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Úvod  

Pod vlivem postmoderního zpochybnění konvenčně ustáleného sociálně-historického 

vědění se v sociálních dějinách objevil nový okruh témat. Pozornost se zaměřila i na 

individuální osudy méně známých nebo „obyčejných“ historických aktérů. Výběr „nových 

historických tváří“ probíhá zpravidla pod vlivem trendů historického bádání.1  I já jsem se 

jimi snažila ve své diplomové práci inspirovat: výzkumu formování a koloběhu jazykově 

českých moderních elit na úrovni lokální a státní věnuje současná historiografie nemalou 

pozornost stejně jako projevům tzv. mentality - nověji a teoreticky přesněji vymezilo podobný 

obsah tohoto pojmu opavské badatelské centrum, když aplikuje koncept vzorů chování - dále 

komplexně pojaté kultury nebo procesu ženské emancipace.2

Interpretace příběhu vícegenerační rodiny v rámci široce pojatých souvislostí společnosti 

a vlastní doby pomocí biografie může být pro sociální historiografii zajímavým spojením 

zmíněných výzkumných okruhů. Aktivně jednající aktéři a jejich mentální reprezentace 

vnášejí do analýzy anonymních struktur a procesů přínosný prvek.  

Chci představit méně známou historickou osobnost Františka Veselého a zcela neznámou 

Miladu Erbenovou jako zástupce sociální skupiny, k níž se řadili a kterou reprezentovali 

postoji, chováním, potřebami nebo stylem života. Pokusím se rekonstruovat socioprofesní a 

kulturní milieu F. Veselého a podobně se o to pokusím u jeho pozdější manželky Milady 

Erbenové-Veselé. Při zohlednění faktu jedinečnosti každé osoby myslím, že důležité aspekty 

chování a myšlení obou zkoumaných jedinců je možné typizovat.3   

Tématickou osou mojí diplomové práce je osobnost F. Veselého (1863-1935), advokáta 

v Benešově u Prahy, před první světovou válkou politického realisty, po roce 1918 ministra, 

 

1Blíže: Slabáková, R., Sociální historie na prahu 21. století aneb k perspektivám sociální historie v postmoderní a 
post-post moderní době. In: Studie k sociálním dějinám, 8, Opava 2001, s. 31-37. 
2Vycházím z pro mé účely nosnější koncepce vzorů chování, jak ji formulovaly práce opavského centra: jako 
ustálených, relativně osvědčených technik zvládání situací, které tvoří základ individuálního a skupinového 
jednání a chování, skupinou schválené a funkcí této skupiny ve společnosti determinované. Pozice v hierarchii 
sociálních statusů tak určuje hodnotový systém, cíle, postoje, normy, role atp. jako skupinový soubor vzorů 
chování, který má v prostředí každé vrstvy specifický charakter. Viz: Machačová, J.-Matějček, J., Vzory chování 
v českých zemích 19. století. In: Studie k sociálním dějinám 19. století, 7/1, Opava 1997, s. 13-22; tíž, Vzory 
chování v českých zemích v 19. století,  Studie k sociálním dějinám 19. století, 7/2, Opava 1997, s. 399-483; tíž, 
Vzory chování a takzvané mentality. Výsledky výzkumu vzorů chování v českých zemích v 19. století z let 
1995-1997. In: Studie k sociálním dějinám, 8, 2001, s. 38-44; Machačová, J., Změny vzorů chování středních 
vrstev v českých zemích v 19. století. In: tamtéž, s. 58-62.  
3K sociální biografii: Vošahlíková, P., Místo biografie v sociálních dějinách. In: Studie k sociálním dějinám, 8, 
Opava 2001, s. 53-57.  
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senátora, advokáta a přítele rodiny T. G. Masaryka; v této linii otce rodiny použiji jako 

základní orientaci teorii elity, která se aplikací na konkrétní historické prameny stane 

historicky konkrétní. Východiskem k výkladu se může stát sama definice tohoto pojmu. 

Koncept elit vypůjčený ze sociálních věd se stal pevnou součástí metodologické výbavy 

sociálních dějin, i když přesné vymezení atributů elity i samotného pojmu se mnohdy liší. Já 

budu vycházet z definice elity jako úzké řídící skupiny s vlivem a rozhodovacími 

pravomocemi, která má v rámci sociální struktury odlišné psychické vlastnosti (nebo vzory 

chování).4  

Zaměřením historického výzkumu na elity inteligence nebo profesních skupin se vytváří 

prostor pro kulturní aspekty; když jsou postaveny do pozice komplementární části neelitní 

společnosti, je možné registrovat souvislosti společenských změn. To je také cíl, který chci 

volbou osobnosti F. Veselého a sledováním osudů jeho rodiny v několika generacích naplnit. 

Život individuálních osob zasadím do interakcí se sociálně historickým okolím. Jaké 

okolnosti vlastně umožnily, aby na pozici elity aspiroval vystudovaný muž s plebejským 

původem?  

Specifické znaky jazykově českých moderních elit v Předlitavsku a jejich kontinuity 

v Československu se odvíjely z faktu, že se formovaly v jazykově se definujícím prostředí, 

proti své národní, sociální a jazykové nerovnoprávnosti v monarchii. Při absenci jazykově 

české šlechty aspirovali na pozici nové řídící složky národní společnosti zástupci střední 

vrstvy, kteří se elitou de facto stávali ještě před držbou reálné moci.5

Vytváření českých funkčních elit probíhalo na pozadí nových forem národní sociability, 

především spolkové sítě a národně českého středního a vyššího školství; proces 

demokratizace s sebou přinášel podmínky pro jejich prosazení. Ze tří složek, které legitimizují 

společenskou elitu obecně - urozený původ, bohatství, autorita a prestiž, disponovali čeští 

zástupci především třetím znakem. Jejich autorita se opírala mnohem více o morální moc, 

étos služby a morálního závazku práce pro národ než o materiální dominanci; původ u 

moderních pluralitních elit nahrazovala kvalifikace, výkon a vědění získané na základě 

 
4K všeobecnému výkladu konceptu elit, problémech v aplikaci, charakteru národně českých elit a jejich 
formování vycházím z prací: Svátek, F., Politické a sociální elity. Praha 2003; Lenderová, M.- Bezecný, Z, 
Několik poznámek k proměnám elit v Čechách. In: Lenderová, M.- Bezecný, Z.- Kubeš, J. (edd.), Proměny elit 
v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka. České Budějovice 2003, s. 17-42; rovněž 
sborník: Koutská, I.- Svátek, F., Politické elity Československa 1918-1948. Praha 1994. Definice mj.: Pecka, E., 
Pojem elity a metody výzkumu. Sociologická teorie elity. In: Koutská, I.- Svátek, F., Politické elity 
Československa 1918-1948, s. 13-32. 
5Svátek, F., Politické a sociální elity, s. 59-61. 
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vzdělání. Z tohoto faktu se odvíjely také deklarované liberální a demokratické hodnoty 

středostavovské inteligence, prostředí líhně českých moderních elit.6  

Řídící složky jazykově definovaného národního společenství vytvořily distinktivní znaky, 

kterými se jeho zástupci poznávali navzájem a vymezovali se navenek: charakterizoval je 

životní styl, zábava provozovaná aktivní formou sekulární sociability, styl výchovy nebo 

bytová kultura. Vlastenecké postoje se sdělovaly také výraznou vizualizací – způsobem 

odívání, národními slavnostmi apod. se vyjadřovalo i symbolické ovládání prostoru. Tyto 

obecné poznatky se pokusím konkretizovat prostřednictvím osobního příkladu subjektivních 

prožitků F. Veselého. Jeho národní identifikace se vymezovala proti jinonárodním skupinám, 

ohraničení navenek zaznívá z jeho myšlení a chování jako dominantní faktor, zatímco 

sociálně odstupňované vydělení uvnitř vlastní národní skupiny je výrazně potlačené. I na 

tomto faktu je možné ukázat, jak sociální původ a prostředí determinuje chování a jednání 

budoucí elity československého státu.  

Díky spojení vzdělání, profesního výkonu, veřejné angažovanosti a hmotného zajištění se 

F. Veselý, homo novus ve městě Benešov, zařadil mezi lokální politickou a sociální elitu. 

Disponoval proto všemi předpoklady: jako zástupce svobodného povolání získal potřebnou 

osobní nezávislost, solidní majetkovou pozici, volný čas a v tomto rámci budoval pověst 

všestranně angažovaného občana pracujícího pro národ. Po roce 1918 mohl na tomto základě 

získat moc na nejvyšší státní úrovni. Kvalitní vzdělání se ve spojení s demokratickým a 

humanitním světonázorem předávalo do pomyslné výbavy potomků jako předpoklad pro 

reprodukci elitního postavení - dosažená pozice se v rodině zdědila, profesní status dokonce i 

v ženské linii. 

Chci tedy ukázat formování světonázoru konkrétního advokáta, který dokázal zúročit 

individuální i historicky vytvořený symbolický kapitál, cestu zástupce občanské vrstvy do 

prestižního mocenského i majetkového postavení, i to, s jakými postoji a hodnotovým 

žebříčkem se v dosažené pozici vzhledem ke svému sociálnímu profilu identifikoval a které 

pak prostřednictvím rodinné výchovy reprodukovala další generace. 

Při dobovém vytlačení žen z profesní sféry se řádná výchova stala náplní života matek. 

Na organickém kopírování statusu a zastávaných hodnot potomků tak měla zásadní podíl 

Milada Erbenová-Veselá. Její myšlenkový svět a vzory chování, které do manželství přinesla, 

jsou proto podle mého názoru rovnocenně důležité. Při rozboru předmanželské 

korespondence a pozdější veřejné činnosti, se kterou vystupovala v prostředí Benešova na 
 

6Lenderová, M.- Bezecný, Z, Několik poznámek k proměnám elit v Čechách, s. 38-42. 
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kulturním a sociálním poli mám však v úmyslu upozornit také na dobově aktuální ženskou 

otázku. Toto téma je součástí výzkumu celkového kulturního a sociálního vývoje společnosti 

v českých zemích a prací sledujících klíčové momenty v sociálně-ekonomickém 

osamostatnění českých žen vzniká dost; vzhledem k iniciační roli středních vrstev se téměř 

výlučná pozornost věnuje tomuto sociálnímu prostředí.  

Hledání ženské i obecně lidské identity u M. Erbenové-Veselé, dcery úřednické vdovy, 

považuji za zajímavý příklad konfliktu normativních příkazů s realitou sociálního milieu pod 

vlivem sebevzdělání, četby nebo liberálního vlastenecky orientovaného partnera. Její příběh 

může být pojímán perspektivou sociálních dějin i gender kategorie. Genderová analýza nabízí 

specifický přístup k ženské otázce, část jejího zorného pole pokrývá i téma norem, chování a 

rolí podle pohlaví nebo proces socializace. Výzkumem světa mužů a žen v propojeném celku, 

sociálních vztahů a norem v symbolické rovině problematizuje genderový přístup standardní 

pohled na společnost v minulosti.   

Ve svém případě ještě M. Erbenová naplnila žádoucí osud středostavovské dívky z chudé 

úřednické rodiny, provdala se a existenční zajištěnost rodiny byla starostí muže. Jako 

manželka advokáta plnila dobové požadavky na reprezentaci profesně-sociálního statusu 

rodiny. Kromě této role ale kontinuálně propagovala pokrokové názory ženského hnutí. 

Myšlenku rovnocennosti obou pohlaví a požadavek rovnoprávnosti formulovala svému 

partnerovi dávno před sňatkem. Nad jejich předmanželskou korespondencí bylo možné 

uvažovat o síle sociální konstrukce vlastností, které jsou v dobové společnosti a kultuře 

spojovány s obrazem muže a ženy. Gender přístup ukazuje, že určení rolí, chování a norem ve 

vztahu k pohlaví je nestálé - mění se v čase, prostoru a v rámci sociálních skupin, které mají 

odlišnou představu o „správném“ chování zástupců obou pohlaví, jiné nároky a nepsaná 

pravidla. U Milady Erbenové-Veselé, Milady Veselé-Fliedrové a především Ludmily Veselé-

Kloudové chci upozornit na relativní zrychlení v proměnách těchto rolí, norem a chování pro 

ženy. Jejich obsah, který byl v druhé polovině 19. století závazný a determinující u matky, 

příp. babičky dcer manželů Veselých, se v letech První republiky transformoval do nové 

podoby. Ukázala se tak proměnlivost jistého vzoru chování jako dočasného stupně vývoje 

sociálních vztahů mezi oběma pohlavími.7 Liberální rodinné prostředí solidně situované 

střední vrstvy, které formovalo pokrokový světonázor obou manželů, bylo podle 

 
7K uplatnění kategorie gender v historické vědě viz např: Musilová, Dana, Možnosti uplatnění kategorie gender 
v sociální historiografii. In: Studie k sociálním dějinám, 8, Opava  2001, s. 45-52.   
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angažovanosti a kariéry obou dcer úspěšné v narušení tradičního genderového rozdělení rolí 

podle pohlaví.  

Při sledování životních osudů potomků manželů Veselých se přímo nabízela otázka 

kontinuity i změny (příp. inovace) vzorů chování, elitních pozic, projevovaných hodnot, 

životního stylu nebo formy rodinné výchovy. Důraz, který jsem položila na život nejmladší 

dcery Ludmily vychází z objektivního faktoru – k jejímu životu a rodině existuje více 

zachovaných pramenů než v případě ostatních dětí, které Benešov po studiích trvale opustily a 

opakovaně měnily své působiště.  

Struktura mojí diplomové práce se v tématickém rozvržení přidržuje naznačených okruhů. 

Nejprve budu sledovat sociální původ a prostředí, které vytvářelo horizont myšlení snoubenců 

F. Veselého a M. Erbenové. Bude následovat pohled na rodinný život střední vrstvy před 

první světovou válkou a během ní. Odtud se bude odvíjet moje zaměření na veřejnou 

angažovanost obou manželů, ve které se podle mého soudu projevovaly signifikantní vzory 

chování. Stejně jako v předchozí části pojmu veřejnou činnost manželů paralelně, u F. 

Veselého vzhledem k jeho zařazení mezi plnoprávné občany-muže bude vylíčená šířeji, i to 

upozorní na společensky odstupňovaný prostor vymezený před rokem 1918 podle pohlaví.  

V další části navážu na období po vzniku republiky s důrazem na spojení s prezidentskou 

rodinou a zástupce amerických Čechů. Zde se zajímavě úročily kontakty z předchozí činnosti 

obou manželů. V závěru se budu věnovat stejným tématům na příkladě potomků manželů 

Veselých. U nemladší dcery Ludmily se soustředím na podle mně charakteristické propojení 

angažovanosti rodičů; výkon profese otce, který umožnily republikové poměry, s sebou 

přinesly posun ženské role na veřejnosti i v rodině, jak o ní ještě v nejasných konturách snila 

Milada Erbenová. Ve sledu kapitol se tak vlastně opakují podobná témata v postupujícím 

časovém horizontu: veřejná práce a společenská role obou pohlaví, počáteční působení 

v odlišně zaměřených sférách s možností proměn ustálených modelů; dále vzory chování od 

rodinných vztahů po deklarované hodnoty nebo průhled do každodennosti.  

Při zpracování své diplomové práce jsem se mohla opřít o poměrně bohatou pramennou 

základnu. Pozůstalost Františka Veselého je rozdělena a uložena ve dvou státních archivech, v 

Archivu Národního muzea (dále ANM) a ve Státním okresním archivu v Benešově (dále 

SOkA Benešov). Zachovalou dokumentaci věnovala v obou případech po dlouholetém 

opatrování dcera F. a M. Veselých Ludmila. V obou částech se nachází vlastní životopis F. 

Veselého, další verze sepsaná jeho dcerou Ludmilou, vzpomínky na různá témata apod., opět 

v záznamu nejmladší dcery, většinou pořízených z rukopisů do strojopisných verzí. Společně 
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s nekrology, gratulacemi k narozeninám v tisku apod. se pro mě tyto informace staly 

základním výchozím bodem pro zjištění osobních údajů.   

Pozůstalost Františka Veselého v ANM byla uspořádaná v roce 1999 a čítá 78 kartonů. 

Obsahuje např. část osobních dokladů, korespondence, rukopisné přednášky, položky 

z rodinné knihovny; několik kartonů je vyhrazeno pouze veřejné činnosti – jedná se o 

tématiku realistického listu Čas, družstvo Pokrok, jednoroční působení ve druhé čs. vládě, 

patnáctileté ve funkci senátora za stranu československých (národních) socialistů, dále 

právnímu zastoupení prezidenta T. G. Masaryka a styku s americkými Čechy. Z tohoto výčtu 

vyplývá, že ANM pro mě byl především zdrojem informací vztahujících se k profesní a 

politické stránce osobnosti F. Veselého. 

Fond F. Veselého a benešovské větve rodiny Kloudovi ve SOkA Benešov je 

neuspořádaný, vedle části advokátní dokumentace manželů Kloudových uchovává vesměs 

prameny soukromé povahy: předmanželskou a rodinnou korespondenci, deníky, osobní 

doklady i tiskovou dokumentaci vztahující se k působení jednotlivých rodinných členů. 

Benešovský archiv se mi stal východiskem pro nemalou část diplomové práce zabývající se 

tématem ženské emancipace ve středních vrstvách v průběhu dvou tří generací žen 

pocházejících z jedné rodiny. V této souvislosti jsem se opírala především o analýzu 

dochované předmanželské korespondence Milady Erbenové, provdané Veselé a Františka 

Veselého, která mi kromě tématu ženské otázky otevřela prostor k rekonstrukci 

příbuzenských vazeb a rodinných sítí, myšlení obou mladých lidí i k dobovým normám nebo 

každodennosti. Změny i kontinuitu bylo možné sledovat v následné korespondenci manželů 

Veselých s jejich potomky, v případě nejstarší dcery Milady Veselé-Fliedrové a jejího 

manžela se velká část dopisů zasílaných do Benešova nachází ve fondu F. Veselého v ANM, 

životopisy manželů Fliedrových a další materiály v osobní pozůstalosti Roberta Fliedra 

tamtéž.  

Při sledování veřejné angažovanosti Milady Veselé a její dcery Ludmily na lokální úrovni 

jsem vycházela především z fondu Ženského spolku (nebo Spolku paní a dívek) a dalších 

fondů uložených v SOkA Benešov. Pro doplnění některých faktů jsem měla příležitost využít 

osobní archiv a zajímavých vzpomínek dcer manželů Kloudových dodnes žijících 

v Benešově.  

Vydatnou pomocí mi byl také dobový regionální tisk – před rokem 1914 mladočeské 

Hlasy od Blaníka a pokrokový týdeník českého jihu Jiskra, po první světové válce národně 

socialistický Blaník. Na jeho stránkách jsem samozřejmě nesledovala pouze aktivity žen z 
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rodiny Veselých. S vědomím toho, v čím politickém zájmu daný tiskový orgán vystupoval, 

bylo možné registrovat nejen reprezentaci rodiny na veřejném poli nebo názorový profil F. 

Veselého spojený nejen s jeho angažovaností. Myslím, že zejména tiskové orgány stojící v 

opozici k politickému stranictví mnou sledované rodiny mají důležitou výpovědní hodnotu. 

Před první světovou válkou mi umožnily odhalit osobní pouta mezi jednotlivými členy lokální 

elity, jejich hodnoty a přivedly na myšlenku pokusit se o rekonstrukci některých konfliktů 

v obecní samosprávě. Prostřednictvím opozičního komunálního tisku se pak na povrch 

dostával i ohlas benešovské veřejnosti na rozpočtovou, daňovou nebo sociální politiku 

obecního výboru jako nejstabilnější správní instituce francisko-josefínské éry, na níž je možné 

zkoumat lokální elity a jejich kontinuitu.    

Z okruhu uvedených témat, které chci ve své práci sledovat, vyplývá i zaměření mnou 

prostudované literatury. Kromě sekundárních syntetických prací k danému časovému úseku,  

žánru pamětí a tematických sborníků jsem se soustředila na odborně zpracovanou tématiku 

ženské otázky v dlouhém 19. století a meziválečném období, dále také na výzkum středních 

vrstev a vzorů chování vycházející z opavského centra bádání. 
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1. Příprava na život. 

1.1 Jičínské gymnázium. 

František Veselý se narodil v jičínské rodině cukráře Františka Veselého a jeho ženy 

Emilie 18. září 1863. Po smrti matky se o jeho výchovu starala babička z matčiny strany K. 

Kracíková. Životní potřeby trojčlenné domácnosti obstarávala ze skromného výdělku 

v krupařském obchodě, kde prodávala i produkty od hospodyně z venkova.1 K. Kracíková 

dala vnuka studovat na jičínské gymnázium, již od této doby se na nákladech podílel 

prostřednictvím kondic, tradičního studentského přivýdělku.2   

Gymnázium, mezi jehož připomínané žáky se řadil i „staročeský výtečník“ F. L. Rieger, 

netvořilo zrovna přívětivé vnější podmínky pro studium. F. Veselý navštěvoval ještě starou 

budovu umístěnou mezi hlučnými kasárnami a dohlížejícím úřadem okresního hejtmanství, 

postrádal estetické podněty, např. mu chyběla výtvarná výzdoba školních chodeb a zdí 

(výjimku tvořily staršími studenty zakoupené podobizny českých spisovatelů - F. L. 

Čelakovského, J. Dobrovského a P. Šafaříka), světlo, čistota a čerstvý vzduch. Pozornost F. 

Veselého a jeho spolužáků byla ale brzy svedena na jinou kolej.3  

Gymnaziální období (1873-1881) F. Veselého bylo naplněno činorodostí, snahou 

deklarovat svou angažovaností ve prospěch české národního hnutí vlastenecké postoje. 

K Veselého podobně naladěným druhům patřili zejména Vladislav a Zdeněk Lepařovi, 

synové F. Lepaře,  tamního profesora řečtiny, svého času i ředitele gymnázia,4 a G. Smolař, 

 
1Archiv Národního muzea (dále jen ANM), fond Pozůstalost Františka Veselého (dále F. Veselý), k. 1, inv. č. 31, 
34. 
2ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 34.  
3Veselý, F., Vzpomínky studenta 1873-1881, s. 199-207, s. 199.  In: Jubilejní památník c. k. vyššího gymnázia 
Jičínského (1807-1907). Dále vzpomínkové články tamtéž. Na důkaz nedůstojných vnějších podmínek uvádí 
bývalí studenti charakteristický zápach staré budovy ze septiku. Nepomáhala prý ani kyselina karbolová, a tak 
nebyly prý ušetřeny ani čichové buňky inspekce z hejtmanství, barona z Ebenhofu. „Umístění a zařízení jejich 
[tj. záchodů] bylo tak nešťastně provedeno, že jen vzácnou výjimkou při východním větru byla budova prosta 
dusivého, slabší nervy až omamujícího zápachu, který snésti mohl jenom po dlouhou  dobu na něj uvyklý no,s a 
to ještě nikoli bez ošklivosti,“  uvádí se k vnějšímu prostředí výuky. Tamtéž, s. 164. Základní kámen k nové 
budově gymnázia byl položen v roce 1882. 
4Filolog  František Lepař (1831-1899) byl známým autorem první české cvičebnice řečtiny a česko-řeckého 
slovníku (na gymnáziu dlouho používaných, učila se z nich ještě Veselého dcera Ludmila v roce 1918, viz: 
opakovaná vydání Homérovský slovník řecko-český, Mluvnice řeckého jazyka pro gymnázia česká, Slovník 
řecko-česko-německý ku potřebě žáků gymnasiálních ad.). Rodák z Moravy, k jehož žákům patřil i J. Niederle, 
působil ve funkci gymnaziálního profesora v Jičíně od roku 1856, po roce 1871 jako ředitel. Statusu 
gymnaziálního profesora, který se identifikoval s českým národním hnutím, odpovídala angažovanost  na lokální 
spolkové a politické úrovni: patřil k zakladatelům jičínské Literární jednoty (1880), Spolku na podporu chudých 
studujících (1883), výrazně propagoval turistiku; studenti oceňovali jeho boj proti státnímu snížení stipendijních 
podpor chudých jičínských žáků i za cenu konfliktu s úřady – za „nepříslušný způsob psaní“ v dané věci s ním 
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všichni byli později veřejně a publicisticky činní.5 V tercii ještě neuspěli s nápadem oslavit 

dokončení stěžejního díla F. Palackého výzdobou jeho podobizny ve škole, v případě 

šedesátých narozenin jeho zetě F. L. Riegra vystoupili již odvážněji – zaslali blahopřejný 

telegram a vypracovali almanach Géniu národa českého.6 Když přes všechny obavy 

nenásledoval postih, osmělili se  a v čase rusko-turecké války (1877-1878) a jihoslovanských 

nepokojů se přidali k nadšenému národnímu souhlasu s ruskou balkánskou misí veřejným 

zpěvem v městském podloubí. Konečně ve veřejném zpěvu měli praxi - kolem svátku sv. 

Aloise (21. června), patrona studentů, se pravidelně scházeli na náměstí a zpívali prý 

Hospodine pomiluj ny, chorál Sv. Václave i Kde domov můj.7 V podmínkách české politiky 

pasivní rezistence 70. let 19. století měly tyto akce - zejména ve vlastních očích studentů - 

demonstrativní a revoltující nádech.  

Asi jen díky zákroku F. Lepaře se bez důsledků obešly i další aktivity, zejména založení 

studentského časopisu s deklarativním názvem Student – Vlastenec. K jeho činnosti byli 

přizváni vrstevníci z Králova Hradce a časopis s náležitou hrdostí jeho tvůrců koloval kromě 

Jičína v několika opisech i zde. Co přesně bylo obsahem časopiseckých článků Veselý 

nezaznamenal, ale mnohé naznačuje to, že se v jedné svolané schůzi autoři listu zásadně 

neshodli na možnosti zahrnout do obsahu i „milostné vzdechy“ a  improvizované řečniště 

v podobě dětské postýlky v bytě Kracíků se kvůli tomu otřásalo v základech. Tajným 

schůzkám a celému publikování odzvonilo po varování zúčastněných synů profesora Lepaře, 

 
bylo zahájeno i disciplinární řízení, F. Lepař se musel omluvit a zaplatit pokutu. Požadavek na zvýšení státní 
podpory přesto podal za dva roky znovu; gymnázium dostalo nakonec díky jeho neodbytnosti 22 stipendií po 80 
zl. In: Jubilejní památník c. k. vyššího gymnázia Jičínského (1807-1907). Praha 1907, s. 40-42. Dále: ANM, F. 
Veselý, k. 21, inv. č. 2529. Přednáška o F. Lepařovi (rkp.); k. 21, inv. č. 2568. Ke stým narozeninám F. Lepaře 
(rkp.). Veselý rámuje příchod profesora Lepaře do Jičína slovy, že „v kraji bylo politicky a kulturně velmi dusno“ 
a jeho osobnost prý pomáhala dané poměry měnit. Velkou vzpomínkovou slavnost ke stému výročí narození F. 
Lepaře v roce 1931 organizoval právě ročník F. Veselého v čele s ním jako hlavním řečníkem a s jubilantovým 
mladším synem Zdeňkem.  
5Přátelství z gymnázia přerostlo v celoživotní zejména se Z. Lepařem. ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 34. SOkA 
Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton korespondence. Spolužák Z. Lepař (1863-1934) po studiích působil ve 
státní finanční službě na Moravě, dostal se do čela Zemského finančního ředitelství v Brně, později snad sloužil 
v Bratislavě. K jeho publikační činnosti např.: Lepař, Z., Reforma práva poplatkového, Praha 1904; týž, Měna 
obyvatelstva v zemích Koruny české, Brno 1923; týž, Zákon o dani z obohacení, Bratislava 1930, spolu 
s bratrem: Dějiny turistiky na Jičínsku do konce roku 1913, Jičín 1914. Gotthard (Gustav) Smolař (1863-1923), 
profesor botaniky, vydával především tématické učebnice pro střední školy (např. Živočichopis, Praha 1924 aj.).    
6Profesor Lepař označil prý gratulační telegram za „mladickou nerozvážnost“ a celou záležitost vyřešil k úlevě 
všech zúčastněných velmi tiše, „podomácku“. ANM, F. Veselý, k. 21, inv. č. 2568. 
7Jubilejní památník, s. 196, 200, 205. 
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že kvůli neopatrnosti královéhradeckých studentů hrozí členům redakce vyšetřování a 

disciplinární trest.8  

Velmi podnětně působilo na Veselého osobní setkání s B. Smetanou a V. Náprstkem. Obě 

návštěvy nemohly pozornosti jičínských gymnazistů ujít.9 V. Náprstek vybral v roce 1878 

Prachov u Jičína jako cíl výletu známého Klubu amerických dam, doprovázel je básník J. 

Vrchlický.10 Když je přišla přivítat delegace jičínské sexty, projevila společnost 

nespokojenost s celkovou zanedbaností skalní oblasti; V. Náprstek použil velmi účinný 

agitační prostředek – upozornil na nebezpečí, že se „na škodu české věci“ chopí záležitosti 

německý turistický spolek a studenti se rychle zavázali k nápravě.11 Zjara téhož roku se F. 

Veselý se dvěma třemi druhy pustí do práce na turistickém označení prachovských skal a 

zmapování jejich starých názvů s přesnou lokací. V této souvislosti si v Praze vyzvedli od V. 

Náprstka slíbené pomocné „rekvizity i s americkým žebříkem“ a pražský mecenáš jim ukázal 

své četné etnografické sbírky.12  

Čtyři vytrvalí, nadšení turisté na Prachově (z první dvacetičlenné výpravy) „mezi sextou a 

septimou strávili nejkrásnější studentské prázdniny“.13 Jako rezultát jejich práce vznikl také 

na vlastní náklad vydaný plán skalní oblasti.14 Od následujícího decennia je kolem Prachova 

 
8Veselý, F., Vzpomínky studenta, In: Jubilejní památník, s. 201. Po varování od Lepařů se prý rychle pálila 
předešlá čísla časopisu, aby „zahladili stopy své nedovolené činnosti“; o významu časopisu pro studentské 
sebevědomí vypovídají slova, že domů se přátelé rozcházeli „smutni jako z pohřbu“. Tamtéž, s. 201.  
9Během návštěvy B. Smetany v Jičíně je to opět jméno Veselého, které se objevuje v samozvané uvítací delegaci 
na nádraží i později v jeho hotelu. Jenže pětičlenná skupinka si vybrala k pozdravení „svého génia“ hodinu 
náboženství. Ředitel Lepař potkal opozdilce na schodech a opět projevil svůj lidský formát. Žádný trest se 
nekonal, naopak o studentskou akci projevil ředitel zájem. Když se v roce 1934 účastnili senátoři F. Veselý a V. 
Klofáč výstavy o B. Smetanovi v Litomyšli, našel F. Veselý i originální uvítání tohoto skladatele v proslovu 
označeném za „génia a otce české mládeže“ se jmény pěti jičínských oktavánů ze dne 29.11.1880. Smetana byl 
Veselého oblíbeným skladatelem a na tento studentský zážitek rád vzpomínal. ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 31, 
34. Také: Vaněček, E., Očitý svědek, in: Pod Blaníkem, roč. 14, 1934-1935, s. 31. 
10K osobnosti V. Náprstka viz: Šolle, Z., Vojta Náprstek a jeho doba. Praha 1994. Náprstkova osobnost byla v 
kraji známá - příznivec ženského vzdělávání a propagátor mnoha novinek do české domácnosti zastával totiž 
dvakrát poslanecký mandát za města Novou Paku, Lomnici a Sobotku (poprvé zvolen 1863, podruhé 1867, jako 
zemský poslanec působil za tento volební okres do roku 1871). Šolle, Z., c. d., s. 163-166.  
11Lepař, Z.- Lepař, V., Dějiny turistiky na Jičínsku od prvopočátku do konce roku 1913. Jičín 1914, s. 10. 
12Veselý s přítelem Z. Lepařem navštívili dům U Halánků v roce 1879. Bohužel se při příležitosti své návštěvy 
nezmiňují o tom, jak na ně působil Americký klub dam (a jestli jej v Praze navštívili). Přímé setkání s 
programovou turistikou a speciálně i ženskou ale stopu ve Veselého myšlení zřejmě zanechalo. ANM, F. Veselý, 
k. 1, inv. č. 34. 
13Veselý, F., Vzpomínky studenta, s. 204. 
14Náprstek pomohl k propagaci Prachova i žurnalisticky – na jeho přímluvu otiskl fotografie skalní oblasti  
Světozor a Zlatá Praha. Kartografickou mapu vypracovali Smolař, bratři Lepařové a Veselý. Po maturitě vydali 
bratři Lepařové i slovního průvodce (Lepař, V., Prachovské skály u Jičína, Jičín 1883, týž, Skály u Jičína, Praha 
1893). Práce septimánů neunikla kritice profesora Malocha, který byl považován za nejlepšího znalce (nejen) 
skalních útvarů. A. Z. Maloch (1823-1880) sbíral historické pojmosloví prachovských skal, sám pracoval na 
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velmi živo, na výlety sem přijíždějí i známé pražské spolky a mohou využít i výše uvedenou 

práci dobrovolníků.15  

Když F. Veselý psal, že si z gymnázia „odnesl základ, na kterém celý život stavěl“, myslel 

tím především na profesora Lepaře.16 Zdá se, že jeho osobnost vnímal jako prototyp vlastence 

pracující pro národ svou erudicí a lidským formátem. Podobné vzory bude kolem sebe hledat 

i později, nejvýraznější a podobně trvalý nalezne v osobě T. G. Masaryka.  

Profesor řečtiny Veselého okouzlil. V roli učitele byl přísný a náročný (celou kvintu 

„polovina třídy propadala z řečtiny“), ale autoritu si získal jinak: v jeho oduševnělém podání 

výkladu Demosthena prý Veselého ročník např. poprvé uslyšel politické myšlenky o svobodě, 

demokracii a boji národa proti tyranovi.17 F. Veselý přičítal Lepařovi zásluhu o vlastní 

spisovnou češtinu (jeho zásada měla znít, že podle jazykové pečlivosti se pozná povaha 

člověka a nedbalou řeč u svých studentů nesnášel18) a především žádoucí usměrnění 

čtenářských zájmů. Lepař se prý na rozdíl od „byrokraticky odměřených“ kolegů nezvykle 

srdečným způsobem zajímal o četbu a volný čas studentů, případné kázeňské prohřešky 

nehrotil a měl smysl pro humor. Zájemcům doporučoval literaturu a hlavně byl ochoten o ní 

se studenty debatovat, dokonce i při náhodném setkání na ulici. Ve srovnání s přístupem jeho 

gymnaziálních kolegů takové srdečné a bezprostřední chování vynikalo a žákům imponovalo 

(„všude se ke studentům hlásil…byli jsme jeho“, vzpomínal Veselý).19

Jako přítel mladšího syna Zdeňka docházel F. Veselý do Lepařovy domácnosti. Profesor,  

ctitel přírody a turistiky („otec nerad jezdil po učouzené dráze“, vyjadřovali se jeho synové ), 

inicioval syny k tomu, aby pěšky poznali široké jičínské okolí – od nedělních výletů po 

 
vlastním plánu oblasti a původně Veselého skupinu podporoval. Po vydání mapy je ale jeho „zdrcující“ kritika 
údajně tak zaskočila (přišla z nečekané strany), že jeden z nich reagoval na stránkách Jičínského obzoru. 
Následovala „ostrá“ polemika, které měla učinit konec až Malochova smrt krátce nato. Lepař, Z., Dějiny 
turistiky, s. 15 an; Lepař, V., Prachovské skály u Jičína. Jičín 1883, s. 14; ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 34;  
Ručně vytvořený plán Prachova se nachází i v SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton s účty.  
15Lepař, Z., Dějiny turistiky, s. 16 ann. Lepař, F., Okolí jičínské, Praha 1896, s. 10 ann aj. O výletech na Prachov 
také korespondence: SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton označený korespondence I a, dopisy M. 
Erbenové F. Veselému z let 1883-1887. 
16Jubilejní památník, s. 203 an. 
17Veselý, F., Vzpomínky studenta, In: Jubilejní památník, 205 an. Neobvyklé a někdy tvrdé metody vyučování 
vyvažoval vstřícný postoj k mládí, např. přistihl-li ve své hodině žáka s Národními listy pod lavicí, noviny mu 
zabavil a tím incident skončil. Tamtéž.    
18ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2529. Přednáška o F. Lepařovi, Měšťanská beseda 5.1.1925. Veselý, F., 
Vzpomínky studenta, s. 207. 
19ANM, F. Veselý, k. 21, inv. č. 2529.  
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několikadenní pěší túry.20 Zřejmě prostřednictvím přátelství s ředitelovými syny si F. Veselý 

turistiku zamiloval. Podnikal s nimi prázdninové cesty do Krkonoš i na Šumavu, přes školní 

rok byly pak cílem alespoň města v okolí Jičína.21 Tuto formu studentského cestování 

neopustí F. Veselý ani jako dobře situovaný advokát a stejně tak k ní budou i do identických 

lokalit vedeny jeho děti, jak se tom ještě na příslušném místě zmíním. 

U Lepařů se hodně a společně četlo, F. Veselý si zde, když mu doma chyběly podobné 

kulturní vzory, podle všeho profiloval čtenářský zájem. Četba formovala jeho myšlenkový a 

ideální svět. Uvádí, že k jeho třídě se hodil přívlastek literární. Gymnaziální knihovna 

s Havlíčkovými Národními novinami a spisy byla prvním obratem v jeho čtenářském zájmu 

od J. K. Tyla, Čelakovského, Šafaříka, Klicpery, Jana z Hvězdy nebo Chocholouškova Jihu. 

„Havlíček a Barák nám otevřeli nový svět myšlení,“ tam byla „neodolatelná pravda dosud 

zamčena“, uvedl.22 Díky spolužákovi, synovi kostelníka ze Semil a zároveň pomocníka 

v knihovně, byl dobře zásoben i při hledání dalších žánrů; dodával mu např. „ruské knihy“ 

(Turgeněv, Gogol, Dostojevskij apod.). Skromný příjem z kondic dovolil Veselému 

předplácet si (s několika spolužáky dohromady) staročeský Pokrok a „hašteřivý“ Brousek.  

Krátce po výše zmíněné oslavě F. L. Riegra  jako „génia národa“ dojde u Veselého ke 

změně politického postoje ve prospěch mladočeské strany – a Pokrok pak vystřídají Národní 

listy. S tím souvisí i další čtenářské zaměření: J. Neruda konvenující mladým lidem svými 

fejetony zaměřené proti prázdnému vlastenčení a české malosti v opozičních Národních 

listech, dále V. Hálek, B. Němcová, J. Arbes, K. V. Rais, Vlčkova Osvěta,23 K. Světlá, J. 

Jirásek (v Jiráskově díle hledal prý i později autoritu v poznání české minulosti), 

ze zahraničních autorů to byli kromě ruských např. Byron, A. Muset, A. Mickiewicz. 

Nejoblíbenější četbou, a to na celý život, mu podle vlastních slov zůstal Havlíček pro jeho 

„hluboké české myšlenky“.24 Odpočinkovější část tvořily cestopisy, časopis Květy, 

humoristický Paleček nebo Zábavné listy.  

 
20Lepař, Z., Dějiny turistiky, s. 12 ann.  
21Lepař, Z., Studentské výlety. In: Jubilejní památník, s. 196 ann. F. Lepař, jak bylo zmíněno na jiném místě, 
zakládal v Jičíně odbor Klubu českých turistů jako první předseda (1892) a věnoval se stejně jako synové 
propagaci jičínského okolí viz: Lepař, F., Okolí jičínské. Praha 1896.  
22Veselý, F., Vzpomínky studenta, s. 202. P. Chocholoušek (1819-1864) je autorem třídílného spisu Jih: 
historicko-romantické obrazy z dějin jihoslovanských. Druhé vydání z roku 1877-78.   
23Tamtéž, s. 201, 205. 
24SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton dědeček a babička, Jičín, Benešov, poznámky Veselého o 
přečtených (nebo zakoupených) knihách k letům 1876, 1877, 1879; karton korespondence II a, F. Veselý M. 
Erbenové 4.7.1884. Dále ANM, fond F. Veselý, k. 8, inv. č. 1491, redakce Lidových novin F. Veselému 
14.3.1927, koncept odpovědi 14.3.1927. V souvislosti s anketou listu o vztahu čs. osobnosti k četbě F. Veselý 
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Ideje, které ho při četbě zaujaly, si F. Veselý zaznamenával do osobních zápisníků, 

některé kombinoval s deníkem. Soustředil se v nich na myšlenky o svobodě, v kontextu 

osvobození českého národa zaznívá z citací S. Čecha myšlenka revolty. Vedle duchovně 

laděných básní se ve svých zápisech prioritně soustředil na manifestaci národního cítění, 

vyzdvihoval zápas nejen za národ, ale obecně za pravdu, mj. parafrázoval výroky J. Husa.25    

Bezprostředně po maturitě (1881) si F. Veselý do svého zápisníku zaznamená: „Teď mám 

svobodu, po které jsem toužil osm let, budu se řídit jen svými pravidly…vstoupím v život se 

svými vědomostmi jako na zkoušku.“26 Při hledání této osobní nezávislosti zvolil studium 

právnické fakulty pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity.27 Vysokoškolský diplom byl 

schůdnou cestou k sociálnímu vzestupu, F. Veselý se v jejím průběhu musel spolehnout na 

vlastní síly. V jeho vysvědčení chudoby, které ho osvobodilo od kolejného za podmínky, že 

bude zkoušky skládat v řádných termínech, se uvádí:„…ve studiích svých pouze na to 

odkázán jest, co získá soukromým vyučováním, zvláště, když od otce svého … podpory 

očekávati nemůže.“28  

Léta, která stráví v Praze (1881-1886), jsou obdobím pro český národ událostně i ideově 

rušným. Díky formálnímu dokončení utrakvizace zemské univerzity mohl nový kandidát na 

vysokoškolský diplom navštěvovat od školního roku 1882/1883 přednášky na fakultě české 

univerzity.29 Nacionální napětí ze stran obou zemských národů se opakovaně projevovalo v 

 
uvádí, že si v roce 1874 v Praze zakoupil Sebrané spisy K. H. Borovského, první svazek ho prý ovlivnil nejvíce 
(Epigramy, Tyrolské elegie, Král Lávra) a celoživotně.  

K vlivu Jiráska F. Veselý naspal: „…z jeho spisů [Jiráskových] jsem se učil českým dějinám o dobách, kam 
nedosáhl Palacký.“ ANM, fond F. Veselý, k. 14, inv. č. 1424. A. Jiráska znal Veselý osobně, pravděpodobně 
z působení v Maffii, v roce 1930 se znovu setkali při příležitosti sbírky na památeční desku prof. A. Truhláře, 
osobního přítele Jiráska, kdysi také jičínského profesora; sbírku i upomínkovou slavnost na něj organizoval 
Veselý. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, A. Jirásek F. 
Veselému 1930. 
25SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček, babička, Jičín, Benešov, zápisníky, deník F. Veselého. 
Během gymnaziálních studií si Veselý vedl deník a zápisníky, pokračoval i během pobytu v Praze, ale zde již 
vykazují záznamy jasný obrat od vnitřního světa k vnějším událostem. Celkově obsahují dochované sešity 
záznamy ryze osobní, postřehy politicky laděné, vpisy o přečtené literatuře, o událostech, profily některých 
českých spisovatelů nebo i pokusy o vlastní literární tvorbu. Podle vlastních slov většinu zápisů spálil, v archivu 
se nachází tři exempláře.   
26Tamtéž, zápis s datem 8.7.1881. 
27SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček, babička, Jičín, Benešov, maturitní vysvědčení ze dne 
8.7.1881.  
28ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 2. Vysvědčení chudoby pro F. Veselého, abiturienta gymnázia z 1.10.1881. 
Otcovo služné činilo v daném roce 400 zl. ročně. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton dědeček, 
babička, Jičín, Benešov, vysvědčení chudoby z roku 1883.  
29Provoz na české části rozdělené pražské univerzity byl na právnické a filozofické fakultě zahájen na přelomu 
roku 1882/1883, vyučování na ostatních fakultách začalo později. Urban, O., Česká společnost 1848-1918. Praha 
1982, s. 357 an. F. Veselý první rok studií vkládal v novou českou univerzitu velké naděje, když psal, že se mu 
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přiostřující se jazykové otázce, požár Národního divadla stál u začátku nové celonárodní 

sbírky a v neposlední řadě propukla na konci Veselého studií „vědecká válka“, jejímž 

předmětem byly rukopisné památky a zazní emocionální hesla boje za národní čest. 

Domnívám se, že tyto a další události otisknou do myšlení a chování F. Veselého výraznou 

stopu a posílí jeho nacionální cítění. To je možné demonstrovat na jeho milostné 

korespondenci s budoucí manželkou M. Erbenovou. Tomuto vztahu budu také na 

následujících stránkách věnovat velký prostor.  

 

1.2 Sociokulturní prostředí F. Veselého a M. Erbenové – intelektuální kapitál a  

příbuzenské sítě. 

V roce 1880 se Žofie Erbenová, vdova po berním úředníku v Lomnici nad Popelkou, 

obrátila na ředitelství jičínského gymnázia s žádostí, aby jí doporučilo studenta na školní 

přípravu syna Engelberta. Ředitel F. Lepař vybral septimána Veselého. Jistě byl dobře 

obeznámen s jeho neutěšenou finanční situací a potřebě přivýdělku. Na kondice do Erbenovy 

rodiny docházel Veselý po celou zbývající dobu gymnaziálních studií a s vdovskou 

domácností se proti svému původnímu očekávaní sžil natolik, že byl považován za jejího 

nového člena – podle výpisů z dopisů Žofie Erbenové přímo za syna, vnoučka, rodinného 

přítele. Na pravidelnou pěší cestu Jičín-Lomnice a zpět kolem známé hory Tábor se prý těšil 

jako na možnost úniku z celkově napjatých poměrů babiččiny jičínské domácnosti 

(opakovaně se vyjadřuje ve smyslu: „neštěstí domácí je upírem mého ducha“).30 Při 

příležitosti těchto návštěv se seznámil s budoucí manželkou Miladou, mladší dcerou Žofie 

Erbenové. Jejich sňatku v Poděbradech počátkem září 1890 předcházela více než desetiletá 

známost, kterou jsem mohla sledovat prostřednictvím jejich milostných dopisů.  

Místa pobytu korespondentů se v průběhu jejich desetiletého kontaktu na dálku několikrát 

měnila; Národnostní rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity (1882) nebo oslavy kolem 

znovuotevření Národního divadla (1883) prožívala Milada v Lomnici ještě prostřednictvím 

líčení přímé účasti Veselého. Koncipientská praxe mladého právníka v moravském Lipníku 

nad Bečvou (1887-1890) vedla k zintenzivnění korespondence do Lomnice, od roku 1888 do 
 

nanejvýš příčí „poslouchat výlevy německých kolegů a sedět s nimi při přednáškách v téže lavici a vědět, že by 
nás takový panáček nejradši všecky na lžíci vody ze světa sprovodil“. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, 
karton korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 17.2.1881. 
30SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, zápisník F. Veselého, zápisy 
z roku 1881, cit. 16.5.1881; karton korespondence, výpisy. ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 34. O F. Veselém podle 
jeho korespondence z let 1885-1889.  
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Poděbrad, kam se Erbenovi přestěhovali, a zpět. Okolnosti tak přály tomu, aby byly na 

stránkách těchto dopisů zachyceny podmínky a podoba společnosti, v níž se korespondenti 

pohybovali, prostředí, ze kterého vycházely jejich vzory chování, kde se formovalo myšlení a 

postoje obou mladých lidí jako zástupců středostavovské vrstvy. Normy jejich vlastní sociální 

vrstvy vymezují předkládané názory a argumentaci, ale tyto normativní příkazy se také často 

dostávají do konfliktu s praktickým životem a individuálním přesvědčením, zejm. u dívky, M. 

Erbenové.  

Ve vzájemné výměně informací lze útržkovitě sledovat i spolkový život ve výše 

uvedených lokalitách - zejména díky vysoké angažovanosti F. Veselého a zájmu M. 

Erbenové. Kromě reflexe lokální společnosti se často objevuje přesah místního a časového 

rámce úzké komunity. Zájem o dění na vyšší úrovni - regionální, státní, vzácně i mezinárodní 

(např. v rámci slovanské vzájemnosti) je rovněž součástí korespondence. Na obou stranách 

nechybějí ani údaje ke každodennímu životu mladé slečny a studenta, později koncipienta. 

Částečně jsou zachycené i příbuzenské sítě. Pro udržení sociálního statutu v rodině M. 

Erbenové hrály myslím zásadní roli. V jejich rámci se otevíral prostor pro možnost profesní 

kariéry rodinných, zatím bez výjimky mužských příslušníků, a pomoc široké rodiny 

umožňovala udržet v hierarchii sociálních statusů dosaženou pozici.  

Ve zmíněném okruhu témat jsem ale interpretačně omezena specifiky použitého pramene. 

Osobní korespondence jako zdroj historických informací má své problémy. Protože vzniká v 

důsledku absence druhé osoby, je naplněna množstvím narážek, zámlk a nejasností.31 Mnohé 

věci autoři odkazují na osobní setkání, někdy operují s informacemi a jmény osob tak 

náznakově a nejasně, že pro mě bylo i po konfrontaci s jiným pramenným materiálem 

dohledání souvislostí nebo příbuzenských vazeb problematické. Na druhé straně dokáže tento 

pramen osobní povahy naznačit nebo odkrýt posuny v myšlení nebo subjektivní prožitky 

konkrétních jedinců, kteří jednají a myslí v rámci struktur dobové společnosti a mohou je 

zajímavě odrážet.   

Při rozboru milostné korespondence položím důraz na otázku ženské emancipace, která ji 

celou prostupuje a demonstruje tak aktuálnost ženské otázky. U M. Erbenové mi půjde o 

postižení faktorů, které mohly sehrát roli v jejím ženském sebeuvědomění. Pomohl mi fakt, že 

je sledovaná korespondence tvůrčím dialogem a v případě dívky zjevně zastupuje i dívčí 

deník. Nejdříve se zaměřím na sociální původ a kulturní prostředí, s nímž byli budoucí 

manželé spjati, tedy na znaky jejich zakotvení v sociální hierarchii dobové společnosti.  
 

31Blíže: Lenderová, M., Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenebergu. Praha 2004, s. 12-13, s. 15-18.  
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Podle jakých ukazatelů jsem oba snoubence zařadila do střední vrstvy? U F. Veselého 

jsem již něco naznačila, nyní se k jeho rodinným vazbám vrátím, abych vedle sebe mohla 

postavit výchozí sociální a kulturní pozice před uzavřením manželství. Je možné zde 

vystopovat sňatkové preference, potenciální ideové zdroje hodnotové orientace pozdější 

domácnosti manželů Veselých. 

Rodinné prostředí a výchova spjatá s úřednickými vrstvami v mnohém vymezovala sféru 

myšlení a chování Milady Erbenové. S jejím myšlenkovým zráním se právě tyto společensky 

a sociálně zakotvené hranice a překážky v rozvoji autonomního dívčího já stávaly i zdrojem 

jejího (sebe) uvědomění a v dalším stupni i předmětem její kritiky. S jakými normami 

konkrétně byla svázána její výchova, co se od ní očekávalo a vyžadovalo? Jaká byla na druhé 

straně její ochota k plnění šablony správných vlastností dívky-ženy na cestě k společensky 

žádoucímu a žádanému statutu manželky? K tomu všemu je třeba znát stavovské zakotvení 

této jedné konkrétní rodiny spjaté s vzory chování profese úředníka, v mnohém specifické a 

v mužské generaci často děděné.32  

V rozrodu Milady Erbenové se nejdále uvádí její prarodiče z matčiny strany. Když se 

v Žamberku 12.2.1865 narodila, mohlo být její babičce Katharině Jurenkové kolem padesáti 

let. K. Jurenková (1811 nebo 1818 - ?),33 pocházela z národnostně německé rodiny poštmistra 

Gamische a podle svědectví se českých slov do konce života naučila poskrovnu.34 Skromné 

údaje u ní doplňuje informace o jediném uváděném sourozenci - starším bratrovi F. 

Gamischovi (1809-1887). Podle záznamu A. Sedláčka pocházel snad z Dobříše a po svém 

příchodu do Písku dosáhl vlastní pílí a šetrností poměrně velkého jmění. Nabytou pozici pak 

 
32Ve sledování sociálního původu M. Erbenové a F. Veselého se budu primárně opírat o zaznamenané údaje F. 
Veselého pro obě rodiny, rodinnou korespondenci a zapsané informace dcery L. Veselé-Kloudové podle 
vyprávění rodičů v SOkA Benešov, dále i o tiskové zprávy k některým osobám z rodinné větve M. Erbenové 
v dobových periodikách. Je příznačné, že na rozdíl od Veselého, v jehož případě existuje několik zpracovaných 
životopisů, o Miladě Erbenové-Veselé takto strukturovaná informace chybí, kdežto její dcery již automaticky 
samy své curriculum zpracují. Během archivního bádání se mi nepodařilo nalézt ani rodný list M. Erbenové, opět 
na rozdíl od Veselého. K dispozici jsou osobní doklady (cestovní pas, členské legitimace apod.), tzn. informace 
pro její osobu se omezují na období po seznámení s Veselým (kromě školních vysvědčení). SOkA Benešov, fond 
Veselý-Kloudová,  dědeček a  babička, Jičín, Benešov, zápisník F. Veselého a  L. Veselé-Kloudové; karton 
označený Buchenwald, doklady pod označením „staré písemnosti z Lomnice“.  
33V rodinném zápisníku Veselého s životopisnými daty některých členů manželčiny rodiny, ze kterého dcera 
Ludmila posléze vycházela, jsou zaznamenána obě data vedle sebe, ale L. Kloudová uvádí již jen rok 1818. Pak 
by se K. Jurenková vdávala velmi mladá a prvního syna porodila snad ve 13-14 letech; u v pořadí prvního 
uvedeného syna Englberta ale chybí jakékoliv údaje, u syna Hanuše se datum narození uvádí v literatuře i v jeho 
nekrologu rokem 1831. 
34Nechala se psát Katharina Jurenk, c. k. notarsfrau, v rodině ji ale nazývali česky Kateřina. O K. Jurenkové si 
Veselý napsal, že „rodem byla ryzí Němkyně“. SOkA Benešov, fond Kloudová -Veselý, dědeček a babička, Jičín, 
Benešov, podle korespondence a vzpomínek F. Veselého; dále záznamy ze zápisníku F. Veselého z roku 1881-2, 
navštívenky rodiny Jurenků; karton korespondence II a.  
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zúročil na lokální politické úrovni, zpočátku v městském zastupitelstvu jako náměstek 

starosty, poté byl dvakrát zvolen starostou. Jako „rodilý Němec“ neprojevoval prý protičeská 

stanoviska (podruhé zastával funkci starosty v nacionálně vyhrocených 80. letech 19. století) 

a „v obyčejném obcování česky mluvíval“.35 Vazbu na okruh jeho jihočeských známých budou 

ženy z rodiny M. Erbenová úspěšně udržovat v další generaci.  

Sestra F. Gamische Katharina se provdala za c. k. notáře Engelberta Jurenku. Ten byl 

svou profesní kariérou sice spojen s jazykově a kulturně německým prostředím, ale zřejmě se 

v podmínkách sílící české národní agitace ztotožnil s cíli českého národního hnutí. 

Z manželství K. Jurenkové se narodily čtyři děti: Engelbert (životopisná data neznámá), 

Hanuš (1831-1882), Žofie (1837-1902) a Valentina (životopisná data neznámá). Jejich 

výchova byla již orientovaná národně i jazykově česky, jak se dá usuzovat z osudů druhého 

syna. Hanuš Jurenka, lékař v Březnici, je známou postavou pro badatele o životě spisovatelky 

Boženy Němcové. Během studií patřil do okruhu J. V. Friče, byl přítelem B. Němcové, 

adresátem jejích dopisů, do němčiny přeložil také spisy V. Hálka.36 V české národní 

společnosti a v rodině své sestry Žofie byl znám především činností v druhé fázi života – 

v neklidném roce 1876 odjel jako plukovní lékař do Srbska, po návratu se stal příkladným 

vlastencem a kulturně-osvětovým pracovníkem v Březnici. Vzpomínka na aktivity strýce na 

M. Erbenovou velmi působila.37  

U dcer K. Jurenkové vycházela příprava na život z jediného zájmu a tím byl pro ženy 

pouze sňatek. Dcera Valentina se provdala v souladu se svým sociálním statusem za úředníka 

Františka Voženílka, ten dosáhl v 80. letech díky rychlému kariérnímu postupu titulu 

místodržitelského rady. Státní úředník musel být podle příkazu vídeňské politiky připraven na 

častá překládání, v důsledku toho vykazovala rodina poměrně velkou teritoriální mobilitu – 

 
35František Gamisch (1809?-1887) byl starostou Písku dvakrát (1872, 1879-1886). A. Sedláček uvádí, že do 
města přišel v roce 1835 a k jmění se vypracoval pomocí nájmu obecních dvorů. Jako starostu ho autor hodnotí 
velmi kladně, měl patřit k nejlepším píseckým představitelům této funkce. Viz: Sedláček, A., Dějiny královského 
krajského města Písku nad Otavou, II. Písek 1930, cit. s. 376, s. 365 an., s. 385, s. 490. O pozici F. Gamische 
vypovídá i finanční suma, kterou po prodeji jeho nemovitostí získal podle záznamu M. Erbenové jeho syn, žijící 
dlouhodobě v Americe – přes 100 tisíc zl.. K. Gamischové, která bratra často s vnučkou navštěvovala a starala se 
o něj krátce před smrtí, měl Gamischův jediný syn vyplácet doživotní rentu. SOkA Benešov, fond Kloudová-
Veselý, karton korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému prosinec 1888-1889.  
36Hanuš Jurenka (1831-1882) byl přítelem V. Č. Bendla. Několikrát je v dopisech pozitivně zmíněn i otec 
Hanuše Jurenky, tj. dědeček M. Erbenové. Viz edice: Božena Němcová. Korespondence II (1853-1856). Praha 
2004. Též, Němcová, B., Lamentace. Dopisy mužům. Praha 1995.  
37V Březnici se připomínala jeho spolková a dobročinná angažovanost (protektor řemeslného spolku, vedl tamní 
ochotníky, zásoboval knihami nemajetné vsi v okolí, pomáhal při choleře v roce 1866) a další prospěšné aktivity. 
O jeho činnosti informoval např. Věštník bibliografický, roč. III, 1882, č. 2, Praha 1882. Též SOkA Benešov, 
fond Kloudová-Veselý, korespondence II a, výstřižky Národních listů z roku 1876. 
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nakonec se z Prahy dostala i do hlavního města podunajské monarchie. Pokud jde o potomky, 

existuje pouze zmínka o tom, že se jedna dcera provdala do Jěkaterinburgu.38 Celkově se 

vazba na tuto větev rodiny ukazuje velmi důležitá, zejména pro kariéru Miladina bratra 

Engelberta byla pravděpodobně směrodatná.39  

Druhá dcera z manželství, Žofie Jurenková se ve svých 23 letech provdala za berního 

kontrolora Ignáce Antonína Erbena. Ze sňatku uzavřeného v roce 1860 se po dceři Kateřině 

(1861-1941) a Miladě dočkali manželé Erbenovi ještě dvou synů, Engelberta (1866-1934) a 

Antonína (1869, zemřel v témže roce). Velkou změnu pro budoucnost rodiny znamenala smrt 

otce-živitele v roce 1870.40 Žofie Erbenová musela řešit nelehké existenční problémy. 

Odstěhovala se proto ke svému švagrovi do Lomnice nad Popelkou. Zde vytvořila domácnost 

zahrnující po část roku i její matku Katharinu a ta, jak se zdá, s ohledem na svůj původ a 

výchovu posilovala v rodině jisté tradice a kulturní vzory vycházející z německojazyčného 

prostředí.    

Žofie Erbenová vyrostla v kulturně bilingvním prostředí, podle potřeby konverzovala 

oběma zemskými jazyky. Pod dojmem rostoucí animozity českého a německého etnika 

v Čechách se přiklonila na českou stranu, kulturní vazbu po matce na druhý zemský národ 

přitom nikdy neopustila (podle korespondence např. četla převážně německy). Její dospělé 

děti stály vlivem několika faktorů již plně na pozicích české národní věci, jak se zejména u M. 

Erbenové pokusím ještě ukázat.41  

František Veselý se narodil do rodiny spjaté s Jičínem nejméně do třetí generace zpátky. 

(Na rozdíl od M. Erbenové ale bohužel u většiny zaznamenaných rodinných jmen schází 

životopisná data). Veselého babička, Kateřina Rierová (1820-1909), byla dcerou 

pravděpodobně univerzitně vzdělaného Johanna Riera (část Rierových potomků se pak trvale 

usadila v některé ze zemí tehdejšího Německého spolku a i s nimi byla vazba trvale 

udržována). Kateřina Rierová se provdala se Františka Kratzika (1818-1908), jičínského 
 

38M. Erbenová uvádí svatbu své sestřenice s Čerkesem Vladimírem Michajlovičem Romenským, údajně 
setníkem kubáňských kozáků. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, dopisy M. Erbenové 
F. Veselému září-prosinec 1887.  
39SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, dopisy M. Erbenové F. Veselému zejména z let 
1885-1888. 
40Antonín Erben zemřel podle vzpomínek v důsledku nachlazení, které si přivodil během rakousko-pruské války 
1866, kdy dostal jako berní úředník rozkaz převézt pokladnu do Prahy, do bezpečí před pruskými vojsky 
v oblasti. Vdově byla vymezena skromná penze, o jejíž přesné výši se mohu jen dohadovat, koncem 80. let je 
uveden údaj 200 zl.. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček a babička, Jičín, Benešov. O Miladě 
Veselé podle dopisů a vyprávění (zaznamenala dcera Ludmila Veselá, b. d.). 
41SOkA Benešov, fond Veselý-Kloudová, korespondence II a, II b, dále karton babička a dědeček, Jičín, 
Benešov. 
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měšťana a mydlářského mistra, a z tohoto manželství se také narodila dcera Emilie (1845-

1865). Někdy v 60., 70. letech 19. století si rodina počeští jméno na „Kracík“.42  

Sedmnáctiletá Emilie vstoupila v roce 1862 do manželského svazku s jičínským cukrářem 

Františkem Veselým. Ten po vyučení absolvoval dvanáct let u rakouského vojska (s ním 

pobýval mj. v Vídni, Štýrsku, Chorvatsku), účastnil se i tažení maršála Radeckého do severní 

Itálie roku 1859. Kvůli vojenské službě se ženil poměrně pozdě, v dané době již vlastnil 

cukrářský obchod na hlavním jičínském náměstí. Byl prý oblíben jako dobrosrdečný a poctivý 

živnostník a pomohlo mu to i k uspokojivým finančním příjmům.43  

Z manželství cukráře Veselého se po jednom roce narodil syn František, jeho matka 

zemřela dva roky poté na tuberkulózu, svému jedinému synovi odkázala 257 zl., po dovršení 

zletilosti se ovšem sumy u c. k. soudních úřadů F. Veselý domáhal marně. V souvislosti 

s rakousko-pruskou válkou (1866) přišel i neblahý existenční zlom cukrářské živnosti jeho 

otce, příchodem pruských vojáků utrpěl nemalé škody na majetku (kromě krádeží v obchodě 

přišel o všechny zásoby) a následná vlna cholery finanční ztráty dokonala.44

Otec F. Veselého se znovu oženil a po Karlovi a Antonínovi (1873-19O4; od svého 

vystoupení z církve 1892 přijal druhé jméno Pravoslav) narozených v Jičíně, následoval Josef 

(1875-1934) a Anna. V roce 1873 prodal cukrář Veselý svou živnost a nové existenční 

zajištění hledal v Praze. Od dělníka v továrně na cukrovinky a zřízence potravní daně se jako 

bývalý voják dostal k práci policejního strážníka na Malé Straně, kde také s rodinou bydlel. 

Jako přivýdělek k velmi nízké mzdě (30O až 400 zl. ročně v době, kdy živil rodinu se čtyřmi 

dětmi) začal pěstovat kanáry nebo z kohoutích per vyráběl známou ozdobu klobouku 

rakouského četníka. Po jedenáctileté službě byl povýšen na nadstrážníka, o pět let později mu 

úřady vyměřily penzi ve výši pouhých 17 zl. měsíčně (kvůli přílišné shovívavosti s provinilci 

a nekonformitě nezapočítali prý jeho nadřízení do výše služného vojenská léta, jak bylo 

obvyklé).45  

 
42SOkA Benešov, fond Veselý-Kloudová, dědeček, babička, Jičín, Benešov. Písemnosti k rodině pod označením 
Rierovi, Kracikovi, Jičín; v dané složce se nachází vysvědčení Johanna Riera z c. k. Karlo-Ferdinandovi 
univerzity z roku 1822, osvědčení způsobilosti jeho vnučky Emile Kratzikové, vydané před jejím sňatkem s F. 
Veselým, i její úmrtní list, dopisy z Erfurtu od Rierů z přelomu století a další materiály.  Životopisná data viz: 
týž karton, zápisník M. Veselé se vpisy F. Veselého.   
43Výše uvedené zprávy o otci F. Veselého viz: Veselý, J., Antonín Pravoslav Veselý. Jeho životopis a ideály. 
Kladno 1919, s. 21 an. 
44Tamtéž. Dále SOkA Benešov, fond Veselý-Kloudová, dědeček, babička, Jičín, Benešov, F. Veselý okresnímu 
soudu v České Skalici 16.3.1886. Veselý mluvil o zpronevěře svého dědictví ze strany úřadů. 
45Podle vzpomínek Josefa Veselého byl otec neustále podrážděný kvůli špatnému platu, z noční služby a 
v důsledku zkušenosti bývalého šikovatele u rakouských myslivců údajně zanesl do domácnosti prvky 
vojenského života. Veselý, J., c. d., s. 22 ann. ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 34.  
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Existenční problémy, které permanentně provázely rodinu, uzavřely nevlastním bratrům 

F. Veselého cestu k vyššímu vzdělání a výrazně poznamenaly atmosféru domácnosti – kromě 

jiného z ní ve vědomí obou mladších synů zanechal silný dojem otcův ryze negativní vztah 

k rakouskému státu a k oficiální církvi monarchie. Vtipy o katolických kněžích a ostře 

kritické poznámky o monarchii, dynastii a dokonce i o císaři je podle vzpomínek provázely 

celé dětství. 

F. Veselý s nevlastními sourozenci sice nežil, ani za jeho pražských studií styků příliš 

nepřibylo, ale cestu si k  nim později našel. Do života A. Pravoslava zasáhl poprvé, když se 

k němu otec obrátil o radu, zda syna poslat do malostranské německé školy, jak si přála 

Pravoslava matka a jak bylo zvykem i u tamních lidových vrstev. Po rozmluvě otce 

s nejstarším synem prý již o takové možnosti nepadla zmínka.46  

V době, kdy se nevlastní bratři, oba tiskařští sazeči, zapojili v rámci hnutí dělnické 

mládeže do veřejné činnosti, stýká se s nimi F. Veselý více - sympatizuje s celým 

pokrokovým hnutím a velmi oceňuje Pravoslavovy znalosti literatury a vzájemné hovory o 

politice, starší bratr mu byl i mládencem na svatbě. Pravoslav Veselý patřil již v roce 1890 

k předním ideologům Politického klubu dělnického propagujícího speciální verzi socialismu. 

Okruh kolem jeho osoby - tzv. pokrokoví dělníci - spolupracoval vedle studentské mládeže 

také s realistickým proudem kolem T. G. Masaryka.47

V prvních konfliktech Pravoslava se státní mocí se v roli právního poradce i obhájce 

angažoval F. Veselý (např. při prvním zatčení bratra po oslavách výročí J. A. Komenského 

roku 1892), ale v tom největším, spojeným s procesem s tzv. Omladinou, zůstal v pozadí.48

 
46Veselý, J., Antonín Pravoslav Veselý, s. 25. 
47Nejstarší syn Karel z druhého manželství v mládí zemřel, Anna Veselá se stala učitelkou v Praze. Oba 
zbývající bratři F. Veselého byli veřejně činní. Antonín Pravoslav se učil tiskařem, jako sazečský učeň působil 
v pražské knihtiskárně J. R. Vilímka a absolvoval dva ročníky typografické pokračovací školy. Tehdy přišel prý 
studiu na chuť, hodně četl, zřídil si soukromou knihovnu a nakonec začal s vlastní literární tvorbou. V rámci 
zapojení do hnutí pokrokové dělnické mládeže převzal v roce 1893 vedení Pokrokových listů, politicky tendoval 
k sociální demokracii a podle vzpomínek přátel vytvářel mosty pro spolupráci s ní a studentskou mládeží. Byl 
odsouzen v procesu s Omladinou, z Plzeňských Borů se vrátil do Prahy v roce 1895. Po svém propuštění 
spolupracoval s tzv. neodvislými socialisty sdruženými kolem F. Modráčka. Od roku 1897 začal redigovat revue 
Akademie, po J. Steinerovi později převzal redakci týdeníku Zář a vstoupil do sociální demokracie. Zhoršující se 
tuberkulóza jeho práci ale předčasně ukončila, zemřel v roce 1904. I na naléhání bratra Františka ještě stačil 
sepsat vzpomínkovou knihu o Omladině viz: Veselý, P. A., Omladina a pokrokové hnutí. Trochu historie a 
trochu vzpomínek. Praha 1902. Je autorem i několika pojednání s aktuálními tématy (Zrcadlo klerikálů, 
Národnost a socialism, Čeští spisovatelé a dělnictvo aj.). Blíže k politické činnosti A. P. Veselého a 
pokrokovému hnutí: Malíř, J.- Marek, P. a kol., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých 
zemích a Československu. I., 1861-1938. Brno 2005, s. 313-340. Pernes, J., Spiklenci proti Jeho Veličenstvu. 
Historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách. Praha 1998, s. 301; Veselý, J., c. d.   
48Veselý, F., Náš Toník. Vzpomíná JUDr. F. Veselý. In: Veselý, J., Antonín Pravoslav Veselý, s. 77-83. 
Pravoslav byl poprvé zatčen zjara 1892 za veřejné násilí a pak prý „Toník“ jezdil za Veselým do Benešova často, 
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Josef a Pravoslav byli zatčeni po pražské demonstraci pokrokové mládeže v srpnu roku 

1893. Ve varovném inscenovaném procesu s tzv. Omladinou byli oba nevlastní bratři F. 

Veselého odsouzeni; vyšetřování nebo i zatčení se prý jen náhodou vyhnulo i jemu 

samotnému: Pravoslav pobýval ještě den před pražskými bouřemi v Benešově, ale kvůli 

záměně lokality za Bydžov, které se prý dopustil R. Mrva, se jméno benešovského advokáta 

mezi podezřelými neobjevilo.49  

Pravoslav byl zpočátku v cele „U tří zastavených redaktorů a jednoho vydavatele“, jak se 

sám vyjádřil (tj. s A. Rašínem, A. Hajnem a V. Škábou), F. Veselý se brzy postaral o společné 

umístění obou bratrů. Existující dochovaná korespondence mezi Pravoslavem a F. Veselým 

z období vyšetřovací vazby a pobytu v novoměstské věznici zaznamenává Pravoslavův zájem 

o bratrovy právní služby. Není jasné, proč nakonec v procesu s omladinářským hnutím využil 

kompetence pražských advokátů.50  

I tak jsou tyto dopisy - zčásti jde o motáky - zajímavé. Kromě líčení vězeňského života a 

politických komentářů je v dopisech možné sledovat také literární zájmy F. Veselého, protože 

si oba bratři pro vyplnění volného času psali o obsah benešovské rodinné knihovny. Učili se 

cizí jazyky (angličtinu i ruštinu), hodně četli (žádali např. od Veselého Pláč Koruny české, E. 

Denise, Naší dobu a Rozhledy), velký zájem projevovali o ruské autory (Gogol, Dostojevskij, 

Tolstoj, Turgeněv ad.) nebo Björnsona. Není jasné, zda šlo vždy o knihy ve vlastnictví 

benešovské rodiny, ale je to pravděpodobné. Veselý se již jako koncipient učil rusky, aby 

mohl číst výše uvedené a další autory v originále.  

Zásilky do vězení pro švagry doplňovala M. Erbenová-Veselá také domácími 

potravinami, vínem, šatstvem, příp. penězmi (do této podpory se z Vídně zapojil i Veselého 

švagr Engelbert).51

Pravoslav se po svém propuštění z trestnice na Borech dostal do čela jednoho 

z politických proudů, které se profilovaly na troskách rozpadlého pokrokářského hnutí. Stal se 
 

oblíbil si procházky kolem Konopiště a okolí, při nichž s bratrem debatovali o demonstracích pokrokové 
mládeže, politice, policejních zásazích atd. Tamtéž, s. 81 ann. Veselý, J, c. d. , s.34-49; dále Pernes, J., c. d., s. 
166 ann.     
49Veselý, J, c. d., s. 79 an.  
50Veselý, J., Antonín Pravoslav Veselý. Jeho život, zápasy a ideály. II, Praha 1920. Dopisy F. Veselému z let 
1893-1894. 
51Veselý, J., Antonín Pravoslav Veselý, např. s. 29, 52, 57. Bratři psali dopisy nejprve z vyšetřovací vazby, pak 
z Novoměstské věznice a nakonec z plzeňských Borů. Vyzývali Veselého, aby dopisy pálil, to zřejmě, alespoň u 
části z nich, nedělal. Oba z pozice dělnické mládeže kriticky posuzují své pokrokové spoluvězně z odlišných 
sociálních poměrů. Vězeňský život si kromě knih od Veselého zpestřovali známou výrobou umělých květin 
z chlebového těsta a knedlíků. Veselý s touto památkou na Omladinu údajně disponoval i v po roce 1918. 
Veselý, J., Antonín Pravoslav Veselý. Jeho životopis a ideály, s. 83.  
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předsedou krátkodeché Strany pokrokových realistů (1896-7), jejíž platforma se hlásila 

především k Masarykově programu „drobné práce“, sociálnímu reformismu a všeobecné 

demokratizaci včetně zápasu za volební právo žen. (M. Erbenové-Veselé po narození dcery 

Milady vyslovuje příznačné přání: „Bohdá, že se dočkáš tohoto, že bude maličká velikou a 

doufám, že v řadách bojovnic za emancipaci žen nebude scházet. Čím více uvědomělých žen 

máme, tím více bude důkazů pro stejná práva jejich s muži“.52) I poté, co Pravoslav vstoupil 

do řad sociální demokracie, mohla politická spolupráce obou bratrů až do roku 1904 

pokračovat. 

Vraťme se ale nyní zpět do Veselého mládí. V milostné korespondenci budu sledovat 

především ozvuky a dopady českého ženského hnutí v 80. letech 19. století. U M. Erbenové 

se totiž podle mého názoru zajímavě spojila tradice rodinné výchovy a vlivu nových 

emancipačních myšlenek. V jejím veřejně viditelném životě manželky advokáta sice 

vystupuje spíše ta první složka, tj. reprezentace manžela na charitativním a kulturně-

osvětovém poli, ale myšlenka rovnoprávnosti obou pohlaví se všemi důsledky měla živnou 

půdu v soukromém prostředí rodiny. Zjevná je v rodinné korespondenci a další generaci. 

Proto považuji za přínosné sledovat, jak se k nim nejen M. Erbenová, ale i její partner mohli 

dobrat. Obsah jejich korespondence před sňatkem je třeba zasadit do kontextu vývoje tzv. 

ženské otázky v Čechách.  

 
52Veselý, J., Antonín Pravoslav Veselý, II, s. 20. 
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2. Ženská otázka v Čechách. 

Historička M. Lenderová rozlišila v 19. století tři typy ženské subordinace propojené se 

stereotypy, které proti postupující ženské emancipaci prokazovaly dlouho svou rezistenci: 1. 

stereotyp nepotřebnosti hlubšího vzdělání žen, 2. pojetí domácnosti jako vlastního působiště 

žen; oba tyto body vycházejí z patriarchálního modelu rodiny a osvícenské definice občana 

mužského pohlaví, který výlučně rozhodoval v politicko-ekonomické oblasti. Třetí stereotyp 

chápe ženu jako psychicky a somaticky diametrálně odlišnou bytost a byl základem 

argumentace o vyloučení žen z veřejně-politických aktivit se všemi právními a občanskými 

důsledky. Normu chování pro všechny ženy modelovalo následné spojení feminity s citem a 

poddajností.1 Komplexní útok proti uvedeným třem stereotypům přišel na řadu až na konci 

19. století. Z jakých zdrojů vyrostla myšlenka na jejich zpochybnění ? 

Obecně vzato se počátky ženského emancipačního úsilí hledají v osvícenském 

myšlenkovém proudění. Orientace kladoucí důraz na přirozenou rovnoprávnost lidí, právo na 

pozitivní rozvoj nebo na intelektuální a mravní emancipaci se postupně šířila v evropských 

zemích a v prvních desetiletích 19. století zasahovaly tyto myšlenky i českou národní 

společnost. Národní požadavky v předbřeznových rakouských poměrech na kulturní a 

hospodářskou (v dalším vývoji i politickou) emancipaci národa byly nerozlučně spojené 

s otázkou vzdělání. Odtud byl krok k rozpoznání úzké vazby mezi kulturní úrovní a 

vlasteneckou orientací budoucích generací a schopnostmi matky-vychovatelky směřovat 

výchovu žádaným směrem - ve prospěch národa.2   

 
1Lenderová, M., Normy ženského chování a jejich proměny v průběhu 19. století. In: Studie k sociálním dějinám 
19. století, 7/1, Praha-Opava, s. 29-44. 
2K pojetí českého feminismu komplexně zejm.: Lenderová, M., K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. 
Praha 1999, s. 236-8, s. 239-272.  

Někdy se počátky boje za ženská práva v Čechách hledají ve snahách o české dívčí školství ve 30. a 40. letech 
19. století – nejznámější byl okruh kolem Budče K. S. Amerlinga, pedagoga, spisovatele, popularizátora vědy 
nebo veřejné aktivity B. Rajské (Reissové), která oživovala nejen salóny svých sester, J. Fričové a K. Staňkové 
(tady se také poprvé scházely ženy za účelem naučných přednášek již od roku 1837), ale jako učitelka dobově 
vynikala absolvováním učitelského kurzu, založila soukromý dívčí ústav a Společnost dívek českých. M. 
Lenderová chápe její osobnost jako ukázku českého vlasteneckého feminismu, i s ohledem na její oběť 
v manželství s F. L. Čelakovským. Okruh dívek kolem několika významných osobností před rokem 1848 měl 
jiný charakter než ženské spolky vznikající od 60. let v éře rakouské ústavnosti. Proto zůstává otázkou míra 
kontinuity obou období, M. Bahenská upozorňuje v této souvislosti na závislost několika ženských okruhů před 
rokem 1848 na osobě zakladatele, tj. na labilitu, uzavřenost, neinformovanost a z toho plynoucí nezájem 
veřejnosti, dále i na velký rozdíl v obsahu cílů. Bahenská, M., Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí 
vzdělání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha 2005, s. 9-27. M. Neudorflová se také kloní k názoru o 
diskontinuitě, předrevoluční období  a samotný rok 1848 prý u žen pouze ukázal „dychtivost účastnit se 
veřejných záležitostí“. Neudorflová, M., České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě 
k emancipaci. Praha 1999, s. 33. 
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Požadavky a cíle českého ženského hnutí se vyvíjely pod vlivem měnících se 

společenských, ekonomických, národních i politických podmínek. Od 60. let 19. století se 

česká národní společnost rychle aktivizuje a v ústavních poměrech rozvíjí své požadavky, 

ženské emancipační hnutí nestálo od komplexního společenské dění v izolaci a jeho postup 

v Čechách se datuje od téhož období, na Moravě s několikaletým zpožděním. V obou zemích 

mělo rysy demokratické a humanistické: české feministky se účastnily národně uvědomovací 

práce, jejich orientace na sociálně podpůrnou činnost, na podporu kultury a osvěty byla 

zasazena do kontextu vlasteneckých cílů. Emancipace žen v českém prostředí tak s sebou 

vedle důrazu na ženské vzdělání, mravnost a možnost rovnocenné práce s muži na veřejnosti 

nesla i důležitý aspekt kooperace obou pohlaví – díky zájmu na pozitivním národním rozvoji 

se čeští muži angažovali při zakládání vzdělávacích zařízení pro ženy, podporovali uměleckou 

tvorbu, publikování žen apod.  

Nový spolkový zákon z roku 1867 umožnil českým ženám samostatné vystupování. 

Postupně převzaly iniciativu a s ní i organizaci a řízení vlastních ženských spolků. 

Zdokonalovaly metody působení a rozšiřovaly sféru spolkových aktivit, i když jejich 

obsahovou náplní bude stále především charitativní a obecně osvětová činnost, jak odpovídalo 

obecně respektované výjimce pro vystupování žen na veřejnosti, jejich náboženskému 

přesvědčení o charitě jako křesťanské povinnosti a o morálním poslání. Podle historického 

bádání na sebe tato práce vázala i důležité proměny v sebepojetí vázané na poznání vlastních 

schopností projevených při efektivní organizaci péče o chudé, nemocné nebo morálně 

ohroženou mládež.  

Nemalou změnu přinese do ženské spolkové činnosti nový fenomén: rozvoj žurnalistiky. 

S tiskem přijde možnost širšího ohlasu, i na tomto poli se české ženy oprostí od výlučné 

závislosti na mužské asistenci, zakládají vlastní ženské časopisy, které šíří myšlenky 

ženského hnutí. Publikování přehledů spolkové činnosti, akcí, výročních zpráv atd. 

spoluvytváří organizační základnu hnutí. Tisk se stane důležitou zpětnou vazbou mezi 

početně rychle rostoucími ženskými spolky mimo zemské centrum na jedné straně a ženskými 

organizacemi a aktivitami v Praze na straně druhé. Požadavky, forma a náplň pražských 

ženských spolků tak prostřednictvím informovanosti a publicity může působit jako vzor 

k napodobení i mimo větší města, tzn. ideje ženského hnutí mají možnost v sociální hierarchii 

postupovat od středních vrstev jako základny ženského hnutí směrem k dolním vrstvám. 

Tento fakt chci později ukázat na příkladě spolkové aktivity Milady Erbenové-Veselé 
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v Benešově. Proces cirkulace myšlenek ženského hnutí zde však oproti pražskému centru 

probíhal s jistým časovým odstupem. 

Snahy samotných žen vycházely z aktuálních problémů. Historická demografie 

upozorňuje na změny modelů sňatečnosti probíhající v 19. století a s tím spojené soubory 

otázek kolem modelů rodiny a celkové proměny životního stylu. Je známým faktem, že počet 

žen začal číselně převyšovat druhé pohlaví. Důsledkem bylo, že sňatek jako cesta 

k preferovanému existenčnímu zajištění již nemohl být pro stále rostoucí množství žen 

reálnou alternativou. V rodinách s více dcerami nebo tam, kde chyběly prostředky na věno - 

počáteční kapitál pro novou domácnost nebo ještě častěji investice do profesní kariéry 

nápadníka - se budoucí zajištění těchto žen stalo sociálním problémem. Ze středostavovských 

rodin, které musely situaci aktuálně řešit, měly zdaleka největší  zastoupení úřednické vrstvy.  

S naznačeným faktem souvisela změna účelu ženského vzdělávání. Při hledání 

existenčního zajištění se měly ženy prostřednictvím nově získané kvalifikace uplatnit 

v povolání mimo soukromou sféru. Prakticky orientované vzdělání poskytovaly nově 

zakládané školy nebo pokračovací kurzy, jejichž fundace přešly ze soukromé aktivity na půdu 

ženských spolků s případnou podporou obecních (městských) zastupitelstev. 3  

Vzorem pro tyto aktivity se stal Ženský výrobní spolek v Praze (založen 1871) spojený se 

jménem jeho první starostky K. Světlé a později E. Krásnohorské.4 Jeho škola a kurzy 

poskytovaly pro tyto dívky možné východisko. Právě tento spolek a jím vydávané periodikum 

Ženské listy umožnily od sedmdesátých let šířit myšlenky emancipačního hnutí za poměrně 

úzký okruh osobností v zemském hlavním městě. Zasáhly i do města nedaleko Jičína, do 

Lomnice nad Popelkou. 

 

 
3Horská, P., K ekonomické aktivitě žen. In: ČČH 31, č. 5, 1983, s. 711-743. Táž, Naše prababičky feministky. 
Praha 1999; táž, Žena v Praze na přelomu 19. a 20. století. In: Žena v dějinách Prahy, Documenta Pragensia 
XIII. Praha 1996, s. 195-202; Lenderová, M., Vstup žen do světa placené práce. In: Studie k sociálním dějinám, 
6, Opava 2001, s. 175 ann.; Brabencová, J., Vývoj profesní aktivity žen v 19. a 20. století a česká společnost. 
Zaměření výzkumu a možnosti komparace se zahraničními výsledky. In: Studie k sociálním dějinám, 8, Opava 
2001, s. 88-91. 
4Ženský výrobní spolek otevřel po svém založení v roce 1871 obchodně průmyslovou školu, brzy přišly další. 
Obdobou tohoto spolku na Moravě byla Vesna. Pro pražskou německou společnost existoval ženský výrobní 
spolek již od roku 1869, jeho zaměření i odbočky český spolek kopíroval. Blíže: Neudorflová, M., České ženy 
v 19. století, s. 66 ann. Výrobní spolek nebyl prvním spolkem poskytující ženské odborné vzdělání. Od roku 
1851 existoval v Praze Spolek sv. Ludmily s tradiční náplní, kde se angažovala a svým jménem ho zaštiťovala 
Marie Palacká-Riegrová. Součástí spolku byla škola pro chudé dívky; v roce 1865 byla jeho zásluhou založena 
první dívčí průmyslová škola, cíleně tak směřovala k jinému cíli vzdělání než městem spravovaná, prestižní 
Vyšší dívčí škola (otevřena 1863) zaměřená vesměs akademicky. Tomu odpovídalo i rozdílné sociální složení 
žaček obou škol. Blíže: Bahenská, M., c. d., s. 40-52, s. 104-122. 
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2.1 Dcera úředníka – sňatek nebo klášter? 

V době, kdy se Žofie Erbenová přistěhovala ke svému švagrovi do Lomnice nad 

Popelkou, byly podle všeho finanční poměry rodiny neutěšené. Lomnice (stejně jako 

Žamberk, předchozí místo pobytu rodiny) se v 19. století řadí mezi malá města v Čechách, 

které J. Matějček charakterizoval ve své tématické studii souborem typických vlastností: 

místní malovýroba byla spojená s určitou profesní a sociální skladbou obyvatelstva, to dále 

souviselo s jistými kulturními vzory, jejich stabilitou a dispozicemi k tradicionalismu. 

V provázanosti na tyto znaky časově zaostával přechod k industrializaci a vzhledem 

k velkému zastoupení malých měst v českých zemích k industriální společnosti obecně.5   

Strýc Milady Erbenové vlastnil na lomnickém náměstí obchod se smíšeným zbožím. Zdá 

se, že jeho staromládenecká domácnost společnost bratrovy rodiny uvítala, zejména když se 

agilní Miladina matka zapojila do jeho obchodu, de facto převzala jeho vedení a do nelehké 

práce živnostníka zapojila i obě své dcery. Podobně jako mnoho jiných žen v podobné životní 

situaci převzala odpovědnost a roli v úplné rodině vyhrazené zcela muži-živiteli. 

Přesměrování mužských pravomocí v rodině na ženy obvykle umožnilo (zpravidla pod 

existenčním tlakem) rozvinout jejich dosud skryté schopnosti a nadání. Oblast ekonomických 

aktivit byla sice pro „slabé pohlaví“ ještě ve druhé čtvrtině 19. století teoreticky nepříslušná, 

pro ženu ze středních vrstev mnohdy i společensky degradující, ale navzdory mravokárným 

hlasům byla ženská výdělečná činnost na postupu.6  

Žofie Erbenová se finanční stránce domácnosti věnovala zodpovědně, dopisy její mladší 

dcery např. ukazují, že vyhledávala odborné rady v otázkách výhodných půjček.7 V Lomnici 

zakoupila dům a pole (v roce 1884 činila odhadní prodejní cena domu ke zklamání vlastníků 

 
5Matějček, J., Malé město v českých zemích v 19. století a jeho vliv na fungování společnosti. In: Studie 
k sociálním dějinám 19. století, 3, Opava 1993, s. 169-337. Autor zde sleduje fenomén malého města jako 
důležitého sociálního jevu v Čechách v souvislosti s přechodem od agrární k industriální společnosti. Mezi 
vzorek měst zařadil i Lomnici nad Popelkou jako protoprůmyslové město s textilní výrobou a se skrytou 
depopulací; v roce 1869 byla Lomnice centrem soudního a politického okresu. V časovém období, které sleduji, 
měla Lomnice kolem 4000 obyvatel (1880 4057 obyvatel, 505 domů). Tamtéž, s. 211, s. 264.  
6P. Vošahlíková uvádí v otázce ekonomické aktivity žen jako doklad rozporu dobových přání a reality údaje 
rakouské statistiky z roku 1880. Z více než 11 miliónů žen žijících v Předlitavsku přes 8% samostatně podnikalo 
(živnosti, zemědělské usedlosti, jiné podniky), 26% bylo zařazeno do kategorie dělník-nádeník, 6% služebných a 
domácích pomocnic, 0,2% bylo číslo ke kvalifikované ženské práci; 59% pak zbývalo na ženy bez vlastního 
příjmu v domácnosti, ale i u části z těchto žen se předpokládá (alespoň občasná) výdělečná činnost mimo domov 
statistikou nezachycená. Vošahlíková, P., Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Praha 1996, s. 111 an. 
7Vedle místních představitelů jako byl berní inspektor nebo v Poděbradech okresní hejtman měla také známé 
v Praze, kam jezdila pro radu - zejména se často zmiňuje dr. J. Grégr a dr. Nejedlý, rodina Amerlingova ad. 
SOkA Benešov, fond Kloudová -Veselý, korespondence II b.  
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pouze 11 tisíc zlatých).8 Vlastnictví domu bylo jedním z důležitých znaků měšťanské 

honorační vrstvy, právní a finanční starosti s tím spojené pomáhal řešit Veselý jako téměř 

dostudovaný právník. Volné byty v domě se v rámci ekonomické strategie pronajímaly, po 

usídlení v Poděbradech (1888) zvolila však Ž. Erbenová problémy méně zatížený podnájem.9

Z bilance, kterou načrtla Milada ve svých dopisech, vyplývá, že rodina žila s hubenými 

příjmy, ale s cílem uchovat vnějšímu světu poznatelný „skromný blahobyt“, dojem, který 

rodina ve společnosti budila, měl zásadní vliv na vyhlídky dětí. V uvažování Žofie Erbenové 

stála zřejmě na předním místě budoucnost syna, jeho vzdělání a pokud možno rychlý profesní 

postup; plán pro obě dcery se zdál mnohem jednodušší – sňatek odpovídající sociální pozici 

rodiny. Takový cíl nebyl však při skromném finančním příjmu úřednické vdovy snadno 

dosažitelný. 

Orientace středních vrstev na odborné praktické vzdělání pro syny (a později i dcery) 

mělo vést přinejmenším k reprodukci pozic rodičů, k zajištěnému postavení a váženosti 

rodiny. Úřednická kariéra syna, v tomto případě ve státních službách, byla prioritou, které se 

muselo v rodině mnoho podřizovat; jejím prostřednictvím bylo možné získat také užitečné 

kontakty, pozvánky na plesy, členství ve spolcích a celkově potvrzovat žádoucí lokální 

prestiž. Profesní skupina úředníků ve druhé polovině 19. století početně narostla, v souvislosti 

s tím se podle kvalifikace a specializace vnitřně výrazně strukturovala a v důsledku se 

jednotlivé stupně lišily dosaženou materiální i sociální pozicí, od solidní k hranici pouhého 

přežívání. Jako celek se však úřednictvo nadále těšilo všeobecné úctě okolí: vidina stabilních 

příjmů, osvobození od vojenské služby, jistota penze a jiné výhody vytvářely kolem státního 

úředníka v českém (a zejména maloměstském) prostředí gloriolu „pána“ až do konce 19. 

století.10 A to byly devizy přitažlivé i pro Miladina bratra.  

Engelbert Erben (1867-1932) měl dosáhnout minimálně profesní kvalifikace svého otce - 

berního kontrolora a udržet tak rodinný sociální status. Matka pro něj najala domácího učitele 

(tj. Veselého), platila mu podle svých možností studium práv, několikrát v jeho zájmu 

zvažovala odchod do Prahy nebo Vídně, v obou případech jí šlo o praktické využití tamějších 

konexí. Ty se zúročily až za určitý čas, několik prvních let se E. Erben platově řadil mezi 

 
8Není jisté, zda dům zakoupila jako vedlejší zdroj příjmu ještě v době, kdy vedla obchod, nebo až po jeho prodeji 
(roku 1886). SOkA Benešov, Kloudová-Veselý, dědeček a babička, Jičín, Benešov. 
9SOkA Benešov, týž fond, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 1885-1887. Podle Milady vznikaly 
problémy s podnájemníky proto, že matka nebyla při vymáhání dlužného nájmu dost důsledná. 
10Machačová, J. – Matějček, J., Nástin sociálního vývoje českých zemí 1789-1914. Opava 2002, s. 224-230.  
Dále k postavení úředníků: Vošahlíková, P., Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Praha 1996, s. 191-210. 
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nejpočetněji zastoupenou skupinu subalterních úředníků, ale rychle se vyšvihl o několik 

hodnostních tříd státní správy nahoru, podle mého názoru zejména díky matčině aktivitě při 

udržování a uplatňování rodinných vazeb. 

Od roku 1886 pracoval E. Erben u finančního úřadu v Lomnici, v roce 1888 byl přesazen 

do Poděbrad, kde zastával pozici berního kontrolora a finančně si polepšil. Odtud se 

pravděpodobně protekcí dostal do Vídně k ministerstvu financí (1891) a poté k Nejvyššímu 

účetnímu dvoru (asi 1899-1918). Z Vídně spolupracoval s realisty, zejména s tamním 

zpravodajem Času B. Hlaváčem.11 V nových československých poměrech přešel do služeb 

Nejvyššího účetního kontrolního úřadu (jako viceprezident do roku 1927) a zasloužil se o 

jeho organizaci a činnost. V jeho kariéře došlo tedy k výrazné mezigenerační mobilitě. 

Milady Erbenové se tento postup již nedotkl, protože rodinnou domácnost opustila krátce 

před bratrovým povýšením do Vídně, kam se také Žofie Erbenová se synem odstěhovala a 

vedla mu domácnost.12  

Zajištění bratrovy budoucnosti se dělo na úkor obou dcer, Milady a Kateřiny, resp. jejich 

věna, protože pro dívky dlouho platilo, že další vzdělání překračující zákonem vymezenou 

dobu je zbytečné. Zastávat předurčenou roli hospodyně, matky a manželky se vyučovalo 

nejlevněji v rodičovské domácnosti. Pod tlakem dobových ekonomických a demografických 

podmínek se ale investice do odborného vzdělání stala i pro dívky nutností při záchraně před 

osudem společensky degradované „staropanenské“ existence, neprovdané příbuzné zatěžující 

skromný rozpočet sourozenecké domácnosti.  

 
11E. Erben začínal v Lomnici s platem 300 zl. ročně srovnatelným s průměrným výdělkem textilního dělníka 
v severních Čechách, viz: Machačová, J. – Matějček, J., c. d.,  s. 229. M. Erbenová vylíčila bratrovu de facto 
zajištěnou kariéru v dopise z roku 1889 – do pěti let měl podle rodiny získat plat 1800 zl., do začátku nového 
století dosáhnout titulu direktora účetního odboru vídeňského ministerstva. SOkA Benešov, fond Kloudová-
Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 14.9.1889. Prostřednictvím matky navázal E. Erben také 
spojení s F. L. Riegrem, využití této konexe ale není jasné, i když osobní návštěvy Ž. Erbenové u „staročeského 
výtečníka“ nechyběly a v roce 1899 mu E. Erben s díky oznamoval, že byl jmenován revidentem c. k. 
Nejvyššího účetního dvora a na počátku nového století zastával pozici sekčního rady tamtéž. ANM, fond F. L. 
Rieger, k. 27, inv. č. 27/2, E. Erben, Ž. Erbenová F. L. Riegrovi 1898-1902. Ke kontaktu s realisty viz: Kučera, 
M., Korespondence T. G. Masaryk-Bedřich Hlaváč. Praha 2001, s. 143, 145. Podle této korespondence přinášel 
E. Erben do realistických řad zajímavé informace z vyšších státních kruhů.    
12Ke kariérnímu postupu nekrolog: A -Zet, roč. 1932, č. 12, 21.3.1932, s. 1. E. Erben byl po roce 1918 členem 
národně socialistické strany a jejím důvěrníkem v Praze - Bubenči, kde za První republiky bydlel. I tento fakt 
vypovídá o jeho sociální pozici. Byl známý jako sběratel literatury. V roce 1927 odešel do výslužby. SOkA 
Benešov, fond Kloudová-Veselý, blíže neoznačený výstřižkový karton, celé noviny, rodinné listiny. 

Žofie Erbenová zemřela v roce 1904 a po vzoru své matky K. Jurenkové si v závěti vymínila místo posledního 
odpočinku ve Vídni. E. Erben se oženil v témže roce s dcerou c. k. úřednického rady, Růženou Bisanovu. 
Z pozdější korespondence vyplývá, že měli nejméně jednoho syna, Engelberta. Tamtéž, babička a dědeček, Jičín, 
Benešov, M. Erbenová-Veselá Ž. Erbenové do Vídně 1892-1904, E. Erben F. Veselému a rodině (např. 1899, 
1901); karton korespondence I a, oznámení o sňatku E. Erbena, korespondence z roku 1932. 
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M. Erbenové odborná kvalifikace poskytnuta nebyla. Své oficiální vzdělání ukončila jako 

stále ještě většina dívek její generace a vrstvy asi ve čtrnácti letech, jiná možnost se před ní 

vzhledem k materiální pozici rodiny neotevřela, ani o ní její příbuzní neuvažovali, ačkoliv ona 

sama po formálním vzdělání podle svých dopisů toužila a velmi ji lákalo studium jazyků – 

francouzštiny, polštiny, ruštiny.13  

Následující léta ji však měla čekat matčina průprava k založení vlastní domácnosti a 

hledání vhodného kandidáta k pokud možno pohotovému sňatku. Ideálem bylo vdát se 

v rozpuku mládí, jak doporučovala dobová mravoučná literatura, mezi prvním uvedením do 

společnosti a zasnoubením neměla dívka absolvovat více než čtyři pět společenských sezón. 

Reálný středoevropský model sňatečnosti však šel jiným směrem a s blížícím se závěrem 

dlouhého 19. století se průměrný věk prvního sňatku u žen vyšplhal nad 25 let.14 Milada sama 

byla dokladem tohoto rozporu normativního tlaku a reality. Problémy spjaté s nenaplněním 

společenské konvence vylíčila i v korespondenci.  

I když jí nebylo umožněno po ukončení povinné školní docházky pokračovat ve studiu 

oficiální cestou, na rozvoj svého dalšího vzdělání nerezignovala. K běžné intelektuální 

výbavě středostavovské kandidátky na sňatek patřila hudba (obvykle hra na klavír), tanec, 

ruční práce a znalost německého jazyka. Milada projevila ale hlubší zájem o další oblasti 

lidské činnosti a naopak jiným, normativně předpokládaným dovednostem mladé ženy příliš 

pozornosti nevěnovala. Např. se veřejně přiznávala, že neumí a nechce tančit, stejně tak 

obratnost mladé slečny u plotny byla opakovaným předmětem Veselého vtipů. M. Erbenovou 

tato činnost nenadchla, učit se kuchařskému umění začala systematicky až s reálnými 

úvahami o sňatku, příznačné je, že od matky dostala slavnou kuchařku M. D. Rettigové krátce 

před posvěcením svazku.15 Podle četnosti zmínek byla M. Erbenové skutečným potěšením 

hudba – kromě zpěvu především hra na klavír, zejména Smetanovy skladby patřily podle 

 
13Podle nového školského zákona (tzv. Hasnerova reforma) z roku 1869 se prodloužila povinná školní docházka 
do 14 let, pět let obecné a čtyři roky měšťanské školy platilo pro chlapce i dívky, mimo jiné se zaváděl i dívčí 
tělocvik. Progresivní prvky nového zákona zčásti potlačila reforma z roku 1883. Teoreticky se M. Erbenové 
nabízela možnost dívčího pokračujícího vzdělání v blízkém Jičíně, do Prahy a tamějších odborných škol pro 
dívky bylo z Lomnice daleko, ačkoliv program Ženského výrobního spolku a jeho škola ji velmi zajímaly. Viz: 
SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 1888-9. 
14Rozbor sňatečnosti pomocí výsledků demografických kategorií zejm. ve společenském prostředí rodin 
středního stavu např.: P. Horská, c. d.; Fialová, L., Sňatečnost obyvatelstva v českých zemích v 19. století. In: 
Studie k sociálním dějinám 19. století, 7/1, Opava-Praha-Kutná Hora 1997, s. 45-58; táž, Sňatkový věk 
obyvatelstva Starého Města pražského v 19. století. In: Žena v dějinách Prahy, s. 175-184; táž, Česká žena očima 
statistiky posledních sto let. In: Historické listy, 1991, č. 2, s. 8-17. 
15SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček a babička, Jičín, Benešov. M. Erbenová F. Veselému 
26.10.1889, 24.2.1882 
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líčení k světlým okamžikům jejího dne. Pokud to bylo jen trochu možné, usedala k pianu v 

rámci svého každodenního rytmu. Neméně vítanou součástí dne jí byla četba, o které bude 

ještě řeč.  

Kateřina, sestra M. Erbenové, se pravděpodobně s podobným vybavením středostavovské 

kandidátky na sňatek provdala asi ve 20ti letech.16 Splnila tak dobové předpoklady (asi ji 

k tomu  vedl i tlak ekonomický). Její známost s jičínským obchodníkem trvala pro srovnání 

s její sestrou přibližně rok, oficiální žádosti o ruku předcházela „domluva“ obou snoubenců, 

svatba byla klasicky o masopustě. Milada svého švagra hodnotí jako vhodného nápadníka: je 

prý hodný, dobrý, praktický, hodně cestoval, je zkušený a obchodu znalý; jeho postavení 

„stačí ku blahé, spokojené domácnosti“.17 Je zřejmé, že spíše reprodukovala matčino 

hodnocení, ale odráží se zde hodnoty a postoje úřednické rodiny důležité při aktu volby 

partnera (hlavně se vyhledávala dovednost, úspěšnost, mravnost, praktická zkušenost, 

cílevědomost).18

O tom, co znamenala svatba pro středostavovskou domácnost, vypovídá korespondence 

došlá z Lomnice do Jičína a do Prahy z počátku 80. let. Svatební přípravy trvaly několik 

měsíců a vytrhly M. Erbenovou z ostatních aktivit a zájmů. Z jejího líčení vyplývá, že spěšné 

práce na výbavě, zahrnující vedle běžných komplikací i shánění módních vzorů (zejména šaty 

musely být podle přání nevěsty z mód, tj. Nových mód) ji netěšily a naplňovaly velmi 

stereotypně celé dny. Nad šitím den začínala i končila - od páté šesté hodiny ranní po 

vyplnění jiných povinností se v přípravě výbavy pokračovalo do desáté hodiny večerní.19  

Dosud si vždy našla volný čas na četbu novin, knih, návštěvu divadla, tělesný pohyb 

kolem domu. Teď tyto zájmy vytlačovaly starosti s pořizováním sestřiny výbavy, tomuto 

druhu práce se nedalo vyhnout a de facto s ní generace a typ žen M. Erbenové nikdy 

nekončily. Po sestřině sňatku se v šití a vyšívání pokračovalo, pravděpodobně se připravovala 

výbava druhé dcery Erbenů, ačkoliv výslovně o tom v korespondenci zmínky chybí, mluvit o 

 
16O vhodném kulturním vybavení dívky ze střední vrstvy pro manželství a požadavkům na její reprezentaci viz: 
Machačová, J., Žena ze středních vrstev. Příklad Marie Stretti. In: Fasora, L.- Hanuš, J,- Malíř, J. (eds.), Člověk 
na Moravě 19. století. Praha 2004, s. 262-277. 
17SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček a babička, Jičín, Benešov. O Miladě Veselé podle dopisů a 
vyprávění; korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 28.10.1880, 26.11.1881.  
18Šimůnková, A., Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti v 19. 
století. In: ČČH, roč. 95, 1997, č. 1, s. 55-107. 
19SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému, některé blíže 
nedatované dopisy z let 1880-1881. 
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sňatku v průběhu stále ještě nezávazného vztahu se zjevně nehodilo. Dále se šilo i pro strýcův 

obchod, pro chudé, tajně se přešívaly (a barvily) šaty pro ženy ve vlastní domácnosti. 

Tato nezdravá a jednotvárná činnost tvořila součást dívčí přípravy do života. Britská 

historička L. Abramsová připomíná, že činnosti typu šití a vyšívání rozvíjely praktickou 

dovednost, ale plnily také zásadní roli v propůjčení žádoucích dívčích vlastností - měly dívky 

vést k pečlivosti, soustředěnosti, trpělivosti a šetrnosti.20  

Po odchodu starší sestry převzala Milada zcela roli opory matky v domácnosti, v obchodě 

a na veřejnosti. Změna tu ale byla. Dosud měli Erbenovi služebnou, jeden z rozlišovacích 

znaků pozice středostavovské rodiny, ale krátce po zmíněném sestřině sňatku byla z 

finančních důvodů služka propuštěna.21 Díky této skutečnosti vypadaly povinnosti M. 

Erbenové v průběhu dalších tří čtyř let zhruba následovně. Práci v domácnosti zastávala sama, 

kromě náročného praní, kdy se najímala služebná výpomoc, a to až do odstěhování do 

Poděbrad. V roce 1882 zaznamenala M. Erbenová náplň jednoho takového dne ve svém 

dopise. 

Ráno vstávala mezi půl pátou až šestou hodinou ranní, připravila snídani a otevřela 

obchod, během snídaně strýce a matky ho uklidila a pak se postarala i o babičku, která s nimi 

mimo svých občasných cest po ostatních příbuzných sdílela domácnost - její přítomnost byla 

pro mladou dívku oživující. Ráda vzpomínala, jak ji každé ráno česala protože s tímto 

rituálem bylo spojené vyprávění z babiččina mládí (bohužel nezaznamenané). Po úklidu 

pokojů v jednopatrovém domě se upravila (píše: „sama se hodím do parády“) a dopoledne 

završila dcera z úřednické rodiny šitím, dále výukou vaření (z důvodu matčiny zaměstnanosti 

ji v kuchyni zaučovala babička) a návštěvou trhu – správná hospodyně musela umět vybrat 

kvalitní potraviny, aniž by se nechala trhovkyněmi ošidit.22 Míru socializačního tlaku lze 

sledovat i ve faktu, že M. Erbenová setrvačně následovala zažité zvyky i jako manželka dobře 

situovaného advokáta.23

 
20Abramsová, L., Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918. Praha 2005, s. 62. Např. v roce 1887 začínal den M. 
Erbenové vyšíváním od čtyř do šesti hodin ráno. SOkA Benešov, Kloudová-Veselý, dědeček a babička, Jičín, 
Benešov. Výpisy.                                                                         
21SOkA Benešov, Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Ebenová F. Veselému 24.2.1882. 
22Tamtéž. 
23V roce 1911 popisuje např. svůj každodenní rozvrh v době, kdy byl manžel s dcerami v lázních a synové na 
několikadenním samostatném výletě takto: v půl šesté ráno vzbudí „Mařku“ – služky se u Veselých titulovaly po 
domácku - otevře advokátní kancelář, věnuje se zahrádce, domácímu zvířectvu, vyřizuje poštu, pak ji čeká trh, 
skromný oběd (mléko, chléb, ovoce), odpoledne po nezbytné procházce háčkování pro nejstarší dceru (byla již 
zasnoubená), práce v rodinném domě (Veselí v něm pronajímali volné byty podobně jako lomnická rodina); 
večer zavře kancelář a po návratu služky z „randevous“ i celý dům, do desáté večerní, kdy jde spát, čte (v této 
době zejména Česko-americké epištoly, knihy o českoamerické komunitě a jejím vlasteneckém citu k zemi 
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Odpoledne a večer jí zbýval čas i na jiné aktivity, pro ni osobně mnohem preferovanější: 

četbu, psaní dopisů, hudbu (často provozovanou s hosty), šití na radnici, návštěvu ochotníků, 

klubové aktivity, návštěvu kostela, vycházky nebo výlety – turistika jí přirostla k srdci 

(účastnila se výletů na Prachov s četnými spolky, které tam zavítaly).24 S menšími obměnami 

lze podobný denní rozvrh, založený na domácí práci a přípravě ke sňatku, jistě objevit u 

většiny dívek českého maloměsta i venkova s podobným sociálním zakotvením.  

Když do osobních zájmů zasáhla příprava na sestřin sňatek, vnímala to Milada jako 

zkoušku svého sebezapření, povinnost, která musela dostat přednost před jakkoliv oblíbenou 

zábavou. V dopisech jasně zaznívá zdůvodnění opírající se o vzor vštěpovaný ženám 

středních vrstev: povinnost sebeobětování, odsunutí nebo úplné odepření vlastních potřeb ve 

prospěch pomoci jiným, připravenosti být k dispozici i dovolávání se vyšší moci k tomu, aby 

těmto úkolům měla sílu dostát. V další fázi korespondence se tyto normy dostanou pod tlak 

hledání vlastní identity. 

S rostoucí informovaností, kontakty se zemským centrem, prostřednictvím tisku, 

osobních i zprostředkovaných zkušeností, se rodilo vědomí existujících alternativ k sociálně a 

společensky ustálenému požadavku dosavadní pasivní role dívky, čekatelky na žádoucí 

sňatek. Chci ukázat, jakými cestami se k novému názoru dostala pouze jedna z mnoha - 

Milada Erbenová. Její názory a otevřenost novým emancipačním snahám ze strany F. 

Veselého totiž vytvářelo podloží pro ideovou a profesní orientaci jejich potomků. Jsou 

ukázkou výchovy rodiny inteligence, která mohla fungovat vzorově a iniciovat změny 

v oblasti chování. 

 

2.2 Veřejná aktivita poprvé – formy sociability  M. Erbenové. 

Podmínky maloměsta Lomnice kladly na rodinu Erbenů požadavky na řádnou 

reprezentaci, jak ji u vrstev byrokracie vyžadovaly dobové a socio-profesně určené normy.25 

Při  skrovné vdovské penzi jistě nebylo lehké balancovat mezi očekáváním společnosti a 

 
původu, věnovanou M. Veselé českoamerickou lékařkou R. Wisteinovou, viz text níže a Salaba, V., Česko-
americké epištoly. Praha 1911). SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton babička, dědeček, Jičín, 
Benešov, korespondence rodinná, M. Veselá F. Veselému 5.8.1911.   
24SOkA Benešov, týž fond, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 16.2.1887, návštěva Hlaholu, 
Tovačovského spolku a Typografické jednoty v roce 1887. Popis života doma též: tamtéž, karton dědeček a 
babička, Jičín, Benešov. Výpisy. 
25Blíže: Vošahlíková, P., Vliv úřednictva na životní styl české společnosti ve 2. polovině 19. století. In: Studie 
k sociálním dějinám 19. století, 7/1, Opava-Praha-Kutná Hora 1997, s. 65-75.  
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realitou, zejména uvážím-li, že Ž. Erbenová vychovávala své tři děti v podmínkách 

doznívající hospodářské krize v Předlitavsku (1873). Je možné ji považovat za de facto 

samostatnou živnostnici a jí podobná skupina žen prokázala často pod ekonomickým tlakem 

své schopnosti a kvality. Vstupem do veřejné sféry vyhrazené od rozvoje procesu 

industrializace a urbanizace mužům mohly úspěšnější z nich podpořit narušení tradičních 

genderových rolí. 

Žofie Erbenová však byla ještě příliš svázaná s obdobím výhradně vlasteneckého 

feminismu bez myšlenky na vyšší formální vzdělání žen nebo jejich profesní dráhu. Její 

aktivitu a činorodost ve městě a obchodě, kde podle všeho projevila podnikavého ducha, měla 

ale její dcera denně na očích. M. Erbenová se ve svých dopisech z obdivu a úcty k matce 

vyznávala, výchovou podmíněný respekt si uchovával svou sílu, i když se s ní neshodla 

v pohledu na partnerský vztah a vlastní chování.26 Tím, že dokázala spravovat obchod lépe 

než muž a vést finanční záležitosti celé rodiny pevnou rukou, byla matka pro Miladu 

názorným příkladem a potvrzením toho, o čem četla i slyšela od F. Veselého - o 

rovnocennosti pohlaví. Z takového přesvědčení vyšel logický závěr, že ve vztahu k mužům je 

třeba dosáhnout ženské rovnoprávnosti.  

Za druhou důležitou okolnost považuji fakt, že téměř celé období prožité u matky byla 

Milada osobně ušetřena typických rodinných patriarchálních vztahů. Když začal 

s přibývajícím věkem na dosud neobsazenou roli dominantního muže-otce aspirovat Miladin 

bratr Engelbert, projevila s takovým uspořádáním nesouhlas.27 Tento aspekt považuji za 

zajímavý. Myslím, že obrat k vědomí vlastního já, který se zde projevil, v ní dlouhodobě 

podporoval rovněž budoucí manžel Veselý. Někde na pomezí těchto a dalších faktorů se 

mohla zrodit její ženská sebeúcta.  

Ke zmíněné vnější reprezentaci rodiny Erbenů je třeba uvést konkrétní příklady. Pohled 

na aktivity Žofie Erbenové v Lomnici a poté v Poděbradech, který předkládá korespondence, 

ukazuje intenzivní snahu o participaci na spolkovém životě města a s ní spojený zápas o 

dosažení a udržení lokální prestiže. Žofie byla zakladatelkou lomnického Klubu dam a jeho 

předsedkyní. Do Klubu dam a jemu podobných spolků mimo Prahu se v této době zapojovaly 

ženy a dívky ze středně majetných měšťanských a úřednických rodin. Členství patřilo 

 
26Mluvila např. o síle povahy, velké práci, sebezapření a energii, kterou matka prý oplývala. Obraz matky, jak ho 
vykreslila, odpovídal dobové normě ženských vlastností. SOkA Benešov, Kloudová-Veselý, korespondence II b, 
dopisy M. Erbenové z let 1883, 1884, 1885.  
27SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b. Milada Erbenová Františku Veselému, zejména 
dopisy zjara 1889.   
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k nepsaným povinnostem příslušnic středních vrstev, za důležité považuji, že tyto spolky 

umožnily vdaným i svobodným dívkám vystoupit z uzavřeného domácího prostředí, pěstovat 

společenské kontakty i rozvíjet vědomosti.  

Řád lomnického Klubu (stal se vzorem pro Klub dam i v Nové Pace) byl poplatný 

staršímu typu ženského sdružování, který tvořil součást národního programu. Propagoval 

ideály češství, dobročinné akce a svou tradiční náplní získal podporu místní mužské 

honorace.28  

Organizovaná ženská práce se v menších městech rozvíjela až od sedmdesátých let 19. 

století, dlouho se zde překonávala idyla biedermeierovské domácí uzavřenosti od vnějšího 

světa. O to větší nutností byla nyní určitá propagace: neschůdnější cestou byla forma výstav, 

bazarů a veřejných přednášek. Ve srovnání s Prahou a několika dalšími většími městy 

přinášela ve zmenšeném rozsahu a finančním výnosu prostředky k realizaci stanovených cílů.  

K tradičním spolkovým povinnostem patřily dobročinné a vlastenecké akce, vlasteneckou 

uvědomělost vyjádřily ženy např. sbírkou na Národní divadlo v roce 1883. Opakovanou akcí 

sdružených lomnických žen byly několikadenní bazary (někdy spojené i s výstavou, blíže 

nespecifikovanou) a sbírky ve prospěch Ústřední matice školské. Ve výši sebrané finanční 

sumy soutěžil spolek s jičínskými dámami.29  

Žofie Erbenová své dcery do zájmu celé rodiny na vnější reprezentaci přirozeně zapojila. 

Místní periodika věnující se těmto sbírkám děkují na prvním místě a jmenovitě Miladě 

Erbenové, úspěch byl prý dán její „horlivostí a pilností“, vynikala i její matka a sestra.30 I to 

dokazuje, že Milada byla zapálenou mladou členkou, svoji účast nepovažovala za formalitu 

nebo povinnost. Velmi kritická byla k dívkám, které své členství podobně vážně necítily a 

s nabídkou lepší zábavy nebo vstupem do stavu manželského Klub rády opustily. Výše 

zmíněnými sbírkami žila i na stránkách dopisů Veselému, je možné, že se na oplátku v jeho 

líčení podobně zaměřených dámských bazarů na Žofíně inspirovala k dalším aktivitám Klubu 

dam v Lomnici.31   

 
28Tamtéž, karton Buchenwald, staré písemnosti z Lomnice, materiál Milady Erbenové, řád Klubu dam aj.  
29Národní slavnost v Lomnici u Jičína. Věštník Ústřední matice školské, 1885, č. 6, 1.9., s. 11-13. Čistý výtěžek 
byl 350 zl.; v roce 1883 Lomnice se svým příspěvkem 895 zl. obsadila v částkách odevzdaných městskými 
radami dokonce 22. místo. Krakonoš, časopis literární a politický, roč. V, 1883, č. 13, 8.7., s. 150 an.  Národní 
listy, 10.7. 1883, č. 162, s. 2. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton Buchenwald, staré písemnosti 
z Lomnice. 
30Krakonoš, roč. V, 1883, č. 13, 8.7., s. 151. SOkA Benešov, fond týž, dědeček a babička, Jičín, Benešov. M. 
Erbenová organizovala i sbírku na Černou Horu během protitureckých povstání, ale neuvádí s jakým výnosem. 
31Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 1.12.1881, 6.3.1882, 22.6.1882,  Např.  v létě 1882 se 
Klub přestal scházet pro malý počet zájemkyň, protože prý „dámy láká více promenáda městským sadem“ než 
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Zdá se mi, že tyto sbírkové akce s národním akcentem byly M. Erbenové jakousi vnitřní 

formou náhrady za Veselého národní činnost. Jako dívce jí bylo zapojení do živého 

studentského a národního dění v Praze 80. let nedostupné, ale výrazně jej spoluprožívala 

prostřednictvím Veselého dopisů a jistě to na jejím myšlení zanechalo stopy. Ve vzájemné 

korespondenci se brzy objevuje zpola vážné soutěžení, kdo více pomůže národní věci. 

Kromě již zmíněných sbírek a bazarů se obě dcery Žofie Erbenové zapojily do méně 

viditelné charitativní práce pro místní zástupce dolních vrstev. M. Erbenová chodila například 

od svých patnácti let (a možná i dříve, časnější korespondence není k dispozici) společně 

s matkou a sestrou šít na radnici oděvy pro chudé, do rodiny docházeli na stravu pravidelně 

sirotci.32  

Princip solidarity s chudými se u M. Erbenové vyvinul v zájem o sociální otázku obecně. 

Sledovala dění v továrnách nebo větších dílnách v Lomnici a Jičíně, zajímala se o platy 

místních dělníků, bytové podmínky i jejich celkovou životní situaci. V dopisech líčila sociální 

nespokojenost ústící v občasné stávky. I po přestěhování do Poděbrad se snažila získávat další 

informace alespoň prostřednictvím zasílaných jičínských periodik. Z bezprostřední regionální 

zkušenosti se odvíjela její snaha poznat „tužby dělnictva“ jako sociální skupiny, četba 

socialistických letáků nebo časopisů, z nichž si i pravidelně vypisuje poznámky, zájem o 

situaci havířů apod. Na základě protokolu z brněnského sjezdu sociální demokracie v roce 

1887 dokonce na Veselém vyžadovala debatu o sociální otázce.33  

Charitativní činnost patřila i v 80. a 90. letech k nejčastějším formám vystupování žen na 

veřejnosti, pro druhé pohlaví tradičně nekonfliktnímu. Zahrnovala v sobě ale i aspekty 

důležité pro ženské sebeuvědomění – dívky a ženy se dostávaly do okruhu sobě rovných, 

vyvázaly se na čas ze stereotypu domácích prací a na tomto poli získávaly svou mravní 

identitu. Své sociální cítění mohla M. Erbenová rozvíjet v organizovanější podobě již jako 

 
spolkové schůze, píše rozhořčeně M. Erbenová, tj. účelem promenád bylo najít nápadníka. Tamtéž, 6.3.1882. 
Líčení konkrétního žofínského bazaru v režii dam a ve prospěch Národního divadla: tamtéž, F. Veselý M. 
Erbenové 25.9.1881, další dopisy do roku 1884. 
32SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II a, II b, M. Erbenová F. Veselému 1882-1889. Jistou 
normu vytvořila v oblasti péče o chudé zejména Marie Riegrová-Palacká, která uváděla do praxe filantropické 
myšlenky B. Bolzana. Její péče o chudé vrstvy zacílené k těhotným ženám, kojícím matkám, předškolním dětem 
a sirotkům, práce ve Spolku sv. Ludmily měla mít podpůrnou funkci k práci českých mužů a pomáhat malému 
českému národu péčí o jeho nejpočetnější složku. Dál než na pole sociální a vychovatelské ale žena v této 
koncepci zasahovat neměla. K činnosti Marie Riegrové-Palacké a její dcery mj.: Brabencová, J., Marie Palacká-
Riegrová a české vyšší dívčí vzdělání. In: Studie k sociálním dějinám, 3, Praha 1999, s. 61-65, Neudorflová, M., 
České ženy, s. 41 ann., Lenderová., M., K hříchu i k modlitbě, s. 231 ann. 
33SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 27.6.1888; karton 
korespondence, M. Erbenová F. Veselému 26.6.1889; babička a dědeček Jičín, Benešov, výpisy.     
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žena advokáta na malém městě. Těmto aktivitám se budu v rámci sledování kontinuity vzorů 

chování věnovat na příslušném místě.   

Žofie Erbenová z okruhu osob kolem Klubu dam a známých vytvořila i jakési neformální 

setkávání ve vlastní domácnosti. Plánování aktivit Klubu se pak přeneslo přímo pod její 

střechu, ale v korespondenci mohu sledovat jen některé rysy tohoto ženského kruhu, který 

odrážel reprezentaci v lokální společnosti.34 Stejnou funkci vykonával i salón, alespoň tak o 

návštěvách okruhu známých mluví M. Erbenová (pod tímto honosným označením rozumím 

dále setkávání určitého okruhu osob). Jednalo se jistě o velmi skromnou nápodobu tohoto 

fenoménu původně horních složek společnosti, odkud kopírovali některé prvky životního 

stylu zástupci honorační vrstvy a inteligence, v případě Žofie Erbenové mohlo jít o časnější a 

tedy zažitý kulturní vzor z národně německého prostředí.  

V Lomnici se stal důležitou postavou salónu místní učitel, přirozenou součástí byla 

společná četba a hudba. Dcery Ž. Erbenové hrály na klavír, příp. šlo o společné koncerty 

s jinými dívkami (zpěv, housle), vzhledem k velkému zájmu M. Erbenové o Smetanovu 

hudbu zaznívaly v této společnosti prý především jeho skladby. Obecně propagovala hudbu 

slovanských skladatelů (např. polského „bratra Chopina“ apod.).35 

Více zpráv jsem nalezla o salóně v Poděbradech, kam se rodina v roce 1888 přestěhovala. 

Pravidelné návštěvy známých rozmnožovali noví příležitostní hosté. Podle nesystematických 

zmínek se zdá, že jádro kruhu tvořila rodina Erbenova, nadřízený Miladina bratra Engelberta, 

c. k. berní inspektor s manželkou, jedna dvě slečny učitelky ze sousedství, učitel, který 

Miladě na její žádost půjčoval knihy, zástupce ze sousedního proboštství (nespecifikovala, o 

koho šlo), někdy lékař a snad i další osoby, vesměs představitelé místní honorační vrstvy; 

konečně přátelskou vazbu měla rodina i na místního známého lékárníka J. Hellicha.36 

 
34O ženském sdružování v této soukromé rovině viz: Moravcová, M., Společenské setkávání žen. Rituál a 
konvence ve společenských kontaktech středních vrstev města. In: Documenta Pragensia, XIII, s. 243-252. O 
pravidlech společenského setkávání žen a salonu středních vrstev také: Bezecný, Z.- Jiránek, T.- Lenderová, M.- 
Machová, M., Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století. II. Život všední a sváteční. Pardubice 2005, s. 111 
ann.  
35Hudební zájem sdílela rovněž s Veselým, teoreticky i prakticky. Skladby putovaly i poštou, česká hudba byla 
prioritou, zejména ta aktuální (Smetana je vždy nazýván „tatíčkem“). Veselý byl i členem pěveckého spolku 
v Lipníku a veřejně vystupoval. Oba vyhledávali koncerty, u Milady byla návštěva ale omezená jinými 
povinnostmi a hlavně nabízenými příležitostmi. SOkA Benešov, fond Kloudová- Veselý, korespondence II a, F. 
Veselý M. Erbenové 23.9. 1881, 28.9.1881, M. Erbenová F. Veselému; korespondence II b. 
36Jan Hellich (1850-1931), lékárník a veřejný činitel zastávající mnohé funkce v Poděbradech, regionální badatel 
a sběratel. Byl starostou Poděbrad 1883-1896. Zasloužil se o založení místního muzea, a to ve funkci předsedy 
spolku Muzeum Poděbradské, svými sbírkami se podílel na Národopisné výstavě 1895 v Praze. Později se stal 
předsedou Svazu čs. muzeí (1919-1931). K němu viz: Šanderová, Jolana, Kliment Čermák – Jan Hellich – Albín 
Stocký. Představitelé českého muzejnictví přelomu 19. a 20. století. Diplomová práce FF MU, Brno 2006, s. 32-
47. Babička a matka Milady lékárníka a starostu Hellicha pravidelně navštěvovaly, rozšiřovaly tak okruh 
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Příležitostně společnost doplňovali prestižní hosté berního inspektora, např. důstojníci 

z Terezína. Diskutovalo se o národě, politice, místních veřejných poměrech, o literatuře a 

hudbě. Setkávání opět zpestřovala Milada svou klavírní hrou, podle personálního složení 

návštěvy byly součástí i společenské hry.37   

Kromě sociálních aktivit organizoval Klub dam pod vedením Miladiny matky také kurzy 

šití, podnikal naučné vycházky, snad inspirované již zmíněnou návštěvou Amerického klubu 

dam s Vojtou Náprstkem v Jičíně roku 1878. Neméně důležitou součástí členství v Klubu 

byla setkávání žen nad českou literaturou a její předčítání. Knihy pro Klub i tamní Literární 

jednotu nakupoval učitel Petrák, jednatel Klubu dam, někdy i společně s Miladou, která se asi 

stala po sňatku své starší sestry (začátek roku 1882) přední členkou.38 Brzy se ze společného 

čtení vyvinula individuální záliba vytříbenějšího a tématicky širšího zájmu. Když spolková 

aktivita časem polevila, našla Milada vydatný pramen pro svůj čtenářský zájem u Veselého. 

Oba o četbě při svém odloučení mluví jako o léku na samotu.39  

Důsledkem zasílaných publikací mezi M. Erbenovou a F. Veselým bylo budování 

společné knihovny, na jejím růstu se podíleli oba a byla společným vlastnictvím spravovaným 

Miladou. Odtud pravděpodobně pochází základ pro pozdější, v Benešově známou a pro 

studenty otevřenou knihovnu advokáta Veselého.40  

Od samého počátku společné korespondence obsahuje téměř každý dopis část věnovanou 

literární tvorbě, převážně české, nebo odkazům k zajímavým článkům z kulturně osvětových 

časopisů. Velkou měrou jde o tok informací směřující k Miladě, ale s ohledem na Veselého 

pobyt v Praze, v centru českého kulturního dění, je její počáteční role pasivního příjemce rad 

a doporučení ohledně literatury pochopitelná. Veselý jí z Prahy pravidelně zasílal určitou 

sumu knih a časopisů, pokud si je sám vypůjčoval, dostávala s nimi i jakési časové termíny 

k přečtení. Od románů a povídek K. Světlé, četby Barona, Stroupežnického, Nerudy, Jiráska, 

Mickiewicze aj. jí doporučoval poznat poněkud „starší lekturu“ – zejména styl psaní B. 

 
důležitých poděbradských známých. SOkA Benešov, týž fond, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 
z Poděbrad 1889, 1890; dále dědeček a babička, Jičín, Benešov, výpisy 1889. 
37SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II a, např.  M. Erbenová F. Veselému leden 1890. Dále 
karton dědeček a babička, Jičín, Benešov, výpisy 1889. 
38SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II a, Milada Erbenová F. Veselému 1882, 1883. Podle 
jejích dopisů se kromě knih četly články např. ze Světozoru, Osvěty, Květů, Lumíru atd. Tamtéž, vzájemná 
korespondence zejména 1881, 1882.  
39Tamtéž, korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 2.11.1883. 
40Tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému, 17.5. 1887. Ke knihovně např. Nebeský, L., Trochu 
studentských vzpomínek, in: Blaník, roč. 14, 1933, č. 38, 16.9, s. 4. Kadlčík, O., Vzpomínka a dík, tamtéž, s.1 
an.  
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Němcové, Tyla. Rovněž jí zapůjčil vlastní, osobně nejvýše ceněné, sebrané spisy K. Havlíčka 

Borovského.41  

Výše zmíněný výčet autorů se spolu s další literaturou ukazuje jako relativně věrná kopie 

Veselého gymnaziální četby v podobě české literatury 19. století asi do roku 1880 (vycházím 

z jeho údajů, tak jak si je zaznamenal ve svém zápisníku během studia na jičínském 

gymnáziu42). Skrytá i otevřená didaktičnost partnera je v prvním období nepřehlédnutelná 

(„čtete pilně či Jste zaměstnána domácí prací?“43). Výchova nesla své plody a Milada si brzy 

sama říkala o knihy s určitými tématy.44 Později se od závislosti na Veselém značně oprostila, 

jak od jeho zásilek, tak výběrem literatury, i když žánrový směr diktovaný Veselým sledovala 

dál. Začala vyhledávat i jiné zdroje četby, zpočátku ještě omezeně (v jičínské čtenářské 

jednotě), mnohem více pak v Poděbradech, kde vítala velkou knihovnu na faře, kam chodila 

pro knihy pravidelně. Jindy vypomohl místní učitel.45  

Předchozí Veselého průprava se při srovnání s Lomnicí projevila s rozšířenými kulturními 

možnostmi. Kromě novin, jak o nich ještě bude zmínka, si M. Erbenová v Poděbradech 

oblíbila básně, především prostřednictvím edice Poetické besedy, i naučnou literaturu (např. 

Kodymovu Zdravovědu).46 Četla ráda a podle korespondence relativně  hodně (chce se dodat 

na ženu její sociální pozice), pokud jí nebránily povinnosti uložené v domácnosti. Zdá se, že 

 
41Tamtéž, korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 4.7. 1884. V roce 1927 nacházel Veselý skutečně hluboké 
myšlenky v české tvorbě 19. století pouze u Havlíčka, F. Palackého, J. Nerudy a.T. G. Masaryka. ANM, fond 
František Veselý, k. 8, inv. č. 1491, redakce Lidových novin F. Veselému 14.3.1927, koncept odpovědi 14.3. 
1927. Dále seznam zakoupených knih 1876, 1877, 1879. SOkA Benešov, týž fond, dědeček a babička, Jičín, 
Benešov. 
42Tamtéž, karton dědeček a babička, Jičín, Benešov. Zápisníky, deník F. Veselého.   
43Tamtéž, korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 22.11.1881. Tak jasné poselství zazní naposledy 
11.11.1886. Když Miladu zahltila domácí práce typu vyšívání zejména kolem svatby sestry Kateřiny, věděl 
Veselý z jejích dopisů (přes odpor Miladiny matky), že četbu pomíjí a rozčiloval se, že kvůli „věčnému šití snad 
obšijí zeměkouli…To bohové vědí, co máte stále a stále šít!“ Tamtéž, F. Veselý M. Erbenové 22.11.1881, M. 
Erbenová F. Veselému 1.11.1881. 
44Tamtéž, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 26.11.1888. Příklad seznamu 
zaslané literatury tamtéž, korespondence II a, mj. dopisy M. Erbenové z února 1882. Občas byl Veselý k jejímu 
výběru kritický, zejména v prvních letech vztahu i nedůvěřivý. Např. když si napsala o Zeyerův román kritikou 
negativně posouzený, v roce 1881 zase žádala dílo Velíšského o životě starých Řeků a Římanů a Veselý jí 
vyhověl s kritickou poznámkou, že je to kniha příliš odborná a „jen pro znalce řečtiny a latiny“. Tamtéž, 
korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 16.11.1881. Viz: Velíšský, F., Život Řekův a Římanův. Praha 1877 
(520 s.). Jindy zapochyboval o tom, že přečetla celou Kollárovu Slávy dceru apod. Tamtéž, F. Veselý M. 
Erbenové 14.10.1881 a další korespondence. 
45SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému např. 18.1.1888, další 
dopisy z ledna téhož roku, září 1888, únor 1889.  
46V edici vycházeli v 80. letech, které se nás týkají,  autoři jako Neruda, Krásnohorská, Zeyer, Čech, Vrchlický, 
Leger, Quis ad. Všechny uvedené korespondence zmiňuje. O Kodymovi viz: karton korespondence, výpisy od 
ledna do června 1890, M. Erbenová F. Veselému jaro 1889. 
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neznala motto katolických církevních autorit v této oblasti pro ženy: trochu četby neuškodí, 

ale výklad obsahu vhodné, vyšší autoritou schválené četby se řídil podle předem daného 

schématu, aby se zbytečně nepodněcovalo dívčí myšlení.47 Milada se nad četbou naopak 

zamýšlela a chtěla své názory poměřovat s Veselým, v debatě o přečteném vystupovala 

iniciativně, autory v dopisech citovala (Krásnohorská, Hálek ad.).  

Kromě vážné literatury se korespondenti společně bavili nad karikaturami a vtipy 

humoristického časopisu Paleček, Humoristických listů nebo Šípů. Humor (někdy si zasílali 

vtipné kresbičky a parodie) byl důležitou součástí jejich korespondence a dokázal poměrně 

hladce vstupovat i do vážných témat, často ve snaze obrousit hrany vzájemných 

nedorozumění a neshod. 

Zajímavé je, že se snaha o vychovatelské působení F. Veselého přenesla do jiné roviny. 

Milada rozšiřovala od něj zapůjčenou literaturu mezi další dívky v Lomnici, protože zastávala 

názor, že „každé [dívce] je zapotřebí vzdělávat se“ a vychovávat národně českou četbou. 

Prvotní iniciativa k dalšímu rozšiřování ale pravděpodobně pocházela od Veselého.48  

Snahu odvrátit pozornost českých žen i na jinou oblast než přípravu na sňatek a domácí 

povinnosti dokazoval především během koncipientské praxe v Lipníku nad Bečvou. Tady se 

pokusil o založení místního odboru Sokola, do jehož činnosti měl ambici zapojit tamní ženy 

(nakonec vedl jen neformální tělocvičný spolek, ale dámy se tělesného cvičení pod jeho 

vedením účastnily), režíroval s nimi ochotnické divadlo a především jim pořádal literárně 

zábavné dýchánky. Podle jeho slov mu v nich šlo o to nasměrovat ženské publikum k 

modernímu myšlení. Při realizaci tohoto úkolu žádal o radu Miladu, vhodná témata 

k dýchánkům pro „místní žabičky“ mu měly zprostředkovat i časopisy a hudební noty od ní 

zaslané. Nechal si od ní poslat např. i několik čísel Ženských listů, jednak pro sebe a jednak 

aby je rozšířil mezi lipnické paní a dívky.49  

 
47Duby, G. - Perrot, M. (ed.), A History of Women. Emerging Feminism from Revolution to The World War. IV. 
London 1993, s. 166-197.  
48Velmi kritická byla Milada k nešetrnému zacházení s knihami u dívek a pokud ještě četly nekvalitní německo 
jazyčnou literaturu („krvavé romány“), odmítala jim některé z Veselého zásilek knih dál půjčovat. SOkA 
Benešov, fond týž, M. Erbenová F. Veselému únor 1882.    
49SOkA Benešov, fond týž, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové, zejména zapsané dopisy od 1.1. do 30.6. 
1889. V Lipníku se Veselý potýkal s malou znalostí časopisů pro ženy a tedy myšlenek rozvíjejícího se 
emancipačního hnutí. Kritizoval tamní ženské zájmy o parádu, údajnou nedůtklivost a hlavně německou mluvu 
na veřejnosti. Tamtéž.  Šířil zde i Kalendář paní a dívek a propagoval např. Smetanovu hudbu, která i tamní pány 
(„i takové duševní hniličky a zabedněnce“) prý vzruší.  Tamtéž, F. Veselý M. Erbenové 2.5.1889.  
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Vlasteneckému založení Veselého odpovídá, že dýchánky využíval hlavně jako příležitost 

k sbírkám pro Ústřední matici českou.50 Že se u něj nejednalo pouze o národní aspekt, ale širší 

reflexi celého problému ženské otázky, dokazují jeho dopisy. 

Podle korespondence lze usuzovat, že v okruhu četby Milady Erbenové chyběla dobová 

preskriptivní literatura pro dívky, sentimentální romány, různé podoby populárních rádců a 

vzhledem k její deklarované zbožnosti překvapivě i náboženská pojednání. Takový druh 

vycházející literatury, v době jejího dospívání počtem rychle rostoucí, se dívkám středních 

vrstev přímo nabízel a svou interpretací ženství výrazně spoluvytvářel obraz ideální ženy a 

její role uvnitř rodiny a domova. Dívky napříč společenskými vrstvami se pak měly ztotožnit 

s celým souborem vlastností kladných románových hrdinek od čistoty a zbožnosti po 

sebeobětování. L. Abramsová názorně demonstrovala, jak se v Evropě 19. století „lekce 

ženskosti“ v několika rovinách svou uniformitou navzájem posilovaly a přes některé rozdíly 

(společensko-třídní, místní spojené s rozvojem průmyslu, individuální ad.) vykazovaly 

důležité shody.51  

Zastoupení typicky dívčí literatury u Milady Erbenové podle všeho vytlačila jiná, tj. 

národně orientovaná četba. I tam se sice tradiční představa o ženské přirozené roli a žádoucích 

vlastnostech svobodné ženy, manželky a matky objevovala (např. při četbě životopisu B. 

Rajské nebo ve spisovatelčině tvorbě), ale ona sama v ní primárně hledala národní hodnoty a 

aspekty národní emancipace. Orientací četby u ní tedy nebyl fundamentálně podpořen názor o 

podřízené pozici ženy ve vztahu a manželství.52  

Přibližně od druhé poloviny osmdesátých let se druhová četba M. Erbenové  zaměřila 

více na časopisy a noviny. Podle svých slov opustila novely nebo romány, prý příliš umělé 

v porovnání se skutečným životem.53 Pokud možno denně četla Národní listy, méně často 

Národní politiku nebo dělnický tisk (Matice lidu, Hlas lidu). Kulturně laděné zprávy, povídky 

atp. hledala v Osvětě, v Květech nebo Zlaté Praze. Celozemská periodika doplňovaly 

regionální noviny (zejména Jičínský obzor, Jičínský ohlas nebo Krakonoš).54  

 
50Při jednom z prvních dýchánků měl vybrat 32 zl.. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, 
F. Veselý M. Erbenové 10.4. 1889. Když ale chtěl poučení pro místní ženy provozovat i v postním období, 
dostal se do konfliktu s církevními zástupci a k jeho zklamání „slečinky poslechly panáčků“. Tamtéž, dopis 
z 16.4.1889.  
51Abramsová, L., Zrození moderní ženy,  s. 67, s. 57-68. 
52SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, mj. M. Erbenová F. Veselému 18.11.1889. 
53SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 11.4.1888, 27.6.1888. 
54Tamtéž, týž fond, karton korespondence, dopisy zapsané od 1.1. do 30.6.1889. M. Erbenová F. Veselému leden 
1889. Jičínská periodika z období lomnického pobytu odebírala rodina po jistou dobu i v Poděbradech, sledovala 
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Nejraději ale trávila čas s Ženskými listy, do devadesátých let 19. století nejdůležitějším 

periodikem pro české feministické snahy. Redaktorka listů, později i starostka českého 

výrobního spolku E. Krásnohorská, se zaměřovala na široké spektrum problémů. Témata 

ženského vzdělávání, sociální i národnostní otázku postupně doplňovaly články týkající se 

smyslu ženské emancipace vůbec. Náměty odpovídaly zájmům nepříliš majetných středních 

vrstev a jejich ženských potomků. Myslím, že M. Erbenová si prostřednictvím těchto článků 

tříbila své názory a jejich četba se v její argumentaci k ženské otázce výrazně odrážela.  

„… [četbou Ženských listů] se vždy občerstvím…vše mě v nich poutá…cítím se 

bojechtivá,“ napsala v roce 1888 o tomto ženském periodiku F. Veselému.55 Také on tento 

časopis ještě v Praze „velmi rád a dychtivě četl“, v něm prezentované požadavky na 

vlasteneckou orientaci žen a důraz na rozvoj jejich zájmu o národní a veřejné záležitosti 

odpovídaly pravděpodobně jeho aktuálním nárokům na ženské pohlaví obecně.56  

Ženský výrobní spolek měl vytvořený pevný systém pro výběr příspěvků a 

prostřednictvím sběratelek v každém větším městě vytvářel síť podporovatelů a členů 

napojenou na pražské ústředí. Milada se přirozeně někdy v osmnácti devatenácti letech stala 

jako velká příznivkyně spolku jeho sběratelkou (v Lomnici jedinou) a přispívající členkou, na 

požádání starostky spolku E. Bártové (ve funkci 1880-1890) doporučila i další vhodnou 

dívku.57 Pro tuto práci se nadchla (mluví dokonce o „posvátném úkole“58) a kontakt se 

spolkem udržovala i prostřednictvím osobní návštěvy, když se například dostala do Prahy 

k příbuzným. Především se snažila pro spolek získat další sběratelky a hmotnou podporu, za 

tímto účelem půjčovala své Ženské listy dalším dívkám.59  

 
i nově vycházející (Jičínský Ohlas). Milada si stěžovala, že se do Poděbrad dostávají příliš pozdě a zprávy nejsou 
aktuální. Dále o periodikách např. korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému únor 1882, prosinec 1887; 
korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému léto 1887. 

Jičínský obzor. List věnovaný zájmům města Jičína a okolí, vycházel v letech 1873-1903, Jičínský ohlas. List 
věnovaný politice, zájmům města Jičína  a okolí v letech 1889-1899. Krakonoš. Neodvislý politický týdeník, 
vycházel od roku 1879. 
55Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 11.4.1888, 27.6.1888. Články v Ženských listech 
viděly v této době např. hlavní problém vztahů mezi pohlavími v malém respektu mužů k ženám jako důsledek 
nerovnocenného přístupu ke vzdělání a duševnímu rozvíjení. Neudorflová, M., c. d., s. 81.  
56Tamtéž, korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 6.3.1885. 
57Tamtéž, karton Buchenwald, staré písemnosti z Lomnice. E. Bártová M. Erbenové 23.11.1888. 
58Tamtéž, karton dědeček a babička, Jičín, Benešov. Výpisy. 
59Tamtéž, korespondence II a, zejména rok 1887, 1888. V Praze pobývala u tety Voženílkové. K sběratelkám a 
výnosům z jednotlivých míst Ženské listy a jejich pravidelné výroční zprávy o finančních poměrech. (Např. 
Ženské listy, 1886, č. 12, 20. 2.) V Lomnici přes veškerou snahu mnoho příznivců nezískala, což se odrazilo v 
malém finančním výnosu města pro spolek, např. v roce 1887 sebrala pouze 36 zl.. Tamtéž, korespondence II b, 
M. Erbenová F. Veselému 26.11.1888; korespondence II a, 2.8.1887, 21.11.1887.  
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Jinou součástí knihovny obou partnerů a poté manželů byl Kalendář paní a dívek českých. 

Příspěvky spisovatelek a zároveň předních osobností českého ženského hnutí dané doby (K. 

Světlé, E. Krásnohorské, S. Podlipské, T. Novákové) plnily v podobném duchu jako 

v předchozím případě stránky i tohoto periodika. Vedle publikování zpráv o činnosti 

dámských spolků v Čechách, důležitém pro zpětnou vazbu žen a jejich aktivit, nebo 

zajímavých profilů význačných žen (mj. M. Červinkové-Riegrové, K. Světlé, H. Kvapilové, 

O. Sklenářové-Malé) se Kalendář věnoval i kulturním událostem, upozorňoval na literární 

novinky, publikoval pro hudbymilovnou Miladu zajímavé klavírní noty nebo básně. 

Vychovával více než jiná periodika k estetickému cítění žen svou výtvarnou formou (např. 

angažováním známé malířky Z. Braunerové).60      

V souvislosti s tématem četby je zajímavý i obraz, který Milada v dopisech podává 

jako důsledek soužití tří generací žen vyrůstajících v odlišných fázích české národní 

emancipace: když se večer sešly v jednom pokoji – Žofie Erbenová, její matka Kateřina a 

Milada - a informovaly se o domácích poměrech prostřednictvím tisku, získaly o nich asi 

velmi odlišný obraz. Babička prý četla německý regionální list Stunden der Andacht 

(odebírala i Prager Abendblatt - „mě se protiví“, komentovala tento výběr její vnučka), 

Milada do svého denního rozvrhu vždy zapojila četbu Národních listů a matka byla ve výběru 

tisku příznačně na pomezí obou pozic (v různé době volila Reichenberger Tagblatt, Bohemii, 

regionální český tisk, někdy výše zmíněný mladočeský deník). Od osmé hodiny večerní 

zaváděla Milada tuto ženskou domácnost do hrdinské doby české minulosti prostřednictvím 

předčítání Českomoravské kroniky (zmíněna je později i Hájkova kronika), od poloviny 80. let 

zaznívaly části tohoto díla na  způsob dlouhého románu na pokračování.61  

Jaké závěry je možné dělat z této části milostné korespondence věnující se literární 

orientaci Milady Erbenové? Z čilé výměny knih a doporučení ze strany Veselého se 

domnívám, že sledoval jasný cíl: rozšířit všeobecný obzor své přítelkyně, podle typu knih a 

článků mu šlo také o utvrzování a rozvíjení jejího národního citu. Miladiným seznámením se 
 

60V prvním ročníku Kalendáře vyšla výzva „Češkám“ jako apel na „vychovatelky naší mládeže a strážkyně 
nadějí národa“, jejichž první povinností k rodině, společnosti, k národu a k sobě samým je vzdělávat se a 
rozvíjet v sobě mravní sílu. Nevědomost a polovzdělanost jsou podle článku „…dvě démonická strašidla…a 
osud většiny žen jako vtělené klatby…učte se, myslete a posuzujte“. Taková výzva korespondovala s programem 
českého vlasteneckého feminismu. Stejně jako Ženské listy zůstal Kalendář tomuto programu věrný i po 
vznesení dalších, hlavně politických požadavků ženského hnutí od  90. let 19. století z úst nové generace žen. 
Češkám. In: Kalendář paní a dívek českých, roč. I, 1888, s. 17-21, cit. s. 17, 20. K vlastenecké četbě měl dívky 
vést deník, kam si měly zaznamenávat české tituly, které měsíčně přečetly. Tamtéž, s. 81. 
61SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II a, M. Veselá F. Veselému podzim 1886, 1887; 
karton korespondence II b, 1888. Četba Českomoravské kroniky je uvedena ještě v lednu 1888, některé kapitoly 
se četly opakovaně.  
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s jeho oblíbenou literární tvorbou vytvářel okruh témat k vzájemným diskusím (podle odkazů 

bohužel hlavně při osobních setkáních62) a zároveň skrze ně možná i druh intelektuální 

zkoušky pro svou budoucí manželku. Velmi těžko se v této souvislosti posuzuje míra jeho 

usměrnění Miladina zájmu. V první řadě musím rozlišit první roky vztahu a období 

následující. Veselý pravděpodobně původně navazoval na její poptávku po vzdělání z doby, 

kdy do Lomnice docházel ještě jako student jičínského gymnázia. V jeho dopisech vystupuje 

na povrch tendence k výchově partnerky jako čtenářky; jak Miladina osobnost zraje a zbaví se 

v dopisech vnější kontroly, získává sebevědomí a s ním pak odlišnou pozici ve vztahu. Tady 

podle mého názoru nastupuje další fáze, kdy už pro vychovatelský tón druhé strany nezbývá 

mnoho prostoru. Pokud se objevuje, rozhodně již nejde o tak přímočaré usměrňování, často 

ho zjemňuje celková dikce milostného listu nebo humorná nadsázka. Zpočátku silný model 

žačka – učitel zřejmě později vyvrátí z pevného základu sama realita vztahu.  

Z hlediska názorového vývoje M. Erbenové považuji za  důležitý duševní proces, který 

skrze její četbu pravděpodobně probíhal, i když je svou specifičností těžko uchopitelný. Šlo o 

reflexi vlastního já, kdy knihy a články neopominutelně stimulovaly její dívčí myšlení: 1. o 

sobě samé, 2. o druhých 3. o světě.  

Z vývoje projevů v milostné korespondenci ovlivňovala četba způsob jejího vnímání. 

Zpočátku především prostřednictvím Veselého a částečně snad i kvůli němu našla vnitřní 

kompenzaci za pokračující formální vzdělání, jehož absenci cítila jako svou nedostatečnost ve 

vztahu (do svých dvaceti let vesměs kopírovala jeho oblíbenou četbu z gymnázia, jak jsem již 

uvedla, a teprve se zvládnutím určité sumy znalostí začne otevřeněji bojovat za své pozice ve 

vztahu). Soudím tak z časového sledu Miladiných dopisů a v nich zachycených změn ve 

vyjadřování názorů.  

Domnívám se, že psaní samotných dopisů partnerovi se jí stalo formou sebevyjádření a 

reflexe. Takovou roli obvykle ve středních vrstvách plnil osobní deník, žánr v dané době a 

vrstvě módní a široce rozšířený. Tento historický pramen osobní povahy zachycuje důležité 

aspekty pro dějiny mentalit, výpovědi o  postojích a chování, nebo o každodennosti. V deníku 

verbalizuje pisatel své dojmy, city a hledá vedle záznamu událostí úlevu ve starosti, smutku 

 
62V dopisech během Veselého pobytu v Praze a v Jičíně, tj. do let 1886/7, se obvykle objevuje poznámka o 
odkladu diskuse na osobní setkání. V druhé polovině vztahu osobní setkání prořídla na jedno dvě nebo tři do 
roka a tak dopisy nahrazovaly osobní styk úplně, o literatuře ale oba psali jen informativně, jako by si navzájem 
vytvářeli přehled o četbě druhého. Větší záběr přirozeně prokázala v tomto období M. Erbenová, vzhledem 
k Veselého veřejným aktivitám a práci v advokátní kanceláři. 
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apod.63 Milada si ho nezaložila, a to i přes rady Veselého, který jí na základě své zkušenosti 

urgoval o časné započetí podobných osobních zápisů. Po vzoru sestry si vedla pouze 

památník, i když jen do seznámení s Veselým.64  

S přihlédnutím k výše zmíněným charakteristikám deníku a znalosti obsahu dopisů 

Veselému mohu tvrdit, že M. Erbenové se rituál psaní listů stal plně náhradou deníku, možná 

i památníku vzhledem k citacím literárních autorit nebo dalších motivů typických pro 

stambuchy.65 Forma dialogu s F. Veselým byla podle mého názoru pro rozvoj Miladiny 

individuality mnohem přínosnější, dialog podněcoval k přemýšlení, také  lépe zaznamenával 

změny osobní i vztahové.    

S profesní pozicí bratra na berním úřadě souvisely další formy sociability rodiny. 

Engelbert Erben vstoupil v Poděbradech do prestižního střeleckého spolku, jehož členem byl i 

kníže Arnošt Filip Hohenlohe,66 a do občanské besedy. K jeho nepsaným povinnostem patřila 

tedy účast na spolkových plesech, údajně nejelegantnějších svého druhu v okolí. Milada ale 

bratra nedoprovázela. Dobrovolně si od počátku známosti s Veselým vytyčila předsevzetí 

neúčastnit se těchto světských zábav. Do plesové společenské sezóny vstoupila v šestnácti 

letech poprvé a podle svých slov také naposledy. Ačkoliv jí neúčast na zábavách rodina 

vyčítala („…byl na mě vyvíjen tlak, ať chodím do zábav…že nic neužiji“67), pro známé a 

mladé muže to bylo zdrojem otázek a údivu a sám Veselý jí doporučoval se do nich zapojit, 

 
63Viz: Lenderová, M., Ženské deníky jako pramen k poznání mentality elit. In. Studie k sociálním dějinám, 3, 
Praha 1999, s. 39-54. K roli deníku a korespondence jako pramene: táž, Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze 
Schwarzenebergu. Praha 2004, s. 12-13, s. 15-18.  
64SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b. V archivu se nachází zdobená forma dívčího 
sešitu-deníku s podpisem Milady a několika vpisy, ale podle všeho neměla k vedení této formy osobní zpovědi 
chuť. Tamtéž, fond Kloudová-Veselý, karton Jičín a jiné. O nedochovaném památníku: tamtéž, zápisník 
Veselého, květen 1880. 
65O roli památníků pro střední vrstvy viz: Bittnerová, D., Památník přelomu století jako prostředek upevňování 
etických postojů střední vrstvy české společnosti. In: Studie k sociálním dějinám, 10, Praha –Opava 2002, s. 
195-202. Z motivů zápisů zaznamenaných autorkou jako dominantních v letech 1895-1910 (národ a vlastenectví, 
bůh a modlitba, těžký životní úděl, morality, pravda – Hus, Krásnohorská ad.) se většina v mnou 
sledované milostné korespondenci objevila. 
66Ke spolku střelců obecně a jejich postavení viz: Macková, M., Spolky ostrostřelců a jejich postavení ve 
venkovských městech druhé poloviny 19. století. In: Documenta Pragensia, XVIII. Praha 2000, s. 221-234. 
Kníže Hohenlohe-Schillingfürstu, poslední soukromý majitel poděbradského panství a zámku, se v Poděbradech 
trvale usídlil v roce 1885 a svým působením město výrazně oživil. Na své oblíbené lovy zval okruh přátel, jeden 
z nich, pruský hrabě, známý proutkař, pozvaný z důvodů nedostatku pitné vody ve městě, v roce 1905 objevil 
tamní léčivý pramen. Do roku 1914 se Poděbrady stanou známými lázněmi. Kuča, K., Města a městečka 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 3. díl, Praha 1998, s. 301. Milada působení knížete a jeho osobnost 
hodnotila jednoznačně kladně, imponovala jí jeho snaha mluvit česky a zapojení do národního života. Ženy 
z rodiny knížete poznala osobně v sousedním proboštství. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, 
korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 1888-9. 
67SOkA Benešov, tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 24.1.1889. 
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neustoupila. V úvaze, proč si podobné zábavy odříkat, se zřetelně odráží hodnotový systém 

mladé dívky. Postavila před sebe tuto volbu: náklady na jedny šaty, nebo předplácení 

Ženských listů, podporu mateřských škol pro pěstounky, nebo Ústřední matice školské. Při 

takto postaveném výběru alternativ se o první možnosti jednoznačně vyjadřovala jako o 

plýtvání prostředků. Na přední místo vyzdvihovala národní zájem, prioritu vlastní hodnotové 

orientace.68 Důvody byly ale i osobní. Příčila se jí prý společenská kontrola a dvoření 

provozované na podobných zábavách. To je „svět mírných rozkoší… noční tmy, skrytý před 

denním světlem“, umělý jako zář jeho světel, vnímala plesy kriticky. Podobné vymezení proti 

pokrytectví a společenské kontrole se objevuje v deníku M. Riegrové.69

Přiznávala, že se z ní stává samotářka, poustevnice, dokonce možná jeptiška, ale že doma 

se cítí volně, osvobozená od sociálního drobnohledu.70 M. Erbenová odmítala společenskou a 

především ženskou přetvářku, stále byla však svázaná s požadavky svého sociálního statusu. 

Tento vnitřní svár řešila částečným únikem do domácí sféry, v Poděbradech omezila jinak 

velmi oblíbené divadlo a koncerty („ doma s pianem se pobavím lépe“),71 protest mohla 

vyjádřit i perem Veselému. O to více očekávala od partnerského vztahu, na něj se 

v posledním roce před sňatkem na úkor jiných zájmů soustředila.  

 

2.3 Reflexe ženské otázky v korespondenci. 

Motto:  „…mám a znám své já, nemusím a nebudu nikomu poslouchati“. 

 

Korespondenční styk mezi M. Erbenovou a F. Veselým začal brzy po prvním setkání jako 

důsledek vzájemné přátelské náklonnosti mezi oběma mladými lidmi. Nadějný, ale citové 

zázemí postrádající student se v Lomnici setkal s laskavým přijetím a stal se podle svědectví 

 
68Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 18.3. 1889. Nejvyšší štěstí podle ní spočívá v lásce k druhému, ale i tu řadí 
až za lásku a práci pro vlast. 
69V jiném kontextu se zde opět objevuje argumentace naučeným vzorem nutnosti obětí. Plesy chápala M. 
Erbenová jako chvilkovou radost, kde se marní penězi a časem, přitom je jich prý zapotřebí na jiném místě pro 
národní zájmy. SOkA Benešov, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 1.12.1889. Jak plně žila 
prožívaným vztahem od samého počátku vypovídají tato slova: „Zde  hlučný svět se všemi rozkošemi, kynoucí 
tomu povzbuzující přátelé a družky, vzdušné toiletky…a zde Ty…s duší nad křišťál čistší….záruka pravého 
štěstí.“ Přiznává zpětně, že zřeknout se plesů a hromadných zábav byl pro šestnáctileté děvče „boj dosti tuhý“, 
ale to přičítá jen své nezkušenosti. Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 2.10.1889. 
70SOkA Benešov, týž fond, korespondence II, nezapsaná, M. Erbenová F. Veselému 8.6.1888; dále leden 1889. 
71Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému leden 1889. 
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členem rodiny.72 Vzájemné výměny krátkých lístků zpočátku jen doplňovaly osobní 

pravidelná setkání a byly výrazem skryté náklonnosti, kterou Milada po jistou dobu 

v rodinném kruhu prezentovala jako čistě přátelskou. Odchodem Veselého do Prahy na 

podzim roku 1881 sice skončilo doučování Engelberta Erbena, ale navázanou citovou vazbu 

k jeho rodině F. Veselý udržuje nadále, vedle osobních návštěv pomocí korespondence. Ta 

zpočátku zahrnuje všechny ženské členy rodiny. Obsah korespondence směřující k nejmladší 

z žen se vyvíjel od informativní báze k vyjadřování osobních pocitů, lásky, něžného oslovení i 

hravosti a sebeironii poměrně pomalu. Forma, styl, celkový tón dopisů F. Veselého a tím i 

jejich délka se výrazně mění až po roce, kdy došlo k vyznání lásky. K tykání v písemné 

podobě přešli oba korespondenti po vzájemné dohodě až rok před svatbou, tj. po více jak 

devítileté výměně dopisů. Tento fakt souvisel ale s vnější kontrolou, v soukromí byl vývoj od 

formálního oslovení mnohem rychlejší.73  

Vnitřní i vnějšímu světu postřehnutelná transformace vztahu z přátelské roviny probíhala 

u dívky složitěji než u muže. Prociťovanou změnu, která byla časnější než u partnera, si M. 

Erbenová dlouho nedovolila projevit. Výchova ve středostavovské rodině zavazovala mladou 

dívku k celému souboru žádoucích a vyžadovaných vlastností a smělost v expresi citů k nim 

nepatřila. I když se ideál a realita lišily (zejména od časového období, které sleduji, se 

zřetelně odhaluje rozevírající se propast obou sfér) život v lokalitě typu Lomnice, v rodině 

zaujímající v jeho lokální společenské hierarchii jisté postavení, vytvářel silný tlak na formu i 

obsah milostného vztahu. O to pomaleji se asi na povrch dostávaly příznaky vnitřního odporu 

k některým aspektům přísných norem a vzoru ženské submisivity.   

Nejednalo se pouze o kontrolu vnější. Rozdíl v iniciativě lze podle mého názoru prioritně 

přičítat kontrole dopisů ze strany rodiny M. Erbenové. F. Veselý se o tlaku na citová a osobní 

 
72Ve svém zápisníku F. Veselý označil 15.5.1880 (tj. den seznámení s Erbenovými) nejdůležitějším krokem 
v životě, prý ho „zachránil před záhubou…otevřel mu nový svět…přičítal jsem si právo počítat se k té rodině“. 
Tamtéž, karton dědeček, babička, zápisník F. Veselého. O srdečném poměru Ž. Erbenové i K. Gamischové 
k němu svědčí vzájemná korespondence probíhající několik let souběžně s dopisy Miladě (s K. Gamischovou 
vždy německy), ačkoliv tu  existoval výrazný rozdíl - oběma ženám psal příležitostně a stručně. Na straně Žofie 
Erbenové se objevují láskyplná oslovení typu „maminčin Fanta“, „starší synáček“, „nezdárný vnouček“ apod.   
73SOkA Benešov, fond týž, korespondence II b, září 1889. Milada se vyznala, že velmi ráda odhodí „cizí Vy“ za 
„vroucí Ty“. Bránila se tomu kvůli vnější kontrole a vštěpovanému názoru, že dříve než s uzavřením sňatku na 
rovinu důvěrného oslovení nesmí přistoupit. SOkA Benešov, fond týž, korespondence II b, M. Erbenová F. 
Veselému, 20.9.1889, 26.9.1889. Pokud jde o oslovení v dopisech, jeho vývoj vedl od skutečně velmi 
formálního - „ctěný pane“ (1880), „ctěná slečno“- k poloze „drahý příteli“ (1881/1882), „milý (drahý) Fanto“, 
„drahá dušinko“ aj., kdy se již podepisovala (kolem čtvrtého roku vztahu) nikoli jako slečna, ale „Vaše (Tvoje) 
Milka, Míla, Miluše“ apod. Z jeho strany šlo často o něžná zdrobněliny, často spojené s aktuálním tématem 
dopisů („novohusitka“, „horalka“ apod.). Tamtéž, korespondence II b, např. M. Erbenová F. Veselému únor 
1882, F. Veselý M. Erbenové 9.7.1890.  
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vyjádření své dívky dozvěděl až v okamžiku, kdy skončil, tj. asi na začátku roku 1889. 

Dlouho trvající citová rezervovanost v písemném styku ze strany M. Erbenové měla pokud 

možno potlačit i příliš osobní písemné projevy druhé strany. Tento fakt později s omluvou 

osvětlovala („vždyť svobodná vůle byla sevřena a jediná naděje mi zářila, že až jednou Vám 

vše, vše otevřeně budu moci říci“).74

Zdá se, že kontrolou prošla velká část jeho, méně už jejích dopisů. M. Erbenová podle 

svých slov projevy citů nedobrovolně svazovala a kontrolovala, i tak prý ale podléhaly tvrdé 

kritice rodinných příslušníků, kterým musela dopisy předčítat. Protesty vnášel především 

Miladin bratr E. Erben, nárokující si v rodině vrchní autoritu. K projevům citu a otevřené 

duchovní blízkosti obou korespondentů se stavěl velmi odmítavě. Obraty sestry měly být 

nevhodné, přemrštěné, ohrožující úctu muže k ní apod., stejně tak měla nést vinu za přímé 

projevy partnerových citů svým provokativním chováním. Nejspíše je považoval z hlediska 

preferované ostýchavosti dívky za zcela nepatřičné. Milada proto musela čelit napomínání, 

výčitkám, narážkám a vtipům. Kategorickým způsobem do vztahu mluvila z pozice starší, 

provdané a tedy podle vlastního přesvědčení zkušené ženy i Miladina sestra Kateřina.75  

Rozpor mezi loajalitou a poslušností k přání matky (a bratra), k níž přirozeně směřovala 

výchova posilovaná tlakem konvencí a katolické průpravy, a proti tomu stojící touha být sama 

sebou, Milada bolestně reflektovala. Pokušení sebedefinovat se v otevřeném partnerském 

vztahu dlouho odolávala, i přes silnou nespokojenost Veselého nad obsahem jejích dopisů 

coby „suché kroniky“. Za rodinnou přesilou, jak se vyjádřila, stála totiž hrozba zákazu vztahu. 

Cenzuře dopisů se proto „z vděčnosti a pro udržení dobré vůle“ podrobila, ačkoliv se jí 

v sebeovládání prý vedlo velmi zle.76  

Odlišnou pozici měl F. Veselý. Podobné ohledy na rodinné vztahy ho nijak nesvazovaly 

(„…šel jsem [Veselý] v poměru svou cestou, neptal, neradil jsem se“77) a proti vnějším 

zásahům do vztahu se postavil v okamžiku, kdy se o nich dozvěděl („nechci a nemůžu psát 

 
74SOkA Benešov, Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 14.9.1889.  
75Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 10.9.1889. Mj. se v dopise věnuje osvětlení své pozice 
vůči rodinným příslušníkům. „…každé slovo [rodiny] hlodalo v srdci jako by ničit chtělo kvítko po kvítku po tak 
dlouhé době skrytě vypěstované,“ stěžuje si později. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, M. Erbenová F. 
Veselému 23.8. 1889. K některým aspektům rovněž dále: zapsaná korespondence od 1.1-30.6.1889. 
76SOkA Benešov, týž fond, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 10.9.1889; cit. tamtéž, M. Erbenová 
F. Veselému 14.8.1889. O rozporu vlastního názoru na vztah, společenských konvencí a „správného chování“ 
k muži viz dopisy M. Erbenové z období, kdy se zbavila kontroly, tj. září, říjen 1889, tamtéž. 
77Tamtéž , korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 12.9.1889. 
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pro veliké publikum“).78 Hlavně díky jeho ostré argumentaci jí matka další předčítání dopisů 

dokonce zakázala. Právě tento fakt mi umožnil lépe nahlédnout pod slupku dobových 

konvencí a norem, kterými společnost prostřednictvím rodiny a jí předávaných kulturních 

vzorů svazovala přirozené projevy mladé svobodné dívky. 

Od doby, kdy skončily zjevné intervence třetích osob, projevovala Milada výrazně svou 

individualitu. V intenzitě a otevřenosti citového vyznání se podle mně plně vyrovnala svému 

mužskému protějšku, s radostí osvobozeného já se přihlásila k negaci některých vlastností, 

které se při chování k muži-budoucímu manželovi teoreticky očekávaly.79 Myslím, že se jí ve 

vztahu otevřel důležitý prostor k volnému projevu, k sebereflexi i ke konfrontaci ženského a 

mužského pohledu na některé otázky. Přímou výměnu názorů mezi partnery považuji za 

plodnou a oboustranně přínosnou. Konečně spolupráce žen s osvícenými muži v českém 

ženském hnutí ukazovala své klady. Aktivita V. Náprstka nebo později T. G. Masaryka, 

uvedu-li jen tato dvě příznačná jména spojená s přenesením anglosaských vlivů a inspirace do 

středoevropského prostředí, je neoddělitelnou součástí emancipačního hnutí českých žen ve 

státně politických podmínkách Předlitavska.80 Právě F. Veselý je mi ukázkou toho, že vedle 

známých, veřejně činných osobností, mohli k podobným, pro ženu v mnohém osvobozujícím 

názorům, dospět jinak anonymní muži a podpořit proces ženského sebeuvědomění v další 

generaci i prostřednictvím výchovy svých dcer.  

Které faktory mohly přispět k takovému vývoji? U Veselého spekuluji o vlivu výchovy, 

národní cítění v kombinaci s druhem četby ho mohlo vést k přesvědčení o přínosném zapojení 

žen do národní práce, tedy k tradičnímu vzoru vlasteneckého feminismu. V kombinaci 

 
78Tamtéž, F. Veselý M. Erbenové 15.5. 1889. Veselý ji vyzýval k pevnosti a k posilování vzájemné důvěry a 
důvěrnosti ve vztahu. Tamtéž, F. Veselý M. Erbenové 18.9. 1889. M. Erbenová F. Veselému 18.3.1889, 
23.8.1889. Snahy zasahovat do jejich vztahu označil za „bídáctví“, podle něj ostatní lidi ze špatnosti podezřívá 
jen člověk, co má sám sklony k nekalostem. Psal zdánlivě obecně, ale s jasným záměrem, protože o kontrole již 
věděl. Milada se proto dostala do otevřeného konfliktu s bratrem a matkou, setkala se i s výrazným chladem u 
sestřiny rodiny - Veselého opozice byla přičtena jejímu působení. Nakonec spor Miladina matka hlavně kvůli 
Veselému vyřešila smírně - na obsah dceřiny korespondence přestala dohlížet. Tamtéž, M. Erbenová F. 
Veselému březen 1889.   
79Viz její poměrně četná vyznání a popisy vnitřního stavu duše (1889-1890): Tamtéž, korespondence II b, např. 
M. Erbenová F. Veselému 2.10.1889. Cítila se silná i pro střet s rodinou kvůli setkávání s partnerem o samotě ve 
dvou: „…mám strach z přerušení dostaveníčka…ale snesu nepříjemné následky [tj. konflikt s rodinou].“ Cit. M. 
Erbenová F. Veselému 23.8., 14.9.1889. 
80K roli V. Náprstka viz: Šolle, Z, c. d..; Secká, M.,-Sochorová, L.-Štěpánová, L., Ženy rodiny Náprstkovy. 
Praha 2001, zejména s. 55-130, s. 134-148. Působení T. G. Masaryka ocenily samy ženy ve sborníku (red. F. F. 
Plamínková): Masaryk a ženy. Praha 1930. Jeho názory na ženskou otázku a vliv názorně shrnuje Burešová, J., 
Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století. Praha 2001, s. 177-211. Skilling, G., 
T. G. Masaryk: Proti proudu. 1882-1914. Praha 1995, s. 162-179. 
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s osobní zkušeností a s dobovými ideovými proudy pak byl podle mého soudu schopen tento 

model inovovat do modernější podoby, jak se projevilo později. 

F. Veselému byla Milada Erbenová podle jeho vlastních slov nejlepší přítelkyní, 

univerzální důvěrnicí, které se svěřoval se spíše než s pozitivním pohledem na svět s obavami, 

neúspěchy, problémy (v souvislosti s veřejným životem, vlastní a poté jejich společnou 

budoucností). Deklaroval bytostný zájem na otevřeném vztahu s důvěrou a rovným 

přístupem.81 Na druhé straně od své přímosti prý očekával totéž na oplátku, zajímal se o 

způsob uvažovaní partnerky včetně jejích obav, důvodů nespokojenosti. Dlouho mu ale tuto 

cestu stěžovala její rodina, jak již bylo řečeno, takže šlo spíše o vyjádření postoje než o 

realitu. O kontrole dopisů se dozvěděl pozdě („…chtěl jsem, abys psala upřímně jako 

já…nevěděl jsem, že Jsi tak bezohledně, tolik obmezována,“ reagoval potom82). Je možné 

tvrdit, že pod dojmem své volnosti od rodičovské kontroly si nedokázal představit jiný stav a i 

u partnerky předpokládal svobodný projev. Z dopisů zaznívá i výrazná tendence k polemice 

nad určitými tématy. Když k ní došlo, vyjadřoval spokojenost. Pro názornost uvedu na tomto 

místě jednu zásadní výměnu názorů vztahující se k ženské otázce.  

V sedmém roce vážné známosti se mezi párem (nejen) na stránkách dopisů rozvinula 

přímá debata k postavení ženy. V souvislosti se svými narozeninami a zákonnou zletilostí ji 

iniciovala M. Erbenová v reakci na zmínku o tom, že Veselý věří v úplnou rovnoprávnost 

pohlaví. Pravděpodobně to také byly úryvky těchto debat, které vyvolaly hněv Miladina bratra 

(časově se obojí kryje) a v důsledku vše vyústilo v oproštění od kontroly obsahu soukromé 

korespondence. Milada původně začínala s kritikou poměrů doma, které jí stavily mantinely 

v sebevyjádření ve vztahu, ale myšlenkově se posunula dál. K všeobecné otázce ženského 

postavení se podle mého soudu dostali i z její vnitřní potřeby vymezit si prostor a vyjasnit 

pozice ve vztahu.  

„Svého já byla jsem si vždy vědoma, jen ze své vlastní dobré vůle a z příchylnosti, 

vděčnosti apod. jsem někdy ustoupila, nikdy však proto, že bych musela [podtrhla M. E.],“ 

svěřuje se a s vírou, že s jejím 24. rokem dojde ke změně pokračuje, „…nyní jest tomu jinak, 

                                                 
81V dopisech se např. vyznává „…jste mým dobrým géniem… bez Vás bych byl jen nějakým řvoucím strojem bez 
vůle, bez rozumu, bez naděje a beze všeho, čím život pravý, život duševní podmíněn jest a za jaké zušlechtění 
Vám také již nyní děkovati mám a ještě děkovati budu.“ Z Prahy psal s takovou frekvencí, že jeho polský kolega 
prý došel k přesvědčení o spolubydlícím coby tajném, skvělém básníkovi. Cit. SOkA Benešov, Kloudová-
Veselý, korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 3.5. 1882. Dokladem důvěry je mi i fakt, že M. Erbenové 
svěřil svůj studentský deník a zápisky psané před seznámením, které vykreslují značně kritický obraz sebe sama. 
Tamtéž, dědeček, babička, zápisníky F. Veselého.  
82Tamtéž., korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 12.9.1889.  
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proč bych měla až do své smrti stále jen poslouchati?...chci byt dlouho živa a tu by mě věru 

vrchní komando mnoho netěšilo…mám a znám své já, nemusím a nebudu nikomu 

poslouchati.“83  

Zajímavá je reakce adresáta. Její výroky postavil vtipně na pozadí citací jednotlivých 

paragrafů rakouského občanského zákoníku a výmluvně tak poukáže na postavení ženy a 

manželky nedůstojné i pro muže. Věc rozebírá z pozic právních a lidských, jeho negativní 

vymezení k současnému stavu se propojilo i s jeho náboženskou, proti katolické církvi 

zaměřenou filozofií. Zákonem a státní církví teoreticky zdůvodňované postavení muže s jeho 

(nad)vládou nad ženou považoval za omyl, v praxi podle něj ani fungovat nemůže, nehledě na 

to, že škodí společensky, politicky a národně. Podle F. Veselého jde ve svazku o spojení 

„různosti mínění, názorů, chutí“ a to je také třeba respektovat.84  

Ačkoliv Milada zaujímala k institucionalizované katolické církvi nepoměrně vstřícnější 

postoj, její snaze zcela kontrolovat a vymezovat pravidla vztahu mezi mužem a ženou 

v manželství se rovněž bránila („…když i omylně muži přírodou a církví přiřknuta byla 

vláda“). Podle jejího názoru se muž nemůže odvolávat na církev pro oporu své moci nad 

ženou, protože sám podle katolických přikázání nežije. Odmítla termín „slepá poslušnost“:  

„…běda té ženě která nedovedla hájiti své já a běda muži, který…žádá od ženy své slepou 

poslušnost.“ Vůbec se podle ní zapomíná na to, že žena je člověkem a s tím souvisí důstojnost 

její jako všech lidí.85  

M. Erbenová využívala novou možnost mluvit „pravdivě o životních otázkách bez 

všelijakých ohledů na etiketu, zvyky a způsoby“. Když se dostali k jednomu z dalších témat - 

volebního práva žen (M. Erbenová začala debatu o volbě žen do obcí a zemského sněmu), 

sugestivně se ptala po důvodech, proč se místo realizace hledají samé protiargumenty. 

Vyjadřovala  víru v brzkou demokratizaci volebního práva („…snad časem bude volit každý a 

každá neplatící ani krejcar daně“) a zřetelně přitom propojila českou národní emancipaci 

s právním postavením českých žen.86   

 
83Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 22.2.1889. 
84Tamtéž, F. Veselý M. Erbenové 1O.2., 26.2.1889. V dané době měl Veselý před očima pro něj odstrašující 
příklad aplikace zákona v reálném životě. Během pobytu v Lipníku nad Bečvou jako advokátní koncipient 
navázal bližší než jenom pracovní kontakty se svým nadřízeným, dr. Brzobohatým, zastávajícím četné místní 
spolkové a jiné funkce (viz dále). Mohl tak jako přítel rodiny pozorovat i pozici manželky ve svazku a hodnotil ji 
slovy typu „poroba strašná“, je „nevolníkem“ apod., přestože si svého nadřízeného jinak velmi vážil pro jeho 
národní činnost, jeho rodinné poměry se Veselého chápání příčily. Tamtéž, F. Veselý M. Erbenové  26.2. 1889.   
85Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 22.2.1889, 28.2.1889. 
86Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 31.10.1889.  
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Po evidentně častém promýšlení ženského údělu, alespoň částečně informovaná o vývoji 

ženského hnutí mimo hranice monarchie, dochází k zajímavému závěru. „Věřte, kdybych 

neznala a vroucně nemilovala Vás, drahý Fanto, a Čechy byly jednou z těchto šťastných zemí 

[myslí Francii a Švýcarsko], ihned bych se rozhodla pro nějaké studium a nejvíce by se mi 

líbila advokacie, neboť…je vždy neodvislou.“87 Vedle advokacie ji lákala i profese jáhenská 

nebo lékařská, tedy za podmínky, že by si mohla své postavení volit ve světě, kde platí 

„volnost, svoboda a samostatnost každého bez všelijakého rozdílu“.88  

Zájem v této souvislosti jevila M. Erbenová o situaci v USA, protože za oceánem viděla 

reálné podmínky k výše naznačené devize, přitom vycházela ze zpráv o postupu amerického 

emancipačního zápasu v  periodikách domácího ženského hnutí. „Budu-li ještě jednou žíti, 

budu se mít více na stráži a zachytím šíp z luku Amorova dříve než cíle dosáhne…neslíbím 

poslušnosti nikomu, byť by to byla jen formalita,“ negativně vnímala instituci manželství pod 

dojmem zprostředkované zkušenosti. Došla k závěru, že ji milostný cit přinesl omezení, na 

příkladu provdaných žen kolem sebe si uvědomovala jejich svázanost, podřízenost 

v manželství.89

Myslím, že výše uvedená vyjádření v sobě obsahují mnoho příznačného pro situaci 

mladých dívek z podobného sociálního prostředí. M. Erbenová měla intelektuální podněty a 

existenční důvody, aby se nad svým postavením zamýšlela. Možnosti žen v Čechách 

porovnávala s úspěchy v západních zemích, informovanost o dosažených akademických 

gradech amerických žen jí např. vedly k větší iniciativě v sebevzdělávání. Vyjádřila alespoň 

teoretickou touhu uniknout osudu patriarchálního svazku, získat odlišné postavení a osobní 

náplň v povolání. Samy o sobě vypovídající jsou profese, které by si M. Erbenová zvolila, 

kdyby k tomu existovaly objektivní předpoklady. V protikladu k žitému stavu závislosti 

označí za nejpřitažlivější advokacii, tedy dobově výlučně mužské zaměstnání, právě kvůli 

vysněné volnosti. Ani druhý sen Milady Erbenové v podobě jáhenské funkce není zcela jistě 

volba, která by se dala běžně očekávat. Zde ji vedla především motivace k veřejné službě a 

duchovně a sociálně založené pomoci. Podobně tomu bylo u povolání lékařky.  

Objevená víra v ženské schopnosti, podpořená i prvními příklady uplatnění žen 

v zahraničí v dosud ryze mužských profesích, se mi jeví jako důležitá - i bez následné cesty 

k formálnímu vzdělání a seberealizace v zaměstnání. Sny jedné generace žen se mohly 

 
87Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 26.11.1888.  
88Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 13.12.1888.    
89Tamtéž.    
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rodinnou výchovou předávat a uskutečňovat v té následující. Koncem roku 1888 uvažovala 

M. Erbenová o „advokátech v sukních“ nebo lékařkách jako v přítomnosti nerealizovatelném 

snu pro sebe a své vrstevnice, o několik let později mohla již zcela reálně mezi těmito 

prestižními mužskými profesemi vybírat povolání pro své dcery (první dcera narozená roku 

1893, druhá v roce 1900). Zajímavé je, že obě profese se v rodině Veselých dědily až do 

doby, než bylo potomkům studium politicky znemožněno. Ale vraťme se ke kořenům tohoto 

vývoje.   

M. Erbenová viděla v dobové pozici ženu jako neuspokojenou, nešťastnou bytost, 

vtlačenou do rolí, které považuje za nepatrné, ztracené. Muž je z jejího pohledu o tolik 

šťastnější, o kolik širší má v porovnání se ženou pole působnosti. Cíle obou pohlaví 

považovala za naprosto stejné, tzn. všichni touží uspokojit svou duševní stránku, naslouchat 

svému svědomí a být zodpovědným pouze sám sobě. Dospěla k názoru, že to patří ke 

skutečně důležité části lidského života a ženy o ni jsou neprávem připraveny, protože cesta 

k těmto ideálům je dosažitelná jen vzděláním a následným společenským uplatněním. Nikdo 

nemá být  ke studiu nucen, zejména ne dívka se smyslem pro domácnost, ale proč by neměly 

ženy mít tytéž výhody jako mužská část národa, odmítala M. Erbenová chápat. 

 „Nechceme do popředí, ale na stejný stupeň, co se volnosti týče, ale takto musíme žít jen 

se samými ohledy a pozorovati, co práce stojí každý krůček zpět,“ napsala.90 Domnívala se, že 

snahy českého ženského hnutí se viditelně neodráží v možnostech uplatnění a ženská práce se 

v rakouské monarchii setkává s příliš mnoha překážkami.  

V pohledu M. Erbenové na roli ženy a v její argumentaci se objevuje důležitý anglosaský 

vliv. Konkrétně ji oslovilo dílo S. Smilese, zanechalo v jejím myšlenkovém světě trvalý otisk 

a často se jeho názory zaštiťovala. Spisovatel věnoval část své knihy Charakter postavení 

ženy a postihl mnohé aspekty, které je možné shrnout pod hlavičku „ženská otázka“. Žena je 

zde pojata jako pravé srdce lidstva, nikoliv jako „stroj bez přemýšlení… ozdoba prázdné 

chvíle muže“. Úkolem ženy je vzdělávat se: „…ač žádný muž snad nebude milovati ženu pro 

rozum, přece ne méně nutno jest, aby žena jej pěstovala, aby muže upoutala,“ uváděl autor.91  

Smiles tvrdil, že vzdělání potřebují obě pohlaví rovnocenně jako prostředek k 

sebevědomí, nezávislosti a k duševní svobodě. Tyto vlastnosti však považuje pouze za 

pramen domácí spokojenosti a rodinného štěstí, ne jako nástroj vymanění žen ze soukromé 
 

90SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, M. Erbenová F. Veselému 13.12.1888. 
91Smiles, S., Charakter. Praha 1876, s. 336. Kniha se skládá z dílčích témat, mezi jinými i vztahu ke knize, 
zvláštní část věnovaná postavení ženy v manželství vyšla samostatně v roce 1877. Smilesovo dílo vycházelo 
v Čechách opakovaně. 
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sféry. I proto mohl jeho názor o ženském vzdělání v českém prostředí rezonovat, protože měl 

sloužit k nápravě národa, společnosti i celého lidstva. Apel anglosaského autora na celkovou 

skromnost, odmítání ženské marnivosti  (vzdělání je stálou záštitou, ochranou ducha, kdežto 

tělesná krása pomíjí, jak tvrdil) nebo šetrnost v přípravě domácí stravy nalézaly u M. 

Erbenové živnou půdu. Připojené příklady ženské statečnosti (F. Nightingale, Carpenterová, 

Garretová a další) projevené na poli ošetřovatelství nebo obecné charity zřejmě působily 

inspirativně - v 80. letech pomáhala M. Erbenová sirotkům a jeptiškám v Činovsi u Poděbrad, 

za první světové války navštěvovala nemocnice, organizovala pomoc a pravidelnou službu na 

nádraží pro přijíždějící vlaky s raněnými vojáky. Podobný ohlas u ní měly asi i ženy-

manželky pasované do role pomocnic svých významných manželů (Tocqueville, Sismondi, 

Livingston, Mill, Carlyle atd.), jak zaznívá z její představy společné budoucnosti vedle 

veřejně prospěšného advokáta Veselého.92   

Citace anglosaského autora se objevují na straně M. Erbenové, ale i Veselý Smilesovo 

dílo určitě četl. S ženským hnutím sympatizoval, k osvíceným názorům se hlásil od počátku 

vztahu, kdy jsem ho měla možnost sledovat, velmi blízko měl k názorům prof. Masaryka 

v odsouzení dvojí morálky (Veselý tento termín přímo nepoužíval a jeho pohled na ženskou 

otázku v této době pravděpodobně neznal).93 Vedlo ho podle vlastních slov vnitřní 

demokratické přesvědčení: „…já bych dle zásad své svobodomyslnosti hlasoval pro 

všeobecné právo volební a tedy i pro volební právo žen,“ uvedl v roce 1889.94  

S ohledem na prostudované dopisy se odvažuji tvrdit, že na něj působila rovněž 

dlouholetá zkušenost s duchaplnou partnerkou. Tvrdil jí např.:  „ …jsem přítelem rovnosti 

všech, ve všem a všude a nerad bych viděl, kdyby kdokoli vedle mě chtěl být menším.“95 I 

 
92O roli manželek slavných mužů viz: tamtéž, s. 358 ann. Sféru domácnosti chápal Smiles jako svrchovanou říši 
ženy („domi mansit, lanam fecit“), k tomuto tradičnímu názoru dodává: ženy správnou výchovou formují 
„charakter mužů a žen k dobrému a konají větší dílo, než kdyby malovaly veliké obrazy, psaly veliké knihy nebo 
skládaly velké zpěvohry“. Cit. s. 49. Smiles se domnívá, že ženy tak disponují důležitější mocí, než kdyby volily 
poslance nebo tvořily zákony. „…národové jsou jen chovanci domácnosti a lidstvo celé jest vychovancem 
matek“. Cit. s. 66-7. Hranici ženského hnutí viděl autor jasně – pomyslnou stopku vystavuje v okamžiku, kdy jde 
ženám o setření těch rozdílů s muži (kromě pohlaví), které podle něj ústí v krutý boj o moc a peníze. Tamtéž, s. 
63 an. 
93O realistickém Času je v dopisech zmínka až v roce 1889, do té doby se o profesorovi Masarykovi a jeho 
působení v korespondenci nemluví. Důkladné seznámení Veselého s osobností a názory T. G. Masaryka se 
pravděpodobně datuje až od přelomu 80., 90. let, kdy se Veselý vrací z „moravského exilu“, jak to vnímá, do 
blízkosti Prahy a hledá svou politickou orientaci. SOkA Benešov, Kloudová-Veselý, korespondence II a, F. 
Veselý M. Erbenové 22.4.1889. „…odbírám Čas, ale masarykovcem proto ještě nejsem,“ píše. Nespokojenost 
s českými poměry a krédo Masarykova okruhu tzv. realistů „do všeho bít“ mu byla bezpochyby sympatická. 
Tamtéž.   
94SOkA Benešov, Kloudová-Veselý, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 4.11.1889.  
95Tamtéž, korespondence II, F. Veselý M. Erbenové 20.9.1888.  
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v duchu této proklamace v partnerce podporoval důvěru ve vlastní schopnosti a zdravé 

sebevědomí. „…u Vás pak jsem se přesvědčil, že duševními Svými vlastnostmi vynikáte nad 

jiné, třeba byste neměla na to diplom.“96  

Veselý vymezil pro sebe přijatelnou a obecně přínosnou míru ženské emancipace nejasně, 

rozhodně odmítal setřít specifika obou pohlaví a stvořit „druhého Adama“, jak to nazývá. 

Pokud by totiž žena chtěla ve všem napodobovat muže a obětovat kvůli tomu svou duši 

zdrsnění, jak se vyjadřuje, pak by se svět v jeho pohledu změnil v jednotvárné, nudné a 

surové místo. Bohužel nepíše, které konkrétní úspěchy ženského hnutí by viděl jako 

vykročení směrem k tomuto nežádoucímu vývoji; jisté je, že v roce 1889 mu představa ženy-

profesní kolegyně přišla chimérická vzhledem k „typické“ citlivosti a zranitelnosti druhého 

pohlaví.97  

Polemický dialog (k údivu obou se značně protáhl a intenzivně pokračoval při osobních 

setkáních, protože důležitost tématu s přesným vyjádřením se často vzpírala psanému slovu, 

jak oba upozorňovali98) jsem zde uvedla rozsáhlými citacemi z toho důvodu, že ho pro 

pochopení pozic obou korespondentů ve vztahu, pozdějším rodinném životě a demokraticky 

cílené výchovy dětí  považuji za klíčový. 

Veselý považoval výměny názorů za čištění vzduchu, „kvašení“  posilující vzájemné 

pouto, otevírající prostor ke skutečné blízkosti. Miladě ale trvalo dlouho, než mohla nebo 

směla  napsat: „… ráda zodpovím upřímně, bez ostychu každou Tvoji otázku.“99  

I tato dlouhodobá nevyváženost pozic ve vztahu mohla vést a vedla k nedorozuměním a 

problémům, které se vztahu samozřejmě nevyhnuly a korespondencí prostupují zejména 

v první polovině poměru, někdy explicitně, jindy jen mezi řádky.100 Domnívám se, že Milada 

 
96Tamtéž. 
97Tamtéž, karton označený II, F. Veselý M. Erbenové 29.11.1888. Zmiňuje se o formách práce, která je podle něj 
vhodnější pro drsný duch mužů, žena si má tak uchránit svou něžnost. Je prý rád, že partnerka „…nemusí se 
s životem bíti o uhájení existence.“ Tamtéž. 
98Tamtéž, např. M. Erbenová F. Veselému 1.12.1889. 
99Tamtéž, týž fond, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 2.10.1889. Srovnává a omlouvá své chování 
dříve a nyní. Kdyby se k němu prý dříve rozeběhla, postavil by se proti ní „tuhý odpor“, „ …i když jsem z náručí 
prchala, po kterém jsem o samotě toužila, i když jsem tvář ukrývala před políbením, po kterém jsem prahla, 
musila jsem si představiti jen následky, které by mne stihnout mohly, kdyby mě naši uviděli.“ Tamtéž, M. 
Erbenová F. Veselému 14.9.1889. Ačkoliv ví, že musí při soukromém setkání věnovat pozornost i dveřím a 
šustotu šatů za nimi, tj. kontrole rodiny, snese prý ráda i nepříjemné následky z „přerušeného dostaveníčka“. M. 
Erbenová F. Veselému 23.8.1889.    
100V druhém roce vztahu např. připadaly Veselému neadekvátní Miladiny projevy zbožnosti (lpění na pro něj 
nedůležité zpovědi), vyčítal jí nepochopení jeho existenčních starostí („Vy máte méně starostí než já, Vám 
starost o výživu denní a snaha o budoucnost velmi málo zabéře času a myšlenek.“) apod. Tamtéž, korespondence 
II a, cit. F. Veselý M. Erbenové 19.10.1883, dále  zejm. rok 1883, 1886, léto 1889.    
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prokazovala zpočátku značnou nejistotu, možná pramenící i z konfliktu vnitřního přesvědčení 

a nutnosti poslouchat rady matky, jak se ve vztahu chovat a na co ve vyjádření Veselého 

reagovat. Sčítáním několika faktorů se později stala ve vztahu sebevědomější, slovy i skutky a 

bez intenzivních zásahů zvnějšku získala jistotu, jejíž odraz je možné pozorovat i navenek 

(např. deklarovala: „…rodině povím jen co za nutné uznám.“).101 Při manévrování 

v konfliktech pak dokázala rozvinout vlastní, samozřejmě nepřiznané ženské strategie. 

K tomu podle mého názoru výrazně pomohla dosud ještě nezmíněná okolnost v životě M. 

Erbenové, a tou bylo  zapojení do profesní práce bratra.  

Když se rodina odstěhovala do Poděbrad, byla v souvislosti s lepší finanční situací znovu 

najata služka a míra Miladina volného času se opět rozšířila. Využívala ho vedle již dříve 

uvedených činností, k nimž přibyly i sportovní aktivity – koupání nebo klouzání na ledě, i 

k dalšímu poučení, např. k návštěvě místního cukrovaru, aby poznala jeho zařízení.102 Podle 

korespondence ale její volno nově naplňovala především práce s bratrem. 

Engelbert Erben působil u okresního hejtmanství v Poděbradech u finanční správy.103 

Podle korespondence pro něj Milada psala žaloby, protokoly, sama uzavírala berní katastry 

(E. Erben měl na starosti tři berní okresy - poděbradský, nymburský, městecký). Součástí jeho 

povinností byly i sekvestrace v 18 vesnických obcích v širším okolí Poděbrad, jeho sestra se 

objížděk při vymáhání dluhů účastnila. Poznávala odlišný způsob života, zažila vesnické 

slavnosti a reflektovala „prostonárodní obyčeje vesnického lidu“.104  

Od bratra dostávala Milada za svou pomoc finanční odměnu a v důsledku i důvěru od 

berního inspektora; do jeho práce se měla také zapojit. Pro bratrova nadřízeného psala prý 

rozkazy, dotazy městským radám, obecním úřadům v daném politickém okrese - „chybělo jen 

se za c. k. okresní hejtmanství podepsat“, uvažovala nad svou činností.105   

 
101Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 20.9.1889. Požadavek samostatné návštěvy v Lipníku 
si ale M. Erbenová proti odporu rodiny neprosadila.  
102Tamtéž, korespondence II, nezapsaná, M. Erbenová F. Veselému od dubna 1888 z Poděbrad. 
103O protekci se zmiňují např. dopisy z roku 1886: korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 28.2.1886, M. 
Erbenová F. Veselému 3.12.1886, 6.1.1890.  
104Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 8.12.1888, 1.12.1888. Např. se účastnila vepřových 
hodů s „cikánskou slavností“, podle svého líčení se ve vesnicích velmi bavila, tamní lidé jí přišli hezcí a 
vzdělaní. Bedlivě si všímala rozdílů mezi jednotlivými vesnicemi, v chování, oblečení, odlišností v mluvě lidí i 
obydlí místních starostů. O práci na katastrech mj. M. Erbenová F. Veselému 13.12.1888, 26.9.1889.  
105Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 8.8.1889. O výši odměny nepsala, pouze se vyjádřila, 
že jí slouží k uspokojení jejích přání jakým bylo předplácení Ženských listů nebo příspěvky na Ústřední matici 
školskou. Tamtéž, nezapsaná korespondence, M. Erbenová F. Veselému 1.8.1888. 
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F. Veselý Miladu ve finanční praxi podporoval a dodával sebedůvěry. Když mu žertem 

nabídla využít své nabyté zkušenosti v jeho budoucí advokátní kanceláři (za stejných 

podmínek jako u bratra, tj. za plat), výzvu přijal a odkazoval při tom na její sen o advokátech 

v sukních.106 Milada se do činnosti pozdější manželovy benešovské kanceláře skutečně 

zapojila, minimálně v době, kdy odjížděl na léto do lázní, byl na cestách, schůzích apod. 

vyřizovala korespondenci s klienty, účetnictví, v urgentním případě se u přicházejících klientů 

řídila podle instrukcí na dálku.107  

V posledních dvou letech před svou svatbou (1888-1890) tedy získávala Milada Erbenová 

další dimenzi životní zkušenosti, která se v důležitých aspektech blížila pozici výdělečně 

činné ženy. Úkoly na katastrech a u hejtmanství jí v jistém období dokonce zabíraly většinu 

času, nešlo tedy jen o nějaké rozptýlení.108 Prací s vážnými akty zjevně získávala vědomí 

zodpovědnosti, s finanční odměnou pocit nezávislosti pro pozici ve vztahu myslím důležitý. 

Jsem si vědoma toho, že se následujícím tvrzením ocitnu zcela na poli hypotézy, ale při 

pročítání korespondence mě nutně napadla souvislost mezi uvedenými fakty a výše 

reprodukovanou diskusí kolem samostatnosti žen. S bratrem pracovala přibližně od léta nebo 

podzimu 1888 a dopisy s daným tématem začínaly bouřit bratrovu krev právě od této doby. 

Časová shoda existuje a podle mého názoru je věcná souvislost velmi pravděpodobná. 

Domnívám se, že spolu se zákonnou zletilostí právě faktor ekonomické nezávislosti, jakkoli 

skromné, dobře osvětlí změnu dikce v jejích dopisech a zdánlivě náhlý odpor proti vnějšímu 

usměrňování jejích citů a názorů v soukromé korespondenci. Poznání vlastní osobní 

schopnosti zvládnout některé úkoly mužské profese ji možná dodal odvahu psát Veselému o 

novém tématu - o postavení žen. A to i přesto, že na rozdíl od něj věděla o kontrole odpovědí, 

znala bratrovy názory a musela odhadnout případnou reakci. Zdá se mi, jako by vědomě 

vyprovokovala konflikt s rodinou a očekávala dané vyústění, tj. ponechání volnosti ve vztahu. 

Jde ovšem o stěží dokazatelnou hypotézu.  

Jičínského septimána Veselého na Miladě Erbenové upoutala prý její bystrost, ale také 

silné národní cítění. To byl faktor, který byl pro zástupce českých studentů, orientovaných na 

malém městě ke kritickému posuzování němčících tendencí středních vrstev, velmi 
 

106Tamtéž, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 5.12.1888, M. Erbenová F. Veselému 9.6.1889; 
korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 10.2.1890.  
107Tamtéž, korespondence II a, M. Veselá F. Veselému léto 1911; dále karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, 
rodinná korespondence (z lázní, Vídně, dovolené atd., z rozmezí let 1898-1935).  
108Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému prosinec 1888. Např. píše, že kvůli této práci nebyla 
již měsíc v kostele (v Lomnici chodila denně), dopis z 13.12. 1888. Za polovinu měsíce října v roce 1889 napsala 
120 žalob, každou k tomu údajně dvakrát, třikrát. M. Erbenová F. Veselému 7.10.1889. 
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důležitý.109 Národní otázka ve svých kulturních a politických dimenzích byla jedním 

z nejfrekventovanějších témat korespondence mezi oběma mladými lidmi. Zájem M. 

Erbenové o veřejné dění byl silný, informace zprostředkované písemným stykem s partnerem 

a citlivé vnímaní soudobých národních problémů ho ještě posilovaly. Na veřejnosti mluvila 

prý výhradně česky, zapojovala se do národních sbírek, vyhledávala tematicky a jazykově 

českou literaturu. Na druhé straně vyrostla v částečně německojazyčném prostředí, přes 

slovně deklarovaný odpor k druhému zemskému jazyku („Kde by v Lomnici se mohl kdo 

odvážit veřejně mluvit německy! Ten by byl mohl býti připraven na perné poukázání, jak se u 

nás v Čechách mluví,“ ozvala se např. na adresu poděbradských občanů používajících 

německý jazyk na veřejnosti) patřila ke generaci, která němčinu ještě spolehlivě ovládala a 

v soukromí rodiny i používala. Veřejně ale podle dopisů důsledně demonstrovala své 

prociťované češství.110

Ve snaze orientovat se v soudobé politice a hlavně dospět k samostatnému názoru pročítal 

Veselý dostupná tisková periodika a v dopisech je reflektoval. Koncentrace na politicko 

národní otázky je v korespondenci zjevná. Události první poloviny 80. let prožívala M. 

Erbenová očima mladého studenta, který pražským děním aktivně žil. Zprostředkovaně mohla 

prožívat život studenta při návštěvách přednášek, průběhu kolokvií a zkoušek, hodnocení, ale 

i studentských slavností, návštěv Umělecké besedy, Národního divadla atd.111

 
109Veselý byl v této kritice typickým zástupcem české inteligence a jičínská společnost mu byla prvním 
předmětem odsouzení – ve své činnosti v místních spolcích, při organizaci plesů a merend zaznamenával 
především chování místních slečen a dam, jejich němčinu na procházkách nebo při rozhovorech s důstojníky, 
najímání německých služek atd. A to ve společnosti, která se považovala za českou, zdůrazňoval. SOkA 
Benešov, týž fond, korespondence II, dopisy, zápisy; karton články 20. léta, přednáška F. Veselého o jičínských 
dámách. Kritizoval zejména úřednické rodiny, že místo občanské besedy chodí do Lesevereinu, Sokol je ženám 
lhostejný atd. I proto mu imponovala atmosféra u Erbenů vyznačující se souhlasným přijetím jeho názorů, 
podporou a zájmem o českou otázku. To je ovšem interpretace pozdější, první dojem z rodiny takový nebyl, jak 
dokazuje Veselého zápisník. Strýc M. Erbenové je podle něj typický „maloměšťák“, dál než do Jičína se nikdy 
nedostal, ale ocenil, že rozumí žertu. Vadil mu nezájem Žofie Erbenové o veřejný život, i když o českých 
poměrech se prý mluví lichotivě, i když hned dodává podezření, zda to není kvůli jeho čamaře. Žofii Erbenovou 
viděl takto: „…dáma vzdělaná, škrobenosti si nehledící“ a podobně i její matku, tj. Kateřinu Jurenkovou. Dcery 
jsou podle něj  „vychovány velmi slušně, pro malé město až dosti“. Celkově první návštěvu hodnotí slovy: 
„rozprava [byla] slušná“. Je pravděpodobné, že Veselý prostřednictvím návštěv Erbenovi svou národní agitací 
ovlivnil. Tamtéž, dědeček, babička, Jičín, Benešov, zápisník F. Veselého se zápisem ze dne 28.5.1880. 
110Svou češtinou vyvolala M. Erbenová jako úřednická dcera údiv u poručíků v Poděbradech. Tamtéž, 
korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 4.9.1888. V druhém zemském jazyce samozřejmě předčítala 
babičce, sama v něm četla vybrané knihy, průvodce apod., ale to jí nebránilo se ostře vymezovat proti 
„němčícím“ skupinám obyvatel, zejména žen a dívek. Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 22.5.1888; také 
nezapsaná korespondence z Poděbrad od roku 1888. 
111Tamtéž, korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové z let 1881-1885. Např. líčení univerzitních přednášek 
prof. Kvíčaly (zásadně se vyhraňoval proti jeho přednáškám v němčině), Tomka, Randy, Pražáka, Heyrovského 
ad. Rok 1882, duben 1884. Veselý bydel v dané době v podnájmu na Karlově náměstí ve stejném domě jako 
profesor V. V. Tomek, „důstojný nástupce Palackého“. Tamtéž, říjen 1881. 
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Nepochybuji, že jeho líčení univerzitních poměrů, obrazy manifestačně pojatých oslav 

kolem znovuotevření Národního divadla, národních sbírek i nacionálního napětí mělo 

primárně informativní ráz, ale tato sdělení dostávala svůj permanentní doprovod politické 

výchovy. Veselý se účastnil sněmovních zasedání, jednání soudů, byl s kolegy i zpravodajem 

periodik a v takových okamžicích šla návštěva Lomnice stranou, máme-li věřit slovnímu 

vyjádření v Miladiných dopisech, tak se upřednostnění národního aspektu setkávalo s jejím 

plným pochopením.112 Identická slova zazní, když odejde Veselý za praxí do moravského 

Lipníku nad Bečvou, práci v národně politickém zájmu postavila před vztah, tzn. osobní 

štěstí.  

Během tamní koncipientské, politické a spolkové práce, jak o ní ještě bude pojednáno 

níže, projezdí Veselý se svým nadřízeným dr. Brzobohatým velkou část Moravy. Při těchto 

cestách, ve kterých se kombinoval aspekt pracovně profesní, národní, politický i zájmový, se 

mj. seznámil s prof. J. Klvaňou, národopiscem a sběratelem lidových krojů, výšivek apod.113  

Od 80. let docházelo v celoevropském měřítku k příklonu k tzv. národnímu stylu a 

v jazykově českém prostředí se z lidové tvorby stal politický kapitál (lidové vrstvy jsou 

vyzdviženy jako základ českého národa).114 M. Erbenová byla tzv. lidovým uměním 

okouzlena, na její výzvy získal Veselý od paní Klvaňové vzorky moravského vyšívání, 

slováckých artefaktů atd. a zasílal je do Čech. Zde se staly M. Erbenové vzorem pro další 

imitace a později výzdobou společné domácnosti.  

Snad prostřednictvím divadla a pěveckého spolku se Veselý stal také součástí lipnické 

společnosti „u Neffů“. Jedna z úřednických sester Hálových, absolventka kurzu účetnictví 

 
112SOkA Benešov, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové rok 1884, 1885, prosinec 1889. Veselý na jednání 
českého zemského sněmu chodil během studií v Praze často, zamiloval si řečnická vystupování poslance K. 
Adámka. V relacích Miladě kladl důraz na školskou otázku a národnostně nespravedlivé zastoupení českých 
škol. Líčil i soudní aféry a poměry advokátů. Viz dále.  
113Klvaňa Josef (1857-1919), mineralog, geolog, národopisec, po studiích přírodních věd působil jako 
gymnaziální profesor (Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín, ředitel v Kyjevě). Studoval lidovou kulturu na 
jihovýchodní Moravě od stavitelství po ornamentiku a psal o ní  národopisné studie (Český lid, Světozor atd.) In: 
Tomeš, Josef a kol., Český biografický slovník XX. století.  II, Praha 1999, s. 84. Manželka J. Klvaňi pocházela 
z Čech, na Moravě ji prý upoutala tamní tvořivost, také se věnovala sbírání lidového umění. SOkA Benešov, 
fond Kloudová-Veselý, karton dědeček, babička. Výpisy. 
114Lidová tvorba získala od poloviny osmdesátých let výrazný politický akcent v souvislosti s rostoucími česko-
německými spory v Čechách. Systematicky začala shromažďovat ukázky lidové tvorby manželka Vojty 
Náprstka, Josefa, a brzy se vytvořila síť sběratelek. V roce 1886 vznikl Komitét pro šíření národního vyšívání 
v čele s Renátou Tyršovou. Uspořádané tématické expozice (první svého druhu roku 1880) měly dokazovat 
bohatství a originalitu českého národa. Veselý tyto výstavy navštívil. Sbírky lidového umění se staly také 
důležitou součástí  Národopisné výstavy v Praze roku 1895, kterou také tento módní trend vrcholil. K roli J. 
Náprstkové viz: Secká, M.-Sochorová, L.-Štěpánová, L., Ženy rodiny Náprstkovy, s. 55-130. Také: Moravcová 
Mirjam, Česká lidová kultura jako politikum středních vrstev české společnosti. In: Studie k sociálním dějinám, 
10, Opava 2002, s. 12-20. 
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s kontakty na Americký klub dam a Vyšší dívčí školu v Praze, se provdala za synovce 

známého pražského obchodníka Neffa, J. Honeisera, a odstěhovala se do Lipníka nad 

Bečvou.115 Na letní byt sem jezdila její sestra Marie s manželem J. Neffem a s nimi i část 

hostů, hlavně umělců z jejich vlasteneckých pražských schůzek. Veselý se společnosti 

účastnil rád - scházela se tu prý „česká elita z Lipníka“ a Neffovi navíc pomáhali národní věci. 

I odtud se mohly přenášet inspirativní kulturní vzory vyšší společnosti do budoucí rodiny 

manželů Veselých, především důraz na mecenát a všestrannou angažovanost.116

Na popis moravského prostředí již reaguje M. Erbenová otázkami, není pasivním 

příjemcem informací jako dříve: zajímá se o výsledky voleb, sleduje jednání českého sněmu, 

identifikuje se s politickým programem Národní strany svobodomyslné117 nebo v dopisech 

odkazuje na články J. Baráka, J. Nerudy ad. (pokud nezaútočili i na pro ni téměř posvátnou 

husovskou tradici) v mladočeských Národních listech.  

Velmi u ní rezonuje nacionálně pojatý historismus strany s odkazy na husitství jako 

vrchol českých národních dějin. Národní cítění má M. Erbenová potřebu demonstrovat 

vnějšími znaky, kromě zmíněných matičních sbírek veřejnou proklamací husovské památky 

(„husovská krev v mých žilách koluje dosud“118) apod., zapojuje do svého oblečení prvky 

českého kroje, prosí i Veselého, aby u nich návštěvu absolvoval v čamaře - Poděbrady měly 

poznat jejího partnera coby zapáleného vlastence.119 Povzbuzení, někdy až adorace Veselého 

činnosti pro národ se stává intenzivnější.120

 
115Bahenská, M., c. d., s. 20. Třetí ze sester Hálových, Luisa, pracovala jako účetní u svého švagra v galanterním 
obchodě, zůstala svobodná a je autorkou pamětí. SOkA Benešov, fond Veselý-Kloudová, korespondence II b, F. 
Veselý M. Erbenové 6.8.1889, 21.8.1889.  
116Tamtéž, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové srpen 1889 (např. 6.8.1889, 16.8., 21.8.1889). Veselý 
uvádí, že rodina financovala národní podniky a podporovala české studenty, letní pobyt pražských hostí pak 
přinášel umění a vzruch do zdejších poměrů. Paní Neffová se věnovala amatérskému divadlu, některé hry zde 
režíroval Veselý.    
117Emotivně prožívala jednání německých liberálů ve Vídni koncem roku 1889 a následné punktace („každý 
nestranný pozorovatel musí být rozohněn“, psala již 14.10.1889). Sama s tématem na podzim 1889 začala a 
nešetřila kritikou na adresu staročechů. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. 
Erbenová F. Veselému září-prosinec roku 1889. O volbách do českého zemského sněmu v létě 1889 
s revitalizovaným požadavkem mladočechů na státoprávní boj České koruny o samostatnost v rámci monarchie: 
Urban, O., c. d., s. 389 ann.   
118Tamtéž, korespondence II b, cit. M. Erbenová F. Veselému 1.12.1889, dále 11.4.1888; korespondence II a, 
5.2.1890. Když se např. domácí v Poděbradech vyjádřil k husovské otázce a chválil staročeskou politiku, 
neohroženě s ním polemizovala. Sněmovní diskuse o Husovi v souvislosti s umístěním jeho desky na nové 
budově Muzea království českého se známým výrokem knížete Schvarzenberga ml. na adresu husitů, tlupy 
„lupičů a žhářů“, pro ni byl maximální urážkou. Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 1.12.1889. S tím také začala 
velká mladočeská kampaň za stavbu Husova pomníku. M. Erbenová s Veselým soutěžili ve výši příspěvků. 
119Veselý jí popisoval hanácké a slovácké kroje a podle všeho posílal i vzorky látek, které jí inspirovali při 
zhotovování oděvu. Čamaru nosil Veselý provokativně v Lipníku, když jel na návštěvu do Poděbrad, prosila ho 
Milada přes jeho nesouhlas o tento oblek  - „ je aspoň  na první pohled vidět, že Čechem Jste“. V dané době 
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Za nejlepší projev lásky k vlasti považovala v duchu S. Smilese a jeho Svépomoci 

zdokonalování sebe sama. Chudoba jedince nebo národa měla být podle tohoto autora 

motorem k práci a vzestupu („Nikdo neví, co je sto provést, dokud síly své nezkoušel, málokdo 

ale napne veškeré své síly bez donucení;“ parafráze těchto slov zazněly v dopisech 

mnohokrát).121  

Je těžké posoudit do jaké míry bylo národní cítění M. Erbenové podněcováno nebo se 

radikalizovalo vlivem partnera a to až do roviny vidění světa kategoriemi národních zájmů. 

Domnívám se, že Veselého národní agitace zachycená v dopisech hrála aktivizační roli, i 

vzhledem k faktu, že původní rodinné prostředí je možné považovat za národně dlouho 

nevyhraněné. Zdá se mi, že z původní snahy umenšit vlastní pocit méněcennosti ve vztahu, 

plynoucí z nedostatku formálního vzdělání, začala M. Erbenová věnovat velkou pozornost 

politickým zprávám a brzy je interpretovala stylem harmonizujícím s Veselého emotivním 

tónem.  

Když navštíví Prahu, zaměřuje se M. Erbenová na návštěvu Národního divadla, jeho 

vnitřní výzdobu, nenechá si ujít Brožíkův obraz Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým 

nebo vzdání pocty u hrobů slavných českých mužů na Vyšehradě. Stejně tak ale neopomene 

projít četné pražské kostely za účelem náboženských úkonů.122  

Ženství v Evropě 19. století bylo definováno několika zásadními charakteristikami. Stále 

se opakovalo, že spočívá ve skromnosti, trpělivosti, sebeobětování, v rodinném životě a 

mateřství. Jednou ze zásadních vlastností byla také zbožnost. Ta se stala i ústředním bodem 

normativně pojímaného ženství, na zbožnosti se mělo stavět jako na základě ženských ctností. 

Evropská společnost 19. století obecně se svým průmyslovým rozvojem a vírou 

 
chodila pravidelně na proboštství, kde se setkávala s kněžnou z Hohenloe a její dcerou. Demonstrace češství 
měla být zřejmě  určena především pro ně. Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 20.6., 
26.6.1889, F. Veselý M. Erbenové 6.6., 24.6.1889.   
120Morava prý více potřebuje „národních buditelů“. Tamní působení Veselého hodnotila přepjatě jako „kazatele 
křivdy a pravdy“. Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 10.4.1886. Jinde dokonce do podoby „píšu-li Vám, modlím 
se také, a třeba zbožněji než v chrámě“, používala srovnání Veselého s obrazem Jana Žižky na válečném tažení, 
který visel v jejím pokoji. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. 
Veselému 21.11.1887, 29.8.1887, duben 1888. Srovnávala také „shnilý národní život v Poděbradech“, příkladu 
českého města se zprávami o Moravě od Veselého. Tamtéž, korespondence II b, např. M. Erbenová F. Veselému 
13.1.1887, 18.3.1889.  
121Smiles, S., Charakter. Praha 1877, s. 132. Bohatství mělo vést naopak k pohodlnosti, důraz byl kladen na 
výchovu života – jakou je prý obchod, ulice, dílna atd. Takové pojetí národní práce českému etniku s absencí 
jazykově české horní vrstvy konvenovalo. 
122SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému srpen-září 1887. 
Navštívila hlavně chrám Sv. Víta, Týnský, kostel sv. Mikuláše, sv. Tomáše, sv. Kajetána, Marie de Victoria 
nebo nově postavěný kostel sv. Václava na Smíchově.  
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v racionalismus, vědecký pokrok a s důrazem na individualismus se značně vzdálila tradičním 

náboženským hodnotám. Ale navzdory postupujícímu procesu sekularizace zůstávala ženská 

část společnosti nadále hluboce religiózní. Náboženství představovalo morální rámec, rituál 

pro každodenní události. Bylo živoucí, protože udržovalo a posilovalo ctnosti spjaté 

s ženstvím a legitimizovalo ženskou roli v domácnosti. Historička L. Abramsová zdůrazňuje, 

že útěcha ženy v duchovní sféře byla spíše znamením doby než pozůstatkem minulosti, 

prostřednictvím spirituality získávala vědomí mravní identity, v atmosféře národního hnutí i 

síly pro národ.123

Rozvoj ženské zbožnosti v poslední třetině 19. století s sebou ale nesl ještě jeden aspekt. 

V ženském setkávání v kostele se totiž objevují paralelní prvky mužských spolkových 

struktur, hrály podobnou komunikační a společenskou roli jako mužské společnosti scházející 

se v hostincích.124  

Kostelní sdružení jako forma ženské sociability byla pravděpodobně vlastní matce M. 

Erbenové. Návštěva katolické mše byla důležitou součástí rodinné prezentace, jak zaznívá 

z dopisů, Žofie Erbenová se s dcerou v Poděbradech usazovala na předních místech vedle 

místní honorace. M. Erbenová tvrdila, že víra je nenahraditelná přínosem pro duchovní život 

člověka, byla pro ni mravním apelem, hradbou před lidskou „nepravostí“ i formou duchovní 

katarze.125 Religiozita vstoupila do její každodennosti, ráno a večer se modlila na klekátku, 

nad nímž visel obraz sv. Kateřiny a Smrt sv. Metoděje.126 Návštěva kostela se jí stala 

pravidelným rituálem mravního očištění, ale přiznávala, že tam chodí také ze sentimentality a 

účelově - pro požehnání své lásky k Veselému. Bůh byl schvalovací instancí jejích úmyslů a 

nadějí, k němu se upínala pro změny své situace, jak zaznívá v korespondenci.  

Za zajímavou považuji proměnu M. Erbenové ve vnímání katolické církve, která je  

v průběhu vztahu s Veselým postřehnutelná. Nejprve se nad svou vírou k Bohu začíná 

zamýšlet, vytváří si mentální odstup od katolických kněží - kriticky vnímala obsah některých 

kázání, chování konkrétních služebníků páně, které se příčilo jejímu mravnímu kodexu.127 

 
123Abramsová, L., Zrození moderní ženy, s. 43 ann.  
124Viz: Lenderová, M., pražské salony a kávové společnosti v 19. století. In: Documenta Pragensia XVIII. Praha 
2000, s. 199-210.  
125SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 12.4.1889. 
126Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 11.5.1889. 
127Např. „…bude-li kněz tak kázat proti svobodnému myšlení a nevěreckým listům…o neobmezené důvěře 
věřících ke knězům atd. nepůjdu jim tam tak často,“ napsala rozhořčeně po jednom kázání. SOkA Benešov, 
korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 18.1.1890. Naopak uvítala obsah vztahující se k francouzskému 
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Proti mužům-kněžím vyzdvihovala sociální, nedoceňovanou práci jeptišek. Během pobytu 

v Poděbradech se seznámila se školskými sestrami v nedaleké Činovsi, dokonce uvažovala o 

vstupu do jejich řad. Opět přitom zazní motiv sebeobětování pro vyšší cíle.128  

K překonání katolictvím vypěstovaných předsudků k náboženským odlišnostem pomohl 

M. Erbenové osobní kontakt. Když se dostala do styku s obyvateli jedné evangelické obce 

nedaleko Poděbrad, označila je přes své původní očekávání za příjemné společníky a velké 

vlastence; podobně ji přímé setkání s pravoslavím v širší rodině přivedlo k zájmu o tuto 

odlišnou podobu víry a s informovaností se rodila tolerance a změna postojů.129  

Jak se u M. Erbenové vnitřně vyrovnávala deklarovaná víra s protikatolickou rétorikou 

mladočeské strany, neuvádí, stejně jako neregistrovala rozpor mezi každodenní modlitbou 

pod obrazy výše zmíněných světců a fakt, že v bezprostřední blízkosti - v jejím pokoji - visel 

obraz Jana Žižky na poslední výpravě do Uher a obrázky Jana Husa, jehož památku vysoce 

ctila.130  

F. Veselý katolickou víru vnitřně opustil asi ještě během gymnaziálních studií, podle 

svých slov ale katolictví partnerky respektoval. Vymezování vrstev české inteligence proti 

katolické církvi v sobě vedle postupujícího sekularizačního hnutí moderního světa spojovalo 

etický faktor a s blížícím se koncem 19. století i osten proti rakouské monarchii. V roce 1889 

v polemice proti oficiální státní církvi mladý koncipient uvádí, že vyznává „náboženství 

poctivosti, práce, lásky a pravdy…nepotřebuje pražádných panáčků, jsme si knězem i 

papežem sám…mám duševní sílu spravovat se sám,“ a na adresu katolických mravokárných 

kázání dodává, že „žádný člověk není způsobilý být privilegovaným hlasatelem víry...nikdo 

není dokonalým člověkem“.131  

Kontinuální vliv F. Veselého sehrál spolu s četbou, novými informacemi a osobní 

zkušeností pravděpodobně roli pro transformaci náboženské víry M. Erbenové. Při srovnání 

 
filozofovi Voltairovi. Tamtéž, korespondence zapsaná od ledna do června 1889, M. Erbenová F. Veselému 
22.5.1889. 
128Tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 30.3.1890. Vstup do řádu viděla jako lepší zaopatření 
než sňatek. Jedinou překážkou jí prý byl cit k Veselému. 
129Miladina sestřenice se provdala za kozáckého hejtmana. Milada byla družičkou na jejich svatbě v ruském 
chrámě v Karlových Varech a v rámci příprav na jejich svatbu strávila několik týdnů v Praze u nevěstiny rodiny. 
Kromě novomanželů Romenských, kteří žili po svatbě v Jekatěrinburku, vyznávala pravoslaví také rodina 
Miladina strýce Šillera, který odešel do Ruska a založil tam pivovar, podle pozdějších zpráv byl v podnikání 
úspěšný a žil s rodinou v Oděse. SOkA Benešov, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému podzim 1889. 
130Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 1.12.1889, 11.4.1888; korespondence II a, 5.2.1890.   
131SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton babička, dědeček, Jičín, Benešov, F. Veselý M. Erbenové 
6.6.1889. 



 

 

63

způsobu vyjadřování v počátcích vztahu a v pozdější rodinné korespondenci prodělala vnitřní 

přechod od zakódovaných vzorů katolické výchovy k mnohem střízlivější formě vyjádření 

víry než kterou dosud praktikovala. I v tom se myslím projevuje zajímavý aspekt působení 

ženské emancipace. Katolická víra byla důležitou součástí vštěpované a naučené identity 

evropské ženy a postupné oproštění od jejího světonázoru může být projevem hledání vlastní 

nenormované osobnosti.  

Bez katolického obřadu si ale sňatek v roce 1890 ještě nedovedla M. Erbenová představit, 

nehledě na její ženské příbuzné. 
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3. Přípravy na manželství.  

V průběhu vztahu se M. Erbenová vsadila s F. Veselým, že k v pořadí tisícímu dopisu, 

uzavřou svoji známost formálním sňatkem. Když se okamžik přiblížil, začala sázku v paměti 

partnera oživovat. Než ale v září 1890 jejich svobodný stav skončil, předcházela tomu dlouhá 

debata na stránkách dopisů. Ta měla jediné téma: mohou si sňatek ekonomicky dovolit? 

Manželství bylo považováno po celé 19. století za základ společenského pořádku, za 

nesporně  respektovanou hodnotu, pro ženu znamenalo potvrzení jejích kvalit a hlavně bylo 

jednou z mála jistých cest k existenčnímu zajištění. Muž jím završil svou kariéru a teprve jako 

ženatý si mohl činit nárok na společenskou vážnost. Celý proces vedoucí od výběru partnera 

až k oltáři měl svá pravidla a úzus víceméně respektovaný napříč sociálními vrstvami. Po celé 

století ještě převažovaly sňatky z rozumu, vzájemný cit se nepovažoval za důležitý, teprve 

s blížícím se přelomem dvou století výrazně roste význam citového pouta jako hodnoty a 

samotného předpokladu manželského svazku. V posledních dvou desetiletích 19. století se ale 

změnilo mnohem víc než požadavky na emocionální stránku vztahu. Na manželství se 

výrazně podepsaly demografické a ekonomické změny. Odrazily se nejen statisticky, ale i 

v praxi, v manželských vztazích. Tak, jak se upevňovala pozice rodiny jako spotřební 

jednotky, rostla potřeba peněz na úkor ženské práce v domácnosti a tedy ve prospěch jejich 

výdělečných aktivit. S ekonomickým vlivem souviselo zpochybňovaní tradičních nároků 

muže na moc, vliv a autoritu nad ženou, rodinou a domácností.  

Ženy na základě těchto proměn začaly od manželství očekávat více než své zajištění. 

Patriarchální model manželství ustupoval svazkům založeným více na celkové kooperaci, na 

partnerství až k uznání potřeb, autonomie a moci žen v domácí sféře. Tyto prvky 

charakterizovaly manželství zejména středních vrstev. Rychleji docházelo přirozeně 

k posunům v praktické rovině jednotlivých vztahů než k jejich teoretické reflexi.  

Pohled na podobu jednoho konkrétního vztahu před samotným sňatkem jsem 

rekonstruovala pomocí osobní korespondence snoubenců z konce 80. let 19. století. 

Bezprostředně po uskutečněné svatbě se o tento druh pramene mohu opřít jen velmi omezeně. 

Přesto se domnívám, že vymezování pozic a rolí v budoucím manželství, jak proběhlo v dané 

písemné formě, se pak reálně odrazilo v církví posvěceném svazku.  

Do manželství se vstupovalo po zralé ekonomické úvaze. Nejinak tomu bylo i u mnou 

sledovaného páru, F. Veselého a M. Erbenové. Veselý byl Miladinou matkou uznán za 

vhodného nápadníka velmi brzy po vlastním seznámení. Splňoval kritéria výběru středních 

vrstev: tradičně hrála roli příslušnost k sociální skupině a v českém prostředí i politické 
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postoje budoucího ženicha. Pocházel ze staré měšťanské rodiny a byl národně uvědomělý, 

s širokým zájmem o veřejné dění. Svou povahou podle všeho splňoval požadované nároky na 

skromnost, cílevědomost, svědomitost, šetrnost a uvážlivost.1 Jako vzdělaný student práv ale 

především vykazoval sociální perspektivu, vyhlídku na kariéru, kde navíc mohly při  možném 

nedostatku profesním zafungovat příbuzenské sítě a rodinné konexe z dívčiny strany. 

V posuzování nápadníka hrál jistě nemalý vliv osobní styk s Veselým jako s rodinným 

přítelem.  

Když se vztah přenesl do převážně písemné formy, byl rodinou dívky sledován dál a 

pokud došlo k osobním setkáním, dbala matka známých rad nenechávat snoubence o samotě. 

Teprve v posledním roce vztahu, po konfliktu kolem cenzury dopisů, jim bylo dopřáváno 

omezené soukromí v uzavřené místnosti.2

Na rozdíl od partnera neprošla M. Erbenová ze strany snoubencovy rodiny podobným 

hodnocením kvalit budoucí manželky. V důsledku rodinných vztahů volil Veselý manželku 

jen na základě vlastního uvážení. Podle svého vyjádření oceňoval na prvním místě partnerčin 

vtip, rozum, moudrost a přímost; v další řadě jím vyznávaných charakteristik pak stálo 

sebezapírání, obětavost, skromnost a čistota.3 Velmi důležitý pro něj byl její přístup k 

problémům českého národa, který, jak již bylo uvedeno, stavěl do kontrastu Miladiných 

němčících vrstevnic 80. let 19. století v Jičíně a jinde, a dále její zájem o věci veřejné. Druhá 

série vlastností odpovídá tradičnímu dobovému pohledu na obsah ženství.4  

Založení společné domácnosti oddaloval ekonomický faktor, a to s sebou přinášelo 

konflikty a zajímavé výměny názorů na téma ekonomické připravenosti pro založení společné 

domácnosti. Pokusím se je zde reprodukovat jako doklad otevřenosti poměru a očekávané 

finanční bilance domácnosti střední vrstvy.  

 
1Lenderová, M., K hříchu i k modlitbě, s. 84.; Šimůnková, A., c. d..  
2SOkA Benešov, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 23.8.1889, 14.9.1889. Např. matka měla u dcery 
podle dobových příruček dbát, aby „ …i v bytu, v rodině, na procházce…si ani v nejmenším nezadala a vždy své 
dívčí důstojnosti hájila.“ Englová, J, Žena devatenáctého století v dokumentech. Ústí nad Labem 2003, s. 11. 
Převzato z časopisu: Lada, roč. VII, 1895, č. 15, 1.8. Veselý v souvislosti s tím uváděl, že když ještě v rodině 
byla jiná návštěva, připadal si prohlížen jak v „panoramě“ a „proklepáván až úzko“. SOkA Benešov, tamtéž, F. 
Veselý M. Erbenové 16.12.1889. 
3SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý,  korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 10.2.1890. Milada ho prý 
svým působením zjemňovala, „jako když se mladý medvěd civilizuje“ a přivedla ho k novému pohledu na svět a 
hlavně k radosti z něj. Tamtéž. 
4Čistotu od svého protějšku údajně požadoval jen na základě své čistoty. K tomu Veselý napsal: „…chci se 
dostat Vám neporušený, čistý, se srdcem, které by neznalo jiné lásky než k Vám a Vašim nejbližším…a aby právě 
tak svatě čistá mně se zachovala, jak se já pro Vás chráním a zachovávat chci…[buďte] obezřelá a sama k sobě 
poněkud přísná.“ Tamtéž, korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 20.11.1883. 
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V devátém roce vztahu se celá debata započala z iniciativy Milady Erbenové, když 

přednesla téma dávné sázky. Jako ženě středních vrstev bez velkého věna a praktického 

vzdělání se jí otevíralo málo možností do budoucnosti. Vstup do kongregace, o němž asi 

uvažovala jen zpola vážně, anebo sňatek, o třetí možnosti, tj. role závislé příbuzné 

v domácnosti bratra, nepsala. S přibývajícím věkem a prodlužováním poměru na ni byl podle 

všeho vyvíjen velmi intenzivní tlak společnosti a rodiny nutící ji situaci řešit.5  

Veselý odmítal sňatek do doby, než si bude jistý svou schopností zajistit partnerce 

odpovídající životní úroveň. Podle svého vyjádření studoval a pracoval jen pro společnou 

budoucnost a za své nynější postavení muže s perspektivou vděčí podpoře partnerky.6 (Ale 

objevuje se u něj i myšlenka, že mládí se nemá přerušovat příliš brzy a společnou domácností 

si „přitěžovat v nejkrásnějších dnech“.7)  

Milada na jeho obavu, zda je možné s jeho příjmy a závazky pokrýt náklady společné 

domácnosti a ještě přispívat babičce a otci, odpověděla velmi přesvědčivými ekonomickými 

propočty a komparacemi. K podpoře svých argumentů porovnávala strukturu příjmů a výdajů 

své současné a sestřiny nové domácnosti. Pravděpodobně částečně nebo zcela převzala 

účetnictví matčiny poděbradské domácnosti a podrobně znala i výdaje u sestry provdané za 

jičínského obchodníka Skřivánka (během několikatýdenního pobytu u sestry se opět podílela 

na vedení účtů8). Vycházela tedy z praktické zkušenosti a do své budoucí domácnosti počítala 

s téměř identickými výdajovými položkami jaké poznala dosud. Na tomto základě vyvozovala 

 
5Množily se pomluvy a pochybnosti, lidé mají prý samé „ale“, všichni se jí prý snaží přesvědčit o svém „jestli“. 
V reakci na to M. Erbenová uváděla: „…co mi svatým jest, nevydávám, by snad pobavilo kafíčkovou společnost, 
které předsedá slečna z továrny, aneb v Jičíně paní Krupařová.“ SOkA Benešov, týž fond, korespondence II b, 
M. Erbenová F. Veselému 4.2.1887. Jindy: „…nezazlívám obavy našich, ale kdyby tušili jak bolí, aspoň přede 
mnou by nemluvili o možnosti tragického závěru našeho poměru,“ ulevovala si od svých obav. Tamtéž, 
korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 20.10.1889, dále srpen 1889. Tlak snášela prý i díky svému 
náboženskému přesvědčení, že člověk není na světě, aby žil bezstarostně - utrpení ji prý zušlechťuje, štěstí musí 
člověk podle jejího názoru nosit v sobě a tím „duševním chlebem“ je jim oběma vzájemný vztah, zcela soukromé 
štěstí. „…paláce a hojnost nevychovávají národu a rodině nikdy tolik ušlechtilých povah jako sebezapření a 
utrpení,“ vyslovovala názor známý ze Smilese a snad i pod dojmem historické četby Třebízského, Jiráska a 
Českomoravské kroniky. Tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 12.2.1886, 23.2.1886, 
20.10.1889.   
6„Bez Vás bych se sotva dopracoval toho společenského postavení, které mám,“ uvedl několikrát. Obtíž poměru  
ale podle něj spočívala v tom, že byl „synem chuďase a má jen to, co rukama svýma vydělá…chci plnit svaté 
povinnosti svým dobrodincům [tj. babičce, příp. otci].“ SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý,  korespondence 
II b, F. Veselý M. Erbenové 21.3.1889, 16.3.1889. 
7Vyjadřoval se k brzkým sňatkům svých kolegů, kteří byli existenčně zajištění, pravděpodobně díky věnu 
nevěsty. SOkA Benešov, korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 3.5.1882. 
8SOkA Benešov, Kloudová-Veselý, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 26.10.1889, 31.10.1889, 
7.11.1889. 
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bilanci nákladů očekávané dvoj- až čtyřčlenné domácnosti (s Veselého prarodiči). Zahrnovala 

do nich byt, palivo, posluhu, šatstvo, dále kupce, řezníka, pekaře a trhové zboží.  

Veselý zásadně nesouhlasil. Její výpočty považoval za zkreslené, příliš optimistické, kvůli 

srovnání s rodinou státního berního úředníka. Odmítal skromné finanční pokrytí mnoha 

položek, jak je uváděla partnerka, a na podkladě vlastní zkušenosti s výdaji koncipienta 

vypisoval Miladiny podle něj podhodnocené bilance. Z Veselého námitek se zrodila dlouhá a 

podnětná diskuse „bez všelijakých ohledů“.9 Veselý hrál roli oponenta snoubenčiných 

finančních úvah, přinášel do racionální diskuse pragmatické námitky. Druhá strana ve snaze 

sňatek urychlit pohotově reagovala.10 Výchozí pozice obou korespondentů se výrazně 

rozcházely, a proto se v jejich argumentech mohly zajímavě projevit odlišné hodnotové 

orientace. Již předem je jasné, kdo nakonec prosadil svou pravdu.  

M. Erbenová navykla ve vdovské úřednické domácnosti požadavku dne – šetrnosti,  

Veselého nárokem byla slušná domácnost“, „klidný, bezstarostný život bez pout, ohlížení, 

obav“, tj. finančně zajištěná rodina, optimálně bez dlužních závazků.11 Zejména odmítal 

šetrné propočty týkající se stravy a zdraví (položka odborné lékařské péče chyběla u Erbenů 

zcela, léčili se podle všeho svépomocí a tzv. osvědčenými recepty): „Vím, že co člověk na 

sobě ušetří, není úsporou, ale škodou,“ uvedl Veselý stanovisko z pohledu partnerky 

neobvyklé. Stejně tak v něm zazní vědomí jistého sociálního ranku budoucího svobodného 

advokáta od státního úředníka a posun směrem k individualizaci, k péči o sebe a osobní, 

rodinné zdraví.12  

Téma ekonomického zajištění budoucího společného soužití snoubencům vydrželo až do 

realizace svatby. Do svých úvah zahrnovali různé aspekty, na straně M. Erbenové šlo o 

inflaci, rozdílné cenové hladiny v českých městech, Veselý zvažoval možnost neúspěchu 

prvního založení advokátní kanceláře, nutnost nového profesního startu s tím spojených 

dalších dluhů atd. Milada oceňovala přímost, s jakou mohla se snoubencem o financích 

 
9Tamtéž, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 31.10.1889.  
10Veselý hrál i roli advokáta v zajetí suchopárných paragrafů, jak se vyjadřovala protistrana, zbloudilého v 
malomyslnosti, „boje o skývu chleba“, tak, jak jej prý podstoupila ona s matkou. Vzhledem k výše uvedenému 
profilu Veselého je jasné, že to bylo účelové tvrzení. Tamtéž, korespondence II a, např. F. Veselý M. Erbenové 
v říjnu 1883, M. Erbenová F. Veselému 25.11.1889, 13.12.1889.  
11Tamtéž, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 23.10.1889; Milada byla názoru, že překážky se najdou 
vždy a dokud má nějaké pochyby o jejím propočtu, nemohou mít spokojenou domácnost „…zůstanu doma tak 
dlouho, až poznáš, že Tvá Miluše nemluvila pravdu…že bezstarostného žití na světě není,“ do té doby chtěla 
svatbu odložit „ad acta“, nemluvit o ní vůbec i na „neurčitý počet let“, jak uvedla.  M. Erbenová F. Veselému 
25.11. a 1.12.1889.   
12Tamtéž, F. Veselý M. Erbenové 22.11.1889. 
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mluvit, zejména ve srovnání své situace se situací sestry nebo známých, kde muž-živitel 

odmítal uznat ženinu dávku moci propůjčenou při vedení domácího hospodaření. Veselého 

představa byla naopak společná péče o „jednu pokladnu…vše bude Tvé i mé“.13 Podle 

pozdějších zmínek se zdá, že se v manželství realizovala. 

Na konci několik měsíců trvající debaty a propočtů stála vzájemná dohoda o uzavření 

sňatku v dohledu několika dalších měsíců naplněných již svatebními, ačkoliv ještě 

neveřejnými přípravami.14  

K samotným propočtům musím uvést konkrétní čísla. V roce 1888 činil podle 

korespondence příjem čtyřčlenné domácnosti Erbenů v Poděbradech 1310 zlatých (dále jen 

zl.) (700 zl. jako základ bratrova platu, matčina penze 210 zl., babička Jurenková 400 zl., o 

finanční odměně za svou úřední práci pro bratra Milada nepsala, tvořila pravděpodobně 

částku pro její vedlejší výdaje).15 Mezi jednotlivé položky úřednické domácnosti bohužel 

nezařadila výši odváděných daní, lékaře, pojištění, penzi, obuv, cesty, dárky, divadlo ani 

knihy. Do budoucnosti s nimi počítala, včetně jízd advokáta Veselého na venkov, ale pouze 

omezeně. Svědčí to o některých výdajích, na kterých se doma šetřilo. Celkově věnovala 

pozornost zejména rozpočtu na stravu a stavěla na tom, že jídlo musí být vždy pestré. Do 

prvních let kalkulovala se zásobou oděvů, šatstva a prádla z domova a výlohy na tuto položku 

asi měly zahrnovat jen Veselého obleky. Šetřit se mělo i díky její zručnosti – prádlo a šaty 

chtěla spravovat a žehlit sama, pokud to bylo možné, pořizovala si oblečení pro sebe 

svépomocí, stejně jako později pro děti i vnoučata, a to přesto, že služebná byla samozřejmou 

součástí benešovské domácnosti. Zažité strategie šetrné manipulace s penězi z mládí tedy 

Milada Erbenová neopustila ani jako manželka dobře situovaného advokáta na malém 

městě.16  

 
13Tamtéž, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 22.11.1889. Miladě se příčila finanční strategie a praxe 
její sestry – tajnosti a typické ženské úskoky; vše, co manžel „netuší a vědět nesmí…kvůli zachování míru“, tedy 
běžné domácí strategie, které slyšela z vyprávění ženských hostí velmi často, při pobytu u sestry i zažívala; ona 
sama prý může jednat poctivě a otevřeně. Ale i ona podle dopisů znala jemné nástroje ženská manipulace. 
Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 18.11.1889. 
14Tamtéž, korespondence II b, prosinec 1889.  O Vánocích 1889 jí dal Veselý ústní slib na základě nového 
porovnání všech pro a proti při osobním setkání. 
15SOkA Benešov, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 30.12.1888. Vzhledem k tomu, že 
v Poděbradech měli Erbenovi znovu stálou služebnou a Milada hovořila o vylepšení poměrů, musela být 
finanční situace v Lomnici horší. Babička dostávala od svého synovce rentu z prodeje bratrových nemovitostí 
v Písku. Není ale jisté, zda byla doplňkem k daným 400 zl. nebo již s touto rentou Milada počítala. M. Erbenová 
F. Veselému 11.4.1888.   
16SOkA Benešov, korespondence II b, M. Erbenová F. Veselému 7.11.1889, korespondence II a, M. Erbenová F. 
Veselému 10.8.1890, 29.7.1890, dále např. léto 1911. 
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K výzdobě budoucího bytu zapojila další své dovednosti - naučila se stříkat malbu na 

dřevo a hedvábí, malovat stolní desky, vyšívat „staročeským způsobem“, tj. nápodobou 

dobově módního lidového umění. Vzhledem k tomuto národnímu akcentu se u snoubenců 

přelomu 80. a 90. let 19. století mohla tato orientace na tzv. staročeský interiér stěží neodrazit. 

Ukázky národní tvorby přinášel i Kalendář paní a dívek s kresbami malířky Z. Braunerové, 

jež M. Erbenové rovněž sloužily jako žádoucí vzor např. „staročeského“ nábytku pro nový 

byt.17

Výdaje sestřiny jičínské dvojčlenné a své současné čtyřčlenné úřednické domácnosti 

v Poděbradech pojala jako dva příklady, ke kterým vztáhla očekávanou gáži Veselého a 

vypočítaný rozdíl sum rozdělila na nové položky, tj. splácení úroků, platby tax na advokátské 

zkoušky a dokončení studia, časopisy, sbírky a „nepředvídatelné výdaje“. Část počítala uložit 

(viz Příloha č. 11 – Výdaje domácnosti Veselých).18

Veselého gáže v Lipníku nad Bečvou činila zpočátku 60 zl. měsíčně plus novoročné (80 

zl.) a diety (za den údajně 3 zl.), později 80 zl. Za tři roky tam strávené (1887-1889) byl jeho 

příjem podle zápisků 2400 zl., do Čech z této sumy podle poštovních lístků odeslal 1000 zl. 

(babička, otec, krejčí, obuvník, dále částky za knihy, noviny).19 Velkou položku výdajů 

 
17SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému únor, květen 1887. 
Tamtéž, Veselých dědeček a babička, Jičín, Benešov. Výpisy. 
18Tamtéž, korespondence II b, listopad-prosinec 1889; korespondence II a, leden 1890. U dvojčlenné sestřiny 
domácnosti jičínského obchodníka příjem neuvádí, ale výdaje ročně propočítala na třípokojový byt s kuchyní a 
příslušenstvím na 180 zl., stravu 396 zl. (K. Skřivánková dostávala prý od manžela přesně vyměřenou částku na 
stravu na den 1 zl. 10 kr., ale podle M. Erbenové  jen před svědky, pokud byli Skřivánkovi sami tak jen 90 kr. 
Z této částky dokázala sestra údajně ještě tajně ušetřit 80-100 zl. ročně. Tamtéž,  korespondence II b, M. 
Erbenová F. Veselému 18.11.1889). Celkem s dalšími výdaji tvořila suma 712 zl. a to při opomenutí výdajů na 
kulturu. M. Erbenová počítala ale pro jejich byt a stravu s výrazně menšími náklady. Přesto vztáhla tento 
výsledek k předpokládanému příjmu Veselého 960 zl. ročně bez diet a novoročného, potom jí zbylo pouze 68 zl. 
na úroky z půjček, časopisy, sociální a národní sbírky a tzv. nepředvídatelné výdaje. Proti takovému výpočtu se 
Veselý zásadně postavil: sám prý platil na vedlejší výdaje v roce 1889 více (obuv a daň 25 zl., měsíčně pak 
platby za lékaře, pojištění 6 zl., za poštu 1,5 zl., příspěvek na stavbu Husova pomníku v Praze 6 zl., výdaje při 
přípravách na advokátní zkoušku - taxy, cesty do Prahy, knihy,  přesídlení do nového města. Tamtéž, 
korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 16.11.1889, 7.12.1889. 

Pokud počítala s domácností své matky (tří-čtyřčlenná s babičkou), uváděla příjem 1310 zl. při ročních výdajích 
za byt a běžné nákupy 645 zl. 60 krejcarů (dále jen kr.), k nim připočítávala šatstvo a palivo jako roční položky - 
zatímco s ostatními počítala měsíčně – palivo 100 zl. a šatstvo 50 zl., dohromady tedy výdaje za rok 795 zl. 60 
kr. Vztáhnuto k Veselému příjmu jí podle propočtů zbylo 164 zl. 40 kr. na rok, tj. pouze 13 zl. 70 kr. na měsíční 
vedlejší výdaje. Předpokládala, že s nimi poplatí položku kultury, daní, pojistku, porto. U výdajů za stravu 
počítala možné úpravy podle lokality, kde se rodina usadí, ale „…dráž než nyní v Poděbradech není nikde, leda 
v Mostu… tam však je, tuším, většina německá,“ uváděla další argument proti přesídlení do severních Čech. 
Tamtéž, korespondence II a, M. Veselá F. Veselému 6.1.1890. M. Erbenová zaznamenala ještě přesné výdaje za 
prosinec 1889 jako příklad náročného měsíce: řezník, uzenář, pekař, kupec dohromady 28 zl., mléko, posluha, 
topivo 12 zl., dohromady bez platby za byt 40 zl. Tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 
2.1.1890. 
19Tamtéž, karton dědeček a babička, Jičín, Benešov; korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 16.1.1890. 
Veselý neváhal nechat si po tři roky posílat zboží od českých obchodníků a řemeslníků, protože na Moravě 
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tvořila strava v hostinci a výdaje na pokračující studium (celkově prý sám za sebe utratil 

kolem 53 zl. měsíčně, ale položky nerozepisoval). V roce 1887 si u pojišťovny Slavie založil 

životní pojistku na 100 zl., po uzavření manželství na 1000 zl. Ačkoliv plánoval sňatek, nic ze 

své gáže nedokázal uložit ani investovat, naopak. Na všechna rigorosa a snad i právní knihy si 

peníze půjčoval - od příbuzných, méně často známých, s půjčkou počítal i na založení 

advokátské kanceláře. („Nebudeš se, drahá, hrozit takového začátku našeho manželství, jenž 

je dluhy přetížen?“, ptal se budoucí manželky.)20  

M. Erbenová byla přesvědčená, že s 80 zl. měsíčně vyjde čtyřčlenná domácnost bez 

problémů a novoročné a diety zůstanou „nejméně nedotknuty“, tzn. ušetřit lze podle ní i ze 

základního služného, z něhož se uhradí palivo, byt, strava, posluha, daně, obuv (příp. šaty), 

časopisy, knihy, divadlo ad. Deset zlatých se pak mělo ukládat měsíčně „pro budoucnost“, 

což ročně spolu s nedotknutým služným mělo činit 200 zl. a později i více.21 V rámci 

prvotního omezení rezignovali snoubenci ve svém rozpočtu na odebírání některých tiskovin 

(partnerka obhájila Národní listy : „Co se ve sněmu českém děje je důležité věděti pro každého 

Čecha,“ argumentovala22), ale odmítla např. Veselého návrh omezit kvůli ní i spolkovou 

činnost („to nepřipustím…zkrátit veřejnost o radu, příklad, kterým prospěti umíš české věci a 

nadšení podporovati mezi vlastenci“23). 

Uváděla, že její rodiče uzavírali sňatek s horšími starostmi o živobytí. Matka prý 

nedostala žádnou výbavu a otec vstupoval do manželství s dluhem jednoho tisíce zlatých. Při 

mnohem skromnějším příjmu než jakým disponoval v dané době Veselý museli prý živit tři 

děti, služku a byli zatíženi ještě měsíční platbou životního pojištění.24

 
„…němcům výdělků dát nechci a židům, kteří do jednoho jsou němci už docela ne,“ psal. Tamtéž, korespondence 
II b, F. Veselý M. Erbenové 19.4.1887; korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 1887. Bohužel chybí v jeho 
dopisech za svobodna propočty na jednotlivé položky, a pokud se někdy objeví, týkají se jednoho měsíce a i 
tehdy jsou torzovité. Pravděpodobně si v této době účty pravidelně vedl, svědčí o tom ty, které lze v pozůstalosti 
najít, jen se jich zachovalo malé množství. Tamtéž, korespondence II b, účty 1889, 1891, vzpomínky z cesty, 
pobyty v lázních. 
20SOkA Benešov, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 22.11.1889. Půjčil si např. 200 zl. od strýce 
v Jičíně, další sumu od Miladina švagra Skřivánka a v lipnické záložně. Tamtéž, Veselých dědeček a babička, 
Jičín, Benešov. Výpisy. Citace z dopisu tamtéž, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 22.11.1889. 
21Tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 6.1.1890, 16.6, 2.7.1890. Na jeho námitky, že jde o 
příliš optimistické předpoklady, odpovídala: „Jakou by to byla Tvá Miluše hospodyní…kdyby nevyšla s 80 
zlatými měsíčně!“ Tamtéž, 6.1.1890. Propočty se v průběhu měsíců trochu měnily, ale šlo jen o drobné úpravy 
celkové finanční bilance. 
22Tamtéž, M. Erbenová F. Veselému 27.6.1890, F. Veselý M. Erbenové 24.6.1890. Ranní a odpolední číslo 
Národních listů stálo 5 zl. 70 kr. Omezili např. noviny moravské provenience. 
23Tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 18.11.1889. 
24SOkA Benešov, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 16.6.1890. 
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S danou diskusí souvisela i otázka, kde koncipient Veselý stráví další dva roky praxe. On 

sám ji pojal jako společné rozhodnutí, partnerka zapojila do úvah i matčiny konexe (Praha, 

Vídeň). Město Tábor na jaře 1890 bylo ještě převážně Veselého volbou, v případě Benešova o 

dva roky později již podle korespondence šlo o společné manželské rozhodnutí.25   

Uzavírání sňatku se řídilo v 19. století pevnou normou, v případě katolického svazku, jak 

je tomu v tomto případě, normou prověřenou staletími. Přípravy před svatbou měly ustálenou 

podobu a zásnuby nabyly ritualizované formy. Byl to čas šití prádla pro nevěstu, ale i čas pro 

dohodu o svatební smlouvě, výši věna a výbavy.26 U manželů Veselých jsem bohužel 

svatební smlouvu nenalezla, jako jistá možnost se jeví, že ani nevznikla (chybí o ní sebemenší 

zmínka). Výše finančního přínosu nevěsty do začátku manželství ale zazněla v dopisech.  

Žofie Erbenová zřejmě podpořila dceřinu snahu na uzavření sňatku a byla ochotná se 

kvůli jeho urychlení zadlužit. Její dcera dostala 300 zl. v hotovosti na výbavu, které si matka 

nevěsty vypůjčila z úřednického spolku, dalších 1000 zl. měla matka opatřit půjčkou za 

losy.27 Milada dokonce přeměnila několik málo vlastních šperků na hotovost: „…je škoda mít 

mrtvý kapitál, když si můžeš zmenšiti starost,“ obhajovala své rozhodnutí proti Veselého 

nesouhlasu.28 Celkově přinášela do společné domácnosti kolem 1500 zl., z nichž se ještě před 

svatbou nakupovalo zařízení bytu např. ve známém pražském obchodě u Neffů, kde 

snoubenci využívali i splátkový prodej.  

V době vyhrocených národnostních problémů v Čechách po neúspěchu punktací se 

budoucím manželům hlavním kritériem nákupu stal národní aspekt. Nábytek musel 

bezpodmínečně být z rukou českého dělníka a látky od křesťanských firem v duchu hesla 

„svůj k svému“.29 Větší část jmění měla však zůstat netknutá do doby, než poslouží jako 

 
25Milada zvažovala Prahu, jednak prý pro výhodné bydlení a pak jí fascinoval tamní národní život, vyhledávala 
inzeráty nabídek advokátních kanceláří v Národních listech apod. Tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. 
Veselému 6.1.1890, dále leden-duben 1890. 
26Lenderová, M.- Machová, M.- Bezecný, Z.- Jiránek, T., Dějiny každodennosti dlouhého 19. století. II. Život 
všední a sváteční. Pardubice 2005, s. 51-60.   
27Přípravy na svatbu probíhaly po celou dobu bez oficiální žádosti o snoubenčinu ruku, pouze na základě dohody 
budoucích manželů. K formální žádosti nevěstiny matky došlo až měsíc před svatbou. SOkA Benešov, 
korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 18.7.1890, 6.1. 1890, l2.1.1890, 21.6.1890. Půjčka z úřednického 
spolku byla vnímána jako velmi výhodná - na 10% úrok a 5% úmor s možností půjčky většího kapitálu, ale se 
zárukou ručitele. Za Žofii Erbenovou se nabídlo ručit více osob, nakonec to byl berní inspektor v Poděbradech, 
sám prý člen úřednického spolku ve Vídni, kde předtím dlouho působil. O jaké losy šlo v druhém případě není 
jasné, byla to půjčka v Praze proti jejich hodnotě 160 zl.. Tamtéž. 
28Tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému 2.6. 1890, 2.7.1890.   
29Veselý v tomto ohledu budoucí tchyni Žofii Erbenové příliš nedůvěřoval a pověřil Miladu dohledem. „Jen ať 
Žofie [matka Milady] nenakupuje u žida a u němců,“ psal např. Tamtéž, F. Veselý M. Erbenové 29.6.1890.  
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počáteční kapitál pro založení advokátní kanceláře („je nutno mít něco v ruce“, uváděla M. 

Erbenová).30  

Přes výraznou nelibost Veselého ke katolické církvi proběhl obřad podle jejího ustáleného 

modelu, tzn. trojí ohlášky, křesťanské cvičení, zpověď a vlastní obřad v Poděbradech. 

Snoubenci preferovali sňatek jednoduchý, „bez okázalosti a hlučnosti“, s odůvodněním, že 

pro ně není radikální životní změnou, do manželství vstupovali prý s očekáváním 

partnerského vztahu a dalšího vzájemného poznávání.  

„Tolik let se známe, a přece dosud neznáme úplně a příští doba odhalí nám ještě hojně 

tajemství,“ uvažoval budoucí ženich a dodával: „…nedomýšlej se, že tě budu snad nějak 

obmezovat ve Tvé svobodě, až mi před oltářem věrnost a poslušnost slíbíš, budeš míti volnosti 

tolik, kolik si jen přáti budeš.“ Své city a důvěru již vzájemně prověřili, jak tvrdil, a nyní 

vstoupí do opravdového života, ovšem ani v manželství podle něj nesmí chybět to, co na 

vztahu dosud oceňoval – hravost, humor. Vážná reprezentace rodiny není prý pro ně: 

„….hráli jsme si jako děti a budeme se k sobě zase míti jako hravá mláďátka“.31  

Rovněž Milada vzhledem k dlouholeté známosti nevnímala sňatek jako proměnu vztahu 

(více reflektovala posun svého společenského postavení). Věřila, že její manželství bude jiné 

než které znala: „Ty překážky obvyklých zvyků budou mezi námi zcela odstraněny.“ Brzy bude 

matce skutečně psát: „…žiji si jako v nebi, v ničem mě František neobmezuje…mám ve všem 

více svobody a vůle, než si přeji.“32  

To potvrzuje i korespondence brzy po svatbě. M. Veselá cestovala k matce na ozdravné i 

několikatýdenní pobyty v létě, potom ji navštěvovala ve Vídni, sama absolvovala výstavy 

v Praze, zkrátka měla podle všeho slíbenou volnost, která nezmizela ani s příchodem 

potomků. Veselý do roku 1892 studoval na advokátské zkoušky, staral se o zatím bezdětnou 

domácnost, podle instrukcí sám nakupoval potraviny, ačkoliv služka byla samozřejmou 

součástí domácnosti. Na základě korespondence z manželského období – její forma se neliší 

od předchozího období, stále se v ní objevuje humor, jen doplněný větší důvěrností v oslovení 

 
30Tamtéž, korespondence II a, M. Erbenová F. Veselému květen-srpen 1890. Milada počítala, že s těmito penězi 
a při jistém rozvrhu ukládání dalších finančních rezerv na kancelář ušetří do půl druhého roku. Cit. M. Erbenová 
F. Veselému 2.7.1890.  
31SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, cit. F. Veselý M. Erbenové 27.7.1890, dále 2.8. 
1890, 4.9. 1890; korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 11.12.1889. 
32Tamtéž, korespondence II a, cit. M. Erbenová F. Veselému. 29.7.1890; karton, Jičín a jiné, cit. M. Veselá, F. 
Veselý Žofii Erbenové 18.4.1891.    
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a familiárností - se domnívám, že jejich manželství je jedním skromným důkazem o ústupu 

patriarchálního modelu se striktně rozdělenými rolemi podle pohlaví.33  

Přirozeně se nabízí otázka do jaké míry lze vývoj jednoho mnou sledovaného vztahu 

považovat za reprezentativní ukázku předmanželského poměru pro střední vrstvu, k níž oba 

partnery mohu zařadit. Jednalo se o svazek na základě samostatného výběru, do kterého 

rodiče nezasahovali. I to dokazuje stoupající význam podílu lásky při uzavírání manželství, 

jak na něj kladla důraz moderní doba. Jisté je, že trend k překonávání nízkého hodnocení ženy 

ve vztahu se koncem 19. století výrazně rozšířil a i v české společnosti se poznávaly klady 

partnersky pojatého vztahu. Myslím si, že přes všechny obtíže s tím spojené je možné některé 

aspekty poměru F. Veselého a M. Erbenové považovat pro danou dobu a jejich sociální 

zakotvenost za příznačné. Podle mého názoru odráží jejich předmanželská korespondence 

důležité a statisticky těžko zachytitelné proměny postojů. 

 

3.1 Rodina střední vrstvy před rokem 1914. Výchova, hodnoty, každodennost.  

Nahlédnutí do rodinného života je komplikováno torzovitostí pramenů. Zachovala se 

především manželská korespondence většinou z doby letních prázdnin před Velkou válkou, 

dále poválečné dopisy z lázeňských pobytů a z cest, zápisník mladší dcery a některé dopisy či 

přípisy potomků, dětí i vnuků manželů Veselých. Poměrně obsáhlá je korespondence z první 

světové války mezi rodiči a dvěma syny Veselých, která v některých rysech odhaluje 

každodenní starosti M. Veselé ve zcela nových podmínkách za války. Přestože je jasné, že 

informace jsou pouze nesystematické a z různých časových období, chtěla bych se pokusit na 

jejich základě sestavit obraz rodinného života, vzorů chování nebo náplni volného času, jak 

jsem z tohoto pramenného základu vyvodila.   

Koncem roku 1892 se manželé Veselí usadili v Benešově, kde si pronajali zcela nový 

čtyřpokojový byt s kuchyní a příslušenstvím (v roce 1892 za 450-500 zl. ročně) a F. Veselý si 

v blízkosti bytu otevřel advokátskou kancelář. Z manželství se narodily čtyři děti: nejstarší 

dcera Milada (nar. 1893), syn Svatopluk (nar. 1895), Ctibor (nar. 1899) a Ludmila (nar. 

1900).34 Ačkoliv si uvědomuji, že sexuální chování v minulosti je velmi těžko postižitelné, 

 
33Tamtéž, korespondence II a, M. Veselá F. Veselému do Tábora 1890, 1891, listopad a léto 1892, léto 1898. 
Milada jezdila s matkou i na výstavy do Prahy, v roce 1891 nadšeně líčila návštěvu Jubilejní zemské výstavy. 
Tamtéž, korespondence z léta 1891. 
34SOkA Benešov, Jičín a jiné, zápisník Veselých. Také ANM, fond F. Veselý, k.1, inv. č. 31, 33. Životopisy 
rodinných příslušníků. 
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troufám si podle některých ukazatelů tvrdit, že k založení rodiny se manželé rozhodli až 

s jistou finanční stabilizací domácnosti, když (pravděpodobně vesměs šetrností) získali kapitál 

k založení samostatné advokátské kanceláře a vyhlídky na její potenciální klientelu.  

S upevněním své profesní a společenské pozice ve městě se F. Veselý rozhodl od 

obchodníka R. Arnsteina a jeho ženy Arnošty zakoupit dům na Malém náměstí čp. 41. Na 

koupi si vzal půjčku od Hypoteční banky ve výši 25 tisíc K, cena domu ale uvedena nebyla.35 

Objekt byl ihned stržen. Novou stavbou byl pověřen známý benešovský architekt M. Dusil, 

který svou invencí výrazně pozměnil podobu benešovského Malého náměstí. V jeho severní 

části navrhl již dříve secesní fasádu nové budovy okresního zastupitelstva a okresní 

hospodářské záložny (čp. 74), s níž konvenoval secesní vzhled Veselého dvoupatrového 

domu z roku 1904. Ve středové ose obou jeho pater umístil balkony se železným zábradlím a 

fasádu zdobily zajímavé rostlinné motivy. Od počátku století se v tomto reprezentativním 

domě nacházela advokátní kancelář (telefonické spojení se světem získala kancelář od ledna 

1914) i rodinný čtyřpokojový byt s kuchyní, půdou, dvěma sklepy a dřevníkem.36 Další byty 

v domě (spolu s bytem Veselých jich bylo celkem šest) se pronajímaly.  

Propojení dvou světů – soukromého a profesního - se na malém městě udržovalo déle než 

ve větších městských lokalitách. Rozostřilo hranici mezi domácím časem a pracovní dobou a 

odrazilo se v denním rytmu rodiny, vytvářel se prostor pro větší kontakt a citové vazby 

živitele rodiny s dětmi. Je pravděpodobné, že se F. Veselý do péče o děti zapojoval, 

každopádně projevoval zájem např. o téma dětské výživy a kojení, děti měly do kanceláře 

volný přístup a stejně jako později vnuci si v ní pravděpodobně s otcem i hrály.37

 
35SOkA Benešov, fond Kloudová -Veselý, Jičín a jiné. Výpisy F. Veselého. Kromě výše uvedené částky jsem 
nalezla ještě ze stejného období dlužní úpis podepsaný oběma manželi na 7,5 tisíce K, které si půjčili od 
jičínského obchodníka A. Skřivánka, švagra M. Veselé. Není bez zajímavosti, že příbuzný požadoval 4,5% 
úroky a úroky z prodlení ve výši 5%. Je možné, že v souvislosti s výstavbou nového domu bylo takových půjček 
u příbuzných více. Tamtéž, karton dědeček, babička, Benešov, Jičín.     
36Rodina se přestěhovala spolu s kanceláří v listopadu 1904. V krátké době, kdy působil Veselý jako ministr 
spravedlnosti (1919-1920) v Praze, byla kancelář i byt v pronájmu advokáta dr. Václava Rádla, který za 
pronájem bytu platil 2 000 Kč ročně, za kancelář 600 Kč (hodnota kanceláře se zařízením byla v té době oceněna 
na 15 tisíc Kč). SOkA Benešov, týž fond, karton Akce Neveklovsko; dopisy z  právního sporu Veselý-Rádl 
1921, 1928; karton označený 1920-1946, výpisy ze zápisníku F. Veselého 
37SOkA Benešov, korespondence neoznačená, Václav z Tunova (?) F. Veselému 1893-1894. Šlo o spolužáka a 
oba otcové-advokáti probírali již od narození svých dcer (kromě výše zmíněných témat) plány na jejich 
budoucnost - „jak budou trápit profesory Minervy a univerzity“. Dále: karton babička, dědeček, Jičín, Benešov, 
korespondence rodinná.  
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Rodina advokáta se řadila k zástupcům inteligence a jako taková se vyznačovala důrazem 

na jasně definované cíle rodinné výchovy.38 Manželé Veselí vysoko oceňovali význam 

všeobecného vzdělání, teoretického i praktického. U všech dětí bez rozdílu pohlaví mu byla 

věnovaná náležitá pozornost, dokonce se zdá, že do dívek vkládali manželé více nadějí než do 

obou synů. Ačkoliv fakt, že se zachovaly jen vzpomínky na ambice vkládané do vzdělání 

dcer, může mít také zcela pragmatický důvod - u synů se získání akademického gradu 

považovalo jednoduše za samozřejmost.  

Vedle proměny cílů ve výchově se v rodině Veselých projevil mentální posun moderní 

společnosti směrem k důrazu na citovou funkci rodin – citová angažovanost k dětem je 

z korespondence zjevná. Na druhé straně se u této rodiny benešovského advokáta, jako 

zástupce střední vrstvy, elity české inteligence, neprojevil dobový trend ve výrazném 

snižování počtu potomků; ještě výraznější je to v případě další generace - s výjimkou nejstarší 

dcery kopírovaly i o dvacet třicet let později potomci Veselých formu velké rodiny s počtem 

čtyř dětí, v níž vyrostli. 

Nejstarší dceři Miladě si rodiče přáli poskytnout vyšší vzdělání, nejlépe univerzitní. 

Prvním krokem byla tedy maturita. Ženské hnutí v Čechách se sice na přelomu dvou století na 

poli dívčího vzdělání domohlo podstatných ústupků, ale počet středních dívčích škol 

s maturitou byl i nadále skromný. Po obecné škole mohla tak Milada studovat první třídu 

benešovského gymnázia Františka Josefa I. pouze jako privatistka. To asi nenaplňovalo 

očekávání advokátské domácnosti. Dcera byla po pečlivé úvaze a poradě s Masarykovými s 

vylíčením osobní zkušenosti jejich dcery Olgy zapsána na prestižní pražskou Minervu, známé 

dívčí soukromé gymnázium v rakouské monarchii, v roce svého založení 1890 první svého 

druhu (od roku 1907 s právem veřejnosti). O Minervě koneckonců manželé Veselí uvažovali 

již nad dceřinou kolébkou.39  

Za tuto volbu byla rodičům s odstupem času dcera velmi vděčná, když v roce 1930 

vzpomínala jako manželka diplomata na pražské dívčí gymnázium, tvrdila, že z let tam 

 
38Příznakovost rodiny inteligence nejen ve formě výchově viz: Machačová, J., Rodina české inteligence 
v českých zemích v 19. století. In: Studie k sociálním dějinám 19. století, 3, Opava 2003, s.7-64. 
39SOkA Benešov, Výroční zprávy c. k. vyššího jubilejního gymnázia Františka Josefa I. S 223, 1912-3, dále 
ANM, fond F. Veselý, k. 66, inv. č. 4113. Ve vzpomínce na Masarykovi před válkou  (1904) uvádí M. Veselá 
účelovou návštěvu svého muže a dcery u Masarykových. Manžele Veselé zajímalo, jaké zkušenosti si odnesla ze 
školy nejmladší dcera T. G. Masaryka Olga a zda by školu doporučili. Kladná odpověď a Olžino vyprávění jim 
prý jejich původní úmysl potvrdily.  
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strávených, naplněných radostí i poznatky, mohla těžit a stále ještě těží po boku manžela i na 

mezinárodním poli.40  

V době, kdy gymnázium studovala, bydlela Milada Fliedrová v podnájmu s dalšími 

studentkami, v Praze sportovala, bavila se, ale podle dopisů velmi postrádala rodinné zázemí. 

Když se naskytla příležitost studovat na domácím, tj. benešovském chlapeckém gymnáziu, 

prosila rodiče o přeložení a dokázala přitom svou žádost smysluplně zdůvodnit. Nejprve 

navrhovala výměnu: „Svatovi by [mladšímu bratrovi] neškodil rok v cizině [tj. v Praze],“ pak 

ji ale napadlo apelovat na rodinný rozpočet s návrhem, že může nahradit bratrovo placené 

doučování - „když by viděl, že se sama hodně učím, učil by se také více…chtěla bych jít 

dobrým příkladem…ušetřilo by se také mně za byt a Svatovi za učitele,“ argumentovala 

zažitým vzorem šetrnosti starší dcera. Asi dobře věděla, že rodiče budou proti jejímu nápadu, 

protože  si Minervu cení výše než benešovské vzdělání, je také možné, že jim šlo i o dceřinu 

samostatnost. Nakonec v přesvědčování vsadila dcera na upřímnost a přiznala „také trochu 

sobeckosti: byla bych zase doma“.41  

Reakce rodičů se nezachovala, ale nakonec asi Milada přece jen opustila Prahu dříve než 

bylo plánováno, maturitu pak skládala na benešovském gymnáziu v roce 1912/1913 jako 

jedna z prvních dívek ve městě vůbec. Bratra ale nedoučovala, s jejím návratem do Benešova 

se naopak objevila nová učitelská síla pro ni.42   

Zcela jistě očekávali rodiče od dcery další studium a profesní kariéru. Tuto ambici jim ale 

překazila Miladina časná známost s R. Fliedrem (viz dále), splnili si ji tedy až u mladší dcery, 

která jim prý chtěla zklamání nad sestrou vynahradit. „Když Milka nevyplnila touhu rodičů, 

chci ji já vyplnit,“ napsala o studiu na vysoké škole ve svých osmnácti letech nejmladší dcera 

Ludmila.43 Za rozdílných podmínek než oba bratři (sedm tříd studovala jako privatistka spolu 

s dalšími dvěma třemi děvčaty) absolvovala benešovské gymnázium (o středoškolském studiu 

 
40Československé studentky 1890-1930. 40 let ženského studia. Ze školy a ze života, Praha 1930, s. 192. ANM, 
fond R. Flieder, k. 12, inv. č. 926, legitimace M. Veselé-Fliedrové z Minervy. 
41SOkA Benešov, fond týž, babička a dědeček, Jičín, Benešov. Milada Veselá rodičům v roce 1908 z Prahy, cit. 
21.1.1908. Popisuje i humorné příhody ze školy nebo podnájmu, kde bydlela s dvanácti dívkami. Měla smysl pro 
recesi, např. jako téma zadaného slohového cvičení odevzdala „meditaci“ o domácí služce. Velmi se jí příčilo, 
když jí profesor označil za „pilné a hodné děvčátko…taková slečna!“, cítila v tom mužský despekt. Tamtéž. 
Dopisů z Prahy je bohužel v pozůstalosti dochovaných velmi málo.    
42SOkA Benešov, Výroční zprávy c. k. vyššího a jubilejního gymnázia Františka Josefa I. za rok 1912/1913. 
Mladší Ludmila byla v té době v sekundě tamtéž. Dále: fond Kloudová-Veselý, Akce Neveklovsko, výpisy 
vydání F. Veselého z let 1910-1911.  
43Tamtéž, babička a dědeček, Jičín, Benešov Zápisník Ludmily Veselé, 1918.  
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mimo Benešov nepadlo slovo), maturitu složila v roce 1919 s vyznamenáním. Velmi dobrými 

studijními výsledky dlouho těšil rodiče i syn Ctibor.44  

V rámci vzdělání byly děti intenzivně vedeny k četbě a napomáhala tomu i domácí bohatá 

knihovna (k roku 1937 měla úctyhodných 13 tisíc svazků včetně cizojazyčné literatury), vedle 

hraček vozil otec ze svých cest jako dárky dětem knihy. Záznamy o četbě a výpisy z nich se 

dochovaly jen v případě Ludmily Veselé, zaměřením četby jsou velmi podobné nebo přímo 

identické se zápisy četby F. Veselého z téhož věkového období (např. K. Světlá, A. Jirásek, 

V. Hálek, Třebízský, spisy M. Gebauerové, cestopisy ad., částečně se jednalo o školní četbu). 

Objevují se i noví autoři: K. Kálal a jeho četba pro dívky, Hostinský, Björnson, zjevná je i 

orientace na anglosaskou literaturu - v domácí knihovně nechyběla Brontëová, Buckle nebo J. 

S. Mill.45 Domnívám se, že výběr literatury se vzhledem k rodinnému prostředí ani u 

ostatních dětí příliš nelišil.  

V jakém intelektuálním prostředí děti a později i vnuci vyrůstali, napovídá i spektrum  

dochovaných a zmiňovaných knih z benešovské knihovny, z něho také zaznívá ideová 

orientace rodiny. Kromě již výše uvedené literatury, jak zazněla v předmanželské 

korespondenci, spisů T. G. Masaryka a aktuální beletrie (od české po ruské nebo francouzské)  

je výrazné zaměření na spisy odborné, nejen právnické. Po roce 1918 se objevuje orientace na 

mezinárodně-politickou situaci, cizojazyčné autory pamětí z pera politiků známých ze 

světového konfliktu.46  

V rodině jsem z pravidelně odebíraných periodik před Velkou válkou zaznamenala 

zejména Čas, Naši dobu, Lidové noviny, po roce 1918 se objevují noviny a časopisy vysoké 

úrovně z dílny Melantrichu, kromě deníku České Slovo, Telegraf, A-Zet, populární týdeník 

 
44Studia dětí Veselých na gymnáziu asi nebyla snadná vzhledem k otcově angažovanosti ve straně realistické a 
zápasu proti konzervativním trendům a jazykové politice velkostatku Konopiště, jak o ní dále bude řeč. 
Zachovaly o tom vzpomínku někteří další studenti, kteří do rodiny docházeli např.: „Učitelé vystavovali lodičky 
své kariéry síle vánku z Konopiště,“ napsal po letech ve svých vzpomínkách na rodinu Veselých znalec 
benešovských poměrů  Dr. L. Nebeský v souvislosti s tvrzením, že děti Veselých měli na gymnáziu „perná léta“. 
Nebeský, L., Trochu studentských vzpomínek, in: Blaník, roč. 14, 1933, č. 38, 16.9. s. 4. 

SOkA Benešov, Výroční zprávy c. k. vyššího a jubilejního gymnázia Františka Josefa I. za rok 1911/1912, kde 
jsou k příslušným letům i údaje k oběma synům Veselých. K maturitě Ludmily viz: Balek, P., Ivan a Ludmila 
Kloudovi. Vzestupy a pády jedné rodiny. FF UK, Praha 1999, s. 30. Tématem z vlastivědy byl např. Mistr Jan 
Hus a česká reformace, dále maturovala Ludmila z českého jazyka, latiny a matematiky.  
45SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček, babička, Jičín, Benešov. Zápisníky L. Veselé; karton 
korespondence 1920-1946.  
46ANM, F. Veselý, k. 69-78. Z titulů, které jmenuji ze zachované části knihovny, je zaměření jasné: paměti 
maršála Brusilova, O. Czernina, maršála Foche, Joffreho a Pétaina, W. Churchilla, E. Ludendorffa, R. 
Poincareho, W. Steeda. Masarykovy spisy byly odevzdány Ústavu T. G. Masaryka, materiály k pokrokovému 
hnutí 90. let pravděpodobně Klubu devadesátníků-Omladinářů. 
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Pražský ilustrovaný zpravodaj. Vedle toho se v rodině kromě regionálních periodik a 

sokolských nebo legionářských věstníků četly Lidové noviny, Národní osvobození, 

Peroutkova Přítomnost nebo Kostnické jiskry, list českobratrské církve.47  

Je na místě zmínit, že knihovnu domácnosti manželů Veselých využívali i spolužáci dětí, 

kromě toho docházeli někteří v rámci sociální podpory na pravidelné pondělní obědy; tento 

den byl prý proto také (vedle soboty kvůli služce) vyhrazen masovému pokrmu. Opakuje se 

zde vzor chování z úřednické domácnosti Erbenů, možná i Gamischů, pravděpodobně 

působila i inspirace profesního kolegy v Benešově, JUDr. J. Taussiga (viz níže). Studenti 

dokonce později vzpomínali na knihovny obou advokátů jako na informační centra 

protirakouského odboje za první světové války.48

Velký důraz kladli manželé Veselí na výuku jazyků. Mohu předem uvést, že se značným 

efektem vzhledem k faktu, jaký talent v této oblasti později prokázala zejména dcera Milada. 

Bude o tom ještě řeč. Sám F. Veselý ovládal vedle němčiny ruštinu a pravděpodobně 

francouzštinu, přinejmenším v tomto jazyce četl, po roce 1918 se s manželkou údajně učili 

polsky. Pro nejstarší dceru Miladu je doložena učitelka francouzštiny, o letních prázdninách 

s ní jazyk procvičoval i otec. Další učitelská síla do rodiny docházela i pro syna Svatopluka, i 

když zde není specifikován vyučovací předmět.49  

Vedle toho se dbalo na výuku etikety. Společenské dovednosti se děti učily především 

v hodinách tance. M. Veselá byla členkou místního Komorního sdružení, dá se předpokládat, 

že i s dcerami. Synové i dcery měli maximálně rozvíjet své hudební nadání. Zpěv a klavír byl 

asi samozřejmostí, oba synové hráli i na housle, syn Ctibor měl v tomto směru prokázat  

největší talent -  čtyřruční hru na piano s matkou zvládal prý ze všech dětí nejlépe (oblíbené 

byly zejména Dvořákovy Slovanské tance) a k houslím přidal i klarinet.50  

U obou dcer se nadále hledělo na dovednosti vyžadované pro roli v domácnosti a 

reprezentaci stavu. Vedle důrazu na rozvoj intelektuálního potenciálu se tedy měly naučit také 

 
47SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta. Účty, předplatné a další materiály.  
48 Dům na Malém náměstí, in: Pod Blaníkem, 13, 1933-4, s. 19-20; JUDr. František Veselý sedmdesátníkem in: 
tamtéž, s. 18 an. V roce 1923 děkoval jménem benešovských studentů za pomoc Veselému a Taussigovi F. 
Soukup, bývalý okresní školní inspektor v Benešově.  
49Tamtéž, karton označený 20. léta, články, dále karton korespondence 1920-1946, záznamy o výdajích a účty 
Veselého, též korespondence I a, F. Veselý M. Veselé z pobytu v Sedmihorkách, léto 1902. 
50Tamtéž, fond týž, korespondence 1920-1946, knížka F. Veselého se záznamy výdajů 1910-1913, 1916, 1917. 
Účty za klavírní hodiny pro Milenu a Lidku. Tamtéž, karton dopisy z fronty, o hudbě např.: S. Veselý, C. Veselý 
M. Veselé v roce 1916, 1917.  
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praktickým domácím povinnostem. Kromě školení doma se jim platil např. kurz paličkování, 

u Milady je doložen kuchařský kurz.51   

Po pracovním dni stráveném ve škole, kanceláři, na schůzích, ve spolcích apod. se celá 

rodina scházela u večeře. Pravděpodobně se doma v „saloně“ odehrávaly i jakési společné 

hudební koncerty. Od osmé hodiny večerní prý M. Veselá pravidelně předčítala manželovi 

novinové úvodníky, samozřejmostí byla četba realistického Času; česká literatura, beletrie i 

básně (blíže nespecifikované), patřila podle všeho k běžné náplni večera. Praktikovaný model 

společného rodinného večera, jak vystupuje z korespondence, je téměř identický s výše 

popsanou podobou u lomnické nebo poděbradské domácnosti, a to včetně osmé hodiny 

večerní. Přibližně jednou týdně chodila rodina, nebo pouze manželé, do místní restaurace, 

běžnou součástí rodinného života se stala návštěva divadelního představení. Děti se po 

dřívějším vzoru rodičů zapojily i do amatérského studentského divadla.52   

Neopominutelnou součást rodinného prostředí tvořilo náboženské vyznání rodičů. 

Duchovní nebo náboženské klima rodiny podle mého názoru výrazně ovlivnilo všechny děti 

manželů Veselých v jejich pozdější samostatné životní orientaci, v chápání českého národa a 

české minulosti, v hodnotové orientaci a vzorech chování. O náboženském vyznání M. 

Erbenové a F. Veselého před sňatkem jsem se již krátce zmínila. Manželská korespondence 

vypovídá o tom, že M. Veselá opustila dogmatické pojetí katolictví ve prospěch subjektivního 

citu, jakéhosi orientačního kompasu, který byl pro ni nadále nezbytnou součástí vnitřního 

života, i když výchovou zakódované jednání katoličky asi nebylo jednoduché překonat: 

konečně ještě v roce 1887 nevynechala zpověď, ukládala si tresty v podobě desítky otčenášů a 

modlila se za spásu duše svého antikatolického partnera.  

F. Veselý prožíval podle všeho krizi své duchovního zaměření, myslím, že zde je možné 

hledat paralely k hledání manželů Masarykových.53 Otevřenou deklaraci proti katolické 

církvi, která se ve středostavovských rodinách inteligence stala od přelomu dvou století 

negativním symbolem, vyjádřil benešovský advokát spojením s Volnou myšlenkou, tedy 

organizace, která ve své české sekci (od roku 1906) spojovala různá hnutí a spolky na bázi 

propagace sekularizovaného způsobu života, odporu ke katolické církvi, jejímu vlivu na 
 

51SOkA Benešov, korespondence 1920-1946. Kniha zápisů F. Veselého s účetními položkami, 1910, 1911; 
karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, korespondence z lázní.  
52ANM, fond F. Veselý, k. 66, inv. č. 4125. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, rodinná korespondence 
(v několika kartonech), účetní knížky F. Veselého.   
53Mj. Polák, Stanislav, Charlotta Garrigue Masaryková. Praha 1992, s. 17. Laichter, Jan, Masaryk doma a na 
veřejnosti. Vzpomínky na presidenta svoboditele, jeho choť a jejich rodinné prostředí. Praha 1938, s. 200 ann. 
Lovčí, Radovan, Alice Garrigue Masaryková. Diplomová práce FF UK, Praha 2002, s. 17 ann. 
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politiku a veřejný život vůbec, ale např. i boje za ženská práva, všeobecnou demokratizaci 

nebo osvětu. Protikatolický profil hnutí na sebe v radikálním studentském prostředí vázal i 

protidynastický prvek, to se projevilo zejména v pokrokovém hnutí 90. let, v němž k prvním 

propagátorům organizovaného bezvěrectví patřil Veselého nevlastní bratr A. P. Veselý.54 F. 

Veselý byl však podle pozdější identifikace s českobratrskou církví stoupencem 

neradikálního, náboženského směru Volné myšlenky.  

Když vznikl ve městě odbor této mezinárodní organizace, stanul v jejím čele.55 Podle 

úředních spisů okresního hejtmanství byla členkou organizace i M. Veselá, ale jak se ještě 

později zmíním, myslím, že šlo spíše o automatické zařazení po bok manžela, i když 

s organizací jako předsedkyně místního Ženského spolku spolupracovala.56 Publikace Volné 

myšlenky byly součástí knihovny Veselých, ale bezvěrectví typu některých spřátelených 

realistů nebo A. P. Veselého nebylo rodině vlastní. M. Veselá považovala své celoživotní 

charitativní angažování za duchovní službu a vnitřní povinnost. V průběhu manželství však 

přestala hledat vyšší posvěcení v katolickém kostele.  

V lednu roku 1919 přestoupili v Soběhrdech u Benešova manželé Veselí oficiálně 

k Českobratrské církvi evangelické, tamní evangelický duchovní J. V. Šebesta byl již dlouho 

rodinným přítelem.57 Tato církev byla založená na nedogmatickém církevním cítění a 

manifestovala své bytostné propojení s tradicí české husitské reformace a utrakvismu, kladla 

důraz na svůj národní charakter. K propagaci jejích myšlenek v příhodné atmosféře 

antikatolické vlny vznikla v roce 1903 Kostnická jednota, jejím tiskovým orgánem se staly 

 
54K organizaci viz: Kudláč, K., Příběhy Volné myšlenky. Praha 2005. Česká sekce evropské federace Volné 
myšlenky mohla v českém prostředí navazovat na antikatolickou rétoriku mladočechů, praktickou antiklerikální 
činnost realistů a některých dalších osobností. A. P. Veselý nebo jeho přítel J. Myslík, sociálně demokratická 
odnož pokrokářů, přispěli k pozdějšímu vytvoření sekce svou propagací. Čestným předsedou byl od roku 1909 J. 
S. Machar, synonymem hnutí se stal T. Bartošek. Na veřejnost působil měsíčník Volná škola (1905-1914), na 
venkově měl klerikálnímu Sv. Vojtěchovi konkurovat měsíčník Havlíček; v Benešově se mu podle nelibosti 
radikálních katolíků u části návštěvníků hostinců dařilo. 
55 V rámci Volné myšlenky se postupně vyprofilovaly dva základní proudy, jeden z nich navazoval na dědictví 
Veselého bratra a dalších osobností sekularizačního hnutí 90. let. a byl radikálně protináboženský - v duchu 
pozitivistické filozofie považoval náboženství za překonané a v moderní době anachronické. Druhý proud se 
vyznačoval uznáním potřeby náboženství pro život člověka, proto se stavěl za obrany náboženské svobody jako 
nároku každého jedince na vlastní podobu víry; angažoval se proti projevům autoritářství, tj. katolickému 
klerikalismu, konvenoval Masarykově realistické koncepci nezjeveného náboženství jako součásti české národní 
otázky.55 Ideovou bází, na které se oba hlavní proudy společně setkaly byl „všeobecný závazek vyhledávati 
pravdu v jakémkoli oboru“, primát rozumu proti autoritě, odcírkevnění škol, laicizace života, rozlučitelnost 
manželství nebo pohřby žehem. Takový program v atmosféře modernizující se společnosti na přelomu století 
přitahoval mnoho zástupců české inteligence. Viz: Kudláč, K., c. d., s. 43 ann.; cit. s. 21-22. 
56SOkA Benešov, Prezidiální spisy, k. 29, inv č. 137. Seznam benešovských volnomyšlenkářů okolo roku 1908 z 
1.12.1910. K tématu viz níže.  
57SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton Neveklovsko 1920-1946,  zápisy F. Veselého. 
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Kostnické jiskry. Církev se hlásila k politické demokracii a zásadám sociální spravedlnosti a 

v těchto aspektech se také kryla s Volnou myšlenkou, ideová blízkost vedla i ke spolupráci. 

Zakládala síť sociálních zařízení. Po roce 1918 se Českobratrská církev stala ideovou oporou 

čs. státnosti a navazovala na odkaz T. G. Masaryka. Spolupracovala s křesťanskými a v ČSR 

nově etablovanými mezinárodními organizacemi zaměřenými na mládež, jakými byla YMCA 

a YWCA, její myšlenky křesťanského pacifismu a humanismu byly blízké i sociálnímu 

mysliteli P. Pitterovi.58  

Manželé Veselí tyto ideály v praktickém životě realizovali mnohem dříve než se k nim 

úředně přihlásili, jak se pokusím v následujících kapitolách prokázat.  

Jsem si vědoma toho, jak problematické je bez přímých důkazů postihnout něco tak 

specifického jako je fenomén výchovy v jedné rodině před Velkou válkou. Přesto se mi na 

základě prostudovaného materiálu jeví u Veselých jasná tendence podpořit u dětí 

samostatnost, vedení ke kladné motivaci, smysl pro odpovědnost a šetrnost. Vycházím 

zejména ze zaznamenaného způsobu trávení části prázdnin - společně i jednotlivě byly od 

útlého věku posílány k příbuzným. Zaznamenán je případ, kdy byli oba synové (v roce 1911) 

vyexpedováni na několikadenní „cestu na zkušenou“, za praktickým poznáním do jižních a 

západních Čech. Dostali plán několika míst, které mají navštívit, pěší chůzi mohli částečně 

doplňovat dopravními prostředky, dále byli vybaveni malou sumou peněz, seznamem 

nocleháren po cestě a v neposlední řadě nechyběl ani maminčin tvarohový koláč. Když 

z cesty Svatopluk s Ctiborem matce pátý den napsali, že sedí v jedné vsi a hrají kuželky, 

reagovala M. Veselá příkladnou kombinací laskavého pokárání, apelu na povinnost i 

sourozenecké soutěžení v prázdninových zážitcích. Upozornila je, že marní čas, ze 

Svatoplukova chování a vyjadřování by prý nerada usoudila, že jde o žáka obecné školy a 

nikoliv dospělého sextána.  

„To jste pěkní studenti turisté!...To je nazírání na svět?... máte plán: Písek, Zvíkov, Orlík, 

Příbram atd. tedy ať se uskuteční. Vždyť by se Vám děvčata vysmála!“59 V dopise se vůbec 

neobjevila typická starostlivost matky. M. Veselá důsledně požadovala, aby synové splnili 

původní účel své cesty, tj. poznali jihočeskou přírodu, všímali si staveb, chtěla po nich popsat 

 
58Šebek, J., Českobratrská církev evangelická, in: Pánek, J.-Tůma, O., Manuál Encyklopedie českých dějin. 
Praha 2003, s. 373-379. Zde i soupis relevantní literatury. Členy této církve byli také církevní historikové F. M. 
Bartoš a F. Hrejsa, E. Kohák, farář Karafiát nebo E. Rádl. Podle oficiální statistiky se k této církvi hlásilo v roce 
1930 300 tisíc věřících ve 164 církevních sborech, ve srovnání s počátkem století to bylo číslo trojnásobné. 
Oporou církve byly především venkovské regiony.   

59 SOkA Benešov, fond Kloudová.Veselý, babička a dědeček, Jičín, dopisy synům z léta 1911, korespondence I 
a, dopisy manželů z léta 1902, karton korespondence 1920-1946. Účetní knížka, výdaje dětem 1910-1918. 
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i dojmy z konstrukce mostů, navigovala je podle průvodce atd. „…tak hoši, ven do světa a 

hezky otevřené uši i oči…hleďte hodně vytěžit pro život z Vašeho pobytu v jižních Čechách,“ 

zavelela na závěr.60       

Kromě těchto samostatných cest se jinak v celkovém zaměření výchovy dělaly rozdíly 

podle pohlaví asi jen minimální. Všechny děti dostávaly kapesné odstupňované podle věku 

(přibližně na měsíc od deseti do dvou zlatých), někdy jsou doloženy i dětské zápisy 

s položkami zboží, za které dané sumy utrácely. Manželé podle všeho potomky instruovali, 

aby se naučili mít přehled o svých vydáních a peněz si vážili.61  

Děti měly také rozšiřovat svou schopnost vyjádření, zpytování se i reflexe četby 

prostřednictvím psaní osobního deníku, opět v kombinaci se záznamem myšlenek z přečtené 

literatury. (Stejně tak všechny děti pilovaly své vyjadřování v rodinné korespondenci – od 

okamžiku, kdy se naučily psát, podílely se na dopisech v rámci rodiny.) Zachoval se pouze 

v případě mladší Ludmily a Ctibora, u Svatopluka je pouze zmíněn. Je zjevné, že zápisy 

nejmladší dcery Veselých kopírují formou i ideovým důrazem zachované deníky jejího otce o 

více než třicet let zpátky. I ona se při citacích vybraných spisovatelů obrací k národním a 

vlasteneckým moralitám, lpění na pravdě, ale zajímavě se již u ní neobjevuje myšlenka 

sebeobětování, kterou typicky zdůrazňovala její matka a babička. Její individualita se již 

v zápiscích jeví mnohem výrazněji a přesvědčivěji a lze ji i v tomto ohledu srovnat se 

sebevědomým a revoltujícím studentským mládím F. Veselého jako muže. K osobnosti L. 

Kloudové se ještě vrátím, nyní jsem jen chtěla zmínit možnou roli deníku pro transmisi 

etických postojů středních vrstev.62

Dcery učila M. Veselá šetrnému zacházení s potravinami. Od jistého věku nechávala 

nejstarší Miladu, aby ji v domácnosti zastoupila, pokud např. odjela do lázní, zatímco zbytek 

rodiny zůstával v Benešově, nehledě na to, že rodina samozřejmě trvale zaměstnávala služku. 

Měla to být asi opět forma praktického zaškolení. Dcera měla kromě sourozenců na starosti i 

vaření, kde se setkávala s otcovou vlídnou shovívavostí („Milada hospodaří dosud k úplné 

spokojenosti, někdy se jí stane nějaká nehoda v kuchyni, ale není to zlé“). Milada prokázala 
 

60Tamtéž, M. Veselá synům srpen 1911, M. Veselá F. Veselému a dětem do Sedmihorek 31.7., 1.8., 3.8., 
5.8.1911, F. Veselý M. Veselé 31.7., 3.8., 11.8.1911. Dcery byly v dané době s otcem na prázdninách 
v Sedmihorkách, M. Veselá trávila léto v Benešově, odkud také syny urgovala k získávání poznatků a 
navigovala. Varovala je, že budou brzy povoláni domů a že ke své škodě nepodnikli dosud nic užitečného.  
61Tamtéž, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov. Zápisy L. Veselé a snad účetní položky její sestry Milady 
Veselé. K synům jsem nic podobného nenalezla, ale vedení podobných lístků je pravděpodobné. Vesměs se 
objevují drobné položky jako jsou dívčí ozdoby.   
62SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček, babička, Jičín, Benešov, zápisník a deník L. Veselé; tamtéž, 
rodinná korespondence – dětské části dopisů.  
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podle korespondence smysl pro nadsázku a humorné zvládaní běžných denních povinností, 

včetně ranních bitek v dětském pokoji a permanentních léček  mladších bratrů, jejichž obětí 

se kromě nejmladší sestry Ludmily stávalo domácí zvířectvo i připravený oběd pro otce. Při 

všech starostech s neposednými sourozenci ale dbala na matčiny pokyny: „Šetříme, jak se dá. 

10 K nám stačí na dva dny a ještě zbude,“ ujišťovala matku například.63  

Volný čas, fenomén moderní společnosti, byl u rodiny Veselých zčásti vyplněn  

sportovními aktivitami. Po přelomu století přišly ve středních vrstvách do módy nové sporty 

jako tenis nebo lyžování, manželé Veselí sami nadále vyznávali především starší formy 

v podobě pěší turistiky po českých horách i městech tak, jak ji praktikoval F. Veselý a M. 

Erbenová za svobodna, děti se seznamovaly i s novými druhy sportu. 

Mimo prázdniny figurovaly pěší výlety po okolí v programu na neděli nebo svátek. M. 

Veselá údajně milovala dlouhé pěší túry (často chodila např. za evangelickým farářem do 

Soběhrd, vesnice vzdálené od Benešova asi 8 km) a brala na ně i své malé děti. Podle 

vzpomínek vnuček manželů Veselých se dokonce chodilo i do Prahy naproti F. Veselému, 

zpět do Benešova se již společně jelo vlakem.64  

Děti docházely pravidelně do benešovského Lawn tenis klubu, kde hrály i s přebornicí v 

tenisu Olgou Masarykovou.65 Chodilo se do Sokola, snad symbolicky to byl první spolek 

v Benešově, kam F. Veselý po svém příchodu vstoupil. Jeho manželka se zapojila později a 

výrazně se zasazovala o oživení tamního dámského odboru.66 Sokolskou tradici udržely děti 

Veselých i po založení svých vlastních rodin a přenášely s ní významné ideje pro vlastní 

demokratické povědomí. 

Do slovníku některých rodin vstoupila před Velkou válkou dovolená. O společně 

trávených prázdninách vesměs konkrétní údaje chybí. Díky rodinné korespondenci jsou ale 

zaznamenány dovolené vždy jednoho z manželů s některými z dětí. Jasně z nich 

v předválečném i pozdějším období vyplývá orientace na české destinace. V účetních 

položkách a dopisech se nejčastěji objevují Krkonoše a Šumava a jak již bylo výše zmíněno, 
 

63Tamtéž, dopisy Mileny Veselé matce z léta 1907, cit. 24.7.1907. Když se Miladě Veselé nebo F. Veselému 
psal dopis, bylo to vždy společné dílo všech členů rodiny, k vylíčení aktuální atmosféry domácnosti se 
připojovala i služka. Viz: tamtéž, dopisy M. Veselé ve složce označené Dopisy z lázní.  
64SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček, babička, Jičín, Benešov a podle vyprávění M. Veselé a J. 
Mertlové, vnuček manželů Veselých,  23.4.2007 v Benešově.  
65Lawn tennis klub vznikl v Benešově v roce 1904, během války zanikl a  jeho činnost znovu ožívala od roku 
1918. Viz: Monografie města Benešova a okolí. Praha 1938, s. 61.  
66SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 7, legitimace F. Veselého z benešovského odboru Sokola, přijat 
6.1.1893. Milada Veselá byla zapsaná v roce 1911. SOkA Benešov, fond Sokol, karton č. 1, inv. č. 4, kniha č. 4. 
Zápis ze schůze 1911. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton noviny, legitimace Milady Veselé. 
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české hory a podhůří se poznávaly pěšky. Někdy navštěvovala rodina Masarykovi na jejich 

letním bytě (po Valašském Meziříčí na Slovensku).67  

Větší část dovolené věnovali manželé Veselí lázeňskému pobytu. Léčba se pojila od 

začátku nového století  se zábavou. Při volbě lázeňské lokality platilo spojení kvality lékařské 

péče, výše sumy v tobolce a do třetice vlastenecký cit. F. Veselý s manželkou, ale často i bez 

ní, navazoval na lipnické období a jezdil do českých Luhačovic, příp. do kraje svého dětství, 

tzn. do Sedmihorek, západočeská léčebná střediska – z národních důvodů – za účelem 

ozdravného pobytu nevyhledával.68  

Luhačovice během působení lékaře MUDr. F. Veselého (náhodná shoda jmen) jako 

lázeňského ředitele přebíraly od přelomu století roli společenského a kulturního centra 

Moravy. Lázně byly programově budovány jako „salón Slovanů“, v originálním, lyrizujícím a 

barevném propojení folklorní formy a secesního umění v podání architekta D. Jurkoviče 

vzniklo skutečně reprezentativní středisko předválečného lázeňství. Návštěva těchto lázní se 

před Velkou válkou stala součástí proklamace češství, příp. česko-slovenského přátelství a 

sociální složení klientely tomu odpovídalo. Veselí se zde pravidelně ubytovávali v 

několikarodinné Jurkovičově vile Jestřábí, jejíž novostavba lázeňské údolí od roku 1903 

uzavřela.69  

Když jel F. Veselý do lázní bez manželky, vždy ho doprovázel alespoň jeden potomek, 

mnohem častěji dcery. Podnikal s nimi poznávací výlety do širšího okolí (ze Sedmihorek do 

Turnova, Liberce, na Hrubou Skálu, za jičínskými příbuznými apod., z Luhačovic s Veselého 

starými přáteli na Velehrad, do Brna, Uherského Hradiště, Hodonína, Moravského krasu 

apod.).70 V doprovodu otce se dcery mohly učit pravidlům společenského styku, protože 

 
67Tamtéž, korespondence 1920-1946. Kniha zápisů F. Veselého s účetními položkami 1910-1917. Též karton 
dědeček, babička, Jičín, Benešov, rodinná korespondence, deník dcery Ludmily. 
68Bezecný, Z.- Jiránek, T.- Lenderová, M.- Machová, M., Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století. II. Život 
všední a sváteční. Pardubice 2005, s. 91. Na přelomu století jezdili zástupci české střední vrstvy i do prestižních 
lázní typu Spa nebo Baden. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton neoznačen, dopis V. Šrobára, b. d., 
podle vzpomínky slovenského lékaře se Veselý účastnil česko-slovenských setkání v Luhačovicích od roku 
1893. 
69Blíže kolektiv autorů: Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938. IV. Praha 1998, s. 165-170. Luhačovice 
v podání Dušana Jurkoviče jsou považovány za vrchol syntetického propojení moderního umění (secese) a 
lidového odkazu v architektuře. Inspirací architekta se při proměně moravského střediska do podoby 
„slovanských“ lázní stala lidová kultura a stavby.  
70SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence I a, F. Veselý M. Veselé 1902-1911; tamtéž, karton 
dědeček, babička, Jičín, Benešov, korespondence rodinná (z lázní před první válkou z let 1898-1914). Na 
Moravě v roce 1913 cestoval s dvěma nejmladšími dětmi, stýkal se se starými známými, např. s J. Klvaňou, 
malířem J. Úprkou, kteří mu pomáhali sestavit plán vhodných destinací pro děti. Také Zpravodaj luhačovický 
s fotografiemi Veselého, s dcerou Ludmilou a seznamem stálých klientů (např.: Zpravodaj luhačovický, roč. 3, 
1930, č. 16, 9.8., s. 1; roč. 5, 1932, č. 14, 6.8., s. 10). 
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zejména v Luhačovicích se scházela pestrá společnost, kromě veřejných činitelů představitelé 

národně české kultury, z nich mnoho přímých známých rodiny.  

Ani o prázdninách nesměly děti intelektuálně zahálet – četba a učení se cizím jazykům 

naplňovala část jejich volna, dívky se učily plavat, příp. se starší dcera zdokonalovala v šití. F. 

Veselý doplňoval léčebné kúry setkáváním s hosty z okruhu realistů za účelem politických 

debat nebo příprav, i když uváděl, že byl rád, když se jim o dovolené mohl vyhnout.  

Zatímco F. Veselý jezdil v létě i v období První republiky do moravských lázní, tentokrát 

s vnuky, dcerou Ludmilou a A. Kloudou, jejím tchánem, volila M. Veselá spíše jí důvěrně 

známé Poděbrady, kde trávila část léta, často bez doprovodu rodiny.71 V době omezeného 

cestování za války se jezdilo na letní byt k dceři Miladě provdané Fliedrové na Sázavě, který 

s manželem zakoupili v roce 1913 po narození první dcery.72  

Primární péče o zdraví je ze struktury rodinných dovolených patrná. Zdraví jako zásadní 

hodnota zaznívala již v manželské korespondenci, tehdy ale ještě byla determinovaná 

ekonomickou pozicí obou korespondentů. Nyní mohla někdejší formy svépomoci nahradit 

finančně náročnější odborná lékařská péče a léčebné pobyty, takto motivovaná byla také cesta 

do slovenských Tater M. Veselé se starší  dcerou. Podle záznamů M. Veselé však i nadále 

platilo heslo šetrnosti, neutrácela za osobní pohodlí nebo tzv. zbytkové statky, jak přímo 

zaznívá z dochovaných účtů z jejích samostatných dovolených i po roce 1918. Jako manželka 

druhého čs. ministra spravedlnosti nakupovala v dělnickém konzumu na Malé Straně, při 

jízdě vlakem používala ze zásady a asi i zvyku třetí třídu. Zde se projevil rozdíl s další 

generací, zejména pro starší dceru, po sňatku uvyklé prostředí státních vyslanců a důležitosti 

reprezentace, bylo takové chování cizí a matku mj. opakovaně a tedy asi marně nabádala, aby 

ve vlaku nejezdila stejnou třídou jako jejich služky.73  

Výjimkou z předválečných prázdnin strávených vesměs v českých zemích je dvou-

třítýdenní cesta manželů Veselých do Německa a Dolního Rakouska v létě roku 1899. O děti 

a domácnost se v jejich nepřítomnosti starala Miladina matka. Dovolené mimo Čechy 

předcházela v tomto i dalších případech pečlivá příprava. Program se inspiroval trasou 
 

71Volnost si mohla podle všeho dopřát díky faktu, že do roku 1902 převzala péči o ještě malé děti Miladina 
matka Žofie, která opustila na část léta Vídeň a strávila jej s benešovskými vnoučaty, později se o ně postaral 
manžel, s rostoucím věkem i nejstarší dcera. 
72Milada Fliedrová si zařídila letní byt v roce 1914, snad v Poříčí n. Sázavou. SOkA Benešov, korespondence I a, 
M. Fliedrová rodině Veselých 1914, 1917; korespondence II a, 1916, 1917, M. Veselá dceři, synovi. 
73Tamtéž, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, korespondence rodinná; účty M. Veselé z lázeňských pobytů 
v Poděbradech jsou zachované zejména z 20. let. O cestě do Tater kvůli nemocným plícím dcery Milady viz 
dopisy M. Veselé Žofii Erbenové do Vídně leden 1902. Také ANM, fond F. Veselý, k. 2, inv. č. 38/2, M. 
Fliedrová M. Veselé 27.9.1924. 
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svatební cesty vyššího úředníka z Vídně, kombinací pěší turistiky a rychlejší dopravy 

v podobě rakouské dráhy se měli přes Solnohrad, Schalberg, Wolfgangsee a Halstadt, kde 

byla naplánováno několik dní výletů do císařských dolů, na Dachstein atd., přemístit manželé 

pěšky do města Gmünd, přes Ebensee do Neuenkirchen a odtud se opět střídavou formou 

dopravy vydat přes Linec a Vídeň zpět do Benešova.74 F. Veselý ale doporučený program 

uzpůsobil nejen turistickému, ale i intelektuálnímu zájmu, jak ukazuje mapa jím vyznačených 

lokalit. Mimo turistické výlety okolo salzburských jezer, prestižního střediska Bad Ischlu a 

v předhůří Alp do plánu zapojil i zastávky za uměním v Mnichově a Řezně.75   

O dva roky později se Veselý – pravděpodobně sám – do Drážďan vrátil a první srpnové 

dny roku 1901 obdivoval tamní umělecké sbírky, hlavním cílem této cesty do Německa byl 

mezi dalšími městy Berlín. Kromě muzeí, galerií, univerzity, akvária nebo zoologické 

zahrady se během svého pobytu v německé metropoli orientoval na styk s českými 

krajanskými kruhy (Českoslovanský spolek, beseda Havlíček, dále sociálně demokratické 

orientované krajany a od nich odlišené „národní“ dělníky), které účelově vyhledával i 

v dalších německých destinacích: podle programu cesty pokračoval dále do Postupimi, 

Hamburku, Brém, Hannoveru, Magdeburgu a Lipska; nezapomněl si připomenout ani 

památku českých emigrantů na rixdorfském hřbitově. Poslední zastávkou při návratu do 

Benešova byly Karlovy Vary (na programu byla slovanská beseda, muzeum a knihovna).76  

Aby byl pohled na dovolenou rodiny úplnější, je třeba ještě zmínit, že díky 

dlouhodobému vídeňskému pobytu matky a bratra M. Veselé trávila benešovská rodina 

nejméně do roku 1904 několik letních dnů v hlavním městě podunajské monarchie. I zde se 

ukazoval stejný trend při výběru návštěvních cílů, jak byly uvedeny při celorodinném pobytu 

v roce 1898 a zároveň první Veselého návštěvě (do této doby jezdila M. Veselá pravidelně 

sama). Na prvním místě stál Schönbrunn, pak přišla na řadu klenotnice, dynastická hrobka a 

 
74Tamtéž, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, Vzpomínky a upomínky z cest, 1898, 1899, 1901. Dále týž 
karton, korespondence rodinná, Engelbert Erben rodině Veselých do Benešova z Vídně červen-srpen 1899, M. 
Veselá Žofii Erbenové červenec 1899.  
75Tamtéž, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, Vzpomínky a upomínky z cest, 1899, mapa s vyznačenou 
trasou od F. Veselého, účty z cesty. Veselý pečlivě zaznamenával útraty (od občerstvení, piva, tiskovin, 
výstavních katalogů, drobných dárků až po větší nákupy, jízdenky a ceny hotelů či hospiců).   
76Tamtéž, cesta do Německa 1901 (účty, vzpomínky). V roce 1900 se narodila dcera Ludmila a kvůli nemoci 
Žofie Erbenové se asi M. Veselá cesty zúčastnit nemohla. V případě této německé cesty si Veselý nechal poradit 
od  redaktora Času a přítele J. Herbena. Ten asi s ohledem na znalost Veselého šetrnosti upozorňoval především 
na levné hostely (jako na Wilhelmstrasse ve vlastnictví křesťanských mladíků, tj. asi YMCY, „laciný, tichý“, 
s možností účastnit se ranní modlitby. Ošizení ze strany drožkařů se prý Veselý také nemusí bát (mají taxametr 
na voze). Herben Veselému doporučoval rovněž vinárny a kavárny, kde je „vše báječné a přece levné proti 
našim poměrům“.  ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2740. Jan Herben F. Veselému, b. d.    
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především výstavy, večerní program vyplňovalo divadlo nebo návštěva restaurace. Společnost 

dětí výrazně prodloužila dobu věnovanou zábavě: Prátr, Panoptikum, zvěřinec i s „ domorodci 

ze Senegambie a Indiány“.77   

Ve výše zaznamenaných případech se u rodiny maloměstského advokáta přelomu století 

objevuje zřetelná tendence spojit o dovolené aktivní odpočinek a péči o tělesné zdraví 

s orientací na kulturní a národní hodnoty, přičemž stranou nestojí ani aspekt prestiže (alpská 

turistika, návštěva Bad Ischlu, známých galerií). Ze vzpomínek, účtů a korespondence 

transparentně vystupují některé hodnoty: vedle šetrnosti zažité v rodinném prostředí F. 

Veselého i M. Erbenové-Veselé se objevuje s tímto faktem spojená snaha investovat o 

dovolené čas a peníze co nejefektivněji – cestám mimo známé české poměry proto měla být 

oporou informační báze nashromážděná před odjezdem (zkušenosti a poznatky od známých o 

cenách, dopravě atp.).  

V nových poměrech Československé republiky cestovali manželé Veselí častěji než dříve, 

ale spíše díky kariéře potomků než pro vlastní fakt cestování. Navštěvovali Miladu Veselou- 

Fliedrovou v některých z evropských zemích, kde ČSR diplomaticky reprezentoval její 

manžel (M. Veselá pobývala u dcery ve Vídni, Varšavě, F. Veselý v Paříži, v době, kdy dcera 

s rodinou žila střídavě ve francouzské metropoli a Bernu. (Pozdější vyslanecká místa v 

severských zemích, Jugoslávii nebo Španělsku již asi ani jeden osobně neobjevovali). Matka 

jezdila na delší dobu za synem Svatoplukem, lékařem na Podkarpatské Rusi (Berehovo).78 

Nejen letní dny trávili manželé Veselí rádi u dcery Ludmily na statku Švihov (u dnešní nádrže 

Želivka), který pro chvíle odpočinku, a to hlavně formou manuální práce, zakoupil zeť 

Veselých, advokát Ivan Klouda společně s bratrem Jiřím. Tamní pobyty v klidné atmosféře 

zemědělské usedlosti preferovali i početní členové Kloudovy rodiny a o kombinaci tiché lesní 

procházky kolem statku s velkou rodinnou sešlostí asi nebylo nouze.79 Vedle toho zůstala 

rodina věrná Luhačovicím, F. Veselý jezdil s rodinou dcery Ludmily na Slovensko za 

Masarykovými, i tady šlo o navázání tradice z doby před Velkou válkou, i když nyní byly 

cesty motivované spíše pracovně než odpočinkově. 

 
77Tamtéž, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, Vzpomínky a upomínky z cest. Dále složka korespondence 
rodinná, Ž. a E. Erbenovi Veselým do Benešova 1890-1914.   
78SOkA Benešov, fond týž, karton spisy, cestovní pas Milady Veselé a víza. Dále karton dědeček, babička, Jičín, 
Benešov, korespondence rodinná z 20. let, karton akce Neveklovsko, dopisy Svatopluka Veselého z let 1920-
1932. Také ANM, fond F. Veselý,  k. 2, inv. č. 38.   
79Tamtéž, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, korespondence rodinná z 20., 30. let ze Švihova do Benešova 
a zpět, L. Kloudová, M. Veselá, F. Veselý. Švihov. Dále i podle vyprávění Milady Veselé, vnučky manželů 
Veselých z manželství dcery Ludmily provdané Kloudové uskutečněné v Benešově 23.4.2007. 
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Z uvedených podob trávení dovolené vyplývá, že životní styl advokátské rodiny Veselých 

nevykazoval aspekty exkluzivity nebo finanční náročnosti. Důležitou roli v tom podle mého 

názoru hrál – kromě vlivu maloměstského prostředí - sociální původ obou manželů, navyklý 

způsob života ve skromnosti, po sňatku zjevnější u M. Veselé. Na druhé straně se ani u F. 

Veselého neobjevily charakteristické rysy luxusnějších zálib jakými se vyznačovaly již na 

přelomu století advokáti větších měst. A totéž platilo pro jejich dceru Ludmilu a zetě I. 

Kloudu, jak ještě později ukážu, kteří se usadili v Benešově a byli v bezprostředním kontaktu 

s manželi Veselými.80  

Téma předválečného rodinného života a výchovy u Veselých lze podle mého soudu 

shrnout tím, že se zde v požadavcích kladených na manželství a rodinu projevily tendence 

moderní společnosti. Do popředí se dostával vzájemný cit, důraz kladený na podíl manželské 

lásky a alternativa partnerství, založená na vzájemném respektu dvou svéprávných bytostí, se 

prosazovala nad tradičním modelem ženské submisivity a mužské dominance. Ačkoliv 

s výlučnou ekonomickou odpovědností muže šlo o jisté omezení této rovnosti - to se měnilo 

až s rozdělením této odpovědnosti mezi oba partnery, zřetelně se to týkalo dcery Veselých 

Ludmily, když dosáhla stejné profesní kvalifikace jako její manžel. Charakteristická je silná 

citová angažovanost k dětem, včetně specifického pouta otce k dcerám. Jejich výchova, jak ji 

odvozuji z nepřímých dokladů, byla jednotná, nebyla vedená k sociálně jasně vyhraněným 

rolím podle pohlaví, u synů se např. počítalo s tím, že budou ovládat tanec i hudbu stejně jako 

měly dcery poznat svět praxe mimo uzavřenou domácnost po boku otce, věnovat se sportu a 

investice do jejich vysokoškolského vzdělání byla rodiči považovaná když ne za 

samozřejmou, tak přinejmenším za žádoucí. Myslím, že děti přejímaly od rodičů vzory 

chování a hodnoty důležité pro jejich vlastní rodinný život a pozdější veřejné působení, kde se 

projevila liberálně vedená výchova a důraz kladený na demokratické ideály.81  

Nakonec této části bych ještě ráda v krátkosti uvedla několik poznámek ke struktuře 

výdajů rodiny jako příkladu střední vrstvy (viz Příloha č. 11 – Výdaje domácnosti Veselých). 

V archivním materiálu se nachází Veselého ručně vedené výpisy útrat a zejména knížka 

výdajů z let 1910-1918, i když využití těchto soukromých pramenů se ukázalo problematické. 

F. Veselý si vedl záznamy za jednotlivé měsíce, ale mnohdy s nestejnými položkami, 

soustavněji jen do roku 1912, pak šlo asi jen o náhodné vpisy, při větších vydáních nebo při 
 

80Malíř, J., Advokát – Příklad JUDr. Václava Šíleného. In: Fasroa, L- Hanuš, J.- Malíř, J. (eds.), Člověk na 
Moravě, s. 79-110, s. 107-8. 
81Krátké svědectví o demokratické výchově v rodině Veselých podává přítelkyně rodiny, Čechoameričanka 
Ludmila Kosová: Kosová, L., Vzácná žena, in: Svornost, č. 27, roč. 59, 4.4. 1934, s. 3;  8.4., s. 8.  
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nákupu ne zcela obvyklého zboží. Velmi podrobně se rozepisuje k položce stravy, ale neuvádí 

např. výdaje za byt a světlo.  

Měsíce, které se mi zdály v záznamech úplné, jsem v příloze uvedla jako příklad výdajů a 

pokusila jsem se výši jednotlivých položek navzájem porovnat. Bohužel jsem v této 

souvislosti neuspěla při zjištění velmi důležitého údaje a tím je bezesporu výše příjmu rodiny. 

V osobním fondu žádné podobné údaje zachovány nejsou a další možné zdroje těchto 

informací jsou pro mě nedostupné.82  

Od roku 1904 byl F. Veselý vlastníkem dvoupatrového domu, jak již bylo uvedeno, dva 

přízemní byty jistě pronajímal, dva byty v druhém patře asi pouze příležitostně, o výši 

vybíraného nájemného korespondence nemluví. Je ale pravděpodobné, že tato živnost tvořila 

vedle hlavních příjmů z advokátské praxe důležitou součást rodinného rozpočtu.83  

Podle záznamů tvořila strava v zastoupení výdajů 30-50%, k vyšším sumám se dostávala 

v letních měsících, kdy se rodina stravovala mimo domov. Důležitou součást zaznamenaných 

účetních položek tvořila obecně kultura a výlohy na děti.84  

Při srovnání výdajů zaznamenaných u jiné středostavovské rodiny z téže doby (1908-

1910), konkrétně pedagoga K. Kálala, shodou okolností s Veselými spřátelenou a ideově 

 
82Ke zjištění příjmu rodiny by zcela jistě napomohly daňové seznamy nebo městské adresáře, snad i seznamy 
majitelů domů v Benešově. V místním archivu se např. nachází několik desítek kartonů vztahujících se 
k benešovskému bernímu úřadu, ale bylo mi řečeno, že nikdo zatím neví, co všechno obsahují a přístup k nim 
možný zatím není (asi dlouhodobě). Pouze k roku 1919 jsem nalezla dochované přiznání daně z příjmu, výše 
přiznaného přijmu berní správě byla uvedena sumou 22 400 tisíc Kč, z toho 3 500 Kč tvořil příjem z budov, 
zanedbatelný byl podíl příjmu z kapitálového majetku. K sumě je třeba započítat ministerský plat od začátku 
července do konce roku 1919, který podle přiznání činil 14 499 Kč. Jsem si ale vědoma specifické situace roku 
1919, Veselý se navíc z Benešova v daném období také odstěhoval, přiznání bylo podáno až v roce 1923. SOkA 
Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton neoznačený, F. Veselý berní správě 22.6.1923. 
83Podle sčítání obyvatel z roku 1921 byli zmíněnými dlouhodobými podnájemníky Veselých živnostníci a jeden 
advokát - V. Rádl se ženou a sestrou. Bohužel F. Veselý neuvedl počet členů obývající vlastní domácnost, jak 
bylo obvyklé. Sčítací operáty z let 1900 nebo 1910 jsou torzovité nebo vůbec nejsou k dispozici, takže nelze ani 
zjistit počet služebných sil v domácnosti, které sčítání roku 1910 běžně zaznamenávalo. Archiv města Benešova, 
k. 189, inv. č. 1007, sčítání obyvatel 1900-1; k. 43, soudní okres Benešov, sčítání obyvatel roku 1921.     
84Z let 1910-1911 se jeví účetní záznamy F. Veselého nejúplnější. Označení jednotlivých položek v jeho 
zápisech jsem převzala, pouze položka kultura a děti jsem si vytvořila pracovně. Pod položku kultura jsem 
zahrnula uvedené výdaje za časopisy, divadlo, cestovné-výlety, sport-Sokol, tenis, hudbu, knihy, zapojila jsem 
sem i pravidelnou částku označenou žebrákům nebo almužna (měsíčně šlo o malou částku, výdaje na sociální 
činnost obecně, jak ji zaznamenaly spolková akta Ženského spolku nebo tiskové zprávy, ve Veselého zápisnících 
chybí). U položky dětí jde zpravidla o školné, výlety, doučování, soukromé hodiny – tanec, hudba nebo kapesné, 
taxy za zkoušky. Nesoulad v součtu měsíčních útrat uvedený u F. Veselého a mého součtu jím zaznamenaných  
položek jsem v tabulkách uvedla. Je pravděpodobné, že rozdíl v  součtu vychází z faktu, že Veselý si zapsal 
utracenou částku, ale ne všechny položky v ní, ať záměrně či nikoliv. Celkovou sumu už neuváděl v letech 
války, obecně jsou válečné záznamy podle všeho kusé a týkají se především stravy. Před válkou (1912-1914) 
zaznamenal Veselý mnohdy jen výběrově finančně velké položky např. nákup zlatých hodinek nebo piana. 
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blízkou (viz níže), se ukazuje strukturální podobnost výdajů.85 Obě rodiny se shodovaly 

především v hodnotě vzdělání pro děti – do něho investují podle všeho samozřejmě. Podobná 

identita je v oblasti zdraví, nákupu knih a pravidelného tisku, charity a podpory národní věci 

(Ústřední matice, Národní jednota). Lišily se ovšem ve výši vynakládaných finančních sum, 

dobře zavedený, i když maloměstský advokát patřil k vyšší příjmové skupině než spisovatel a 

profesor jihočeské dívčí školy. Oba se ale shodli na důležitém znaku své sociální pozice – 

zhodnocování peněz. 

Až na nepatrné výjimky se však u rodiny Veselých bohužel nedochovaly celkové ani 

průběžné záznamy o investicích, nákupech cenných papírů apod. Investiční politika 

benešovského advokáta se v malém výseku ukazuje v pozůstalostním řízení po jeho smrti 

v roce 1935 a také v jeho poslední vůli. Jakákoliv úvaha k tématu ekonomického chování 

Veselého založená na tomto základě by zřejmě měla malou výpovědní hodnotu. Vlastnictví 

cenných papírů a akcií zaznamenané k roku 1935 může málo napovědět o investicích před 

první válkou nebo ve druhé polovině dvacátých let 20. století, kdy byly celkové ekonomické 

poměry příznivější než v následujícím deceniu výrazně poznamenaném hospodářskou krizí. 

Přesto velmi krátce uvedu několik čísel jako ilustraci ekonomického zázemí, v němž se rodina 

v jisté době pohybovala. 

Movité jmění F. Veselého bylo v roce jeho smrti ohodnoceno na 1,16 miliónu Kč, 

nemovité na částku přesahující 100 tisíc Kč, po zaplacení daně a pasiv zbylo asi 1,17 miliónu 

Kč, pokud nechávám stranou hodnotu cenných papírů a Veselého pohledávek. V akciích bylo 

uloženo přes 226 tisíc Kč, což poukazuje na jasnou tendenci zhodnocovat peníze a zároveň 

lze - s ohledem na charakter investic – říci, že tato snaha byla úzce provázána 

s Československým státem a s institucemi blízkými okruhu tzv. Hradu. Přirozeně investoval 

F. Veselý do podniků, v jejichž správní radě zasedal, ty byly vesměs spojené se zájmy T. G. 

Masaryka před a hlavně po roce 1918 jako byla akciová společnost nakladatelská a novinová 

Orbis, kde byl předsedou správní rady, před rokem 1914 v družstvu Pokrok, které vydávalo a 

vlastnilo realistický Čas.86 K roku 1935 jsou uvedeny akcie vydavatelství a nakladatelství 

Melantrich, Národní banky československé, Živnobanky a České průmyslové banky, vklady u 

 
85Schwarzová, A., Karel Kálal (1860-1930). Život pedagoga, slovákofila a spisovatele na přelomu 19. a 20. 
století. Diplomová práce FF UK, Praha 2004, tabulky v příloze. Srovnání výdajů obou domácností je 
problematické vzhledem k tomu, že já výši rodinného příjmu neznám, zařazení položek pod hlavičku některých 
výdajů se také liší, proto jsem se omezila na velmi stručnou poznámku. 
86Ve správní radě Orbisu působil Veselý v letech 1921-1935. V roce 1921 upsal deset akcií po 400 Kč, ale 
v pozůstalosti se již tyto akcie neobjevují. ANM, k. 61, inv. č. 4045. Společnost vydávala mj. spisy T. G. 
Masaryka nebo Válečné paměti E. Beneše; jejich práva zde také Veselý hájil.  
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Hypoteční banky, Zemské banky a dále jednotlivé státní půjčky z 30. let, které vypisoval 

Československý stát pro oživení ekonomiky poznamenané hospodářskou krizí a následnou 

recesí.87 

 
87Boka Benešov, fond týž, karton spisy. Podle pozůstalostních spisů  šlo o 10 akcií Národní banky v hodnotě 33 
750 Kč, 110 akcií Melantrichu v hodnotě 44 tisíc Kč, u akcií České průmyslové banky a Živnobanky měli 
dědicové čekat na zvýšení jejich kurzovní hodnoty. Půjčky moučnou (20 ks za 20 tisíc Kč), 4% čtvrtou státní 
půjčku (dvakrát po 16,5 tisících Kč, tj. 33 tisíc Kč), 6% státní moučnou půjčku (50 ks, 62 tisíc Kč), státní půjčku 
práce (hodnota neuvedena). Vklady: u Hypoteční banky 40 tisíc Kč, u Zemské neuvedeno. Veselého knihovna 
čítala 12 tisíc svazků a v roce 1948 byla pojištěna na půl milionu Kč. Hodnota pohledávek činila 232 tisíc Kč, 
pasivem byly nezaplacené daně 34 tisíc Kč a hypotekární dluhy na polovině rodinného domu (blíže neurčená 
částka), hodnota poloviny domu, jak ji zdědila Ludmila Kloudová, byla 100 tisíc Kč. 

Poslední vůle rozdělila pozůstalost mezi tři děti (nejmladší Ctibor zemřel roku 1919), které měly vyplatit částku 
chudým města Jičína (5 tisíc Kč), rodného města F. Veselého, chudým města Benešova (15 tisíc Kč) a dále 
podporovat Nadaci Ctibora Veselého a Milady Veselé v Benešově. Každému z devíti vnuků byla poskytnuta 
částka 5 tisíc Kč uložená v benešovské Městské spořitelně, kde Veselý působil dlouhá léta ve správní radě, i jako 
předseda, a na jeho činnost tam navazoval jeho zeť JUDr. Ivan Klouda. Knihy z domácí knihovny o F.  

Ferdinandovi ď Este, T. G. Masarykovi včetně jeho spisů, listinné památky na jeho rodinu a Pokrokovou stranu  
měly být odevzdány do Ústavu T. G. M.  Pro zajímavost, v roce 1950, kdy byla advokátní kancelář provozovaná 
Veselého dcerou Ludmilou a zetěm I. Kloudou z politických důvodů likvidována, byla cena odborných knih 
v kanceláři ohodnocena na 50 tisíc Kč a kancelář sama v dané době pojištěná na vysokou částku proti požáru a 
krádeži. Podle účetní uzávěrky ze 17.11.1950 jsou uvedeny vklady v benešovských finančních ústavech něco k 5 
tisícům Kč, depozita jsou ohodnocena na 74 tisíc Kč, palmární pohledávky tvořily přes 63 tisíc Kč - v roce 1948 
zde figurovali i klienti pobývající v Palestině a Londýně, pravděpodobně političtí emigranti. SOkA Benešov, 
fond týž, karton články z 20. let. Likvidace advokátní kanceláře, vklady, pojistky, smlouvy.      
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4. Profesní a politická kariéra F. Veselého. Nacionalizace i demokratizace 

v prostředí české inteligence. 

4.1 Cestou k samostatnosti. 

Životní osud F. Veselého se může retroperspektivně jevit jako cesta syna z chudé rodiny 

na relativní vrchol úspěchu, když se mezi mnoha ostatními svobodomyslnými českými 

advokáty stane právě on právním poradcem prvního československého prezidenta. Jistě ale o 

nešlo o bezproblémový a přímočarý profesní i životní úspěch. Jaké faktory v něm mohly nebo 

reálně hrály roli se pokusím ukázat dále. Ačkoliv půjde o kariéru pouze jednoho advokáta 

v Čechách, tzn. jakékoliv typizovaní je problematické, lze podle mně v jejím rámci sledovat 

zajímavé prvky – od vlivu sociálního původu, zkušenosti, významu společenských konexí 

nebo zvolené lokality pro založení advokátské kanceláře; stejně tak lze sledovat možnost 

udržení získané pozice i v následující generaci nebo jak se na ní podepisovaly politické 

podmínky.   

Považuji za symptomatické, že od samého počátku studii se Veselý zaměřil na určitý cíl a 

tím bylo nezávislé profesní postavení. To vysvětluje, proč navzdory nedostatku finančního 

zajištění volil studia práv a pak pro existenční starosti ještě mnohem náročnější cestu 

k advokacii. O možnosti vstoupit do státních služeb - pro chudého absolventa práv jistě o 

poznání schůdnější a méně rizikové - hovořil vždy s despektem. 

„…každý, kdo od státu groš béře, musí i tělo i ducha přistřihnout podle vůle z Vídně.“1 Na 

tomto místě je možné jen podotknout, že mohl v průběhu dlouhé a náročné praxe snadno 

využít konexí Žofie Erbenové, rezignovat na vlastní kancelář a výrazně tím zkrátit dobu 

čekání M. Erbenové na sňatek. Nejednou své protiargumenty partnerce opakoval.2   

Absolvování advokátských zkoušek předcházelo nelehké období studií a práce. Podle 

advokátského řádu z roku 1868 čekala každého adepta až sedmiletá praxe (z toho minimálně 

jeden rok u sborového soudu a tři roky u advokáta). Veselý ještě během studií v Praze 

 
1Tamtéž, korespondence II b, 7.12. 1889. Odstrašujícím příkladem mu byl mimochodem Miladin bratr Engelbert 
v Poděbradech a pak ve Vídni. Ačkoliv se Veselého švagr s českými národními požadavky ztotožnil, Veselý 
kriticky vnímal jeho mnohostrannou závislost na státní moci.   
2Zejména kolem diskuse o sňatku 1889 se vedle ocenění trpělivosti objevuje apel na partnerčino pochopení 
(„cítím bolestně rozdíl mezi svým životem a Tvým odříkáním“, cit 28.11.1889). Veselý např. využil styků Ž. 
Erbenové pro svého přítele Z. Lepaře, který do státních služeb na rozdíl od něj vstoupil, podle korespondence se 
mohl se při zkouškách u místodržitelství opřít o pomoc místodržitelského rady Voženílka, Žofiina švagra. 
Tamtéž, korespondence nezapsaná 1888, F. Veselý M. Erbenové duben 1888. Advokát F. Voženílek zasedal i 
jako přísedící v zemském výboru, výkonném orgánu zemské samosprávy.    
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získával zkušenosti jako písař, praktikant, do roku 1886 i jako soudní auskultant u jičínského 

krajského soudu. Plynule navazuje na výše zmíněná studentská léta v Jičíně a intenzivně se 

angažuje v národním hnutí. Píše referáty do místního tisku (Jičínský Obzor, Krakonoš), 

v souvislosti s národnostně vyhroceným procesem v Jičíně je jedním ze zpravodajů mj. 

Národních listů, Prager Tagblattu nebo Právních listů.3

I když se mu nabízela možnost pokračovat v rodném městě i jako advokátní koncipient, 

volil z několika důvodů jinou možnost. Při ambiciózním hledání co nejpestřejší palety 

zkušeností mu jičínské soudní, ale i společenské a kulturní poměry připadaly nevyhovující 

(„hrozně bych zkornatěl“, uváděl).4 Když odtud odcházel do Lipníka nad Bečvou, těšil se: 

„Odhodím přívěsek c. k. a stanu se svobodným občanem, který nebude záviset na rozmaru 

pana praesidenta [asi prezidenta jičínského soudu, s nímž měl konflikt kvůli své soudní 

výpovědi v češtině] a uživí se aspoň sám“ 5  

V lednu 1887 nastoupil Veselý v lipnické advokátní kanceláři dr. Brzobohatého. 

Moravské město Lipník (politický okres Hranice) nedaleko Přerova s železničním spojením 

na Olomouc ho lákalo, poskytovalo prostor pro politickou a národní práci po boku 

nadřízeného, jehož renomé vlastence s širokými kulturními zájmy se dostalo i k uším 

kandidátů advokacie v Čechách.6 Neméně nebo i více důležitým faktorem byla výše nabízené 

gáže – 60 zl. měsíčně bez diet, po jejím zvýšení v roce 1889 uváděl Veselý sumu 1040 zl. 

ročně bez diet (80 zl. měsíčně plus novoročné 80 zl.), kterou považoval pro svobodného muže 

za solidní, doufal i ve splácení svých dluhů.7

 
3Šlo o proces s Němci z Hostinného a Veselý ho prožíval jak pohledem právníka, tak národovce. SOkA 
Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence I a, F. Veselý M. Erbenové léto 1885, např. 21.7.1885. 
Potvrzení o praxi u jičínského soudu spolu s dalšími osvědčeními z praxe a absolvování zkoušek tamtéž, karton 
dědeček, babička, Jičín, Benešov.   
4SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček, babička, Jičín, Benešov. Výpisy z dopisů do 11.9.1890. Těšil 
se na budoucnost, zanechávajíc za sebou „krušnou periodu mých studií, která znamenala jen lopocení 
v kondicích, v kanceláři a při tom zápasení  se zkouškami“. 
5Tamtéž, korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové 29.12., 30.12., cit. 31.12.1886. ANM, F. Veselý, k. 1, inv. 
č. 34. Výňatky z dopisů F. Veselého z Jičína, Prahy, Lipníka a z Tábora do roku 1892, dále potvrzení o praxi 
koncipienta: tamtéž, k. 1, inv. č. 3.  
6Lipník nad Bečvou měl v dané době přes 6000 obyvatel (1880: 6194, 562 domů). Brzobohatého Veselý 
charakterizuje takto: „má penízky, o kancelář se valně nestará a raději dělá muziku, je velký vlastenec a na svůj 
zevnějšek mnoho nedbá“. Domníval se, že místní židovská konkurence advokátů těží z Brzobohatého zájmu o 
politiku, hudbu a literaturu na úkor jeho kanceláře a chtěl to svou prací změnit. V kanceláři dr. Brzobohatého 
působili v této době asi dva písaři a jeden další koncipient. SOkA Benešov, týž fond, korespondence II b, F. 
Veselý M. Erbenové leden-únor 1887, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov. Výpisy z dopisů do 11.9.1890.  
7Sumy jsou zhruba srovnatelné s platy, které jsou pro moravské koncipienty uvedeny pro V. Šíleného v 80. a 
koncipienta R. Fischera v 90. letech. Malíř, J., c. d., s. 86. Tamtéž, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 
duben 1887, srpen 1889. 
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Lipnické a moravské poměry obecně postoje mladého koncipienta poznamenají. Vnímá je 

zažitou realitou velké části měst v Čechách, kde si česká národní většina postupně vydobyla 

důležité správní pozice a začínala ovládat i symbolický prostor na úkor německých 

spoluobčanů. Přestože se dvě třetiny obyvatel Lipníka hlásí k české národnosti, dominance 

německé minority je nepřehlédnutelná a její vnější formu naplňují důležité symboly moci – 

např. pouze německo-jazyčné nápisy nebo poštovní razítka. Zápas za změnu národních 

poměrů a českých pozic v tomto prostoru líčí Veselý do Čech jako vlastenecký úkol, „hnout 

stojatými lipnickými vodami“ se snaží v rámci čilé veřejné aktivity, která se stala pro 

absolventy práv dobrým zvykem a pro advokáty přímo nezbytností.8 Vedle vedení valné části 

kancelářské agendy a studia vstupuje Veselý do většiny místních spolků, ujme se správy 

besední knihovny, stane se jednatelem spolku moravských akademiků Radhošť, v rámci 

dobrých vztahů s živnostenskými kruhy také lipnického včelařsko-hospodářského bratrstva, 

ale věnuje se i kulturním zájmům, tj. hudbě, divadlu (jako amatérský herec, později divadelní 

režisér).9  

S dr. Brzobohatým vede politické schůze, itinerář jejich agitačních objížděk pokrývá 

nemalou část Moravy. Veselého pravidelné anonymní příspěvky do olomouckého 

svobodomyslného listu Našinec tepou nešvary lipnického národního života, píše i do místního 

tisku. Mezi těmito aktivitami složí v roce 1887 doktorskou zkoušku.10   

Národnostně konfliktní vztahy v Lipníku i na Moravě obecně se ve Veselého reflexi nesly 

v trojvrstevné rovině česko-německo-židovské. Od této doby se u něj objevuje negativní 

vnímání židovské komunity, které čerpá z hospodářského nacionalismu, z německé 

identifikace tamní židovské komunity a z profesní konkurence, čímž se tu mj. potvrzuje teze o 

významném podílu zápasu o pracovní místa pro zostření jazykových sporů konce 19. století.11  

 
8ANM, F. Veselý, k.  1, inv. č. 34. O JUDr. F. Veselém podle jeho korespondence z let 1885 až 1889. SOkA 
Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček, babička, Jičín, Benešov. Výpisy z dopisů. O Lipníku mluví jako o 
Kocourkově, „v národních poměrech je to hrůza hrůzoucí…národní nemožnosti jsou zde reálné“. Tamtéž, 
korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 11.1.1887.  
9SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček, babička, Jičín, Benešov. Výpisy z dopisů. Dále 
korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové leden-březen 1887. Byl členem např. Sukovy společnosti, Ústřední 
matice školské, politické Besedy, zpěváckého spolku Lípa, jednatelem občanské jednoty atd. Pro spolek Radhošť 
a Matici  pořádal Veselý finanční sbírky.   
10Tamtéž, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov. Výpisy z dopisů. Oslava promoce návštěvou Národního 
divadla s M. Erbenovou. Dále  korespondence II a, F. Veselý M. Erbenové konec roku 1887. ANM, F. Veselý, k. 
1, inv. č. 31, 34. 
11Malíř, J., c. d. , s. 98. K roku 1880 čítala židovská obec v Lipníku 12,4%, tj. 773 osob. Viz: Kuča, Karel, Města 
a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 3. díl, Praha 1998, s. 497. 

Lipnické národní poměry vidí Veselý jako „učiněný Kocourkov“. Česko-německý početní poměr je sice jasný 
(6000:400), ale zastupitelství je německé, starosta-poslanec je „němec“ (důsledně psáno s deklasujícím malým 
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Vědomí české národní slabosti kompenzoval Veselý v moravských poměrech 

distinktivními znaky své národní příslušnosti: vizuálně své postoje vyjadřoval veřejným až 

provokativním nošením čamary, k tomu důsledným používáním češtiny kdykoliv to bylo 

možné. Český vlastenec hledal podporu ve skupině podobně naladěných zástupců inteligence 

a ta se mohla kromě nezbytné spolkové platformy scházet v hostinci. I tady se jednalo o 

formu zápasu o symbolický prostor, když Veselý s druhy jako stálými zákazníky prosadí 

odebírání i českojazyčného tisku.12   

Především se mu ale jednalo o aktivní práci pro národ v rámci koncipientské praxe. Už 

v dubnu 1887 podá Veselý stížnost kvůli soudním protokolům psaným i v právních sporech 

českých účastníků pouze německy. Za úspěch lze považovat fakt, že se od této doby německý 

jazyk na protokolech objevuje pouze v případě, že se jedna ze stran hlásí k německé 

národnosti. Veselý pojme výsledek jen jako minimální, pro český národ na Moravě si 

představoval kvalitativně odlišnou pozici. Brzy také úspěšně vystoupil proti zmíněným 

jednojazyčným razítkům.13  

Veselému nepochybně v dalším profesním životě pomohla osobnost dr. Brzobohatého. 

Díky němu získal kromě profesně-politické školy i důležité společenské kontakty, Brzobohatý 

ho seznamoval s českými advokáty podobného naturelu jako byl on sám, uvedl ho k 

Neffovým, do olomoucké české společnosti, do luhačovického okruhu, seznámil s dr. 

Stránským v Brně atd.14 Asi jen díky těmto kontaktům mohl Veselý po složení advokátských 

zkoušek uvažovat o návratu na Moravu.  

V letech 1890-1892 se za účelem dokončení koncipientské praxe vrátil do Čech: „pro 

lepší praxi…lepší společenský život a blízkost dráhy“ zvolil Tábor a do kanceláře advokáta 

 
písmenem) a stejným způsobem Veselý vidí ostatní zástupce místní honorační vrstvy („advokát žid-němec, notář 
zuřivý němec, lékař Hanák němec…atd.“). SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, F. 
Veselý M. Erbenové za rok 1887, 1888 cit. 11.1.1887; dále k otázce židovské: „stávám se čím dále tím větším 
antisemitou  a než odejdu z Lipníka budu odpůrcem židů tak velikým jako brněnský Drask.“ [?], F. Veselý M. 
Erbenové 5.12.1888. Obraz židovského obchodníka nebo advokáta je v korespondenci značně stereotypní: 
„jejich špinavá praxe…kapsy si našpikovali penězi pošetilého lidu“. Tamtéž, 10.4.1889.  
12SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 1888-9. 
13Tamtéž, dědeček, babička, Jičín, Benešov. Výpisy z dopisů; karton korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 
jaro 1887. Kladné vyřízení ministerstva spravedlnosti ohledně protokolů v českém jazyce uveřejnil i list Právník. 
14Tamtéž, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové z Lipníka 1887-1890. Vesměs šlo o všechna větší města 
na Moravě. S dr. Brzobohatým přátelství  přetrvalo Veselého odchod, korespondenční styk i s jeho synem, 
dědicem advokátní kanceláře, se udržel i v poměrech První republiky. Viz: tamtéž, karton korespondence I a. 
Sám lipnickou zkušenost oceňuje po rozhodnutí město opustit takto: „ta dvě léta moravského exilu pro mne jsou 
dobrou, třeba trochu nepříjemnou školou…trp kozače, budeš atamanem“. Karton korespondence, zapsaná 
korespondence od 1.1.- 30.6.1889, F. Veselý M. Erbenové 9.1.1889. 
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Cikharta nastoupil s oceněním předchozího nadřízeného dr. Brzobohatého „za neúnavnou píli 

a za působení v každém směru výtečné“.15   

 

4.2 Benešov. 

V roce 1892 mohl čerstvý držitel advokátského oprávnění zvažovat lokality vhodné pro 

založení samostatné kanceláře. Jak již víme, nemohl se opřít o materiální zázemí a ve větším 

městě by se jméno začínajícího advokáta potýkalo s nemalou konkurencí a riziky. Na 

seznamu potenciálních míst profesního zakotvení F. Veselého se tak objevily vesměs malá 

venkovská  města. V rozhodování, v němž Veselý zohledňoval názor manželky, se uplatnilo 

několik zajímavých rovin vypovídajících o hodnotové orientaci manželů.  

Které faktory se při výběru ukazovaly jako zásadní? Jednak se zvažovaly podmínky 

bydlení (finanční, zdravotní), dostupnost železnice, národní, kulturní, spolkové a vzhledem k 

plánované rodině školské poměry, další rovinou byly informace o profesní konkurenci a míře 

podpory formou agitace přátel a známých. Úspěšnost advokáta se měřila jeho klientelou a ta 

zase závisela na konexích. Ty byly ve všech zvažovaných lokalitách zajištěny a do popředí se 

tak mohly dostat faktory uváděné v prvním pořadí.16 Ve prospěch Benešova u Prahy, 

venkovského města s typicky zemědělským zázemím, působila: 1. blízkost železnice důležitá 

pro předpokládanou politickou činnost a schůze, 2. manželé si zde mohli pronajmout nový a 

zdraví nezávadný byt (i když na jejich vkus ne zrovna levný) a kancelář, 3. pražské noviny a s 

 
15SOkA Benešov, korespondence II b, F. Veselý M. Erbenové 17.4.1890. Veselý hledal podnětnější prostředí – 
kulturně (v Lipníku mu vadila nedostupnost aktuálních informací) i národně („z mizérie zdejší národní přece 
zatoužím po uvědomělosti české“). Tamtéž, korespondence II, F. Veselý M. Erbenové 4.3.1888. U dr. Cikharta 
v Táboře měl proti svému očekávání srovnatelnou gáži jako v Lipníku, tj. 80 zl. plus dalších 80 zl. novoročné a 
diety 4 zl. za den. Pracovní doba byla rovněž stejná, kancelář měla dopolední (8-12) a odpolední frekvenci (2-6), 
svátky (9-12). Do Tábora se v konkurenci více jak dvaceti kandidátů dostal s pomocí přímluvy moravského 
advokáta dr. Pluhaře. Tamtéž., korespondence II b, dopis 17.4.1890. Osvědčení o praxi viz:  ANM, F. Veselý, k. 
i, inv. č. 3. Advokátskou zkoušku Veselý složil v létě 1892 „s velmi dobrým výsledkem“, 12.12.1892 byl zapsán 
do seznamu tuzemských advokátů se sídlem v Benešově. C. k. vrchní zemský soud F. Veselému 29.11.1892.  
16Mezi užším výběrem byly Votice, Horažďovice, Jevíčko, výjimku z malých měst tvořily Hranice, Olomouc 
(kontakty Z. Lepaře) a Brno (konexe dr. Stránského a Tučka). Jevíčko mělo mít zásadní klady: levný byt 
(čtyřpokojový s kuchyní za 120 zl. ročně ve srovnání s 400-500 zl. za totéž v Benešově), „…dostal bych ihned 
záložnu a spořitelnu“, uváděl Veselý. Benešov se při úvahách objevil naposledy, tam platilo: „…všecko mi 
vyšlapal strýc Kracík.“ MUDr. J. Kracík byl zeměpanským okresním lékařem, Veselému měl zajistit místo u 
benešovské filiálky Živnostenské banky a získat pro jeho kancelář „důležité činitele“. Konkrétní údaje chybí. 
Jeden Veselého přítel vyjádřil nezbytnost konexí takto: „…nyní každý, kdo není obrněn spořitelnou, bankou 
nebo panstvím, musí svádět tuhý, krušný boj o kousek chleba.“ Tamtéž,, korespondence I a, Vítězslav (?) F. 
Veselému 15.1. 1893. SOkA Benešov, korespondence I a, F. Veselý M. Erbenové podzim 1892, cit. 29.11.1892, 
9.12.1892 a další dopisy přátel adresované Veselému tamtéž.  
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nimi přehled o aktuálním dění byly k dostání pohotově, stejně tak byla příhodně blízko oběma 

ceněná kultura pražského centra.17  

Malé město u Prahy spolu s blízkým zámkem Konopiště, od roku 1887 ve vlastnictví 

arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a později i následníka trůnu, vstoupilo do obecnějšího 

povědomí. V průběhu druhé poloviny 19. století mohla lokalita těžit z faktu, že se stala sídlem 

okresního hejtmanství, dvou vojenských posádek, střediskem školství a dopravní stanicí 

(železnice z roku 1871 na trase Praha-Veselí-Velenice-Gmünd), tedy lokalitou s poměrně 

dobrou občanskou vybaveností. V době, kdy se Veselí přistěhovali, procházelo město 

výraznou vnější proměnou v rámci stavební modernizace, rostl  počet obyvatel i jejich životní 

úroveň. S výjimkou vojska se valná většina obyvatel hlásila k česko-moravské obcovací 

řeči.18  

Pokud jde o sociální strukturu obyvatel a tedy i potenciální klientelu, byly v Benešově 

zastoupeny především živnostenské složky, v jeho zemědělském okolí převažovalo přirozeně 

rolnické obyvatelstvo, tzn. že se nedalo počítat s příliš movitou klientelou. Vyššího sociálního 

statusu dosahovaly na přelomu století např. někteří jednotlivci i rodiny z řad místní židovské 

 
17Tamtéž, F. Veselý M. Erbenové podzim 1892, M. Veselá F. Veselému 1891, listopad 1892.  
18Počet obyvatel do konce století vzrostl ve srovnání s rokem 1869 téměř o polovinu (z 4407 v roce 1869 na 
7421 v roce 1900), počet domů v témže období stoupl z 297 na 422. Podle posledního předválečného sčítání 
obyvatel z roku 1910 bylo 94% obyvatel římsko katolického vyznání (z počtu 6866 osob - se započítáním vojska 
7420 - se k některé z protestantských konfesí přihlásilo kolem 1% obyvatel, jedinou větší nábožensky odlišnou 
skupinu tvořili Židé (361 občanů se hlásilo k izraelskému náboženství). Vzdělanostní úroveň obyvatel obce  (k 
roku 1900) byla podle oficiálních údajů solidní. Nebývalý stavební rozmach proměnil podobu městského jádra i 
okolních ulic. V roce 1872 byly vydlážděny hlavní části Velkého náměstí (dnes Masarykovo), do prvního 
desetiletí nového století byl se značnými náklady zaveden veřejný vodovod (1906), moderní kanalizace a 
petrolejové patentní lampy vytlačené těsně před první válkou elektrifikací (1913-1914). Dopravní dostupnost se 
zlepšila, když k železniční stanici na trati Praha-Vídeň přibylo silniční spojení na Tábor, Jihlavu a Vlašim. 
Doprava byla ale drahá – za cenu autobusové jízdenky prvního autobusu na trati Neveklov-Benešov (1909) bylo 
možné koupit 1kg hovězího masa.  

Po hospodářské stránce dominoval městu arcivévodský pivovar a dva lihovary. Finanční ústavy reprezentovala 
po krachu občanské záložny (1866-1887) Městská spořitelna (1888), Okresní hospodářská záložna (1882) a 
filiálka Hospodářské úvěrní banky (1894). V pojišťovacím oboru zde měla jako v jednom z prvních českých 
měst zastoupení společnost Riunione adriatica di Sicurita, kde se angažoval zemský poslanec J. Frank, později 
v čele stál G. Baumgartl (do roku 1923) a G. Porges (mezi roky 1903-1930). 

Spolkový život byl tak jako v jiných městech na přelomu století pestrý - vedle sociálně podpůrných spolků se 
zde nacházela např. Občanská beseda, odbor Ústřední matice školské, živnostenské vrstvy zastupovaly jejich 
zájmové organizace (od roku 1899 i hospodářské družstvo). Ze škol se zde nacházely dívčí a chlapecká 
měšťanská škola, c. k. gymnázium Františka Josefa I. a školy živnostnické. Benešov měl od roku 1899 veřejnou 
nemocnici (pod jménem Rudolfa a Stefanie). Blíže o Benešově viz: Monografie města Benešova a okolí. 
Benešov 1938, Tywoniak, J., Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov 1992, s. 291 ann. Týž, Sborník 
vlastivědných prací z Podblanicka. Praha 1990, s. 99-117. Ke stavebním proměnám města v daném období 
v edici Zmizelé Čechy též: Procházková, E., Benešov. Praha 2005, zejména s. 25- 37. Dále torzovitě dochované 
záznamy ze sčítání lidu, např. z let  1900-1. SOkA Benešov, fond Archiv města Benešova, k. 189, inv . č. 1007.    
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obce. Početní zastoupení židovské komunity dosáhlo právě v rozmezí let 1890-1900 svého 

maxima – téměř 8 % (447 osob) z místního obyvatelstva.19  

Veselého výše zmíněný hospodářský antisemitismus byl v prostředí Benešova 

konfrontován s odlišnou koncepcí židovství. Nová generace většinou ekonomicky úspěšných 

rodin ve městě (hlavně obchodníci bratři Schönbaumové, zemský poslanec, majitel 

benešovského prvního hospodářského lihovaru M. Steindler, advokát J. Taussig nebo rabín O. 

Kraus) stála v čele zdejšího česko-židovského asimilantského hnutí a identifikovala se při 

přihlášení k izraelské konfesi s českým národem. Především autorita M. Steindlera (1853-

1917), tehdejšího předsedy benešovské židovské obce, přispěla v roce 1894 k převedení 

židovských dětí do českých národních škol. Později vedla agitace těchto osobností i ke 

zrušení soukromé německé školy v Divišově (udržované tamní židovskou náboženskou 

obcí).20  

Jednou z výrazných osobností tohoto hnutí byl zmíněný advokát Julius Taussig, Veselého 

generační druh. Právě jeho ve městě zavedená advokátská kancelář (v jejím čele stál od roku 

1894), sídlící na prestižní adrese na hlavním náměstí, představovala potenciální konkurenci 

pro nováčka F. Veselého. J. Taussig mohl navazovat na jméno svého otce Jakuba Taussiga 

(1827-1896), který svou advokátskou kancelář ve městě otevřel již v roce 1867, pro rodinné 
 

19SOkA, fond Archiv města Benešov, k. 189, inv . č. 1007, sčítání lidu 1900-1. Kuča, K., c. d., 1.díl, Praha 1996, 
s. 87. Tywoniak, J., Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov 1992, s. 301-2.  
20O agitaci proti židovské konfesijní škole viz: Hlasy od Blaníka, Jiskra. K významné hospodářské roli židovské 
komunity pro město na konci 19. století a období před první válkou viz: Židovský památník v Benešově. 
Důležitou pozici měla v Benešově z židovských podniků např. firma ATAS (Alfred Taussig, Josef Porges), měla 
asi 70 zaměstnanců a od roku 1910 se ve městě stala centrem prodeje textilu a galanterie, firma vlastnila zároveň 
výrobnu prádla. Významnou pozici ve městě zaujímal také E. Orenstein (politický realista) jako nejvýznamnější 
výrobce a prodejce likérů, menší konkurencí v oboru mu byla firma Klein.   

M. Schönbaum (někdy jako Schoenbum) vedl úspěšný benešovský obchod se železářským zbožím, jeho jméno 
se stalo pojmem, známý je jeho syn Emil Schönbaum (1882-1967), pražský univerzitní profesor v oboru pojistné  
matematiky a statistiky. Působil jako odborník na sociální pojištění, první ředitel Všeobecného pensijního ústavu 
(od roku 1919), v cizině jako expert Mezinárodního úřadu práce vypracoval podklady a osnovy sociálního 
pojištění v Řecku a Jugoslávii v roce 1930. Před nacistickou okupací 1939 odešel do USA, jako poradce MÚP 
působil v Mexiku (v roce 1942 zde schválili jeho návrh na sociální pojištění), USA, Kanadě, jihoamerických 
republikách, v Montrealu vedl dr. Schönbaum odborné kurzy. Byl prohlášen „otcem amerického sociálního 
pojištění“. Také Čs. exilová vláda v Londýně ho pověřila prací na reformě sociálního pojištění v obnoveném 
Československu. Zemřel v Mexiku.  

Moric Steindler byl zemským poslancem za českobudějovickou obchodní a živnostenskou komoru, za níž se 
angažoval v dalších zemských institucích, byl dlouholetým členem okresního zastupitelstva a výboru. Lihovar 
v Benešově založil v roce 1854, po roce 1894 přibyl v pořadí druhý ve vlastnictví Františka Ferdinanda. Na 
významnou pozici M. Steindlera pak navazovali dědicové, jeho syn Jakub vybudoval rodinný velkostatek, kvůli 
nezákonnému postupu Františka Ferdinand dˇEste při scelování pozemků kolem velkostatku Konopiště se dostal 
do právního sporu se zámeckou správou, vyhrál ho, a to je dodnes v Benešově považováno za projev váhy práva 
a spravedlnosti ve „starém Rakousku“. Jeden z mnoha vnuků M. Steindlera Josef (1891-1942) byl mezi válkami 
několikanásobným, zasloužilým starostou města, někdy v té době přestoupil ke křesťanské víře, v roce 1942 se 
stal obětí heydrichiády.  
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bydlení zakoupil dům na hlavním náměstí a svou společenskou prestiž posiloval čilou 

veřejnou aktivitou.21  

Takovým reálným a symbolickým kapitálem Veselý na začátku kariéry nedisponoval. 

Sice se nemohu opřít o dokumenty, které by vypovídaly o sociálním profilu klientely obou 

advokátů, ale je pravděpodobné že výše zmínění židovští občané využívali služeb dr. 

Taussiga. Veselý se ovšem (asi i proti svému očekávání) na platformě sdílené politické a 

kulturní orientace se svou profesní konkurencí brzy sblížil. Přiznává, že se přitom vnitřně 

potýkal s dosavadní negativní osobní zkušeností s židovskou populací. Prameny zmiňují 

spolupráci obou benešovských advokátů v rámci Masarykovy strany lidové-pokrokové (viz 

níže), benešovských spolků, Městské spořitelny nebo charity, navzdory osobnímu přátelství je 

však v prostoru maloměsta možná i vzájemná řevnivost kolem získávání zakázek na placenou 

právní pomoc (vedle přirozených střetů v „právních sporech a potyčkách venkovské 

advokacie“). 22  

F. Veselý byl v době svého příchodu v pořadí třetím zástupcem své profese ve městě. 

Podobně jako v případě jeho výše zmíněného kolegy se neoddělitelnou složkou dobrého 

jména jeho advokátské kanceláře stala široce pojatá veřejná činnost. Advokátský stav se 

z prestižních i ryze pragmatických důvodů zapojoval do spolkových struktur, často se jeho 

zástupci objevovali i jako vlastní organizátoři spolkových aktivit. Tato skutečnost jim 

především pomáhala rozšiřovat důležité společenské a osobní kontakty a následně roztahovat 

vlastní klientské sítě.23  

 
21Byl volen do městské rady, obecního zastupitelstva - jako jeho člen zasedal v ředitelství Městské spořitelny  na 
jejím založení se podílel vedle E. Engla, M. Steindlera, V. Haeringa a starosty Starka – účastnil se mecenátu atp. 
Viz např.: JUDr. Jakub Taussig, advokát, veřejný činitel 1827-1896. In: Hlasy od Blaníka, roč. 12, 1896, č. 5, 
1.3., s. 3. O Městské spořitelně Tywoniak, J., Konopiště a Benešov v minulosti, s. 265. SOkA Benešov, fond 
Archiv města Benešova, k. 188, inv. č. 1006, seznamy voličů 1864-1900. Tamtéž, k. 189, inv. č. 1007, sčítání 
obyvatel.  

Rodina Haeringů patřila k předním ve městě, lékař V. Haering (1850-1900) byl benešovským starostou, podílel 
se na založení Městské spořitelny, dlouhodobě propagoval stavbu veřejné nemocnice, kterou schválilo obecní 
zastupitelstvo až v roce 1894, od roku 1880 byl také panským lékařem na Konopišti. Jeho syn V. Haering (1882-
1942) šel v profesních stopách otce, je veřejně známější osobou, byl dobrovolníkem v protiturecké válce 1912, 
ošetřujícím lékařem u čs. vojska za Velké války, mj. u Zborova, později vrchním lékařem čs. vojska v Rusku. Po 
návratu do vlasti (1920) byl zaměstnán u ministerstva zdravotnictví, od konce roku 1938 byl předsedou Česko-
slovenského Červeného kříže, po zatčení gestapem zemřel v německé káznici Hammeln. Sborník vlastivědných 
prací z Podblanicka. Českoslovenští legionáři z okresu Benešov. Sv. 41. Praha 2001, s. 243-245; 300. výročí 
založení gymnázia Benešov 1703-2003. Benešov 2003, s. 8, s. 11.  
22ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2458. Dr. Julius Taussig,; k. 22, inv. č. 2577. Ze staré do nové doby (rkp.).  
23K modelu běžných aktivit advokáta a jeho role jako nositele modernizace viz c. d. : Malíř, Jiří, Advokát - 
Příklad JUDr. Václava Šíleného. In: Fasora, L.- Hanuš, J,- Malíř, J., Člověk na Moravě 19. století, s. 79-110.  
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F. Veselý vstoupil do všech společensky a profesně důležitých spolků a organizací, které 

vytvářely barvitost benešovského života tak jako mnoha dalších českých maloměst před první 

světovou válkou. První zájmovou organizací, do které deklarativně zamířil, byla místní 

jednota Sokola, jak jsem již uvedla, následovalo členství zejm. v odboru Ústřední matice 

školské, Občanské besedě, Akademickém klubu, zapojení do mecenátu formou příspěvků na 

Husův fond pro chudou českou mládež a dalšího fondu pro chudé studenty místního 

gymnázia. Od roku 1909 zasedal ve správním výboru Městské spořitelny (po roce 1918 

působil v jejím ředitelstvu). Asi v roce 1904 se stal členem, brzy předsedou Spolku majitelů 

domů v Benešově.24 Na všech uvedených místech se setkával s J. Taussigem, který navíc 

právně zastupoval benešovskou obec. Jeho činnost a součinnost s Veselým považuji za 

zajímavou, proto zde v krátkosti k jeho osobě uvedu několik informací. 

Dr. Julius Taussig (1857-1940) zvolil po studiu benešovského gymnázia profesi svého 

otce, doktorátu dosáhl v roce 1885 v Praze. Po otci „zdědil“ nejen advokátní praxi, ale 

všechny důležité funkce ve městě (v městské radě, okresním a obecním zastupitelstvu, 

v Městské spořitelně). Stal se hlavním mecenášem chudých studentů (stál v čele Spolku k 

podporování chudých studujících, byl místostarostou místní organizace Husova fondu) a 

sociálně slabých vůbec. Inicioval založení městské knihovny (jeho vlastní knihovna – 

otevřená studentům stejně jako později rodinná knihovna Veselých - údajně čítala úctyhodné 

množství knih, včetně anglických, francouzských a německých, v maloměstských poměrech 

to prý udivovalo), zasloužil se o založení archivu a městského muzea. Kromě této 

angažovanosti se věnoval literární tvorbě a divadlu, dopisoval do pražských kulturně 

zaměřených listů.  

J. Taussig se politicky ztotožnil s lidovou stranou T. G. Masaryka, byl významným 

členem a v dalších souvislostech o něm bude ještě řeč, vyšší politické ambice stát se zemským 

nebo říšským poslancem ale podle všeho neprojevil. Přispíval do realistického Času a stejně 

orientované táborské Jiskry. Jako dlouholetý (do roku 1933) předseda místní židovské obce 

prosazoval před Velkou válkou pokrokovou myšlenku česko-židovské asimilace asi v podobě, 

v jaké ji představil realistický program.25   

 
24SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton neoznačen, členské legitimace. Ke Spolku majitelů domů také 
text níže.  
25Židovský památník v Benešově. Dále SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton novinové články 20. léta, 
Veselý F., dr. Julius Taussig. Přednáška při příležitosti Taussigových padesátých narozenin při účasti Masaryka, 
Herbena, Boučka aj. Veselý zde shrnul dojmy z Taussigovy role pro českožidovskou asimilaci v Benešově i pro 
jeho vlastní osobní názor na židovství (setkání se zdejšími židovskými rodinami „prodchnutými češstvím“, 
s „pokrokovostí“ prosazovanou J. Taussigem jako starostou místní židovské obce). Dále Veselý, F., JUDr. J. 
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Celková koncepce veřejné aktivity obou advokátů ve městě úzce souvisela s jejich 

stranickopolitickou příslušností, proto je třeba ji na tomto místě věnovat bližší pozornost. 

 

4.3 Za Masarykovu politickou stranu.  

Česká strana lidová, později pokroková, je bezpochyby neoddělitelně svázaná s osobností 

T. G. Masaryka, v méně kladném ohledu se tento fakt projevil v závěru její existence – bez 

jeho tmelící osobnosti nedokázal tento malý, intelektuálně zaměřený subjekt v nových čs. 

poměrech obstát. Nikdy v průběhu své dvacetileté existence nevykazovala strana větší volební 

úspěchy ani se nemohla opřít o konzistentní a širokou členskou základnu. O to zajímavější je 

kulturní vliv, který této objektivně malé straně nelze v české předválečné společnosti upřít. 

Historie jejího vzniku byla mnohokrát popsána v souvislosti s pozorností věnované činnosti 

prof. Masaryka před světovým konfliktem. Přesto je třeba uvést alespoň několik stručných 

poznámek.26   

Po rozchodu s mladočeskou stranou (1893) a rezignaci na poslanecký mandát za její řady 

se T. G. Masaryk mohl ve své další veřejné činnosti opřít zejména o spisovatele a žurnalistu J. 

Herbena a jeho list Čas, básníka J. S. Machara, hnutí českožidovských asimilantů nebo 

evangelickou inteligenci v Čechách a na Moravě. V tomto politickém mezidobí se věnoval 

publikační činnosti a jeho klíčové monografie vycházející v rychlém sledu do konce 90. let 

mohou být dnes nahlíženy jako teoretická příprava uceleného programu budoucí strany 

 
Taussig, in: Blaník, roč. XIII, 1932, č. 40, 1.10., s. 1.  ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2458, Dr. Julius Taussig,  k. 
22, inv .č. 2577. Ze staré do nové doby (rkp.). K J. Taussigovi další články: Dr. Julius Taussig. Advokát a 
funkcionář České strany pokrokové na Benešovsku, in: Jiskra, roč. 10, 1912, č. 40, 3.10., s. 1-2. Tamtéž, Náš 
Jubilant, roč. 10, 1912, č. 41, 10.10., s. 1-3. Weisskopf, M., Dr. Julius Taussig pětasedmdesátníkem, in: Blaník, 
roč. 18, 1937, č. 42, 16.10, s. 1. K vztahu obou advokátů také Taussig, J., K západu slunce se chýlí, in: Blaník, 
roč. XIV, č. 38, 16.9., s. 2. O jeho příspěvcích na charitu viz tiskové zprávy v místních Hlasech od Blaníka a 
táborské realistické Jiskře z let 1895-1914).  

Bylo by jistě zajímavé sledovat kariéru a světonázor J. Taussiga blíže a paralelně porovnat s životem rodiny F. 
Veselého, jednak pro jeho pokrokové názory a inovace prosazované ve městě, pro jeho národně českou 
identifikaci, i vzhledem k tomu, že v jeho rodině se také advokátská profese dědila, jeho syn Jakub byl rovněž 
advokátem v Benešově a pravděpodobně mohl do druhé světové války navázat na vydobytou prestiž a postavení 
otce stejně jako dcera F. Veselého Ludmila; jeho dcera se provdala rovněž za advokáta-realistu. Bohužel jsem 
ale pramenný materiál k této rodině neobjevila.    
26K osobnosti T. G. Masaryka existuje dnes obrovská bibliografie, většinou se vztahující k jednotlivým fázím 
jeho života (je zajímavé, že ucelený životopis dosud čeká na zpracování), myšlenkovému vlivu na českou 
společnost apod. Pro své účely budu v částech věnující se pokrokové straně vycházet především ze dvou prací: 
Skilling, G., T. G. Masaryk: Proti proudu 1882-1914. Praha 1995; Dvořáková, Z., Než se stal prezidentem. T. G. 
Masaryk a realisté – 1882-1918. Praha 1997. Dále k ustavení lidové strany mj. Tobolka, Z. V., Politické dějiny 
československého národa od roku 1848 až do dnešní doby. Díl III (1879-1914), Praha 1936, s. 282-290.  
Nejnověji viz: Malíř, J.- Marek, P. a kol., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu 1861-2004. I. díl: Období 1861-1938. Brno 2005, s. 373-393.    
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politického realismu - sociálněreformní, neradikální a demokratizační koncepce transformace 

monarchie. Smířlivé řešení národnostního konfliktu v českých zemích s duchovní výchovou a 

historickým úkolem malého českého národa nastíněné v těchto pracích se v rámci stávajícího 

politického spektra prosadit nemohlo. Kolem Masarykovy vize „nepolitické politiky“, tj.  

sledu každodenních obrodných činů (hlavně na poli sociálním, náboženském, pro odstranění 

česko-německého antagonismu) zahrnující předlitavskou i celoříšskou úroveň se v 90. letech 

soustředilo několik pestrých skupin intelektuálů – od žurnalistů, židovské inteligence,  

mladých univerzitních učitelů, vědců a jejich studentů, po slovákofily, tolstojovce nebo 

volnomyšlenkáře (příp. šlo o zástupce s kombinací několika těchto charakteristik).  

Ve druhé polovině 90. let lze již v českém kulturně-politickém životě mluvit o 

vyprofilovaném směru tzv. realistů. V něm se tedy vedle starších „mafiánů“ z 80. let, 

především Masarykova dlouholetého souputníka J. Herbena, objevují nová jména -  advokáta 

V. Boučka, F. Veselého nebo E. Körnera a Z. V. Tobolky. Byli to právě tito jmenovaní a 

několik dalších, kteří se postavili do čela snahy o samostatnou politickou organizaci.27 

Masaryk sám se domníval, že na takový krok je ještě brzy. I on měl však své politické 

ambice. Výše zmíněná skupina rozběhla na podzim roku 1899 akci na finanční zajištění 

tiskového orgánu strany, tj. Herbenova Času, pro tento účel mělo být založeno družstvo. 

Slibný začátek při upisování podílů ale zastavila tzv. Hilsnerova aféra.28  

Masarykovo principiální vystoupení proti antisemitismu a rituální pověře pozicí 

realistického okruhu otřáslo. Na druhé straně zvýšila „hilsneriáda“ ochotu jejího hlavního 

aktéra ustavit samostatnou stranu politického realismu, o níž se definitivně rozhodlo - 

uprostřed celé nechutné aféry - na schůzi podílníků tiskového družstva Čas 17. prosince 1899. 

Po straně agrární vznikla jako poslední z významnějších českých politických subjektů. F. 

Veselý stál u jejích počátků a až do jejího zániku byl ochoten se na její obranu zaplétat do 

nelehkých konfliktů a postupovat asi i větší finanční ztráty. 

Ustavující sjezd České strany lidové (realistické) byl svolán na 31. března a 1. dubna 

1900 do pražského hostince U Štajgrů ve Vodičkově ulici. Pod předsednictvím F. Veselého 

 
27K definici politického realismu viz Skilling, G., c. d., s. 77 an. Herben uvádí, že původně hanlivé označení 
„maffie“ pro okruh Masarykových stoupenců pochází od J. Grégra, na přelomu století se ujalo označení 
„Masarykova sekta“. O období J. Herbena strávené po boku profesora Masaryka viz: Herben, J., Kniha 
vzpomínek. Praha 1935, s. 267 ann.  
28Herben uvádí, že na přeměnu listu v deník potřeboval v roce 1899 nejméně 60 tisíc zl., které ale družstvo 
nezajistilo. O roli hilsneriády na zajištění podílů družstva Čas viz: ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2740, J. 
Herben F. Veselému 22.11.1899; inv. č. 2822, T. G. Masaryk F. Veselému 3.3.1903. Dále mj.: Herben, J., T. G. 
Masaryk. Život a dílo presidenta osvoboditele. Praha 1927, s. 100 an., Týž, Kniha vzpomínek, s. 100, 181 ann,    
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byl přijat tzv. rámcový program (jeho doplnění bylo odloženo), jeho hlavním autorem a 

redaktorem nebyl nikdo jiný než Masaryk, stylizací dalších částí programu – tzv. červené 

knížky, už název upozorňuje na skutečnost, že pro potřeby praktické politiky šlo o příliš 

dlouhé teoretické pojednání - pověřil odborníky ze svého okruhu, ať již šlo o jazykovou 

otázku, školskou a kulturní část programu nebo hospodářské a sociální požadavky. Na 

autorizaci se pak podílel širší realistický okruh včetně Veselého.29  

Sjezdové jednání uzavřel na nedělním obědě jeho předseda Veselý – náležitě ocenil 

dosavadní Masarykovu práci a připomněl, že nehledě na okolní štvanice a umlčování jeho 

hlasu může počítat s plnou podporou svých stoupenců.30  

Spolu s podobnými proklamacemi a nadějemi vkládanými do prvního boje o mandáty si 

s sebou nově ustavený subjekt české politické scény nesl do počátku značný handicap. Jeho 

přeměnu do stranické reorganizace v roce 1905-1906 lze totiž spíše než ke straně přirovnat k 

politickému sdružení lidí, které dohromady svedly politicko-filozofické ideje zakladatelské 

osobnosti. Brzy se mělo ukázat, že existující rozdíly představ i zájmů příliš ztěžují 

vnitrostranickou komunikaci. Všechny disparátní skupiny měl spojovat pouze pražský 

Politický klub České strany lidové (1901), jediná organizační báze strany pořádající jen 

občasné veřejné schůze a přednášky. Do stavu vnitřní opozice se při této stranické 

rozvolněnosti postupně propracovala skupina mladší generace tzv. mladorealistů (s ohniskem 

kolem absolventa Gollova semináře Z. V. Tobolky, J. Grubra, bratrů Žaludových nebo 

 
29Ke sjezdu a programu: ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 4. Sjezd České strany lidové (realistické) 31.3-1.4.1900 aj. 
Program požadoval autonomii vycházející z etnicky spravedlivější interpretace státního práva, to konvenovalo 
sociálním demokratům. Masaryk přišel s novým pojetím samosprávy inspirujícím se v britském modelu, 
navazoval i na Palackého verzi autonomismu. Do požadavku demokratizace bylo zahrnuto všeobecné volební 
právo, s tím souvisela reforma zemských sněmů, dále se objevil požadavek rovnoprávnosti žen atd. Důležitý 
prostor byl věnován ekonomicko-sociální oblasti – s důrazem na hospodářské osamostatnění jako základny 
reálné politické moci, v sociální části pojednané z pozic důsledně reformistických a humanitních (Masarykův 
„etický socialismus“, jak ho vymezil ve spise Sociální otázka z roku 1898) zazněl požadavek osmihodinové 
pracovní doby, soustavy povinného pojištění atp. Na přílišnou teoretičnost, specifičnost a podrobnost programu 
upozorňovala brzy formující se vnitrostranická opozice tzv. mladorealistů. Malíř, J.- Marek, P. a kol., Politické 
strany, s. 377 an. O programu také: Dvořáková, Z., c. d., s. 90 ann.; Rosol, E.. K., Česká strana pokroková. Její 
vývoj, snahy a cíle. Praha 1909. Chalupný, E., Vznik české strany pokrokové. Historické vzpomínky dle 
původních pramenů. Praha 1911. 

Vývoj a dopracování rámcového programu srov.: Program české strany pokrokové. Praha 1912. Tento byl pojat 
jako definitivní, vznikl za nové situace ve straně (viz text níže), Masaryk byl převážně jen jeho redaktorem. 
Zdůrazňovaly se opět všeobecné reformy, rovnoprávnost národů, autonomie a principy demokracie aplikované 
od oblasti mezinárodních vztahů po kulturněvýchovnou sféru. Požadavky byly modelovány momentálními 
politickými spojenci, např. v návrhu řešení sociální a rolnické otázky je oproti roku 1900 patrné zmírnění tónu. 
Značný prostor byl věnován tzv. ženské otázce (viz s. 70 ann., 112 ann.).  
30ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 4., Dvořáková, Z., c. d., s. 90. 
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tajemníka strany J. Ventury), k níž se přidali další, zejména advokát V. Bouček, univerzitní 

vědci a pedagogové, velmi činný v ní byl později právník a sociolog E. Chalupný.31  

Této frakci se nelíbila taktika a forma politické práce tzv. starorealistů, útočili hlavně na 

Herbenův způsob vedení realistického tiskového orgánu, levicovou orientaci listu, proti jeho 

nepřehlédnutelné nedbalosti i nezpůsobilosti ve finančních otázkách i osobně nesnášenlivému  

evangelictví redaktora Času. Od roku 1902, kdy vůdčí osobnost frakce Z. V. Tobolka založil 

tiskařské a vydavatelské družstvo Přehled, disponovali „mladí“ vlastní publicistickou 

platformou a překonali tak bariéry, které jejich kritice a deklarovanému zápasu o pravdu 

poznání kladl majitel Času. Nová politická revue, do roku 1906 druhý realistický list 

s neopominutelným kulturně-politickým významem, kolem sebe soustředila vědecký 

potenciál strany a zpočátku měla plnou podporu stranického předsedy. A to i navzdory tomu, 

že na stránkách Přehledu se již od  jeho prvních ročníků tříbily odlišné postoje, od podzimu 

roku 1903 lze na jeho stránkách rozpoznat přímo přeměnu frakce v „druhé realistické 

centrum“, jak ukázal historik M. Kučera.32 Tobolkova frakce výmluvně upozornila na 

nezbytnost stranické reorganizace. Z původního nevýhodně pestrého uskupení intelektuální 

elity s modelem volné pluralitní struktury se - po definitivním rozchodu mladých realistů 

s mateřskou stranou (1906), s níž její řady opouštěl i hlavní kádr realistických vědců a 

vysokoškolských profesorů – otevřel prostor pro modifikovanou moderní stranu 

s charakteristickou disciplinou a jednotnou ideologií, tedy schopnou pravidelné politické 

práce a příprav na účast v parlamentě. Katalyzátorem této přeměny se měly stát především 

finanční těžkosti Času. A zde se projeví osobnost F. Veselého.  

 
31K tématu vnitřní opozice ve straně lidové vycházím ze zásadního článku od M. Kučery viz: Kučera, M., 
Vnitřní opozice v České straně lidové (Revue Přehled 1902-1906). In: Moderní dějiny 5, 1997, s. 25-70. 
32Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské Přehled bylo postaveno na akciovém podílnictví členů. Přehled 
vycházel v letech 1902-1914, díky okruhu, který kolem svého listu Tobolka soustředil, vykazovala revue velmi 
solidní úroveň odborných kritik i polemik (kromě jiných přispíval filozof Drtina a Krejčí, sociolog Foustka a 
Bláha, historikové Vančura, Hrejsa, Novotný, mezi dalšími také J. Jakubec, V. Tille, A. V. Kraus atd.). 
Důležitou okolností, která dobrému vztahu s Časem a starorealisty obecně nepřispěla, bylo to, že v Přehledu 
měli možnost publikovat také nestraníci (od třetího ročníku). Interpretace celého procesu rozkolu v rovině 
generačního sporu, jak ho pojala Z. Dvořáková, je asi pouze dílčí pravdou a nevystihuje jeho mnohavrstevnatost. 
Tobolkova skupina ve straně se vzdalovala Masarykově pohledu na úkoly strany, rozcházela se s ním v poměru 
k mladočeské straně, k pokrokářským radikálům nebo i v otázce česko-německého smíru. Zásadní vymezení 
zaznělo k dosavadní formě politické práce, kritika směřovala proti slabé agitaci s nedostatečnou síti místních 
organizací v Praze i mimo ni, šířce zájmů znesnadňující politickou koncentraci a účinné veřejné působení, 
neefektivnímu hospodaření atp. Nakonec se na stránkách revue objevily články proti Masarykově náboženské 
filozofii (zejména z pera jeho žáka Chalupného), o neslučitelnosti vědy a víry. K dosavadním politickým 
neshodám se tak přidaly vědecké, filozofické i lidské. Křídlo Přehledu se v lednu 1906 z velké části sloučilo 
s mladočechy, menšina kolem Chalupného jako redaktora Přehledu tak učinila - po neúspěchu své mezistranické 
pozice – o rok později. Viz: Malíř, J.- Marek, P. a kol., Politické strany, s. 379-380. Kučera, M., c. d., s. 63-64, 
66-7.  
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4.4 Realistický Čas.  

Na přelomu dvou století hrál tisk v politickém životě nemalou úlohu. Proto se s úvahami 

o založení samostatné strany zákonitě objevila myšlenka na přeměnu dosavadního  

realistického týdeníku Čas na deník. Potřebný kapitál mělo Herbenovi zajistit Tiskové a 

vydavatelské družstvo Čas (1899), jehož stanovy vypracovali renomovaní advokáti (F. 

Veselý, V. Bouček, E. Körner a Z. V. Tobolka). Sebraný finanční základ z výše zmíněných 

důvodů spojených s hilsneriádou nedostačoval k vlastní tiskárně, a proto tiskárenské kapacity 

opatřilo smluvní ujednání s E. Beaufortem, pražským tiskařem a nakladatelem.33 Problémy 

družstva při plnění jím stanovených finančních částek vedly k první výrazné iniciativě F. 

Veselého, která se týkala ekonomické sanace Času – tato potřeba bude dějiny realistického 

deníku provázet již trvale.  

Akcí benešovských realistů v čele s Veselým a jeho přítelem J. Taussigem vznikl v roce 

1901 garanční fond, z něhož se měly s pomocí straníků a sympatizantů dotovat rostoucí 

náklady Času. Veselý, předseda fondu, připoutal k listu tímto způsobem většinu členské 

základny.34    

T. G. Masaryk již v roce 1901 v dopise Veselému shrnul problémy existující od přeměny 

Času v deník do dvou bodů: 1. samotný obsah listu, 2. jeho finanční stránka. Oboje bude 

platit i pro následující roky, ale stranický předseda považoval udržení listu za věc zásadní.35

 
33Družstvo tiskařské a vydavatelské Čas se ustavilo na podzim roku 1899 jako společnost s ručením obmezeným. 
Zastupovalo ho předsednictvo v čele s J. Herbenem, V. Boučkem a T. G. Masarykem. Nedostatek zájmu při 
upisování podílů na družstvo Čas Herben jednoznačně přiřkl na vrub „hilsneriádě“, do října roku 1900 vycházel 
Čas pouze obden. Podle dokumentace činila k 1.10.1901 ztráta Času 33,4 tisíc K, garanční fond disponoval 
k danému datu jen částkou 12 tisíc K. ANM, F. Veselý, k. 27, inv. č. 2711.Všeobecná důvěrná sbírka Čas (1901-
3), sběrné archy, záznamy o příjmech a pasivech Času aj.; k. 25, inv. č. 2692, účetní kniha F. Veselého 1902-3, 
k. 30, inv. č. 2740, J. Herben F. Veselému 22.11.1899; k. 28, inv. č. 2720-2723.   
34Herben žádal ještě před danou akcí v roce 1901 Veselého, aby se u tiskaře Beauforta za list zaručil, má v  ruce 
osud Času - tiskař čeká prý jen na jeho odpověď, jinak vytiskne poslední číslo. Podobná oznámení do Benešova 
se budou permanentně opakovat. Vedle toho Veselý Herbena kontinuálně finančně sanoval. (Díky za jeho 
půjčky často kopírovaly tento: „Jsem k slzám dojat Vaší obětavostí“.)  ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2740, J. 
Herben F. Veselému 5.12.1901, cit. 9.2.1901. Herben jako projev vděčnosti za sumu „obětavé a mravenčí práce“ 
daroval benešovskému advokátovi k Vánocům 1901 obraz V. Brožíka a dílo J. V. Myslbeka. Tamtéž, J. Herben 
F. Veselému 21.12.1901. 

Dále: týž fond, k. 29, inv. č. 2727, E. Beaufort F. Veselému 29.10.1901, další dopisy do roku 1906. Benešovský 
fond se brzy vyčerpal a družstvo Čas se ocitlo v likvidaci (od podzimu 1902). Beaufortovy nároky stoupaly a 
zadlužování pokračovalo. Jestliže v roce 1902 Herben požadoval roční půjčku 2000 K, o rok později musel již 
obhajovat dvojnásobek, aby alespoň zčásti kryl průměr z měsíčních deficitů. Podle jeho názoru na deník nestačí 
ani 60 tisíc K ročně. Herbenovy dopisy Veselému 1901-5.  
35ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2822, T. G. Masaryk F. Veselému 21.11.1901. Kučera, M., Herbenova aféra 
1905. (K zákulisí reorganizace strany realistů). Moderní dějiny 3, 1995, s. 23-53, s. 32. Herben chtěl list 
zachránit pomocí příjmů od abonentů a z inzerce a předseda strany souhlasil. Když však později v rámci téhož 
cíle zavedl seznamovací rubriku, setkal se prý s ostrým odsudkem Masaryka a jeho ženy Charlotty. Viz: Herben, 
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Zformovaná protiherbenovská fronta zmíněných mladorealistů využije neprůhledného 

způsobu hospodaření Času k vyvíjení opozičního tlaku. Na základě zveřejnění vnitřních 

problémů z její strany se list, Herben a tím i realisté stanou předmětem útoků českého tisku. 

Teprve tehdy se do celé záležitosti vloží T. G. Masaryk. Jeho snaha o neveřejný kompromis 

ale selže.36 Tehdy přišla na řadu opět pomoc benešovské organizace. Předseda strany 

předložil tajný plán na co nejrychlejší zřízení družstva, které by Čas od Herbena „ve prospěch 

strany“ odkoupilo, po všech stránkách zdokonalilo a zcela podřídilo stranickému dohledu, 

přičemž celá „akce musí být provedena čistě finančnicky“.37 V této fázi však ještě takové 

řešení ztroskotalo na Herbenově odporu. Veselý na jeho žádost zřizovací akci družstva 

zastavil a později se k tomu vyjádřil takto: „Dr. Herben lpěl na svém listě s neobyčejnou 

láskou a houževnatostí, snad proto, že pro něj tolik vytrpěl a snad i proto, že tušil, že o něj 

nakonec přijde.“38

S pomocí již upsaných podílů vytvořili Veselý, Taussig, Bouček a Weinfurter 

Všeobecnou důvěrnou sbírku. Ta tvořila důležitou finanční oporu listu až do roku 1905.39 

Ještě v roce 1903 poskytla majiteli Času iniciativa benešovských realistů - přes nesouhlas 

skupiny Přehledu - roční subvenci 40 000 K na umořování dluhu u Národní záložny (formou 

daně z majetku od zámožnějších členů z Benešova, Jičína, Pardubic, Chrudimi a několika 

dalších měst). Herben s odvoláním na názor Masaryka tehdy a ještě mnohokrát opakoval, že 

 
J, Masarykův rodinný život. Praha 1936, s. 27. Další závažnější Herbenovy aktivity i omyly nenechaly vztah 
mezi ním a Masarykem netknutý. Dvořáková, Z., c. d., s. 138 ann.   
36Kučera, M., Herbenova aféra, s. 33-4. Chalupný je k Masarykově způsobu řešení celé záležitosti od roku 1903 
velmi kritický a chápe ji jako lavírování, obojetnost. Chalupný, E., c. d., mj. s. 17, 29.   
37ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2822, T. G. Masaryk F. Veselému 3.3.1903. Výkonný výbor strany narazil při 
jednání s Herbenem na jeho odmítnutí Času se vzdát. K danému roku Masaryk uvádí, že počet předplatitelů 
dosahoval čísla tří tisíc, roční příjem z předplatného je uvedeno částkou 80 tisíc K, z inzerce 30 tisíc K a 
z Časem vydávaných knih čtyři tisíce K. Masaryk Veselému sděloval, že roční příjem musí být minimálně 120 
tisíc K a počet předplatitelů dosáhnout čtyř tisíc, tzn., že roční deficit listu (v roce 1903) dosahoval částky šest 
tisíc K, i když počet předplatitelů rostl a výnosy z inzerce též. Uváděné částky vykazují podstatné zlepšení 
v poměru s hospodařením k roku 1901 a 1902. Srov. Kučera, M., Herbenova aféra, s. 26. ANM, F. Veselý, k. 29, 
inv. č. 2727, E. Beaufort F. Veselému 5.12.1901; k. 28, inv. č. 2721, výnosy z inzerce. Situaci měla co nejdříve 
vyřešit důvěrná porada o dané záležitosti s předložením přesné finanční zprávy ze strany Herbena. Na plánované 
družstvo byly upsány podíly po 100 K, členů mělo být co nejméně. Masaryk věřil, že právě Veselý svými podíly 
a agitací daný úkol zajistí. Srov. Chalupný, E., c. d., s. 11.   
38Kučera, M., Herbenova aféra, s. 33. Jde o citaci  z Veselého rukopisného vzpomínkového rozboru o daném 
období sepsaného pro P. Šámala asi na podzim 1913.  
39Chalupný ve svém zásadně kritickém spisu o pokrokové straně uvádí, že benešovská sbírka vynesla 16 tisíc K, 
další pomoc pak 4 tisíce K a tzv. májová daň uložená v roce 1904 „přátelům“ Času návrhem benešovských 
realistů 3 tisíce K (jako přirážka k předplatnému 25 K nebo 5 K). Celková suma k záchraně Času tedy nedosáhla 
Herbenem požadovaných 30ti tisíc K. Viz: Chalupný, E., c. d., s. 6.-7, 20. ANM, F. Veselý, k. 30, inv . č. 2740, 
J. Herben F. Veselému 28.2., 26.4., 28.4.1903; k. 27, inv. č. 2711.   
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při záchraně jeho a Času „benešovští jsou ti nejpovolanější…Vy [tj.] Veselý, dr. Taussig a 

Baťka [benešovský obchodník z českožidovské komunity]“.40   

Potýkání J. Herbena s věřiteli a jeho stále větší finanční závislost (nejen) na známých a 

přátelích (velkorysost projevoval zejména Veselý, Taussig, Makovický) dosáhly roce 1905 

neúnosné míry. Výsledkem nahromaděných problémů bylo, že uprostřed jednání na fúzi 

s občanskými kluby východočeských a moravských pokrokářských separatistů a krátce po ní 

propukla naplno tzv. Herbenova aféra.  

Rozhodující negativní tóny vnesl do záležitosti V. A. Jung, člen redakce a jeden z mnoha 

Herbenových ručitelů na směnkách, když inicioval žalobu na jeho osobu pro zpronevěru 

peněz ze sbírky Času na sirotky po mosteckých hornících zahynulých během stávky roku 

1900. Tisková kampaň spektra politicky konkurenčních periodik a zvažovaní některých 

straníků na podání žaloby pro zpronevěru vedla stranu k rozhodnutí Herbena vyloučit ze 

svých řad.41 F. Veselý byl do všech aspektů kolem financování Času zasvěcený asi nejvíce,  

dále i J. Taussig a právní zástupce Herbena Weinfurter.42 Výkonný výbor stran pověřil tyto tři 

advokáty jako kurátory Času kontrolou jeho účtů. Při zjištěné zadluženosti 270 tisíc K hrozila 

listu úplná sekvestrace. Veselý ve své následné snaze zachránit Čas, stranu i samotného 

Herbena mohl využít i značně propletené majetkové poměry, které začaly vycházet najevo.  

 
40O částku 4000 K k umoření daného dluhu prosil Herben Veselého již na podzim 1902: „…zachránil jsem se od 
září do dneška jen tím, že každé číslo platím hotově. Beaufort nechce dopustit, aby další můj úvěr rostl. Letošní 
letní měsíce strašně mně vyplatily. Byly zoufalé, nekonečně horší než vloni, neboť sklaply naděje, že by T. G. 
něco přivezl z Ameriky z přednášek [tj. z  přednáškového turné absolvované Masarykem v roce 1902 v USA na 
pozvání průmyslníka Crana, který na chicagské univerzitě založil kurzy o slovanských záležitostech]. Nevydržel 
bych dlouho deficity letošní a splátky dluhů loňských, jestliže mi strana nepomůže. Upírám úpěnlivě své zraky 
k Benešovu po nové akci. Jak by se co mělo podniknout, nevím…ale nějaká akce po bohatších členech strany 
bylo by mně potřeba jako ptáku křídel,“ napsal Herben Veselému. ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2740, J. 
Herben F. Veselému 10.10.1902.   
41V. A. Jung, lingvista, zakladatel české amerikanistiky, v Čase oprávněně  platil za odborníka na poměry v USA 
a Rusku. Jeho manželka, účetní administrace Času, využila v následné aféře znalosti Herbenových dluhů a 
neodevzdané mostecké sbírky za účelem prosadit manžela na místo šéfredaktora deníku. Jung o celé věci 
anonymně informoval protiherbenovské a další deníky – zejména klerikální Čech, dále Právo lidu, Přehled, 
Národní listy i České slovo. Jung později psal Veselému, že nemá v úmyslu listu škodit, ale proti Herbenovi 
se prý vyjadřoval i Masaryk jako o neštěstí svého života. Dvořáková, Z., c. d., s. 128-141. ANM, F. Veselý, k. 
25, inv. č. 2689. Soudní spor Matyldy Jungové s J. Herbenem 1906-7. Zmíněná sbírka na sirotky obnášela 
necelých 600 K, ale Herben měl k defraudaci sumy daleko - opět zde ale projevil značnou již vícekrát zmíněnou 
nedbalost v účtech. Kučera, M., Herbenova aféra, s. 41.  
42Viz: pozůstalost F. Veselého v ANM, kde se nachází velmi podrobné přehledy všech vydání, příjmů, 
pohledávek věřitelů apod., včetně Veselého osobně vedených zápisů a doplňkové korespondence k Času a 
posléze družstvu Pokrok, která je klíčová pro poznání vnitřního fungování realistického deníku i vzájemných 
vztahů a sporů mezi některými straníky, profesionálními historiky již jako pramen využité. Množství došlé 
korespondence je výmluvným důkazem Veselého role v celé záležitosti, k němu se sbíhají stížnosti a stesky. Viz: 
k. 25-30.    
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Šéfredaktor Času byl s dějinami realismu bytostně spojený a proti usnesení reagovaly 

zejména venkovské organizace. Navíc zůstávala stále nejasná budoucnost deníku. Za Herbena 

se ale důsledně postavil Veselý a podle všeho se svým okruhem značně usměrnil celkové 

vyústění aféry. 

Od listopadu rozběhl další záchrannou akci na udržení Času a s ním i J. Herbena. Do 

konce roku 1905 byly podle všeho především jeho zásluhou nejostřejší hrany 

protiherbenovského odporu obroušeny, pominu-li skupinu kolem Přehledu, a na stranu opor 

Času se po zapojení Masarykovy autority přidaly i osobnosti z původně opozičního tábora (V. 

Bouček, J. Svozil ad.).43 Na základě Veselého pověření provedl českožidovský nakladatel a 

knihkupec G. Dubský finanční analýzu listu a vypracoval zprávu o poměru k tiskaři 

Beaufortovi, včetně pozdějšího narovnání s ním, které umožnilo - až do zastavení listu 

v druhém roce války – pokračování tisku Času v jeho závodech. Dalším cílem uvedené 

dvojice bylo zpravit a pacifikovat Herbenovy věřitele.44 Podle všeho to byla především 

Veselého agitace pro starorealistu Herbena – s plnou Masarykovou podporou – která 

připravila půdu pro příznivý výsledek stranického sjezdu důvěrníků na konci roku 1905. 

Dosažený kompromis mezi J. Herbenem a výkonným výborem strany zastupovaném F. 

Veselým hmatatelně představovala přijatá rezoluce, která odvolala Herbenovo nedávné 

vyloučení ze strany a očistila ho i z obvinění z defraudace.45  

 
43J. Svozil se dokonce omluvil za svou účast v protiherbenovské frontě a tím maření cílů benešovského 
sanačního centra. Také V. Bouček změnil „barvy“ a z významných podpor k Herbenovi do konce roku přešli i 
klíčové osobnosti se stranou nedávno sloučených pokrokářů, A. Hajn a F. Koželuh. ANM, F. Veselý, k. 29, inv. 
č. 2729, V. Bouček F. Veselému 26.10.1905, 18.12.1905. Také: Kučera, M., Herbenova aféra, s. 45-46. 
44ANM, F. Veselý, k. 29, inv. č. 2731. G. Dubský F. Veselému z let 1905-6; o jednání s Baufortem k. 29, inv. č. 
2727. Záznam ze schůze věřitelů se ztratil, ale některé údaje k ní existují. Podle Veselého údajů čítaly v této 
době obchodní dluhy Herbena u tiskařů Beauforta, Renna a Votočky téměř 132 tisíc K, směnky podepsané 
přáteli 52 tisíc K, tedy dohromady s dalším dluhem (7 tisíc K) 191 tisíc K. Bývalé družstvo Čas věnovalo listu 
12 tisíc K, spolu s májovou daní a benešovskou akcí tedy hmotná podpora listu činila 30 tisíc K. Dvořáková, Z., 
c. d., s. 270. Srov. Chalupný, c. d., s. 26. Chalupný, také jeden z věřitelů spolu se všemi ostatními bývalými i 
současnými redaktory listu, uvedl z jednání schůze věřitelů Času v listopadu 1905 tato čísla. K roku 1904 
vykazoval podle něj Čas zisk 700 K, ale o rok později již deficit 8000 K. Celkovou sumu deficitu se všemi dluhy 
uvedl vysokou částkou 288 400 K (bez benešovské sbírky, májové daně, Podpůrného fondu nebo garanční 
sbírky), kterou Herben prý přes opakované urgence v minulosti nevykázal, nehledě na zisky z předplatného a 
inzerce. Dluh u tiskařů uvádí vyšší než Veselý (153 tisíc K), u bývalého družstva zůstala nezaplacena částka 28 
tisíc K, u členů strany 54 tisíc K, u samotného Masaryka prý 30 tisíc K (což Herben důsledně vyvracel, viz 
ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2740, J. Herben F. Veselému 29.11.1911), u jiných věřitelů 23 tisíc K. Ze 
srovnání vyplývá, že Chalupný uvádí vyšší dluhy. Otázkou je, zda autor, který stranu brzy v nedobrém opustí a 
poměry ve straně v roce 1911 označí jako „Augiášův chlév“, kde nikdo neaspiruje na roli Herkula, uvádí všechna 
čísla korektně.    
45Herbenovi bylo ponecháno vedení deníku a členství ve straně. Dvořáková, Z., c. d., s. 135. Veselý přesvědčil 
pro svůj záměr Herbenova právního zástupce Weinfurtra, který se svého mandanta chtěl v dané době vzdát, a 
právě Weinfurtrovo úvodní slovo na prosincovém sjezdu zmobilizovalo proherbenovskou frontu. ANM, F. 
Veselý, k. 30, inv. č. 2836, A. Weinfurter F. Veselému 17.11.1905. Kučera, M., Herbenova aféra, s. 49. 
V souvislosti s aférou opustil stranu mj. Machar, který podobně jako Veselý za Herbenem pevně stál, ačkoliv 
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Ještě během sjezdu důvěrníků dne 17. prosince 1905 představili benešovští advokáti 

Veselý-Taussig a G. Dubský směrnice pro nové družstvo strany, které převezme realistický 

deník i s jeho dluhy. V čele nakladatelského podniku stanul jako předseda družstva F. Veselý 

až do jeho úředního zastavení v roce 1916 a následné úplné likvidace (1932).46 Mezi prvními 

48 podílníky byli někteří věřitelé, kteří převedli své pohledávky vůči Herbenově Času na 

družstvo jako základ svého družstevního podílu (mj. Machar, Masaryk). Celkově 

s upisováním velké problémy nebyly, což také dokazovalo znovu scelené řady po secesi 

Tobolkovy frakce. Definitivní podobu dostal Pokrok v březnu 1906, kdy bylo Tiskařské a 

nakladatelské družstvo Pokrok (společnost s ručením omezeným) oficiálně zřízeno. Tlak 

abonentů Času nejen že nenechal Herbena a Čas padnout, ale vynutil si (přes očekávání 

Masaryka) i jeho potvrzení v roli šéfredaktora.47   

Veselý se jako přední iniciátor družstva a dlouholetý předseda jeho výkonného orgánu 

kapitálově v novém družstvu přirozeně účastnil. Cílem opět bylo – stejně jako při prvním 

pokusu v roce 1903, aby Čas spravoval malý okruh důvěryhodných straníků a z upsaných 

podílů družstva lze usuzovat, že se to podařilo. Dubský, Veselý a Masaryk složili každý po 

5000 K, ostatních třináct podílníků po 500 K, tedy do celkové výše základního vkladu 

společnosti 21 tisíc K. Veselý angažoval benešovské realisty (především z předchozí 

spolupráce osvědčené představitele českožidovského asimilačního hnutí) a využil i 

příbuzenské vazby.48

 
měl u šéfredaktora Času také nedobytné pohledávky. Nikdy se již do řad pokrokové strany nevrátil, i když 
nadále přispíval do Naší doby i Času. Z Vídně během nejhorších útoků proti Herbenovi prosil Veselého, aby 
Herbena ušetřil dalších invektiv a pomohl i jeho rodině. Také Macharova obhajoba Herbena v Čase, např.: 
S pravdou ven, Čas, roč. XVIII, č. 51, 16.12., s. 807-809.  
46Existenci družstva zdůvodnil Veselý také tím, že dluhy Herbena hrozily deník úplně zlikvidovat. Aférou se 
sirotčími penězi a vyloučením Herbena ze strany „nastal takový otřes, že ani p. Beaufort by si nebyl už troufal 
denník nadále vydávat [tzn. vlastní režii], neboť se obával, že by za Drem H. [tj. Herbenem] nikdo nestál, kdo by 
mu ve chvíli nebezpečí přiskočil na pomoc.“ Kučera, M. Herbenova aféra, s. 34. Ze vzpomínkového rozboru 
Veselého pro P. Šámala z podzimu 1913. Dále Archiv Ústavu T. G. Masaryka, fond T. G. Masaryk, kor I/43, F. 
Veselý T. G. Masarykovi 11.9.1906. 
47Čas, roč. XIX, č. 340,10.12.1905, s. 7. Provolání podepsané mj. Macharem, Masarykem, Veselým a Taussigem 
o vytvoření nakladatelského družstva Pokrok. ANM, F. Veselý, k. 24, inv. č. 2658. Společenská smlouva 
tiskového a nakladatelského družstva Pokrok s ručením obmezeným ze dne 6.3.1906; k. 25, inv. č. 2682, 2685-
2688., 2691-2693. Podle schůzí Pokroku v prvním roce existence a uzavřené smlouvy se věřitelem družstva stal 
G. Dubský, zpočátku na tři roky a s kmenovým vkladem 15 tisíc K (plná moc G. Dubskému v obchodně 
hospodářském vedení). Jeho vrchní dozor nad administrací mu měl zajistit 40% z hrubého zisku družstva 
z předplatného, inzerce a filiálek. Herbenův plat činil 400 K s roční prémií do 1000 K. Přesné vymezení vztahu 
Pokrok-Čas viz: tamtéž, k. 25, inv. č. 2684, inv. č. 2687, zejména část věnující se konečnému, 
bezpodmínečnému slovu družstva ve finančních záležitostech listu.  
48ANM, F. Veselý, k. 25, inv. č. 2682-2689, 2692-3. Také SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 
korespondence II b, jednotlivé vklady družstvu Pokrok. V období záchranné akce na Čas Veselému podle všeho 
finančně pomáhali zejména benešovský obchodník Artur a Moric Schönbaum, přední aktivista českožidovského 
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Přirozeně, že  zájmem akcionářů družstva byl také zisk. Veselý při pohledu nazpět v roce 

1910 uvedl, že i při nevelkém počátečním kapitálu „podílníci svého času riskovali vše“.49 

V počátcích nebyla upisovací akce příliš úspěšná, převzaté dluhy situaci neulehčovaly. G. 

Dubský osvědčoval velkou osobní obětavost a trpělivost. Přes původní záměr finančně se 

příliš neangažovat nakonec Veselému psal, že na tak malý obnos, který se sešel, musí 

reagovat stupňující se kapitálovou účastí. Předem s Veselým vyjednal podmínky svého 

zapojení, které se pro existenci družstva ukazuje vedle osoby Veselého zásadní. Marně ovšem 

požadoval postavení Masarykovy autority do čela redakce Času jako záruku – již v roce 1906 

totiž předvídal budoucí problémy s J. Herbenem.50       

Pokud jde o skutečně upsané podíly, které měly vedle kmenového vkladu zajistit 

fungování družstva, je zajímavé sledovat sociální strukturu podílníků (k počátkům družstva, 

tj. roku 1906-7). Veselý si ji sám – pravděpodobně pro další agitační účely - vytvořil včetně 

záznamu geografického rozložení realistických opor. Jeho zápisy uvádí početně největší 

zastoupení skupiny obchodníků, na druhém místě učitelů, následují lékaři, advokáti, profesoři 

a úředníci. Prostorově se z nich nejvíce soustředilo v Praze a na jejím předměstí (z 319 

upsaných osob 185, tj. téměř 58 %). Výši upsané částky k jednotlivým profesím bohužel 

Veselý nezaznamenal.51 Jako předseda družstva ukazoval Veselý podílníkům z řad venkovské 

 
asimilačního hnutí vůbec, dále obchodník R. Orenstein, později židovský rabín Otakar Kraus. Mezi podílníky ve 
výši účasti 500 K figuroval v roce založení družstva z benešovských J. Taussig a rabín Kraus, dále i J. Kracík, 
Veselého strýc, profesor dívčího lycea v Českých Budějovicích a záložní jednatel družstva.V představenstvu 
jako výkonném čtyřčlenném orgánu se po celou dobu předválečného trvání družstva objevovala stejná jména 
(předseda Veselý, místopředseda Masaryk, Dubský, Taussig, Laichter).   
49SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton korespondence II b, rkp. F. Veselého.      
50ANM, F. Veselý, k. 29, inv. č. 2731/1, G. Dubský F. Veselému 21.12.1905, 21.2.1906, 17.8.1906. Na základě 
stanov družstva byl Dubský pověřen vrchní správou všech jeho podniků (vedle Času vydávalo knihy i časopisy, 
bylo oprávněno provozovat i živnost knihtiskařskou, litografickou a grafickou), přičemž hlavní pozornost měl 
věnovat deníku, jak předtím vyjednal s Veselým. Byl také ručitelem družstva na zisk a ztrátu do výše 15 tisíc K 
(1906). Pokrok se stal Herbenovi ručitelem při splácení dluhů věřitelům a úroků z nich, dluh V. A. Jungovi, jeho 
manželce a bratrovi splatilo družstvo samo (smlouva s Jungovými hovoří o částce bezmála 10 tisíc K). ANM, F. 
Veselý, k. 25, inv. č. 2682, stanovy, smlouva s Jungem z 27.6.1907; inv. č. 2693, zápisy z výborových schůzí a 
valných hromad Pokroku. Část směnek skontovali Dubský s Veselým osobně.   
51ANM, F. Veselý, k. 25, inv. č. 2693; dále i k. 26, inv. č. 2707-2709 (seznam přihlášek podílníků a sešity 
Veselého s podíly podle lokalit). Podle Veselého záznamu se kapitálová účast na Moravě a Slezsku omezila na 
53 osob (Slezsko s jedním zástupcem stejně jako Vídeň nebo Uhry). K profesím uvádí tyto počty (v tomto 
pořadí) - obchodníci: 49, učitelé: 46, lékaři: 37, advokáti: 35, profesoři 32, úředníci: 30, rolníci: 20, evangeličtí 
kněží: 14, samosprávní úředníci: 10, kavárníci: 9, živnostníci: 8, inženýři: 7, stavitelé: 7, spisovatelé, umělci: 4, 
notáři: 3, knihtiskaři: 3, studující: 2.,  tedy celkem 319 osob, které upisovaly rozdílný počet podílů. Zajímavý je 
rovněž údaj Veselého, že ze všech osob bylo 74 „israelitú“, tj. k danému období 23 %, ačkoliv jde o sporný údaj, 
protože nevím, jaké kritérium Veselý pro zařazení použil, zdá se mi nepravděpodobné, že by podílníci sami 
běžně uváděli své náboženské vyznání.    
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inteligence pochopení, pokud žádali o odkládání splátkových termínů, a to navzdory 

okolnosti, že přes počáteční naděje nebyly příjmy realistického deníku dostačující.52  

F. Veselý zpracoval pro družstvo výčet zásadních problémů, jak je viděl roku 1909: okruh 

inzerentů je nezdravě omezený na politické sympatizanty strany, pro rozšíření inzerce je třeba 

využít intervence přátel listu, venkova, zapojit do podpory inzertní části ženy. List netěží 

z politických úspěchů strany: „musíme být obchodem a ne pouze lékárnou, která nesmí prodat 

pod cenou a nevyhledává odběratelů,“ napsal ve svém rozboru.53  

Kvůli nízkým platům docházelo opakovaně ke kolizím uvnitř redakce. Tyto se obracely 

především proti nakladateli a vedoucímu administrace G. Dubskému - redaktorům vadily jeho 

intervence. Veselý se pokoušel spory opakovaně hasit, hájil Dubského a dokládal, že  náklady 

na tisk  rostou do té míry, že na zvyšování gáží není možné pomýšlet.54  

V roce 1907 se na něj např. obrátila dokonce i Herbenova manželka Bronislava a líčila 

rodinné ekonomické nesnáze ještě úpěnlivěji než její muž před dvěma třemi lety.55 Veselý 

s Dubským se ve prospěch Herbena opakovaně angažovali, Dubského však časem opouštěla 

chuť řešit s redakcí pod jeho vedením snad nikdy nekončící finanční i jiné nesrovnalosti. 

Opakovaně se rozhodl svou funkci složit.   

Zásahem Veselého a Taussiga v roce 1910 schopný nakladatel a knihtiskař v družstvu 

nakonec setrval, zejména když Veselý z obavy, že  Dubského ztratí, hrozil svým odchodem. 

Totéž se opakovalo o rok dva později. Veselý se opět snažil ve sporech s redakcí 

 
52SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton korespondence II b. Podle stanov byly určeny poplatky 
z prodlení plateb 6 % plus pokuta. Veselý byl ale podle korespondence shovívavý. Problémy se splátkami 
(menších) podílů měly jmenovitě vesnické vrstvy, ekonomicky závislá inteligence - typicky vrstva realisticky 
smýšlejících učitelů.    
53ANM, F. Veselý, k. 25, inv. č. 2682. Stesky a podněty F. Veselého. 
54ANM, F. Veselý, k. 25, inv. č. 2682. Veselý si brzy vzal na starost obchodní stránku listu. K finančním 
problémům Času dopisy G. Dubského F. Veselému zejména 1909-1912, k. 29, inv. č. 2731/2 a další 
korespondence podílníků družstva. Dále k. 25, inv. č. 2692, k. 28, inv. č. 2720-3. K roku 1909 došlo k tak 
„abnormálnímu“ poklesu abonentů Času, že byla situace údajně zralá na sbírku podobné těm před vznikem 
družstva, ale oba vedoucí muži celého podniku se obávali reakce veřejnosti a tisku, který by jistě poukazoval na 
Masarykovy příjmy poslance.  
55Staronové finanční těžkosti Herbenových dopadaly i na jeho švagry, B. Foustku a F. Drtinu. B. Herbenová se 
v této souvislosti dovolávala i svých zdravotních problémů a prosila Veselého: „Je Vám snad známo, že máme 
nejen služné zabaveno, nýbrž i nábytek tu, nábytek v Hostišově (!) a 6200 K vkniženo na chalupě ve Voticích,“ 
informovala Veselého o tristní situaci. „…jsem těžce nervově churava, lékař zakazuje mi každou práci a mám se 
vyhýbat i nejmenším rozčilením v domácnosti…tyto věci jsou nad mé síly. Prosím Vás jako předsedu družstva, 
učiňte přece něco energického a vytrhněte nás z této nanejvýš trapné situace“. ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 
2740, B. Herbenová F. Veselému 9.3.1907, 14.4.1907. Jindy psal Herben: „Jsem již sám sobě protivný 
s finančními nekonečnými historiemi,“ nebo „neumíte si představit, jak únavný a utloukaný život je to, když 
kolem desátého měsíce nemáme již haléř v domě…měsíc co měsíc.“ Tamtéž, J. Herben F. Veselému 20.2.1908, 
20.6.1909. Již z frekvence a tónu dopisů se dá soudit, že Veselý rodině znovu finančně pomáhal. Podpořil 
s Taussigem i Herbenovu žádost k družstvu o zvýšení platu. Tamtéž, dopisy léto 1909.   
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prostředkovat, při složité manévrovací pozici mezi ním a Herbenem chyboval, ale o 

Dubského loajalitu a diskrétnost se i v těchto případech mohl opřít.  

Organizační schopnosti se Dubský pokusil uplatnit v tažení proti nepořádkům v redakci 

(jako její nově jmenovaný člen). Brzy ale Veselému rezignovaně napsal: „…v redakci Času 

nebude jiný duch, nebude pořádek, píle a vše, co redakci činí dobrou, dokud tam nebude sedět 

šéf, který redakci dovede skutečně vésti. Že toho již nikdy nesvede dr. Herben, přes četné své 

dobré vlastnosti, víme již všichni.“56 Přesto Veselý Herbena ještě mnohokrát zaštítil – jak 

svou hmotnou pomocí, tak svou pozicí v družstvu. 

Po čtyřech letech mohl Veselý podílníky Pokroku ve svém oběžníku zpravit o prvním 

kapitálovém přebytku družstva a vyjádřit naději, že „zlé časy jsou za námi“.57 V rámci tohoto 

relativního zlepšení se Veselý s Dubským po jistém váhání rozhodli k emancipaci od tiskaře 

Beauforta. Po podrobném zvážení ekonomické potence možných sympatizantů a 

podporovatelů strany vyhlásili novou subskripci na tiskárnu, jejíž náklady se odhadovaly na 

40 tisíc K. Na začátku července 1914 mohly být tiskařské stroje instalovány v nových 

místnostech U Zlaté Husy, kam se zásluhou Dubského redakce Času přestěhovala od 

podzimu 1913.58 Z časového sledu je evidentní, že investice do samostatné tiskárny nemohla 

osvědčit svou návratnost pro válečné události.  

 
56ANM, F. Veselý, k. 29, inv. č. 2731/2, G. Dubský F. Veselému 21.10.1912. Dubský nebyl k Herbenovi 
nespravedlivý nebo nevděčný k jeho zásluhám, konečně dlouho podle možností družstva podporoval jeho 
finanční požadavky např. psal: „ Přimlouvám se vřele za to, abychom dr. Herbenovi regulovali příjmy podle jeho 
přání, třeba se přitom netajím přesvědčením, že to nebude mnoho a že to nebude nadlouho co platno. Ale 
soudím, že je naší povinností vůči literatuře, odklidit jeho tvorbě překážky z cesty, pokud je v naší moci, by´t by 
to i bylo jen dočasně.“ Tamtéž, inv. č. 2731/1, G. Dubský F. Veselému 24.6.1909. Dubského tolerance snášet 
Herbenovy projevy finanční nekompetence slábla, zejména když Herben selhával i v roli vedoucího redakce a 
byl asi i osobně zaujatý k jeho osobě („…Herben je nemožný chef…za takového vedení i ti nejlepší [redaktoři] 
zbahní. Pokud je Čas jiný a lepší než byl, stal se jím přes Herbena a i proti němu,“ mínil Dubský, cit. tamtéž, 
inv. č. 2732/2, G. Dubský F. Veselému 20.5.1910). Veselý chtěl situaci řešit ustavením Dubského ředitelem 
Času (na způsob minulé Grégrovy pozice v Národních listech) vedle jeho šéfredaktora, tj. Herbena. Návrh ale 
probíhal pouze na stránkách korespondence mezi Veselým a Dubským a když se na tuto pozici pokusil Dubský 
aspirovat, byl redakcí obviněn z touhy po nezasloužené moci apod. Veselého ale při své obraně jako iniciátora 
neprozradil. Takové útoky posílily jeho další vážné úvahy o Dubského rezignaci (první již 1909-1910), kterou 
podal začátkem roku 1911. Byl ale - i ke své finanční škodě - příliš oddaný myšlence Času, než aby na silný tlak 
Veselého úplný odchod realizoval - „nechci být původcem Vaší [tj. Veselého] rezignace…tolik lásky, obětavosti, 
taktu a schopnosti odměřené v jedné osobě marně by Čas hledal“, argumentoval Dubský proti Veselého nápadu 
odejít z družstva spolu s ním. Jindy: „Vaše rezignace pro Pokrok byla by začátek konce…bez Vás by bylo lépe 
družstvo likvidovat.“ Tamtéž, inv. č. 2731/2, G. Dubský F. Veselému 11.2.1911, 1.3.1911. Nakonec se z redakce 
částečně stáhl a do vedení účtů a dalších věcí Času zasvětil od jara 1911 B. Nesměráka. Viz: tamtéž, dále k. 30, 
inv. č. 2825, B. Nesměrák F. Veselému.  
57SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton korespondence II b, Pokrok a poznámky F. Veselého, dále 
karton označený číslem 4 s částí dokumentace k Pokroku. Další korespondence ukazuje, že zisky Pokroku 
nebyly ani potom příliš velké. Viz: ANM, F. Veselý, k. 29, inv. č. 2731/2,3; k. 30, inv. č. 2740.  
58ANM, F. Veselý, k. 29, inv. č. 2731/2, G. Dubský F. Veselému 1910-2; tamtéž, inv. č. 2731/3, G. Dubský F. 
Veselému 1913-1915, v této korespondenci Veselému se také nachází subskripční listiny na tiskárnu. Celková 
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Je možné konstatovat, že zřízení družstva Pokrok v roce 1906 Čas zachránilo. Díky této, 

předchozí i pozdější aktivitě zůstal Čas až do zásahu Válečného dohlédacího ústavu v roce 

1915 významnou součástí české publicistické tvorby. Deník mohl jako tribuna Masarykových 

názorů, jeho politické filozofie rozšiřovat akční rádius myšlenkového vlivu realismu.  

Když v druhém roce války řešila schůze Pokroku zastavení listu, její účastníci se nakonec 

shodli, že přípis policejného ředitelství vlastně pomohl zachovat tomuto odkazu věrnost. Ještě 

v únoru 1915, krátce po definitivním odjezdu prof. Masaryka z monarchie, podniklo družstvo 

pro Čas - na základě pohlednice z Ženevy došlé na adresu Veselého rodiny - poslední 

sebezáchovný krok. Znění vzkazu informovalo Veselé, že se „Hodonský“ kvůli své chystané 

veřejné činnosti rozhodl vystoupil z „Eichmannova podniku“. Od tohoto okamžiku nemělo 

být jméno dosavadního místopředsedy Pokroku a jeho jednatele T. G. Masaryka - 

„Hodonského“ s další činností družstva spojováno.59 Vedení listu tak v souvislosti se 

začátkem Masarykovy zahraniční protirakouské akce získalo časový, jak se ukáže pouze 

šestiměsíční, odklad úředního zastavení. „Pohřeb Času“, jak se vyjádří jeho tehdejší redaktor 

J. Hajšman, zajišťoval po tomto kroku rakouské státní moci, Veselý  s pomocí  Dubského.60

Po likvidaci Času ztratil Pokrok hlavní ekonomickou oporu své existence. Finančně se 

družstvo poměrně vyčerpalo i vyplácením služného (včetně novoročného) všem redaktorům 

do konce roku 1915.61 Již od podzimu 1915 se ale Veselý a Dubský vrhli do přípravy nového 

týdeníku (pod názvem Novina), který měl v rámci možností (po rakouském zatykači na T. G. 

Masaryka pro velezradu) zajistit kontinuitu realistické publicistiky. Pod redakcí J. Herbena 

Novina vycházela až do úředního zastavení družstva Pokrok v lednu 1916, jeho jmenování do 

 
výše potřebné sumy se vyšplhala značně nad uvedenou částku, protože nedostatek upsaných podíly doplňoval 
ještě úvěr dr. Boučka a Dubského u Českomoravského úvěrního ústavu ve výši 50 tisíc K, ovšem oficiálně 
přísně oddělené od jakékoliv vazby na družstvo Pokrok nebo Čas. Tamtéž.     
59O úředním zastavení Času pro „zcela nepřípustný způsob dosavadního psaní“ ze dne 26. srpna 1915: ANM, F. 
Veselý, k. 25, inv. č. 2697; k. 20, inv. č. 2592. Jak byl prof. Masaryk vymazán z vydavatelstva Času (rkp.). Též 
publikované vzpomínky: Veselý, F. Z mafiánských vzpomínek Dra Františka Veselého. Praha 1935, s. 33 ann.  
„Eichmann“ bylo krycí jméno  G. Dubského, „Hodonský“ byl zvolen podle Masarykova rodného města na 
Moravě. K jednání představenstva Pokroku 7.2.1915 tamtéž.          
60ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2737, J. Hajšman F. Veselému 1915-1918; k. 29, inv. č. 2731/3, G. Dubský F. 
Veselému. k. 25, inv. č. 2693, zápisy z výborových schůzí, valných hromad družstva 1905-1915; k. 24, inv. č. 
2677, obžalovací spisy proti redaktorovi Hájkovi, Duškovi ad. (1915). Dále Hajšman, J., Česká mafie. 
Vzpomínky na odboj doma. Praha 1932, s. 81 ann. 
61Podle účetních zpráv Dubského a zápisů ze schůzí družstva a dozorčí rady bylo na služném a renumeraci členů 
redakce vyplaceno od zastavení listu do konce roku 1915 22,5 tisíce K, s dalšími účty a nájemným (1700 K), 
tiskárnou (40 tisíc K) za totéž období vznikl při aktivní uložené částce družstva 30 tisíc K schodek 37, 5 tisíc K. 
ANM, F. Veselý, k. 29, inv. č. 2731/3, G. Dubský F. Veselému 5.9.1915; k. 25, inv. č. 2693, 2694. Pokrok si 
nadále pronajímal místnosti U Zlaté Husy - za sníženou částku 3 tisíce K ročně. Od  nového roku 1916 zůstali ze 
zaměstnanců pouze J. Herben (redakce) a J. Hajšman (administrace).     
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staronové pozice, dokonce za stejných platových podmínek jako v Čase, podpořil rozhodným 

hlasem opět F. Veselý.62

Družstvo Pokrok podle zakládací smlouvy mělo fungovat nejméně do roku 1926. Po pádu 

rakouské monarchie Veselý s odvoláním na úřední zastavení z roku 1916 argumentoval  

faktickou likviditou družstva. Při likvidaci spolupracoval s V. Boučkem. Mezi lety 1919- 

1923 se o vyplacení podílů někteří bývalí straníci přihlásili, část byla vyplacena dědicům 

původních podílníků a další část se o uložený kapitál vůbec nepřihlásila. Celkově bylo 

vyplaceno pouze 37 % (tj. 23,5 tisíce K) z podílového majetku dávno nefunkčního družstva. 

V období 1929-1932 ještě Pokrok disponoval částkou 40 tisíc K, údajně díky tomu, že 

podílníci považovali svůj majetek za ztracený. Podle původních intencí Pokroku – propagace 

Masarykových myšlenek - měla být částka buď věnovaná na nákup knih T. G. Masaryka pro 

chudé knihovny, nebo na instituci střežící Masarykův odkaz, tedy na nově založený Ústav T. 

G. Masaryka, v jehož pětičlenném kuratoriu F. Veselý také zasedl.63         

Jaké možné závěry lze z Veselého pozice v rámci strany a vztahu k Času, jak jsem ji zde 

pro období let 1900-1915 nastínila, udělat? Veselého osobní loajalita k Herbenově osobě se 

mi zdá pro dějiny realistického deníku Čas nepominutelná. Zejména jeho opakované akce 

v čele benešovské organizace vyjadřovaly přesvědčení, že pro politickou budoucnost malé 

Masarykovy strany je nezbytné Čas zachovat, i když tato záchrana vyžadovala finanční ztráty 

osobní i skupinové. Jeho spojení s prostředím venkovského města přispělo k výraznému 

ohledu na zájmy realistických straníků a abonentů Času českého maloměsta a venkova a 

jejich jistému tradicionalismu. V jejich vnímání představovala Herbenova osobnost a deník 

jednotu a toto sepětí symbolizovalo kontinuitu a tradici realismu. („Brázda, kterou Čas za 

prvé čtvrtstoletí na poli národa oral, jest hluboká a úrodná,“ uvedl např. Veselý při 

příležitosti 25ti let trvání Času).64  Podle všeho byl proto ochoten v zájmu strany mnohé věci 

 
62ANM, F. Veselý, k. 25, inv. č. 2693. Zápis ze schůze dozorčí rady 6.1.1916. Veselý obhajoval výši Herbenova 
platu, jak ji stanovila zakládající schůze družstva Pokrok, tj. 400 K plus případné prémie. Tamtéž, k. 29, inv. č. 
2731/3, G. Dubský F. Veselému podzim 1915. Dubský si na rozdíl od Veselého představoval v dosavadní roli 
Herbena někoho jako je E. Rádl, schopný muž, principiální realista – „to je šéfredaktor podle mé chuti,“ psal. 
Tamtéž, 11.9.1915. Zastavení Pokroku po dobu války z 10.10.1916 viz: tamtéž, k. 25, inv. č. 2697; dále k. 28, 
inv. č. 2725, Novina. 
63ANM, F. Veselý, k. 27, inv. č. 2715-2716. Přihlášky podílů družstva Pokrok u berních úřadů 1919, výplaty 
podílů po likvidaci družstva 1929-1932; k. 29, inv. č. 2729, V. Bouček F. Veselému 20. léta, zejm. březen 1923, 
1929; k. 8, inv. č. 510, V. K. Škrach F. Veselému 19.1.1932, k. 7, inv. č. 354, J. Nebesář F. Veselému 19.1.1932. 
Dále SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence II b, vklady a výplaty Pokroku, korespondence 
související; karton označený číslem 4, dokumentace k Pokroku. 
64ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2455. V prosinci oslavovali jsme Jubileum 25. výročí Času. Vzpomínka na J. 
Herbena a Čas (rkp.). 1911. 
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tolerovat: ačkoliv ani on nemohl přehlédnout oprávněnost mladorealistické kritiky proti 

hospodářským nepořádkům J. Herbena, šéfredaktor Času se na něj obracel po celou 

sledovanou dobu s plnou důvěrou, aniž ji druhá strana zklamala. Mimochodem, snad jen 

Herbenův přátelský vztah k benešovskému advokátovi vyšel vedle vztahu s Macharem 

z důsledků Herbenovy zadluženosti a v souvislosti s ní i z podzimních událostí roku 1905 

nedotčen. V kritickém období, kdy předseda strany v podpoře Herbena zaváhal, se zdá, že 

mezi oběma muži Veselý úspěšně prostředkoval. Rozchod dvou zakladatelských osobností 

realismu Masaryk-Herben sice reálně nehrozil, ale jen myšlenka na tuto možnost asi Veselého 

alarmovala.65  

Vzhledem k výše uvedenému je zajímavý Veselého postoj ke skupině Přehledu - na rozdíl 

od nekonciliantního Herbena totiž dokázal ocenit význam „mladých“ na stránkách Tobolkovy 

realistické (do roku 1906) revue pro stranu. Do projevu otevřené opozice této frakce a s tím i 

zjevné hrozby stranického rozkladu podle mně zastával důležitou pozici muže středu – od 

začátku roku 1904 jako předseda Politického klubu České strany lidové a jako spoluzakladatel 

výše zmíněné mladorealistické revue stál asi i za Masarykovým návrhem do Tobolkova 

vydavatelského družstva kapitálově zapojit podílníky Času (1903).66 O více než rok později 

se ale proti sebevědomým politickým ambicím dané frakce postaví.  

O dlouhodobé smířlivosti Veselého k vnitrostranické názorové pluralitě může svědčit i to, 

že E. Chalupný ve své (především protimasarykovsky a protiherbenovsky zaměřené) 

vzpomínce na politický realismus neuvedl na jeho adresu jediný kritický výpad - v ostrém 

protikladu k výrokům proti většině ostatních vůdčích osobností strany. Také Veselý, když ve 

své přednášce z téhož roku, kdy tiskem vyšel Chalupného pamfletický spis, rozvíjel úvahy o 

tom, že „historik českého života dojista se zastaví u data, kdy se Čas narodil“, se k rozchodu 

s mladorealisty kromě jedné lakonické poznámky vůbec nevrátil.67  

 
65O plné důvěře Herbena k Veselému svědčí i jemu adresovaný dopis z roku 1911. V něm z odstupu několika let 
Herben analyzoval události kolem své aféry a před ní. Projevil zde (stejně jako v dopisech Macharovi z roku 
1905) zřetelnou zatrpklost k osobě T. G. Masaryka, který se za něj až do stranického sjezdu v říjnu 1905 svou 
autoritou nepostavil, zejména proti frontě Přehledu: „…moji tzv. aféru nadrobil a zamotal T. G. [Masaryk]. On 
za mně nikdy neručil jako já za něho. Naslouchal povídačkám sem i tam, mně nikdy nebránil…naopak, aby 
neupadl v podezření, že není nestranný, připepřoval proti mně…tehdejší výkonný výbor s Venturou a Chalupným 
byla Masarykova škola,“ svěřoval se důvěrně Herben Veselému. Obsah korespondence zůstal jen mezi oběma 
muži  (Herben svůj vztah s Masarykem oficiálně urovnal), i když je zjevné, že vnitřně se s aférou nevyrovnal 
(Masaryk údajně v reakci na podezření z defraudace na jeho adresu vyslovil:  „s dr. Herbenem jsem mravně 
hotov“, což mladorealisty povzbudilo k dalším útokům). Herben Veselého žádal, aby vše zaznamenal pro 
budoucnost. ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2740. J. Herben F. Veselému 29.11.1911. 
66Kučera, M., Herbenova aféra, s. 27, týž, Vnitřní opozice v České straně lidové, s. 43. 
67Ostré a zaujaté výpady bývalého Masarykova žáka, E. Chalupného,  do roku 1904 člena výkonného výboru 
lidové strany, uveřejněné v roce 1911 viz: Chalupný, E., c. d., mj. s. 54 ann. Na mušku si bere všechny zastánce 
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4.5 Benešovská organizace strany pokrokové.  

Veselého politické členství v lidové, resp. pokrokové straně s sebou na lokální úrovni 

neslo angažovanost v městské samosprávě. Působení advokátů v této sféře bylo téměř 

pravidlem, a to oboustranně výhodným – z pohledu profese to byla forma získání důležitého 

vlivu na chod obce a také cesta k rozšíření akčního rádia každé advokátské kanceláře. 

Historický výzkum ukazuje, že advokátský stav jako socioprofesně vyhraněná skupina plnila 

v podmínkách habsburské monarchie důležitou roli nositele liberálních občanských hodnot a 

zároveň se řadila k lokální politické elitě. Jejími znaky byly rozhodovací pravomoce 

v samosprávě, pozice je podpořena počtem zastávaných úřadů, její příslušníci se přizpůsobují 

ekonomické důležitosti rozhodovacího prostoru. Mimo to často platilo, že veřejné působení 

na úrovni komunální správy úzce propojené se spolkovou činorodostí, četbou tisku, diskusemi 

atd. bylo často odrazovým můstkem k politické kariéře vyššího stupně.68 Tato fakta chci 

ukázat na příkladě F. Veselého. 

Krátce po stabilizaci a reorganizaci Masarykovy strany v souvislosti s personálně-

ideovým posílením ze strany bývalých radikálních pokrokářů (východočeské a moravské 

skupiny) se účastnila pokroková strana voleb do českého zemského sněmu.69 Jako malá, ale 

již centrálně řízená stranická organizace, předložila v roce 1908 několik kandidatur - za 

městský okres Jílové-Černý Kostelec-Benešov kandidoval i F. Veselý, přičemž podporu měl 

získat i z českého jihu, kde strana svého oficiálního zástupce nepostavila. 

Do boje o zemské poslanecké mandáty vstoupili realisté zejména s myšlenkou reformy 

volebního řádu do zemského sněmu na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva a s 

požadavkem o pokus řádného česko-německého vyrovnání podle zásad svého programu. T. 
 

Herbena od Masaryka po Dubského, vyjma Veselého. Proti tomu a výše zmíněnému pocitu křivdy Herbena je 
možné uvést přednášku Veselého, v níž se naopak  k minulým událostem nevracel kromě marginálního sdělení, 
že tehdejší polemiky, tj. hlavně v období Herbenovy aféry v roce 1905, sice sledoval, ale neúčastnil se jich, 
protože se mu zdály  „trapné a zahanbující“, tzn. především pro stranu, a svou pozornost věnoval s Dubským a 
Taussigem plně péči o Pokrok. ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2455. V prosinci 1911 oslavovali jsem jubileum 
25. výročí Času.  
68Vymezení znaků lokální elity: Fasora, L.-Hanuš, J.-Malíř, J. (eds.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-
1948. Praha 2006, s. 16. Dále: Malíř, J., Advokát – Příklad JUDr. Václava Šíleného. In: Člověk na Moravě, s. 
79-110; Svobodný, P.- Havránek, J. (edd.), Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. 
století a v první polovině 20. století. Praha 1996..  
69V květnu 1905 došlo k fúzi s dvěma hlavními skupinami bývalých pokrokářů kolem východočeského listu 
Osvěta lidu a brněnského Moravského kraje. Obě nové stranická síly se v Herbenově aféře postavily proti 
zastáncům Času. Teprve po odeznění aféry a po odštěpní frakce Z. V. Tobolky, bratrů Žaludových a J. Grubra na 
ustavujícím sjezdu nové strany v Pardubicích v lednu 1906 mohla Česká strana pokroková jako vnitřně 
konsolidovaný politický subjekt vstoupit do dobového mocensko-politického zápasu o zemské (1908) a říšské 
mandáty (1907). Malíř, J.-Marek, P. a kol.,  Politické strany, s. 381 ann. Kompromisní program po sjezdu strany: 
Čas, roč. XVIII, 1905, č. 21, 20.5., s. 321-2. 
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G. Masaryk prosazoval také ideu zjednodušení českého politického spektra (podle 

anglosaského vzoru) na systém dvou základních stran.70  

Volební agitace v okolí Benešova se na oprávněné voliče do zemského sněmu obrátila 

s víceúčelově se doplňujícím profilem benešovského advokáta: občané měli hlasovat pro  

„muže smýšlení pokrokového, který vždy k zásadám pokrokovým se hlásil a pro ně otevřeně a 

úsilně pracoval“, nebo se zdůrazňoval národní aspekt (zejména se připomínal jeho boj proti 

jazykové politice velkostatku Konopiště, viz níže), volit tedy měli Veselého jako 

„spravedlivého, osvíceného…ideálního zastánce věčně ponižovaného českého lidu“ nebo do 

třetice odborníka – „muže s důkladnými vědomostmi na poli práva, národního hospodářství a 

věcí sociálních“.71  

Sám kandidát namířil své proslovy proti mladočeské politice (hospodářské, národní, 

sociální) a rozvíjel výše uvedené stranické devizy vzhledem ke konkrétním místním 

poměrům, zejména Benešova. Jako reprezentant strany „nedělnické, demokratické a 

pokrokové v intenci K. H. Borovského“ ve volebních schůzích propagoval zejména sociální a 

volební reformy (bez výjimek pro ženy), pokračovací školství průmyslové a odborné pro obě 

pohlaví („vzdělání je pákou blahobytu pro všechny vrstvy národa,“ jak uváděl), živnostenské 

družstevnictví, sdružování maloobchodníků nebo nutnost řešení situace domkařů a 

nedostatečného komunikačního propojení oblasti s železničními uzly nebo hygieny bytů. 

Volebním heslem byl zjednodušeně řečeno zápas „proti zpátečnictví, feudálům a 

klerikálům“.72   

Kandidaturu Veselého podpořil svou přítomností ve městě také T. G. Masaryk, ačkoliv 

neměl s benešovskými občany dobrou zkušenost. Když na květnou neděli v roce 1901 město 

poprvé navštívil za účelem své přednášky „Program Palackého a Havlíčka v letech 1848-

1849“, setkal se dva roky po hilsneriádě s tak hlasitou obstrukcí zagitovaného obecenstva, že 

mu nebylo dovoleno vůbec promluvit.73  

 
70Skilling, G., c. d., s. 95-98. Ke kandidatuře zástupců strany ve volbách do českého sněmu: Čas, roč. XXI, 
1908, č. 52, 22.2., s. 1. 
71ANM, F. Veselý, k. 31, inv. č. 2842. Volební leták 1908; Jiskra, roč. VI, č. 7, 12.2., s. 1-2,; roč. VI, č. 5, 29.1., 
s. 1. K volbám a agitaci též ANM, F. Veselý, k. 26, inv. č. 2698-2702.  
72Cit.: Jiskra, roč. VI, č. 7, 12.2., s. 1-2, s. 5; Jiskra, roč. VI, č. 5, 29.1., s. 1; roč. VI, č. 11, 11.3., s. 8. Též: 
ANM, k. 20, inv. č. 2449, 2452. 
73O neúspěšné přednášce v roce 1901: Veselý, F., Návštěvy T. G. Masaryka v Benešově, in: Blaník, roč. 2, 1920, 
č. 10, 6.3., s. 1; týž, Prezident Masaryk a Benešov (1901-1914), in: Pod Blaníkem, roč. 7, 1925-1926, č. 5, s. 99-
100. ANM, F. Veselý, k. 49, inv. č. 3891; k. 20, inv. č. 2458. Též: Herben, J., T. G. Masaryk. Praha 1927, s. 118. 
Herben uvádí Benešov v řadě pěti českých měst, kde se předseda lidové strany setkal se zaznamenáníhodnou 
záští. V Benešově byl prý na rozdíl od jiných lokalit zcela ukřičen, slovně napadán jako židovský agent apod., 
dokonce se na něj chystal fyzický útok „národních dělníků s býkovci a noži.“    
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Realistická politika - samozřejmě nejen - v Benešově a venkovském okolí narážela na 

pozice konzervativních složek obyvatel. „Pamatuji pocit, který jsem i z pohledu dobrých 

známých měl, asi jako bych stál na pranýři,“ napsal Veselý o době, kdy se v devadesátých 

letech 19. století začal identifikovat s realistickým proudem.74 Části voličů Benešovska vadila 

údajná programová negace českého státního práva, po roce 1899 pasovaly silné antisemitské 

nálady realisty na stranu židovskou (dobová atmosféra prý nedovolila ani veřejné schůze 

místní organizace lidové strany, a proto probíhaly tajně večer v Taussigově kanceláři), záhy se 

přidala pejorativní nálepka socialistická. Všechny tyto tři hlavní identifikační symboly strany 

se Veselý snažil ve volebním boji proti mladočeskému kandidátovi Schustrovi v roce 1908 

vyvracet.  

Přesto se Veselému nepodařilo pokrýt volební obvod sítí přívrženců a podpora 

pokrokových spolků nebo učitelů stačit nemohla. Asi rozhodujícím pro jeho propad byl 

neúspěšný boj o živnostensko-obchodnické hlasy. Část benešovských zástupců údajně přes 

své dosud realistické sympatie volilo mladočeského zástupce jako odborníka  na hospodářské 

otázky (zdejší Obchodní grémium oficiální podporu C. Schustra stáhlo až těsně před 

volbami), spolu s tradičním posílením hlasy konopišťských zaměstnanců volby v druhé kurii 

nakonec vyhrál. Veselý získal v prvním kole v rozhodujícím Benešově pouze 138 hlasů z 

celkového počtu ve městě oprávněných voličů 741 (dohromady v celém obvodě 149 hlasů), i 

když v prvním kole to ve srovnání s výsledkem mladočeského Schustra nebyl velký rozdíl. 

Konečně Veselého strana nezaznamenala vzestup ani v celozemském měřítku - za 

pokrokovou stranu dobyl v daném roce úspěch pouze J. Štemberka na Žamberecku. 

Politickou ambici dosáhnout na zemský mandát Veselý nenaplnil ani v posledních 

předválečných volbách v roce 1911.75  

 
74ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2458, inv. č. 2478. Veselý ve svých přednáškách a vzpomínkách uvádí pro 
tamní občany nelichotivé epizody „z dějin politického realismu“ na Benešovsku před první válkou. Nejen 
Masaryk musel město opustit bez svého přednáškového vystoupení, stejně se dařilo prý i V. Boučkovi při 
návštěvě Chotýšan v roce 1903 u příležitosti uctění památky rytíře Jana Jeníka z Bratřic měl realisty dav přímo 
„kamenovat“, „nenáviděné, odmítané a ukřičované straně“ ale prý nemálo pomáhala osobnost a známosti J. 
Taussiga. Tamtéž. O atmosféře antisemitismu v české společnosti v dané době např. Skilling, c. d., s. 121-137. 
75Nakonec v roce 1911 oficiálně ani nekandidoval. V roce 1908 volilo v Benešově 741 oprávněných občanů, 
v Jílovém 237 a v Černém Kostelci 239. SOkA Benešov, Archiv města Benešov, k. 188, seznamy voličů 1886-
1923. K výsledkům voleb 1908: ANM, F. Veselý, k. 31, inv. č. 2701-2. Jiskra, roč. VI, 1908, č. 10, 4.3., s. 4; č. 
11, 11.3., s. 8. Jiskra ostře vystoupila proti postupu Obchodního grémia v Benešově a tato organizace těsně před 
volbami svým členům povolila volit „podle vlastního politického přesvědčení“. Jiskra, roč. VI, 1908, č. 8, 19.2., 
s. 3. Proti tvrzení živnostníků, že Veselý není jako advokát pravým zástupcem jejich zájmů, Jiskra uváděla, že 
na praktického právníka sleduje Veselý hospodářské poměry v aktuální teorii i právnické praxi obdivuhodně, 
jeho trpké zkušenosti z mládí ho prý vedly k sociálně reformním snahám a proti tzv. odborníkům může postavit 
hodnotnější životní zkušenost, znalost poměrů v kraji a sociální porozumění. Jiskra, roč. VI, 1908, č. 6,5.2., s. 4. 
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Ve vyšší než komunální politice byl Veselý úspěšný až po roce 1918. Prestižní politický 

post ministra získal Veselý za stranu národně socialistickou v Československu. Tomu ale 

předcházelo jeho zapojení do činnosti české domácí protirakouské organizace Maffie během 

světové války, na níž se spolu s předválečným úzkým sepětím s osobou T. G. Masaryka vázal 

významný potenciál. I s pomocí jeho nebývalé autority jako prezidenta nového státu se 

Veselému otevřely dveře k vládní účasti a senátorské zajištěnosti, jak o tom bude ještě v další 

části práce pojednáno. 

Oporou Veselého činnosti v Československé republice byl kredit pokrokového muže 

získaný krátce před světovým válečným konfliktem. Na jakých základech si tedy benešovský 

advokát vybudoval veřejně známou, v čs. poměrech velmi pozitivní pověst?  

Jeho profil spoluvytvářel zejména vytrvalý zápas proti germanizačním tendencím správy 

konopišťského velkostatku, klerikalismu, politickému a ideovému konzervatismu, ale i 

radikalismu. Na následujících řádcích se chci věnovat konkrétním projevům těchto 

hodnotových orientací a postojů v prostoru malého města. Jak důsledně zde mohly být 

aplikovány, do jakého ideového prostředí vlastně Veselý své názory vnášel a s kým je 

konfrontoval?  

Nejdříve vymezím jeho pozici v městské samosprávě, o neméně důležitém zapojení do 

spolkového života již řeč byla. Právě na základě členství ve významných spolcích se nově 

příchozím zástupcům vzdělanostní skupiny otevírala možnost k prolomení uzavřenosti lokální 

elity obecní samosprávy.  

Benešov se vyznačoval jistými specifiky maloměstského prostředí. Vrstva živnostníků a 

řemeslníků si zde udržela vliv na chod obecních záležitostí déle než ve větších městech. S tím 

souviselo i lpění na konzervativnější tradici včetně důrazu na církevně-náboženské 

přesvědčení. V omezeném prostoru maloměsta se voličské hlasy získávaly vesměs 

prostřednictvím osobních známostí ze spolků, bez účasti na kulturním a společenském dění se 

kandidát komunální politiky neobešel.76  

Advokáti Veselý a Taussig se jako reprezentanti realistů i své profese snažili o budování 

dobrých vztahů s živnostnictvem a rolnictvem (ale i dělnickými kruhy), což souvisí 

s dlouhodobou snahou středostavovských politických sil budovat z těchto dvou skupin 

pevnou oporu českých národně politických aspirací. Kromě finanční pomoci jejich zájmovým 

 
Mladočeský protikandidát dr. V. Schuster působil jako spisovatel, ředitel technologického muzea a vicesekretář 
OŽK v Praze. Hlasy od Blaníka, roč. XXIV, 1908, č. 4, 24.1., s. 1.   
76Fasora, L.-Hanuš, J.-Malíř, J. (eds.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, s. 37-39. 
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spolkům propagovali další vzdělávání včetně Veselého vlastních přednášek v místní dělnické 

Besedě a Pokroku, kde byl i čestným členem, stal se i jednatelem Okresní hospodářské 

záložny.77 Je zřejmé, že i v tomto případě využíval zkušeností získaných v 

průběhu moravského období, kde identické aktivity, schůze a přednášky organizoval pod 

vedením dr. Brzobohatého. 

Benešovská organizace pokrokové strany měla při volbách do orgánů samosprávy silného 

protivníka v mladočeské straně. Národní strana svobodomyslná v Benešově mohla navazovat 

na ryze pozitivní odkaz velmi populárního E. Engela (1844-1907), lékaře, zemského a 

říšského poslance, mj. také zakladatele místního tiskového orgánu Hlasy od Blaníka, v letech 

1887-1914 zdejší tribuny mladočeské politiky. Předvolební invektivy obou stran byly 

poměrně ostré, zejména před volbami do obcí v roce 1906 a v roce 1912, na druhou stranu 

v roce 1909 sestaví benešovské místní organizace obou znepřátelených stran do obecních 

voleb společnou kandidátku.78

Za důležitý krok pro pozici pokrokové strany nejen v Benešově, ale především na 

agitačně dosud nezvládnutém českém jihu, považuji založení realistického týdeníku Jiskra 

v Táboře. Získání pozic na jihu Čech považovalo stranické vedení za zásadní. Veselý měl této 

oblasti věnovat náležitou pozornost - operovali zde referenti pražských a vídeňských listů a 

dobrá reklama pro stranu byla k nezaplacení.79 Právě Veselého delegovala strana na schůze 

v jihočeských městech, kde měl v rámci boje za demokratizaci volebního práva navazovat 

spolupráci se sociální demokracií. Konečně v Táboře se mohl opřít o dobré kontakty z období 

své koncipientské praxe, působil zde také Taussigův zeť, advokát Vodička, v Českých 

Budějovicích zase budoval agitační oporu Veselého strýc a ředitel dívčího lycea J. Kracík (i  

jeho žena Marie).  

Jiskra (s podtitulem pokrokový týdeník českého jihu) byla založena v roce 1903. V tomto 

listě získala strana nový prostor pro propagaci svých názorů, do prvního roku první války byl 

 
77SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, dědeček, babička, Jičín, Benešov, členské legitimace F. Veselého, 
karton novinové články 20. léta, čestná členství v benešovských spolcích (uvedeno od roku 1896). ANM, F. 
Veselý, k. 1, inv. č. 31, k. 22, inv. č. 2577; k. 31, inv. č. 2841-5. Ke spolkům a podpoře živnostenských kruhů - 
např. vzděláni živnostenské mládeže v pokračovacích školách –  také místní tisk Hlasy od Blaníka mj. 1895-
1896,1906, Jiskra 1906.  
78Pro předválečné období tiskové zprávy o volbách viz: Jiskra, Hlasy od Blaníka, po roce 1918 národně 
socialistický Blaník. O předvolebním boji tamtéž. MUDr. Emanuel Engel působil v Benešově jako městský lékař 
od roku 1883, zemským poslancem od téhož roku, říšským od roku 1885, předseda svobodomyslného klubu ve 
Vídni. Čtrnáctideník a pak týdeník Hlasy od Blaníka založil v roce 1885. Zasloužil se spolu s V. Haeringem o 
oživení místní sokolské jednoty, Haering byl jeho starostou v letech 1886-1900. Monografie města Benešova a 
okolí, s. 44. 
79ANM, F. Veselý, k. 30, inv. č. 2834, Jan Ventura F. Veselému 1901-1906. 
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oporou benešovské organizace pokrokové strany, který využíval Veselý s Taussigem jako 

nástroj volebního boje proti mladočeskému místnímu listu. Jejich podíl na založení Jiskry 

proto nepřekvapí. Oba benešovští advokáti se zřejmě při vědomí nezbytnosti tiskové tribuny 

pro skutečnou politiku obrátili na nakladatele G. Dubského. Ten opět s nemalým finančním 

rizikem do celého podniku vstoupil a stal se majitelem listu. O dva roky později Veselému 

napsal „Jiskru jsem založil a ponechal Vám a ostatním k vydávání…byl jsem samojediný 

zakladatel a zpočátku nemohl jsem si vzít ani 10 zl. měsíčně, vše jsem dával zpět na tisk.“80

Obdobné problémy jako u Času, ať již finanční nebo osobní, provázely podle zmínek i 

toto periodikum, jen ve zmenšeném měřítku. Při jejich řešení se angažovali vesměs stejní 

benešovští občané jako v případě Času. Veselý znovu vystupoval v osvědčené roli 

zprostředkovatele, když se vyskytly problémy mezi majitelem a redakcí. Pokud jde o výši 

finanční účasti Dubského, Veselého nebo Taussiga, bohužel jsem zprávy nenalezla, ale jisté 

je, že při hledání celkového zajištění týdeníku se jim podařilo zapojit mnoho benešovských 

občanů a korporací jako abonentů a další jako finančně důležité inzerenty.81  

V roce 1912-1913 proběhla v Benešově na Jiskru sanační sbírka a přišel i nápad 

zužitkovat zkušenosti v Pokroku v další podobné společnosti (ovšem přizpůsobené 

skromnějším venkovským poměrům), která by starost o list kompletně převzala. Plán se již 

krátce před Velkou válkou podle všeho nestačil realizovat.82 Uvádím ho proto, že je zde 

zřejmý osvědčený vzorec chování praktikovaný Veselým.  

V zájmu strany rozbíhal důležité podniky, při nichž sázel na osvědčený okruh lidí, obracel 

se na zkušené odborníky schopné finanční oběti, zejm. Dubského. Spolu s Taussigem se 

snažil nevystupovat do popředí, sbírky na Čas i Jiskru probíhaly pokud možno neveřejně. 

Veselý si pro ně mapoval sociální strukturu přispěvatelů, ekonomické možnosti 

geografických oblastí Čech (u Času), v návaznosti na to zvažoval úspěchy agitace, zapojoval 

 
80ANM, F. Veselý, k. 29, 2731/1, G. Dubský F. Veselému 29.10.1905. Dubský byl podle všeho majitelem listu 
až do jeho zániku v roce 1914. 
81ANM, F. Veselý, k. 25, inv. č. 2690. Jiskra. Tamtéž, k. 29, inv. č. 2837. V seznamu abonentů z roku 1905 
v Benešově figurují mnou již tolikrát zmiňovaná jména z benešovské českožidovské komunity (Taussig, E. 
Orenstein, Schönbaum, advokát Rindler, obchodník Schwarz, Baťka), ale i Městská spořitelna (pozice Taussiga 
v jejím ředitelství, od roku 1909 ve výboru i Veselý), Okresní hospodářská záložna (Veselý jednatel), 
Hospodářská banka, ale i restaurace, kde se pravidelně konaly schůze pokrokové strany, i stavitel a architekt M. 
Dusil, mj. původce Veselého domu na Malém náměstí. Myslím, že to zřetelně ukazuje sít vlivu, kterou kolem 
sebe Veselý a Taussig dokázali zformovat. Z inzerentů se pokusil Veselý některé tzv. přetáhnout 
z konkurenčních Hlasů od Blaníka, nebo posílit list i příjmem z inzerce „cizích“, tj. nepokrokových a 
nebenešovských pražských firem. Přesto se nakonec mohli opřít opět převážně o inzerci benešovských 
obchodníků a řemeslníků. Tamtéž, seznam inzerentů s poznámkami Veselého.   
82ANM, F. Veselý, k. 25, inv. č. 2690. Výzva k založení společnosti z 5.9.1912.  
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známé a příbuzné. Postupoval podle mého soudu cílevědomě, promyšleně a osvědčoval 

ekonomickou erudici.   

S tiskovou oporou za zády mohli realisté na komunální úrovni vystupovat sebevědoměji a 

proti mladočeským pozicím útočněji. F. Veselý se do obecního i okresního zastupitelstva 

dostal poměrně brzy. Když jednou prolomil řady elitní skupiny města, mohl počítat s  

úspěšností v dalších volbách a podle vzoru svých kolegů v úřadě se mu otevřela cesta 

k dlouhému funkčnímu období v komunální správě.   

Poprvé kandidoval do obecního zastupitelstva v roce 1906 (angažoval se tři roky poté, co 

získal domovské právo) a byl zvolen v I. voličském sboru, tedy kurii vyhrazené největším 

daňovým poplatníkům. V této kurii ekonomicky nejsilnějších členů obce a starousedlíků se 

ale s velkou voličskou oporou nesetkal. Když o tři roky později vytvořila pokroková strana 

společnou kandidátku s mladočechy, zastupoval Veselý svou stranu již v II. volebním sboru, 

kde byla volba o poznání snazší.83 Zvítězil zde s největším počtem hlasů a v dalších letech 

hájil z této pozice stranickou linii společně s J. Taussigem a obchodníkem R. Pokorným. Od 

roku 1906 kontinuálně zasedal v obecní finanční komisi, proti značné nelibosti mladočeské 

politiky, násobené tím, že dalším členem byl již J. Taussig. To byla pozice pro oba advokáty a 

realisty jistě významná a dávala jim do rukou nástroj k ovlivnění směru finančních toků 

městské politiky.84  

 
83O problémech modelu předlitavské samosprávy názorně viz: Fasora, L., Představitel obecní samosprávy. 
Příklad Rudolfa Rohrera. In: Fasora, L.- Hanuš, J.- Malíř, J. (eds.) Člověk na Moravě 19. století, s. 124-139. 
K tématu obecní samosprávy, jejího fungování a formování elit v rámci ní sborník: Fasora, L.-Hanuš, J.-Malíř, J. 
(eds.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 

Při volbě do obecního zastupitelstva v Benešově v daném období volilo v I. sboru 36 oprávněných voličů, ve II. 
sboru kolem 100 voličů (v roce 1909 již 170), ve III. sboru volilo více než 1000 voličů při výši odváděných 
přímých daní ze všech tří kurií kolem 87,5 tisíce K. Do okresního zastupitelstva byla volba 24 členů rozvržena 
do čtyř volebních skupin takto: 5 za skupinu velkostatku, 2 za velké průmyslníky a obchodníky, 7 za skupinu 
měst (z toho z Benešova 5), 10 zástupců volilo nepřímo přes 21 tisíc voličů ve skupině venkovských obcí. V I. 
voličské kurii do obcí byly v roce 1906 s Veselým zvoleni: majitel realit Urbanides, již několikrát zmíněný 
obchodník M. Schönbaum, obchodník s obilím A. Schwarz a průmyslník Steindler. Ukazuje se zde silná 
ekonomická pozice (malo) podnikatelů židovského vyznání. To se potvrdilo i v roce 1909, kdy  v I. sboru získali 
po gymnaziálním profesorovi A. Dvořákovi nejvíce hlasů obchodník E. Ornstein a ředitel měšťanské školy K. 
Mach, náhradníkem byl židovský rabín O. Kraus. Viz: SOkA Benešov, Archiv města Benešov, k. 188, volby do 
obecního zastupitelstva. Jiskra, roč. VI, 1908, č. 45, 4.11., s. 3; Jiskra, roč. VII, 1909, č. 21, 26.5., s. 4. 
K dohodě stran pokrokové a mladočeské do voleb 1909 týž list z podzimu 1909. Ke konkrétním výsledkům 
voleb viz např.: Jiskra, roč. IV, 1906, č. 2,10.1., s. 2; roč. IV, 1906, č. 3, 17.1., s. 2.; Jiskra, roč. VII, 1909, č. 51, 
23.12., s. 1. Hlasy od Blaníka, roč. XXII, 1906, č. 3, 20.1., s. 1-2. 
84K působení v místní organizaci strany lidové (pokrokové) viz: ANM, F. Veselý, k. 61, inv. č. 4042. Schůze 
okresního zastupitelstva a okresní školní rady (1908-1932); k. 31, inv. č. 2841-2849. Dále: Tywoniak, J., T. G. 
Masaryk a Benešov. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Benešov 1990, s. 99-117. Jiskra, roč. IV, 
1906, č. 17, 28.4., s. 3. Ke kritice mj.: Hlasy od Blaníka, roč. XXVIII, 1912, č. 14, 5.4., s. 1-2. Mladočeští 
zástupci považovali fakt, že se Veselý i v roce 1912 „vnutil do finanční komise“ za porušení dohod z předchozích 
voleb - o přesném obsahu předvolební dohody z roku 1909 však zmínky chybí. Stejně tak se jim nelíbila 
Veselého kontinuální účast v místní školní radě. 
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Vlastní náplní obecní samosprávy bylo komunální hospodářství. Benešov se v důsledku 

liberálního obecního zákona z roku 1862, v němž  jeho tvůrci opomněli věnovat náležitou 

pozornost finančnímu krytí obecních výloh, potýkal s druhově identickými problémy jako 

většina českých měst. Na jedné straně stála potřeba modernizace infrastruktury měst a na 

druhé nedostatečný nebo i nulový volný kapitál na její finanční krytí a zajištění 

kvalifikovaných sil. Při takové konstelaci hráli v samosprávě v podpoře moderních trendů 

důležitou roli zástupci svobodných povolání.85  

V Benešově se tento model velké části menších českých měst uplatnil také. Zdá se, že 

rozpad konzervativních hodnot zde urychlil zejména tlak lékařů, dvou tří advokátů, 

gymnaziálního profesora nebo dobře situovaných malopodnikatelů, vesměs židovského 

původu s českou národní identifikací. „Obecní starší“ v čele se starostou MUDr. V. 

Haeringem, radním J. Taussigem, továrníkem M. Steindlerem nebo velkoobchodníkem 

Schönbaumem prosazovali od konce 19. století náročné modernizační projekty, např. stavbu 

vodovodu, kanalizační sítě, komunikací, dláždění městských ulic, výstavbu nových bytů, 

stavbu veřejné nemocnice, těsně před světovou válkou i elektrifikaci – to již za účasti 

Veselého, který se do obhajoby podobných projektů v městské správě zapojil jako homo 

novus později a podle mně ve  velmi přínosné kooperaci s J. Taussigem.  

V době, kdy začal F. Veselý teprve vystupovat na komunální úrovni, byl J. Taussig již 

osvědčeným mužem benešovské samosprávy a zároveň měl ulehčenou pozici tím, že mohl 

navazovat na kredit vybudovaný jeho otcem. V rámci dlouholetého působení v samosprávě 

města je přínos J. Taussiga neopominutelný, např. se vedle již uvedeného zasloužil o 

postátnění gymnázia, na konci 19. století plédoval za stavbu chorobince, pro výstavbu 

 
85O modernizaci města např.: Tywoniak, J., Benešov a Konopiště v minulosti, s. 290 ann. Procházková, E., c. d., 
s. 24 ann. Monografie města Benešova a okolí. Praha 1938. Dále: SOkA Benešov, Okresní úřad Benešov 1850-
1946, k. 243, výpisy ze schůzí obecního zastupitelstva; Městský úřad Benešov, k . 190, městská rada. Dále o 
Veselého předválečné činnosti vycházím z podrobný zpráv o jednání obecního a okresního zastupitelstva 
uveřejňované v Jiskře. Od roku 1904 rostla výše rozpočtových schodků města. Např. k roku 1907 se výše 
obecního dluhu vyšplhala na 1,65 miliónu K. K roku 1908 uvádí zpráva obecního zastupitelstva příjmy 134 tisíc 
K a výdaje 191 tisíc. Návrh krýt tento obecní schodek ve výši 57 tisíc K 35% obecní a 25% školní přirážkou ke 
všem státním daním byl přijat – tím se ovšem vyřešilo pouze 17% daného schodku; týž rok získalo město 
zemskou subvenci na stavbu vodovodu ve výši 25 tisíc K. Podobné problémy vykazoval rozpočet místní školní 
rady. K roku 1909 např. počítal s výdaji ve výši 25 tisíc K, ale příjem byl nesrovnatelně menší - pouhých 820 K, 
celkový dlouhodobý finanční nesoulad – pro rok 1909 tedy přes 24 tisíc K - jen nepatrnou mírou zmírňovaly 
vyšší školní přirážky ke státní dani (k roku 1909 se z dosavadních 25% zvyšovala na 28%). Jiskra, roč. VI,1908, 
č. 4, 22.1., s. 5; č. 49, 2.12., s. 1-2.  Podrobně rozepisují výdaje a příjmy k roku 1908 Hlasy od Blaníka, roč. 
XXIV, 1908, č.2, 11.1., s. 2-3. Např. příjmy z pronájmu budov a pozemků nebyly v porovnání s jinými městy 
špatné, tj. 56, 7 tisíc K, důchody a požitečná práva pak tvořily téměř 47 tisíc K. Další nárůst pasiv v následujícím 
roce včetně okresní samosprávy (náklady na síť okresních silnic 400 tisíc K) vedly ke kritice přístupu státu. Na 
konci roku 1909 již místní tisk konstatoval, že náklady města a okresu zvýšily přirážky k daním na 200 %. 
Jiskra, roč. VII, 1909, č. 48, 2.12., s. 4.   
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vodovodu zajistil odborníka. Zdá se, že Veselého pozici v komunální správě svou autoritou 

zpočátku zaštítil a jejich spolupráce v městském životě nesla plody.86   

Rubem nákladných investic, pro město i jeho hospodářské oživení v časově delší 

perspektivě nepochybně přínosných, byla rychle rostoucí zadluženost, kterou nemohly řešit 

stejně rychle stoupající tzv. obecní přirážky ke státní přímé dani jako zákonem povolená 

sanace schodku obecního rozpočtu. 

Modernizaci města provázelo poměrně rychle rostoucí daňové zatížení jeho obyvatel. 

Jejich nespokojenost mohla ohrozit opětovné zastoupení ve funkci těch představitelů 

samosprávy, kteří inovace propagovaly navzdory s nimi spojenými náklady a obecnímu 

zadlužení. Veselý tedy musel zohlednit ekonomické zájmy svých případných voličů, ale i 

klientů a v neposlední řadě i vlastní. Prvotní snahou bylo ve vyčerpaném obecním majetku  

s J. Taussigem hledat a využít všechna dostupná aktiva a bránit tak dalšímu zatěžování 

daňových poplatníků, většinou násobené, protože obecní přirážky doprovázely paralelně 

přirážky okresní. Ve významné funkci předsedy Spolku majitelů domů v Benešově byl 

Veselý iniciátorem rezoluce tamního daňového poplatnictva k berní správě proti údajně 

neúměrné výši zdanění. Na svolané schůzi v létě roku 1908 se ke spolku přidalo Obchodní 

grémium, Řemeslnicko-živnostenská beseda a odbor živnostníků z místní národně sociální 

strany. Výsledný spis obšírně zdůvodnil požadavek zmíněných organizací na přezkoumání 

základu, podle něhož je vyměřován kontingent výdělkové daně a osobní daně z příjmu.87  

Veselý berní správu daným spisem i v tisku upozorňoval na potřebu výstavby škol, 

kanalizace a zavedení moderního osvětlení, která ovšem naráží na „podprůměrnou 

způsobilost berní“, nutnost trvalé obecní přirážky k základní sazbě ji prý jen zhoršuje a berní 

komisaři ukládají na Benešov finanční schodky celého politického okresu, zvláště 

z neveklovského obvodu.  Rezoluce podrobně rozebrala hospodářské poměry Benešova - od 

vylidňování venkovských obcí v jeho okolí, zrušení „zámožné“ vsi u Konopiště Žabovřesky 

(z iniciativy velkostatku následníka trůnu), škod, které způsobila likvidace akciové sladovny a 

pivovaru na Konopišti až po úpadek trhů v důsledku železničního spojení do Prahy a 

přírodních neštěstí (krupobití 1905, povodeň 1906). Hlavní obrana se soustředila na 

obchodníky oslabené vznikem konzumů a raiffeisenek v okolí, živnostníky, méně zřetelně na 

 
86SOkA Benešov, Okresní úřad Benešov 1850-1946, k. 243, zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva    
87Vycházím z přípravy a výsledné rezoluce publikované na stránkách Jiskry. Jiskra, roč. VI, 1908, č. 30, 22.7., s. 
3-4; č. 43, 21.10, s. 4; č. 47, 18.11., s. 1;, č. 49, 2.12., s. 1-2; č. 50, 8.12., s. 1-2; č. 52, 23.12., s. 3.  Rezoluce pod 
názvem Benešov a daně ze dne 20.10.1908. 
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majitele domů a nájemce bytů, tedy vlastního zájmu Veselého i Taussiga za Spolek majitelů 

domů.88  

Rezoluce požadovala veřejné zpřístupnění spisů berní správy a zastavení růstu daní 

s odvoláním na nové přezkoumání hmotných, výdělkových a pracovních poměrů odborníky a 

nikoliv úředníky, kteří dají „na vnější známky způsobu života…budí klamná zdání“, nebo jsou 

důkazem osobní lehkomyslnosti, kromě jednoho dvou jedinců ve městě „nikdo nezná skvělé 

poměry,“ uvádělo se v ní.89 Žádost byla u první instance zamítnuta, byla tedy podána 

k zemskému finančnímu ředitelství a v posledním stupni i neúspěšně k ministerstvu financí.   

Nejen tato rezoluce ukazuje Veselého politické zaměření na prostředí tzv. malého 

českého člověka, když se vyjádřím příhodným termínem T. G. Masaryka. Podpora 

živnostenských složek se u něj projevila výraznou agitací za zřízení jejich zájmových 

družstev, zejména samostatného úvěrního družstva. Opět se zde ozývá myšlenka svépomoci 

jako zdroje individuálního, skupinového i národního vzestupu. Jeho dlouhodobá snaha byla 

úspěšná až v roce 1913, kdy bylo Živnostenské úvěrní družstvo ustaveno jako doplněk 

spořitelny, jeho finanční stránka nebyla v roce 1914 příliš uspokojivá, ale F. Veselý na valné 

hromadě družstva optimisticky zdůrazňoval možnosti, které se místním živnostníkům 

otevřely.  Obdobně propagoval zakládání poboček benešovské spořitelny v okolních obcích, 

které by je svou finanční aktivitou oživily.90

V rámci pokrokové strany je také výrazná a s ohledem na stranický program přirozená 

orientace F. Veselého na venkovskou inteligenci, především učitele, a cílevědomé budování 

kontaktů v této skupině. Pozornost otázkám vzdělání věnoval dlouhodobě. Svou činnost na 

lokální úrovni rozšířil po roce 1918 i na státní perspektivu, jak se o tom ještě v příslušné části 

práce zmíním. Jako člen místní školní rady, po roce 1918 okresního školního výboru, 
 

88Osten byl namířen i proti neekonomickému chování Konopiště. Část hospodářských škod Benešova byla 
nepřímo autory, tedy asi předně Veselého, připsána na vrub opatřením správy konopišťského velkostatku – 
zejména likvidace podniků a vsí kolem Konopiště způsobila prý „enormní majetkové ztráty“, v případě větší vsi 
Žabovřesky, která padla za oběť touze arcivévody po izolaci od ostatních obyvatel, to pro část obyvatel bylo 
obvinění oprávněné. Na druhé straně byl pivovar přenesen z Konopiště do Benešova. Ke konzumům, 
raiffeisenkám nebo podomním obchodníkům, vlivu pražských výstav a v souvislosti s tím ztrátám benešovských 
obchodníků, řemeslníků a živnostníků byla uváděna konkrétní čísla. K volbě představitelů Spolku majitelů domů 
viz: tiskové zprávy v Jiskře. Materiály k němu v SOkA se pravděpodobně skrývají v množství nepřístupných 
kartonů o spolcích na Benešovsku. V roce 1908 zasedali např. ve výboru Spolku majitelů domů ještě dva 
sympatizanti realistů a dva bratři, promladočeští majitelé realit A. a R. Urbanides; vesměs to bylo od Veselého 
příchodu do čela spolku složení permanentní. 
89Jiskra, roč. VI, 1908, č. 49, 2.12., s. 2; č. 50, 8.12., s. 1. K roku 1908 spis uvádí, že kontingent výdělkové daně 
se jen oproti roku 1904 zvýšil o 1862 K, tj. o 85 % navzdory tomu, že hospodářské poměry hlavně živnostníků 
se nezlepšily, nebo dokonce zhoršily. Tamtéž, roč VI, č. 4, 18.11., s. 1.  
90SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 1920-1946, přednášky a materiály k družstvu, pobočce 
spořitelny v Pyšelích apod.  
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podporoval profesní a finanční požadavky pedagogických sil a velmi silně se angažoval proti 

jakékoliv formě církevního vlivu ve školách. V přednáškách a článcích pravidelně propagoval 

demokratizaci vzdělání jako zásadní hodnoty, pro obě pohlaví.  

Druhá politická strana, v níž byl Veselý během svého života organizován, vykazovala 

částečně stejnou sociální orientaci jako předváleční realisté, takže podobné myšlenky mohl 

Veselý kontinuálně propagovat i v nových státních poměrech po roce 1918 v řadách 

národních socialistů. Viditelnou stopu zanechal v Benešově v podobě nové obecné a 

měšťanské školy, jejíž stavba byla financována z daru Městské spořitelny k 70. narozeninám 

tehdejšího ředitele F. Veselého.91  

Společně s místní organizací sociální demokracie usilovali benešovští realisté o naplnění 

dalšího bodu svého programu - o demokratizace volebního práva do předlitavského 

zákonodárného sboru, do zemského sněmu, na úrovni zemské i obecní samosprávy a pro obě 

pohlaví. Během hnutí za všeobecné volební právo do říšského sněmu získaly touto spoluprácí 

místní demonstrace potřebnou sílu, zapojena byla agitace žen ze Ženského spolku pod 

vedením M. Veselé.92 Pozitivně asi působily i Veselého dlouhodobé kontakty uvnitř 

dělnických organizací – jistou roli zde mohl sehrát výše zmíněný bratr A. P. Veselý. Společně 

s Taussigem pak v obecním zastupitelstvu propagovali aktivní participaci obecní správy na 

petičním hnutí sociální demokracie k otázce demokratizace všech úrovní voleb. Jejich moc ale 

tak daleko nesahala, podobný návrh se setkal s ostrým nesouhlasem zástupců z I. volební 

kurie, kteří nemínili přepustit správu svého a obecního majetku do rukou nemajetných a podle 

nich tudíž nekompetentních vrstev. K zamítnutí návrhu obou pokrokových advokátů se 

přidala i organizace národních socialistů.93  

 
91SOkA Benešov, fond Archiv města Benešova, k. 174, Ročenky Městské spořitelny (1863-1926), PS 43. 
Ročenka Městské spořitelny 1934. Dar spořitelny 100 tisíc Kč na stavbu budovy obecné a měšťanské školy 
(dnes ZŠ Jiráskova ulice) při příležitosti 70. narozenin F. Veselého, předsedy ředitelstva spořitelny. Dále ANM, 
F. Veselý, k. 61, inv. č. 4042. Schůze okresního zastupitelstva a okresní školní rady (1908-1932); k. 31, inv. č. 
2846, Pokroková strana v Benešově 1909-1912. SOkA Benešov, fond Okresní úřad Benešov 1850-1946, k. 243. 
Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva. A dále karton novinové články, korespondence s místní učitelkou 
Řehákovu. Též Jiskra, zprávy o Veselého přednáškách před první světovou válkou.    
92Tywoniak, J., Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov 1992, s. 304 ann. Týž, T. G. Masaryk a Benešov, in: 
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, s. 102. Vrcholem schůzí a manifestací roku 1905 byly i v Benešově 
podzimní demonstrace 28.11., v den zahájení říšské rady a generální stávky v zemi, zde vyjádřilo svou podporu 
myšlence všeobecného volebního práva 4-5 tisíc lidí. Taussig, J., K západu slunce se chýlí. In: Blaník, roč. XIV, 
1933, č. 38, 16.9, s. 2. Čas, roč. XVIII, 1905, č. 42, 14.10, s. 655 ann. 
93Jiskra, roč. VI, 1908, č. 50, 8.12., s. 4. Hlavním oponentem návrhu byl jiný benešovský advokát dr. L. 
Feršman, který poukazoval na fakt, že i mladočeši nepožadují tak radikální návrh připustit demokratizací 
obecních voleb k moci nezpůsobilé chudé a omezili se na zápas o demokratizaci voleb do zemského sněmu. 
Veselý zajímavě argumentoval: pokud Feršman uvádí, že pouze majetní jsou schopní městské poměry spravovat 
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Za důležitý považuji v prostředí Benešova Veselého až osobně vyhrocený konflikt 

s okresním hejtmanstvím krátce před Velkou válkou, konkrétně s jeho představitelem JUDr. 

Bedřichem Hejdou. Týkal se ho i Veselého první projev v parlamentě. Benešovský advokát 

v něm podle mého názoru přednesl emotivní projev zaměřený na přístup vlády všenárodní 

koalice k převzetí úředníků bývalé rakouské monarchie, proti kterému se obrací spravedlivý 

hněv čs. občanů. Osobnost B. Hejdy prezentoval Veselý následně v lednu 1919 v dlouhém 

vystoupení, namířeném původně proti vládnímu programu, jako prototyp zkompromitovaného 

rakouského byrokrata, který po československém převratu překryl svou „černožlutou barvu“, 

aby bez ohledu na předchozí diskriminaci českého národa bez překážek budoval v novém 

státě kariéru čs. úředníka.  

Podobné případy považoval za nebezpečné z hlediska důvěryhodnosti nového státu pro 

občany („nemyslete, že lidem je lhostejno, setkávají-li se v nové budově našeho státu se 

starými hříšníky rakouskými“, apeloval Veselý v parlamentě). Na problém kontinuity 

personálního obsazení čs. správy úředníky bývalé rakouské monarchie, kteří „nemají smyslu 

pro vládní demokracii a svobodu republikánskou“, byla čs. veřejnost citlivá a při odhalování 

zdiskreditovaných osob v těchto řadách vykazovaly velkou bdělost až horlivost zejména 

národní výbory (do svého zrušení v lednu 1919).94 Právě jménem tohoto orgánu místní moci 

podal F. Veselý na B. Hejdu žalobu pro předválečnou a válečnou činnost s odůvodněním 

„zaznamenat udavače a zmocněnce režimu, kteří byli příliš horliví“.95  

Veselý se proti Hejdově osobě obzvláště angažoval a po roce 1918 nacionálně naladěná 

česká veřejnost si ho s tímto i publicisticky známým případem na poměrně dlouhou dobu 

spojí.96 Zde je na místě se více věnovat okolnostem, ze kterých vyrůstaly tyto Veselého 

 
a ozdravit, má se rozhlédnout kolem sebe - majetní se prý zrovna v oblasti správy obecního majetku těžko 
můžou chlubit pozitivními výsledky. Ironicky dodal, že daný stav sotva může být horší. Tamtéž.     
94O činnosti národních výborů viz: Kárník Z., České země v éře první republiky 1918-1938. I., Vznik, 
budoucnost a zlatá léta republiky (1918-1929), Praha 2000, s. 67. V projevu v Národním shromáždění 9.1.1919 
Veselý označil Hejdu za typ, od kterého je třeba očistit úřady v nové republice. Charakterizoval ho jako udavače 
a vykonavatele „ myšlenek chorobného mozku Františka Ferdinanda“. Jemu podobní úředníci šířící „prolhanou 
politiku Vídně“ jsou prý povyšováni před zraky svých obětí a vláda budí v občanech dojem, že je „vše při 
starém…zatíží se provinilci starého režimu…[a] vymstí se jí to ve chvíli, kdy bude potřebovat důvěry lidu,“ 
apeloval s velkou odezvou Veselý ve své řeči v parlamentě. Veselý, F., Programový projev vlády, in: Česká 
stráž, roč. 1, 1919, č. 2, 16.1, s. 3-5.   
95Žaloba na bývalého okresního hejtmana JUDr. Bedřicha Hejdu byla podána 25.11.1918 společně 
s ministerstvem vnitra a s podporu městská rady v Benešově. ANM, F. Veselý, k. 31, inv. č. 2852, 2847. B. 
Hejda byl před koncem roku 1918 přesazen do Tábora, později do pražského Karlína do funkce úředního rady, 
Veselý to označil za faktické povýšení. 
96V Jihočeských listech případ zveřejnil J. Kracík. Ale uvedl, že přitom narazil na jihočeského podnikatele 
Zátku, který se Hejdovy osobnosti zastal. I z míst, kam byl později bývaly benešovský okresní hejtman 
přesazován, se na F. Veselého občané obraceli. Např. z Chebu podporučík Příhoda, italský legionář, kterému se 
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aktivity vedené zřejmou zaujatostí z předchozí osobní zkušenosti s B. Hejdou. Jednalo se o 

dlouhodobý konflikt dvou přesvědčení - začátek roku 1919 byl jen jeho konečným vyústěním 

– v němž se podle mého názoru projevovala mentalita i vzory chování F. Veselého, 

zprostředkovaně i jeho manželky.  

Již jsem uvedla, že část benešovské společnosti souzněla s ideově-politickým 

konzervativním proudem. Tomu napomáhaly i hospodářské zájmy města spjaté 

s velkostatkem Konopiště a jeho vlastníkem, arcivévodou a pozdějším následníkem trůnu 

Františkem Ferdinandem d´Este. Je známo, že vztah mezi „zámkem a podzámčím“ se zde 

odvíjel spíše v konfrontační rovině, zejména od druhé poloviny 90. let 19. století. Veselý 

poukazoval na fakt, že „držitelé zámku vždy mívali rozhodný vliv na duševní a hospodářský 

život všeho občanstva“97, ale správa zámku nedokázala udržet funkci sociálního a kulturního 

vzoru a jeho zaměstnanci spolu s personálem průmyslových podniků konopišťského 

velkostatku nesehráli roli nových měšťanských elit jako nositelů demokratizace a 

modernizace. 

V letech 1887-1914 vybudoval z Konopiště František Ferdinand reprezentativní sídlo, 

které mělo být údajně obdobou Bad Ischlu jeho císařského strýce. Přestavby a úpravy zasáhly 

i Benešov a jeho okolí. Hermetické uzavření problematizující nezbytný kontakt 

hospodářského celku s jeho okolím konvenovalo s podřízením ekonomické stránky zdejšího 

šlechtického velkostatku jiným zájmům majitele, zejména dosažení nikým nerušeného klidu 

pro osobní loveckou vášeň -  pole se měnila v parky a lovecké revíry. Kromě pozitivního 

hospodářského oživení po výstavbě pivovaru, lihovaru nebo bednárny ve městě přinesly tedy 

změny svá negativa. V rámci snahy po scelení državy a soukromí rodinného sídla byly rušeny 

nebo odkloněny dosud hojně užívané veřejné cesty vedoucí přes konopišťské panství, část do 

něj zasahující okresní silnice z Benešova do Neveklova byla uzavřena i pro poštovní 

automobil, prodlužování délky jízd mělo důsledky sociální, byly vykupovány a rušeny 

sousední osady, hranice sídla zčásti obíhal ostnatý drát. Neméně dráždily německojazyčné 

tabulky, které obyvatelům i turistům oznamovaly nepřístupnost navyklého směru cesty. 

Německé nápisy na vozech, v Benešově, při označení cest apod. musely v čistě českém kraji 

 
příčilo stravovat se v důstojnické kuchyni s „rakouským panem radou“ , viz: ANM, F. Veselý, k. 7, inv. č. 419, 
P. Příhoda F. Veselému 5.4.1919, 24.4.1919. Jindy šlo o velmi radikální návrhy, jak naložit s tím, kdo byl „metla 
a postrach okresu“, nebo o poděkování, že se Veselý ujal občanů bývalou státní mocí postižených a veřejně na 
exponenty rakouského režimu ukázal. Tamtéž, k. 5, inv. č. 248; k. 7, inv. č. 417. 
97Veselý, F., Budoucnost Konopiště. In: Blaník, roč. 1, 1919, č. 8, 27.4., s 3-4, cit. s 3. 
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v době intenzivních jazykových sporů nutně působit jako provokace.98 Z české strany se proti 

danému stavu pravidelně ozývali benešovští realisté v čele s Veselým. 

K vyjádření protestu sloužil především tisk – v táborské Jiskře se otevíral prostor pro 

kritické články stojící v ostré opozici proti tónu psaní mladočeských Hlasů od Blaníka, ke 

Konopišťské správě smířlivému. Za většinou anonymních článků v Jiskře proti jazykové 

politice a všem výše zmíněným aspektům v činnosti arcivévodského velkostatku stál 

pravděpodobně F. Veselý. Obracel se sice proti „zlořádům“ správy v českém kraji, ale dlouho 

na ně důsledně upozorňoval jako na provinění konkrétních úředníků. Příkladem může být 

případ zámeckého správce Fischera, pro kterého se ujala vše vysvětlující přezdívka 

„germanizátor“.99 Jemným doprovodem kritiky byla snaha upozornit na fakt, že benešovští 

obyvatelé usilují o vzájemné porozumění, klid, ale většina odmítá „ponížené líbání rukou“. 

Druhá strana by neměla tuto snahu mařit - je přece oboustranně výhodná - a vyvolávat 

necitlivými úředníky zbytečnou občanskou nespokojenost, např. v tak nacionálně vypjaté 

době iniciovat náladu proti českému národnímu cítění.100

Benešovští realisté se usilovně bránili tvrzení z konkurenčních politických táborů, že 

nesou vinu nebo dokonce iniciují zhoršení vztahů s Konopištěm. Takové tvrzení se mi jeví 

jako účelová politická manipulace s  hlasy těch městských vrstev, jejichž volební rozhodnutí 

hrálo roli - pravidelně se totiž objevuje před některými z voleb.101  

Veselý v čele benešovských realistů navzdory svému politicky a ideově pokrokovému a 

národnímu smýšlení jako občan města, advokát a člen samosprávy musel ocenit, jaký 

potenciál pro město, hlavně hospodářský, v sobě bezprostřední blízkost následníka trůnu a 
 

98K osobě Františka Ferdinanda d´Este viz: Galandauer, Jan, František Ferdinand d´Este. Praha 1993. O správě 
velkostatku Konopiště konkrétně s. 81 ann. Dále k tématu: Pernes, J., Život plný nepřátel. Život a smrt Františka 
Ferdinanda d´Este. Praha 1994. Burian-Kudrna, Průvodce po Benešově a Konopišti v dobách minulých i 
přítomných. Benešov 1923, s. 275 ann. O výstavbě budov velkostatku v Benešově též Procházková, Eva, c. d., s. 
25 ann. Veselý, F., Konopiště. Vzpomínky a příspěvky k charakteristice. Praha 1921, s. 3, 5, 28, 31-33. 
99Realistická kampaň proti Fischerovi probíhala na stránkách novin dlouhodobě, stejně jako jiné kritiky zámecké 
správy. Fischer byl viněn z toho, že vystavuje české živnostníky národnostnímu útlaku. Jako muž, který 
výhradně rozhoduje o zámeckých dodávkách, vyžadoval pouze německé účty a někteří dodavatelé ve snaze 
udržet jeho přízeň byli prý nuceni poskytovat mu „soukromé pozornosti tak delikátní“, že se „příčí národní 
hrdosti“ o tom vůbec psát. Udával prý benešovské obyvatele, kdykoliv překročili zakázanou hranici mezi 
zámkem a okolím, v hostinci se vyjadřoval o „té české pakáži“ atd. Fischer byl ze zámecké správy nakonec 
propuštěn, ačkoliv důvody jasné nebyly, je možné, že šlo o jistý ústupek ze strany zámku. Viz: Jiskra 1910-
1911, cit.  Jiskra, roč. IX (1911), č. 17, 27.4., s. 3. Jiskra, roč. IV, č. 35, 29.8.1906. ANM, F. Veselý, k. 22, inv. 
č. 2577. Veselý, F., Konopiště a Hohenbergové. Praha 1924. 
100Vycházím ze zpráv v Jiskře v rubrice Benešov. Snaha o kompromisní řešení konfliktů podle mně přes všechnu 
kritiku z článků a poznámek jasně zaznívá. Dlouho se články na dobré vztahy i explicitně odvolávají, na to 
zpětně reagují Hlasy od Blaníka.  Cit. Jiskra, roč. VI, 1908, č. 7,12.2., s. 4-5.   
101Např. útoky Hlasů od Blaníka (ale před zemskými volbami roku 1908 i pražského Týdne) únor 1908, jaro 
1912.  
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jeho rodiny skrývá.102 Kromě toho, právní radu u něj hledali i benešovští tzv. komorní 

dodavatelé na zámecké statky a živnostníci existenčně na velkostatku a zámku nejvíce závislí; 

kraj počítal také s aktivní podporou velkostatku (např. v sociální oblasti, při přírodních 

neštěstích).  

Rozpoznatelná změna přístupu, které se chci dále věnovat, nastala až v posledních 

několika málo letech před tragickým koncem následníka trůnu. Zproblematizování vztahů 

mezi městem a Konopištěm lze poměrně dobře časově vystopovat. Od roku 1909 se třecí 

plocha rozšiřuje a na přelomu let 1910-1911 je již evidentní. Od tohoto období je také myslím 

možné připustit výše uvedené tvrzení, že se okruh benešovských realistů o neharmonické 

vztahy s panstvem na Konopišti „zasloužil“. Podle všeho byl ale tím třetím ve hře, který 

sehrál part podstatný, úřad okresního hejtmana.    

V roce 1909 byl z Českých Budějovic do funkce benešovského okresního hejtmana 

přesazen JUDr. B. Hejda. Již tehdy dostali prý benešovští realisté od budějovického profesora 

dívčího lycea J. Kracíka, Veselého strýce, varování, že jde o úředníka „z německého rodiny a 

německé strany“.103 Do té doby stál v čele okresního orgánu státní správy A. Heinz a úřední 

hlášení nevykazovala nic mimořádného. Teprve od jeho služební výměny je možné 

registrovat změnu. Jeho nástupce B. Hejda pravděpodobně svou pozici pojal odlišně, snad 

nejsem daleko od pravdy, když uvedu, že ji posunul do roviny demonstrace státní moci a tím i 

proti benešovským občanům. Jeho činy byly snad vedeny prostou úřední horlivostí, ideovým 

přesvědčením, ale možnou motivací mohl být i kalkul dalšího kariérního růstu. Výrazně se 

totiž orientoval na spolupráci se správou Konopiště. Veselý uváděl, že úředními nařízeními 

citelně poškozoval místní živnostníky, aby se zalíbil, stíhal kolportéry národně socialistického 

a sociálně demokratického tisku pro údajně protidynastické a protikatolické zaměření obou 

stran, prokazoval snad až nadměrnou iniciativu pokud šlo o postihy i zanedbatelně malých 

přestupků vůči majetku velkostatku atp.104 Kontroly obsahu veřejných schůzí politických 

 
102Mimo články v Jiskře také: Veselý, F., Konopiště, s. 4.  
103ANM, F. Veselý, k. 31, inv. č. 2852; k. 5, inv. č. 274, J. Kracík F. Veselému 29.1.1919. 
104Vycházím z průběžně otiskovaných článků v Jiskře. Souhrnně o činnosti B. Hejdy v podání benešovských 
realistů vypovídá zejména stížnost podaná F. Veselým a dalšími realisty k ministerstvu vnitra v roce 1911, na 
jejím základě pak došlo k interpelaci pokrokového poslance F. Drtiny v říšské radě. Dále jde také zprávy v již 
zmíněné žalobě na okresního hejtmana B. Hejdu z roku 1918. ANM, F. Veselý, k. 31, inv. č. 2847, 2852. 
Z druhé strany sporu viz SOkA Benešov, Prezidiální spisy, k. 29, inv. č.  137. Hlášení okresního úřadu z let 
1909-1912, přípisy prezidia. 
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stran doplňovaly často úřední zákazy. Není překvapivé, že četnická i další nevítaná společnost 

a postihy provázely především schůze benešovské organizace strany pokrokové.105  

Veselý se zásadně stavěl proti tomu, jakým způsobem pod vedením B. Hejdy „c. k. 

okresní hejtmanství provádí česko-německé vyrovnání“. Od Hejdova příchodu registroval 

výlučný nástup němčiny do písemného styku s berní správou a soudy, německá označení na 

státních úřadech včetně samotného „K. K. Bezirkshauptamt“. Je možné tvrdit, že zde F. 

Veselý v nových podmínkách uplatňuje podobné „protigermanizační“ postupy jako kdysi 

v Lipníku nad Bečvou.106  

Benešovští realisté neváhají postup nového okresního hejtmana brzy označit jako zjevné 

podbízení panstvu na Konopišti motivované osobními ambicemi. Situace v neprospěch 

místních realistů se přiostřila, když začal B. Hejda na zámek podávat zprávy o údajném 

spiknutí přímo „pod okny následníka“ s epicentrem v jejich řadách. V této kauze šlo již o 

přímý útok na osobu F. Veselého, na jeho ideové přesvědčení. Neméně důležité ale bylo, že 

obvinění v samých základech ohrožovalo předchozí dlouhodobou snahu konfliktní plochy 

s následníkem trůnu a jeho personálem zásadně nevyhrocovat. Na základě některých ke kraji 

a obyvatelům necitlivých opatření a zásahů jich přitom vznikalo dost.  

Členové pokrokové strany nebo sympatizanti názorů profesora Masaryka zaujímali 

v Benešově pozice v městské samosprávě, případně v místních hospodářských kruzích, 

někteří se dokonce řadili k reprezentativní vyšší střední vrstvě (vedle Taussiga M. 

Schönbaum, lihovarník E. Ornstein, obchodník s obilím A. Schwarz).107 Pro katolické kruhy 

byla podle všeho zásadní jedna okolnost - vesměs šlo o osobnosti židovského původu. Je 

 
105V prosinci 1910 podalo okresní hejtmanství na místní organizaci realistů i  trestní oznámení pro přečin tajného 
spolčování a přestupek spolkového zákona (v době, kdy zamítl cyklus přednášek volné školy). ANM, F. Veselý, 
k. 31, inv. č. 2847.  
106Cit. Jiskra, roč. VII, 1909, č. 41, 14.10, s. 3; Jiskra, roč. XI, 1913, č. 45, 6.11, s. 3; roč. VII, 1909, č. 11, 17.3., 
s. 4. 
107V této souvislosti je třeba uvést, že pokrokovou a pročeskou identifikaci u místních občanů židovského 
původu intenzivně propagoval židovský rabín O. Kraus a O. Schönbaum (oba členové strany pokrokové), druhý 
z nich přední činitel českožidovského asimilačního hnutí. Jejich agitace byla podle všeho v rámci místní 
židovské komunity poměrně úspěšná. Oba přední reprezentanti židovské náboženské obce v Benešově brojili 
proti němčině v kraji, kromě likvidace soukromé německo-židovské školy v Divišově u Benešova nesla jejich 
činnost plody i jinde. Na konci roku 1908 Jiskra uvedla, že zejména díky O. Schönbaumovi může Svaz českých 
pokrokových židů ve svých řadách nově uvítat 25 členů z Benešova a okolí. Jiskra, roč. VI, 1908, č. 52, 25.12., 
s. 3. Snad právě O. Schönbaum v rámci propagace zmíněného Svazu pokrokových židů zorganizoval jeho schůzi 
v Benešově pod vedením dr. Teytze, redaktora známého Rozvoje. Zde se mj. mluvilo o útocích na český národ 
v Prager Tagblatt a všem židovským občanům je zde důsledně připomínána téměř morální povinnost list nadále 
neodebírat. Jiskra, roč. VI, 1908, č. 46, 11.1., s. 4. 
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otázkou, z jak velké části byl následně vylíčený spor založen na latentním antisemitismu a do 

jaké míry byl sycen celkovou politicko-filozofickou koncepcí strany pokrokové.108  

Tiskové útoky odstartovala žádost benešovské organizace strany pokrokové k okresnímu 

hejtmanství v roce 1910  o povolení cyklu přednášek „Volná lidová škola“.109 Na večerním 

programu jednoho z cyklů měly v dívčí měšťanské školy zaznít přednášky „O vývoji země a 

jejího tvorstva“, „O mravní výchově a sebevýchově“, „O českém obrození“ a Veselého 

uvedení do problematiky manželského a rodinného práva („Právo rodinné a manželské“). 

Pořadatelé zdůrazňovali podle vzoru ostatních měst, kde již podobný cyklus proběhl, 

apolitičnost přednášek a jejich cílené poučení. Přesto okresní hejtman akci nepovolil. 

Následné odvolání Veselého, Taussiga a dělníka Veverky ministerstvo vnitra z marginálních 

důvodů zamítlo, pravděpodobně na základě odmítavého hlášení z benešovského orgánu státní 

správy.110  

Okresnímu hejtmanství podle všeho nejvíce vadilo označení „volná“. Vytvářelo totiž 

nevítanou asociaci s již zmíněnou organizací Volné myšlenky. Benešovský odbor v čele s F. 

Veselým pořádal na Benešovsku pravidelné přednášky, v jejich rámci vystupovala např. 

známá propagátorka pacifismu spisovatelka P. Moudrá nebo realistický advokát V. Bouček (v 

roce 1908 ve schůzi kromě instituce rozvodu hájil i kandidaturu Veselého do zemského 

sněmu, i to ukazovalo na další možnosti volební agitace), jindy se v roli přednášejícího 

představil F. Veselý. P. Moudrá v kraji vystoupila již v roce 1907 s cyklem přednášek proti 

klerikalismu a výuce náboženství ve školách, s Veselými se osobně znala, a ačkoliv osobně 

věřící, hájila v přednáškách smysluplnost Volné myšlenky. Advokát Bouček byl angažovaný 

Veselým, aby přednáškami uvedl do širšího povědomí potřebu právních změn v postavení 

 
108SOkA Benešov, Archiv města Benešov, k. 188, inv. č. 1006, seznamy voličů do obecního zastupitelstva 1886-
1923, volby do říšské rady a obecního zastupitelstva.  
109Projekt Volné lidové školy zmiňuje program Masarykovy strany v rámci lidové výchovy a vzdělání. Úroveň 
přednášek se měla zvyšovat úměrně intelektuální připravenosti publika. Program České strany pokrokové. Praha 
1912, s. 115. Na III. valném sjezdu České strany pokrokové v roce 1912 byla v souhrnné zprávě o činnosti 
strany od roku 1908 založení lidových škol z podnětu místních organizací hodnoceno jako jeden z úspěchů 
(uvedeno pro Benešov, Hradec Králové, Jičín, Kolín, Náchod, Nusle a Plzeň). ANM, F. Veselý, k. 26, inv. č. 
2705.  
110ANM, F. Veselý, k. 31, inv. č. 2847. SOkA Benešov, Prezidiální spisy, k.. 29, inv. č.  137. B. Hejda uvedl 
jako důvod porušení zákona shromažďovacího, protože se mělo vybírat vstupné. Odvolání je ze dne 21.11.1911, 
c. k. ministerstvo vnitra pak v odůvodnění z 16.3.1911 uvedlo námitky proti názvu obsahující slovo „škola“ a 
odvolalo se na nález říšského soudu z roku 1892. Zákaz Volné lidové školy interpeloval v říšské radě i P. Drtina. 
Tamtéž.  



 

 

133

                                                

ženy, i když především reforma manželského a rodinného práva nebyla již na přelomu století 

zdaleka součástí pouze realistického programu.111

Odpor proti filozofii a životní praxi stoupenců programu Volné myšlenky vyjadřovala 

přirozeně především katolická církev, zaměřená od přelomu dvou století na kampaň proti 

zednářství a bezvěrectví. Benešov se stal vhodným terčem útoku: na činnost odboru Volné 

myšlenky reagoval vyhroceně v souvislosti se snahou o lidovou školu benešovských realistů 

od podzimu 1910 zejména katolický list Čech. Snažil se ukázat moc bezvěrců ve městě a 

ohrožení katolických duší. Informačním zdrojem bylo pravděpodobně okresní hejtmanství. 

Do jeho seznamu podezřelých „notorische Freidenker“ se dostalo i jméno M. Veselé; otázkou 

je, zda šlo o zařazení odpovídající jejímu vnitřnímu přesvědčení nebo o účelovou mystifikaci. 

Je totiž příznačné, že daný seznam vznikl až v době aféry kolem volné lidové školy, během 

útoků katolického tisku a zákazu propagace přednášek Ženského spolku v souvislosti 

s vystoupením českoamerické volnomyšlenkářky R. Wisteinové (k Ženskému spolku dále).  

Označení „volnomyšlenkář“ se podle všeho stalo více než čím jiným agitační nálepkou 

protistrany a v následném ideově-politickém boji splývalo s označením „realista“, „žid“, 

„ateista“ nebo (skutečnému vymezení bližšímu) „antiklerikál“ jako údajnými synonymy.112  

 
111K osobnosti P. Moudré (1861-1940): Neudorflová, M., c. d. , s. 234, 295 an. SOkA Benešov, pozůstalost  P. 
Moudré. V. Bouček přednášel v Benešově poměrně často, většinou k otázce reformy manželského práva a 
rozvodu (roku 1908 aktuálně v souvislosti s manifestacemi v Praze ve prospěch těchto). Na podobná veřejná 
vystoupení osob z protikatolicky zaměřené strany vysílaly své zástupce katolické kruhy odmítající změny status 
quo, V. Bouček byl tak kvůli jedné zaznamenané větě žalován pro urážku papeže. Jeho vystoupení k Benešově 
se i tak v následných letech opakovala. Viz: Jiskra, roč. VI, 1908, č. 14, 8.4., s. 2. K dokreslení ideového 
zaměření realistického advokáta Boučka je na místě poznamenat, že se kromě dalších témat systematicky 
věnoval problému ženské prostituce a pohlavních chorob (vedle B. Foustky), zpracovával ho i statisticky a svou 
podporu ženskému emancipačnímu hnutí vyjadřoval i příspěvky do Ženské revue. Neudorflová, M., c. d., s. 104 
ann.  
112Mezi dalšími „prominentními“ členy bylo jméno dělníka Veverky a jeho manželky, Veselého sociálně 
demokratického spolupracovníka, cestovatele dále V. Němce usedlého v Benešově. SOkA Benešov, archiv 
města Benešov, prezidiální spisy, k. 29, inv. č. 137. Seznam benešovských „Fridenker“ z 1.12.1910. Kartony v 
SOkA Benešov s předpokládanou dokumentací k této organizaci jsou opět nepřístupné; k benešovskému odboru 
vycházím tedy především z tiskových zpráv Jiskry a, části Veselého korespondence, viz: ANM, F. Veselý, k. 15, 
inv. č. 1724.  

Vilém Němec (1857-1942), původně lékárník v rakouském vojsku na Balkáně roku 1878, od 80. let začal 
podnikat výpravy na severovýchod Afriky, stal se zvěrolékařem, obchodníkem se zvířaty, majitelem pštrosí 
farmy, pak vynikl v organizaci loveckých výprav do Afriky (1886-1910); obchodní výhodnost tohoto druhu 
podnikání mohou ilustrovat jména klientů, mezi nimiž nechybí členové rodu Rothschildů nebo Habsburků. Před 
první válkou o životě a výpravách v Africe přednášel, je autorem i knižních publikací. Během svých návratů do 
Čech se usadil v Benešově, ale s následníkem trůnu se dostal do sporu, údajně považoval svého bývalého klienta 
z africké výpravy za původce potíží ve svých obchodech v Káhiře. Svou zášť k němu i k vévodkyni Žofii rozené 
Chotkové dával zřejmě ve městě najevo, zřetelně ji pak pro další generace zvěčnil ve své knize: Němec, V., 
Vysoký pán konopišťský. Praha 1996 (reedice). Blíže: Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. Praha 1998, 
s. 309-310. Během působení Veselého na ministerstvu spravedlnosti se Němec pokusil využít osobní vazby 
k získání vlivné podpory pro svůj projekt. Kromě svého jmenování zástupcem ČSR pro Habeš (jako svou 
kvalifikaci uvedl především více jak dvacetiletý pobyt v Africe a styky s místní habešskou vládou a dvorem) 
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Se stejnou intenzitou se objevovaly útoky proti benešovskému okruhu realistů na 

stránkách tisku do jara 1911. A o co v nich šlo? 

V době, kdy Veselý žádal vídeňské ministerstvo o revizi rozhodnutí okresního hejtmana a 

povolení „volné školy“, otiskl Čech první antisemitskými výroky naplněný článek s názvem 

„Co se děje pod okny následníka trůnu“. Jeho autor považuje za naprosto nepřijatelné, že 

město v bezprostřední blízkosti zámku Konopiště je „prosáklé volnou myšlenkou a Israelem“, 

městskou radu ovládají Židé-realisté, udržují diktát nad místním obchodem atd., jinými slovy 

-  „Benešov je relativně nejžidovštější město Čech“. Židé a realisté s sebou prý strhli další – 

především učitele, přednostu okresního soudu, dokonce i úředníka c. k. dráhy nebo c. k. 

důstojníka. Anarchismus a bezvěrectví zdejších pokrokářů „připravuje půdu se židy 

k podvrácení trůnu a oltáře“, vyvodil autor závěrem zásadní obvinění.113  

V dalších zprávách se vesměs opakovalo totéž, nově se přidalo zaměření na M. Veselou 

prostřednictvím jejího předsednictví v čele benešovského spolku žen.114 Zapojily se i Hlasy 

od Blaníka – v článku o volebním právu uvedly, že poměry ve Veselého rodině jsou 

příkladem rozporu hlásané teorie a praxe - volnomyšlenkář posílá prý dceru-privatistku 

gymnázia ke zpovědi, aby mohli realisté „škemrat o protekci u farských dveří“, když chtějí 

získat učitelská nebo ředitelská místa. Benešovský advokát hbitě reagoval tvrzením, že jeho 

potomci dospějí k tak ryze soukromé věci jakou je náboženské přesvědčení vlastní vnitřní 

úvahou, ale „je málo případů, aby političtí odpůrci k novinové polemice použili náboženské 

smýšlení školních dětí“.115  

 
aspiroval na využití země po způsobu italské nebo francouzské praxe, mj. navrhoval do ČSR posílat habešské 
syny výměnou za habešské zlato, země by v jeho plánu dodávala ČSR kly, pštrosí péra, gumu, kávu atd., navíc 
by se zde podle něj mohly „uplatnit síly, které [jsou] doma někdy na překážku…z nevěstek, z propuštěných 
zločinců…i pro naše pány keťasy výhodné“, místo žaláře by zde mohli být tyto „nežádoucí živly“ na čas 
deportováni. Takové myšlenky zní od příslušníka malého národa v exponovaném prostoru střední Evropy 
poněkud kuriózně. ANM, F. Veselý, k. 33, inv. č.  2966. 
113Co se děje pod okny následníka trůnu? In: Čech, roč. 35, 1910, č. 316, ,17.11., s. 4. Obrana realistů a výzva, 
aby se našel denunciant, který útok inicioval viz: Pod okny následníka trůnu, Žižkovský obzor, roč. 2, 1910, č. 
26, 11.12., s. 1. SOkA Benešov, Prezidiální spisy, k. 29, inv. č. 137. 
114Čech, roč. 35, 1910, č. 353, 24.12., s. 4. Další články do března 1911 tamtéž . Důkazem o ovládnutí města 
židy a realisty byla podle autora (autorů) také informační blokáda pro jiné než protikatolické názory. V čítárně 
městského muzea bylo možné prý dostat pouze Stráž lidu, Polabský obzor, Plameny, tj. realistický tisk, nebo 
výše zmíněný měsíčník Volné myšlenky Havlíček a sociálně demokratickou Zář. V hostincích to údajně byl opět 
samý „protináboženský škvár“ (tj. Čas, Jiskra, Bohemia, Prager Tagblatt, Zeit, Neue Freie Presse). Čech 
vyzýval oba advokáty v benešovské redakci Jiskry, tj. Veselého a Taussiga, aby dokázali, že se ve městě 
nesdružují pod rouškou Volné myšlenky a pokrokové strany tajní zednáři, tedy ať vyvrátí údajně evidentní 
skutečnost, že „nad krajem se stahují černá mračna“. Cit. Čech, roč. 35, 1910, č. 335, 6.12., s. 3, tamtéž, roč. 36, 
1911, č. 76, 17.3., s. 3. 
115Jiskra, roč. 8, 1910, č. 42, 20.10, s. 4. Hlasy od Blaníka, roč. XXVI, 1910, č. 40, 7.10, s. 4; tamtéž, č. 42, 
21.10, s. 3-4.  
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F. Veselý za celou kampaní tušil B. Hejdu. Přímé důkazy ale neměl; stížnost, kterou 

podal u vídeňského ministerstva vnitra v březnu 1911 uváděla jiné argumenty pro tvrzení, že 

okresní hejtman proti sobě staví obyvatelstvo, podkopává důvěru ve státní úřad, účelově ničí 

politické a společenské poměry okresu, je to prý o to závažnější, že zde „arcivévoda tráví 

velkou část roku“.116  

Podle Veselého podává Hejda nepravdivá hlášení zemské školní radě o údajném 

volnomyšlenkářství a realismu zdejších učitelů, maří činnost Spolku paní a dívek svými 

lživými referencemi na Konopiště, zakázal místní vojenské posádce návštěvu hostince, kde se 

konala schůze Volné myšlenky a někdy se koná setkání členů pokrokové strany a tím prý 

poškodil bytostný zájem hostinského. Stížností je ještě víc, ale je myslím jasné, o co 

Veselému šlo především: upozornit na „nebezpečí osobní [tj. Hejdovy] politiky… vychovat 

neloajálnost“, tj. zastavit další vykonstruované stíhání obyvatel vedené snahou dokázat, že 

v sousedství Konopiště bují spiklenecké hnutí.117  

Ještě v prvních letech světového válečného konfliktu bude B. Hejda znepříjemňovat život 

mnoha benešovských občanů ve formách přizpůsobených novým podmínkám.   

Celkově jsem se pokusila na předválečném působení F. Veselého v lokální rovině 

Benešova a okolí ukázat platnost teze o advokátech jako nositelích demokratizace a 

modernizace. Politicky, zájmově a sociálně se vůči maloměstským vrstvám příliš zřetelně 

neohraničoval, rozdíly v životním stylu nebo bydlení nebyly na malém městě tak markantní, i 

to podle mého názoru usnadnilo jeho cestu do řad městské elity, relativně rychlou, když 

uvážíme, že do města přišel jako úplný homo novus. Ve veřejném životě Benešova byla jeho 

osobnost brzy zřetelnější než v případě tzv. starousedlíků se srovnatelnou sociální pozicí. I 

když bych nechtěla přeceňovat vliv jednoho historického aktéra, domnívám se, že se 

v místních poměrech přičinil o modelaci politické kultury. Abych byla přesnější, ke změně 

tradičních a konzervativních postojů předválečného maloměsta přispěl v rámci aktivního 

okruhu benešovské organizace pokrokové strany, zejména ve spolupráci s profesním kolegou 

J. Taussigem, s jeho funkcemi a místní pozicí. Na tomto základě mohl podle mého názoru F. 

Veselý svou angažovanost ve městě stavět i po roce 1918.  

 
116ANM, F. Veselý, k. 31, inv. č. 2847. Stížnost zde dne 10.3.1911. Veselý zde uváděl i dnes v kraji notoricky 
známé zatýkání pro pych v zámeckých parcích pro jedinou houbu sebranou v příkopu. Problémy obyvatel 
s velkostatkem a celkovým životem ve městě dával Veselý do kontrastu s předchozím okresním hejtmanem A. 
Heinzem, za jehož patnáctiletého působení k podobným konfliktům prý nedocházelo.  
117ANM, F. Veselý, k. 31, inv. č. 2847. Obsah stížnosti interpeloval v říšské radě prof. P. Drtina.  
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5. Poválečné Konopiště. František Veselý (nejen) kontra Josef Pekař.  

Zájem o Konopiště ve vztahu k městu, kraji a jeho obyvatelům provázel F. Veselého 

dlouhodobě. V návaznosti na předchozí text se chci na tomto místě věnovat jeho práci 

zabývající se tématem posledního předválečného majitele zámku. Projevené postoje a názory 

považuji za důležitou ukázku myšlení příslušníka střední vrstvy a státní elity.  

Nejasná právní situace kolem zámku po říjnu 1918 Benešov znepokojovala. Když se 

objevily zprávy o navrácení velkostatků Konopiště a Chlum dědicům jejich předválečného 

majitele, podala městská rada a obecní zastupitelstvo návrh na demonstraci, k níž došlo v  létě 

1920 nejen v Benešově, ale i v jihočeské Třeboni, těmito tendencemi potenciálně také 

ohrožené. Chování a hospodaření zatímních správců na zámku bylo shledáno neúnosné, nejen 

pro Benešov, ale i pro stát. Veselý se jako přední člen benešovské samosprávy a senátor 

případu ujal, aby ho přednesl na státní úrovni. Do jeho politického vlivu byly vkládány velké 

naděje v rozhodnutí, které bude městu příznivé.1  

Výhrady městské samosprávy pronesl benešovský advokát v interpelaci k vládě, 

konkrétně k ministerstvu zemědělství i rezortu školství a národní osvěty, obsah vycházel 

v základních bodech z aktuální schůze obecního zastupitelstva (3.7.1920). Veselý vyvozoval 

ze své kritiky nutnost přijmout rychlé řešení současného nepřijatelného stavu a „předložit 

zákon o zabrání majetku vlády rakousko-uherské a soukromého jmění rodiny rakousko-

uherské“.2

Vnucení správci a úřednictvo vzbuzují podle něj všeobecnou nedůvěru a je třeba je 

nahradit stálými státními úředníky. Důkaz podává na negativním příkladu vnuceného správce 

Emila Kučery. Obvinění, která v tomto konkrétním případě vznesl, nebyla malá. Kučera prý 

při návštěvách cizinců na zámku působil proti republice (slovně - „Konopiště musí zůstat 

Hohenbergům“ i aktivně podporou jejich fyzického návratu). Zatímco jinde panovala obecná 

potravinová nouze, měl Kučera a ostatní správci zvát své přátele na lov tamní zvěře, podle 

 
1ANM, F. Veselý, k. 57, inv. č. 3994, 3.7.1920, zápis ze schůze obecního zastupitelstva. V části o poválečném 
Konopišti vycházím ze své seminární práce: František Veselý: Představitel regionální elity prvorepublikové éry, 
s. 64-79. 
2ANM, F. Veselý, k. 57, inv. č. 3993. Interpelace senátora Veselého a spol. ze 13.7.1920 ve věci zabrání statků 
rodiny habsburské a úpravy právních poměrů na velkostatku Konopiště. Detto ve věci zámku Konopiště. 1920-
28. 
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určitých indicií ze dvorů odvážel vedle potravin i keře, květenu, ze zámku pak umělecké 

předměty a to vše do své vily na pražských Vinohradech.3  

Ale nejen to. Vedle přesvědčování různých delegací o bezpráví konaném na osiřelých 

dětech bývalého následníka trůnu reagoval prý ještě na výtky města výhružkami o 

skandalizování politických předáků a obviněním prezidenta, že si přivlastnil koňská sedla 

z Konopiště. (K tomu Veselý uvedl výsledek svého pátrání: prezident sedla opravdu vlastnil, 

ale když zjistil jejich původ, byla vrácena.) Fakt, že se zádušní mše a otčenáš slouží na zámku 

v německém jazyce byl dalším předmětem Veselého kritiky.4   

Udělá tomu vláda konec? Takové poměry si přece pozornost zaslouží, zdůraznil i jménem 

svých kolegů benešovský advokát; podporu interpelaci vyjádřili zejména jeho přátelé - 

senátoři A. Klouda, O. Krouský a F. Krejčí.5  

Vláda, resp. ministerstvo zemědělství, si dalo s odpovědí na uvedenou kritiku na čas. 

Chystala se v pořadí pátá čs. vláda, když obsah interpelací vyvracel dr. Brdlík, ministr 

zemědělství v Černého první úřednické vládě. Všechny výtky uvedené Veselým byly 

odmítnuty: Kučera již ve funkci není a po přešetření jeho údajného působení proti republice 

 
3ANM, F. Veselý, k. 57, inv. č. 3993. Veselý uváděl i konkrétní čísla. V říjnu 1919 zadržela vojenská policie na 
Wilsonově nádraží Kučerovu zásilku (její obsah měl čítat 12 bažantů, 12 zajíců, 40 kg másla, 40 kg sádla a 4q 
mouky). Podle výpovědi pražského vojenského policisty R. Veselého (nešlo o příbuzenský vztah) vezl přibližně 
v tutéž dobu konopišťský sluha do Prahy zámecký obraz a tvrdil, že ho Kučera po obkreslení vrátí. Z nádraží 
však expedován již nebyl, jak uvedl vojenský policista. Kučera si svou vilu také údajně zdobil pomocí práce 
konopišťských zaměstnanců: truhláře, který pro něj kopíruje zámecký nábytek a zahradníka. Veselý se jako 
advokát ujal výslechu relevantních svědků, za hlavní informační zdroje chování Kučery byli uvedeni dělník J. 
Veverka a vojenský policista R. Veselý. O Kučerovi byl Veselý negativně informován i jinak. Snad přímo jemu 
byl den před jeho interpelací adresován popis Kučerova charakteru z okruhu zaměstnanců Moravobanky, jejímž 
bývalým zaměstnancem Kučera byl: „…prohnaný dobrodruh z rodiny neméně špatné pověsti požívající… jeho 
bratři jsou prý darebáci od útlého mládí“, ve své nynější funkci přivedl „řadu venkovanů do bídy“. „…aby 
podobní šejdířové z míst tak význačných byli odstraněni,“ viděl pisatel jako úkol Veselého a to v „zájmu lidu a 
posílení státní autority“. ANM, F. Veselý, k. 4, inv. č. 163, G. (?) F. Veselému 12.7.1920.  
4ANM, F. Veselý, k. 57, inv. č. 3994. Kučera jednal o prodeji arcivévodova pivovaru Moravobance (!), z čehož 
měl dostat slušnou provizi. Projednávaly se i okolnosti prodeje benešovské vily patřící k nemovitostem zámku, 
protože správce prodej schválil, a to ve prospěch nikoho jiného než dlouholetého ředitele velkostatku F. 
Schneiberga, za 25 tisíc Kč, ačkoliv vila měla být prý oceněna na 100 až 120 tisíc Kč. I zde mělo jít o zjevný 
případ korupce a existoval tak další podnět k trestnímu stíhání. Schválení kupní smlouvy ministerstvem 
zemědělství Veselý velmi ostře kritizoval (v interpelaci v parlamentu Veselý popřel právo Maxe Hohenberga 
disponovat s tímto majetkem. Tamtéž, k. 57, inv. č. 3993). Smlouva uzavřená mezi J. Thunem, poručníkem 
Maxe Hohenberga, a Schneibergovými schválilo ministerstvo prý proto, že vila s velkostatkem nesouvisí a její 
prodejní cena byla prý v pořádku, jak uvedl ve své odpovědi ministr zemědělství za více než rok od podání 
interpelace.  
5ANM, F. Veselý, k. 57, inv. č. 3995. Zpráva o předmětech odvážených ze zámku Konopiště 1920-23. Složka 
obsahuje soupisy odvezených předmětů z jednotlivých pokojů. Veselý se již dříve zasloužil o propuštění 
zámeckého správce Hrdýho, jeho činnost již během války, poté za republiky byla předmětem stížnosti 
zámeckého personálu, který se na F. Veselého obrátil o pomoc. Správci se vytýkala obojakost (nadbíhání čs. 
ministrům při současném odporu proti vnucené státní správě), vykrádání zámku, surové chování vůči ženám, 
pomlouváním atd. ANM, F. Veselý, k. 58, inv. č. 4015.  
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se konstatovalo, že cizinci rozmluvu s ním pouze špatně pochopili, a to dalo vzniknout daným 

pověstem o jeho neloajálnosti ke státu. Podobně ho šetření zprostilo dalších obvinění. 

Inventární stav na Konopišti a Chlumci se údajně od roku 1918 nezměnil.6 A co na to dotčený 

socialistický senátor? 

Ve své senátní řeči vyzdvihl, že vypracování odpovědi vládě trvalo čtrnáct měsíců - 

k všeobecnému veselí v plénu. Přístup ministerstva zemědělství ho samozřejmě zklamal. 

Argumentoval, že zde nešlo ani tak o jednoho zkompromitovaného úředníka, když stejně 

„úsudek o něm je ustálen“, ale o důležitější věc, ke které řečené ministerstvo nedospělo: aby 

podobné jednání oficiálně odsoudilo, udělalo „přítrž korupci“ a od podobného chování 

napříště tvrdým postupem odradilo. Nevšímavost vysokých státních míst podle Veselého 

podpoří nedůvěru občanů ve vládu, požadoval i zákrok Nejvyšší kontrolního úřadu. „Na naší 

poctivosti, na tom, kolik čestných a pracovitých lidí najdeme, na tom závisí budoucnost 

republiky,“ uvedl.7 O Konopiště je v době honů zájem u všech ministerstev, ale „o posouzení 

historických a uměleckých předmětů, úpravu sbírek se nestará nikdo“, útočil na lhostejnost 

svých kolegů k uměleckým hodnotám, když za tři roky (tj. v roce 1921) nebyl pořízen soupis 

předmětů ani nedošlo k zpřístupnění zámku veřejnosti.8 K tomu došlo v roce 1921.  

Situaci kolem zámku věnoval Veselý soustavnou pozornost i po tomto roce. Hbitě 

upozorňoval veřejnost na podle něj neblahé důsledky některých dalších opatření. V roce 1928 

se s resortem zemědělství střetl na stejné bázi znovu. Reagoval na návrh zřídit v části zámku 

letní byty – odsoudil ho finančně, kulturně i lidsky jako pokus hrát si na panský život. 

Pokračující odvoz zámeckých cenností podle něj dostalo „ráz nové konfiskace“. Ministr 

Srdínko se bránil, že odvezeny byly pouze předměty, které místnosti „nevkusně přeplňovaly“, 

a to do státních zámků na reprezentační výzdobu. Na Veselého názor nechat zámek ve stavu, 

který by nadále vyjadřoval vkus jeho posledního majitele, ministerstvo namítlo, že „není 

důvod nechat zámek tak, jak ho František Ferdinand opustil“.9   

 
6ANM, F. Veselý, k. 57, inv. č. 3993. Odpověď vlády z 9.9.1921. Pokud jde o další hlavní body stížností, tak 
dopadly takto: Kučera si potraviny, dopravu i své pracovníky měl platit sám, zabavené zboží bylo určeno pro 
„nezletilé majitele Konopiště v Děčíně“ a obraz považovaný za součást zámku byl „od faráře v Poříčí“. O 
honech ministerstvo vědělo, ostatní zvěř se prý dává k prodeji a na veřejné zásobování.  
7Řeč dr. Veselého v senátě, in: Blaník, roč. III, 1922, č. 2, 14.1., s. 1 an. V čele kontrolního úřadu tehdy stál 
Veselého švagr E. Erben (viz výše). 
8Tamtéž, cit. s. 2. 
9ANM, F. Veselý, k. 57, inv. č. 3993. Interpelace 5.6.1928, odpověď 1.9.1928. Veselý uváděl výčet odvezených 
předmětů, opakoval stížnost na neexistenci spolehlivého soupisu a ocenění, úředník ministerstva si prý nechal  
některé věci vynést ze zámku a prohlížel si je mimo něj atd. Večerní České Slovo psalo o drancování, agrárníci 
prý jednají „hůř než Švédové“ a řídí se heslem „po nás potopa“. Drancování sbírek a parků na Konopišti, Večerní 
České Slovo, roč. X, 1928, č. 104, 4.5., s. 1. Konopiště zaujalo také Říšskou stráž. Tiskový orgán Národní obce 
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Krátce před uzavřením St. Germainské mírové smlouvy s Rakouskem viděl F. Veselý 

bezprostřední budoucnost Konopiště v jasných, nezkalených barvách nově nabyté svobody. 

Nepochyboval, že habsbursko-lotrinské jmění připadne republice. Pro Benešov je důležité, co 

se stane se zámkem, „jehož držitelé vždy mívali rozhodný vliv na duševní a hospodářský život 

všeho občanstva“. Odehrál se zde „důležitý kus českého dramatu“, zámek bude i proto 

lákavým cílem turistů. Veselý si ho v tomto světle představoval: průvodci budou i v parcích, 

zámecká restaurace nebude „chrámem alkoholovým“, ale bude se v ní podávat mléko, 

smetana, káva a chléb s máslem. Návrhy na zřízení učitelských kurzů nebo zahradní školy 

v zámeckém areálu považuje za přínosné, protože „vymizí z něho [zámku] pyšný duch moci a 

bohatství, ale vrátí se životu národnímu“. Požadoval nezkrácené volné návštěvy, aby se lidé, 

kteří chodili dříve kolem zámeckých zdí, mohli projít komnatami a „svobodně si v nich 

oddechnou po staletí poroby“.10  

V srpnu 1921 řešila poslanecká sněmovna problém majetku Habsburků a Hohenbergů na 

území státu. K návrhu zákona o převzetí majetku bývalé panovnické rodiny byl většinou hlasů 

schválen návrh dodatku T. Bartoška, který výslovně stanoví, že jde o statky a majetek 

„zejména též bývalého následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho potomků“ jako 

členů rakousko-uherské rodiny.11 Zpravodaj ústavně-právního výboru v senátu F. Veselý 

dodatek označil za obranu proti právní nejistotě a sporům o výklad daného zákona.12 Tuto 

argumentaci použil zejména v souvislosti s odmítnutím názorů historika Josefa Pekaře. Na 

jejich spor kolem Konopiště, šířeji pak i pohledu na šlechtu v českých zemích chci na tomto 

místě upozornit. 

V roce 1923 vyšel tiskem Pekařův spis „Omyly a nebezpečí pozemkové reformy“. Šlo o  

soubor statí, které renomovaný český historik uveřejňoval od prosince 1922 do jara 1923 na 

 
fašistické využil příležitosti a oznámil, že to, co považoval F. Veselý za úspěch, tzn. konfiskaci zámku státem, 
Edvard Beneš „hanebně prohrál před mezinárodním fórem“. Veřejnost si prý myslí, že Konopiště je majetek 
státní, ale ve skutečnosti po intervencích zahraniční šlechty ministr zahraničí ustoupil, zámecké hospodářství 
podléhá mezinárodní kontrole a výnos z něho směřuje přes reparační konto arcivévodovým dětem. I dění na 
Konopišti bylo tedy prostředkem útoků české nacionalistické pravice na zahraniční politiku státu, slovní výzbroj 
autora článku musela být ostřejší, neboť číslo vyšlo opravené po konfiskaci. Co s Konopištěm, Říšská stráž, roč. 
II, 1928, č. 3, 19.1., s. 7. Zákaz vstupu do některých částí zámku interpretovaly noviny jako důsledek zájmu 
některých jedinců, kteří je „vyrabovali“ pro své  soukromé byty a ministerstva. Co se děje na Konopišti?, Říšská 
stráž, roč. II, 1928, č. 89, 9.6., s. 1.    
10Veselý, F., Konopiště, in: Blaník, roč. I, 1919, č. 8, 27.4., s. 3 an., cit. s. 4.  
11Zákon č. 354/1921 Sb. z. a n. ze 12. srpna 1921 o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv 
československému státu. T. Bartošek byl poslancem za socialistickou stranu. Někteří členové ústavně-právního 
výboru vznesli proti kompetenci parlamentu určovat členy či nečleny panovnického rodu námitky, František 
Veselý k nim vzhledem k výše řečenému přirozeně nepatřil. 
12Veselý, F., Statky hohenberské, in. Blaník, roč. V, 1924, č. 4, 26.1., s. 1 an.  
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stránkách nedělní přílohy „Národních listů“, nově byla zařazena pouze kapitola „Konopiště“. 

Pekařovo přesvědčení o kladném působení české šlechty v dějinách (šlechta je „vkořeněna 

v půdu českou od staletí“) a odmítnutí vládního postupu při provádění pozemkové reformy 

(podle historika příliš radikálního) ho postavily proti antiaristokratickému mínění větší části 

národní společnosti po roce 1918.13 Vzhledem k mému tématu mě zajímá hlavně poslední 

kapitola Pekařovy publikace. Je třeba zde jeho názory stručně uvést, tvoří totiž výchozí bod, 

k němuž se Veselý ve svých článcích vymezoval.    

Uvedený zákon z léta 1921 byl českému historikovi trnem v očích. Proti „vyvlastnění“ 

velkostatku Konopiště a Chlum bez náhrady jako majetku členů bývalé císařské rodiny  

protestoval argumenty právními, politickými, finančními i etickými.14 Odmítl představu o 

Konopišti jako dějišti komplotu vedoucí ke světové válce, naopak dokazoval protiválečný 

postoj Františka Ferdinanda. Oporu pro svůj názor o pozitivním vztahu předválečného 

konopišťského pána k české zemi hledal v dobře známých a pozdějším historickým 

výzkumem korigovaných argumentech (vzal si „chudou comtessu ze staré české rodiny…dal 

děti vyučit česky…byl přátelsky oddán jednomu z dobře českých šlechticů…těžce nesl 

maďarské násilí“, chtěl se nechat korunovat českým králem aj.15). Arcivévodovy děti byly 

„ožebračeny ne z dějinné spravedlnosti, ale na přání Volné myšlenky“, narážel Pekař na 

Bartoškovo předsednictví této bezvěrecké organizace, snad i na Veselého.  

Autor končil svou kritiku v emocionální rovině - osvobozený národ sirotkům nedovolil 

odnést si ze zámku ani fotografie na památku.16 Pokud jiné argumenty v tzv. pokrokové 

veřejnosti nezapůsobily, obraz ožebračených sirotků takový potenciál měl. A toho se F. 

Veselý obával. 

Svou angažovanost proti zastáncům Františka Ferdinanda a návratu Hohenbergů na jeho 

bývalé velkostatky považoval benešovský advokát za součást obrany proti monarchistické 

agitaci. Proto si i v zájmu státu předsevzal systematicky vyvracet podobná tvrzení dříve, než 

budou častým opakováním považována za pravdivá. Jeho polemiky vycházely v tisku pod 

názvem „(Pekařovo) Konopiště“, „František Ferdinand“, „Hohenbergové“ nebo „Statky 

 
13Pekař, Josef, Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. Praha 1923, s. 24. Šlo o stati „O některých 
předpokladech pozemkové reformy“ a „Kritické poznámky k pozemkové reformě“.   
14Jednání vlády považoval za „politickou neopatrností“, právní omyl, „křivdou“ na dětech mrtvého arcivévody a 
z hlediska finančního za „pošetilost“. Tamtéž, s. 63. 
15Tamtéž, s. 65. 
16Tamtéž, s. 66. 
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hohenberské“.17 Když již stránky novin nestačily, vydal autor knižní publikace „Konopiště“ a 

„Konopiště a Hohenbergové“.18 Pojetí se neměnilo, pouze se rozšiřovala argumentační 

základna (často šlo o konkrétní příklady a epizody dosvědčující tu či onu převážně špatnou 

stránku chování arcivévodovy rodiny). 

Již jsem uvedla, že základní linie Veselého článků se odvíjela od vyvracení jednotlivých 

tvrzení J. Pekaře. Jeho sympatie k osobě Františka Ferdinanda hodnotil jako důsledek vnitřní 

blízkosti k arcivévodově katolictví a zpátečnictví (v pozadí zaznívá i názor, že jde o vlastnosti 

celé Gollovy školy): „…konzervativní stihomam Pekaře…ve všem vidí příšeru Volné 

myšlenky…politik Pekař strhuje historika Pekaře…jeho omyly půjdou na dračku mezi všemi 

odpůrci nejen pozemkové reformy, ale i Československé republiky v překladu německém nebo 

maďarském…je tohle úkol českého historika?“ obrací se Veselý proti hrozbě politického 

zneužití historické práce.19 Pekařovi podle něj schází doklady jeho tvrzení a považuje je proto 

za konstrukt.  

„…tvrdá a odvážná jsou slova prof. Pekaře, že osvobozený národ ožebračil děti Františka 

Ferdinanda z trestu za jeho úmysly vůči národu našemu a vůči české budoucnosti,“ uvedl 

Veselý. V této věci se ho osobně dotýkalo obvinění o zcela neadekvátním, necitlivém přístupu 

benešovského Národního výboru. Zástupcům státní moci ve městě se prý dostalo upozornění, 

že ze zámku byli některé předměty odvezeny na pokyn rodiny bývalých vlastníků zámku. 

Záhy nato zjistili, že ze zámeckého inventáře byly vytrženy listy, k činu se přiznal syn 

arcivévody Max Hohenberg a rodina slíbila všechny odvezené předměty vrátit. Ale vzhledem 

k poškozenému inventáři zůstalo otázkou, jestli byl slib dodržen. Po této zkušenosti byl podle 

Veselého dohled nad zámkem „zostřen“, při stěhování sice byla prohlížena zavazadla, 

přiznává bývalý místopředseda Národního výboru, ale dětem bylo ponecháno vše, co nebylo 

v úředním inventáři a konkrétně fotografií prý bylo ponecháno „celé množství“, takže „snad 

by nebylo potřebí takovými nepravdami dělat náladu pro rodinu Hohenbergovou“, obracel se 

autor proti J. Pekařovi.20  

 
17Zpravidla si je mohli přečíst čtenáři Českého Slova a regionálního periodika Blaník, ale tato témata si u něj 
objednávala např. i redakce Čs. legionáře, které se zdály názory „znalce konopišťského života…velmi správné“. 
ANM, F.Veselý, k. 14, inv. č. 1410.  
18Veselý, F., Konopiště. Vzpomínky a příspěvky k charakteristice. Praha 1921. Týž, Konopiště a Hohenbergové. 
Praha 1924. Tuto druhou publikaci tvoří převážně výše uvedené novinové články. 
19Veselý, F., Pekařovo Konopiště, in: Blaník, roč. IV, 1923, č. 21, s. 2. Veselý uváděl, že se u Pekaře dostala 
bohužel do popředí „politická bojovnost“  na úkor „vědecké domyšlenosti“. Tamtéž.  
20Veselý, F., Konopiště, in: Blaník, roč. V, 1924, č. 2, 12.1, s. 1 an, cit s. 2. V tomto článku je členění na 
Pekařovy teze a jejich vyvracení nejzjevnější. K otázce styků F. Ferdinanda s knížetem K. Schwarzenbergem 
odkazuje autor na Holečkovu „Českou šlechtu“ s otázkou, jaký vliv může mít pouze osobní setkávání na 
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Veselý odmítl i další nepodložené tvrzení českého historika, že kdyby šlo o děti 

liberálního prince Rudolfa, původního dědice rakouského trůnu, Národní shromáždění by se 

zachovalo jinak než v případě katolíka Ferdinanda. Vcelku se F. Veselému jevil postoj 

českého historika jako doklad, že „český člověk rád neprávem idealizuje cizí…snižuje 

vlastní“.21   

Advokát se ve Veselém vzepřel nejen proti Pekařově tezi o právním omylu, který vznikl 

zařazením Hohenbergů do bývalé rakousko-uherské rodiny. Své argumenty směřoval i do 

vídeňského prostředí (proti prof. Turbovi a Vojtěchu Šternberkovi22) a opíral se o svůj právní 

výklad celé kauzy. Na základě textu mírové smlouvy za prvé rozhodně odmítl pokusy dělat 

rozdíly mezi soukromým a rodinným habsburským majetkem a za druhé, i když se připustí 

otázka, zda jsou Hohenbergové členy bývalé vládnoucí rodiny rakousko-uherské, vzhledem k 

platnému manželství a občanskému zákonu jsou podle něj děti bývalého následníka trůnu 

nutně jejími příslušníky. K problému morganatického manželství vedle právního rozboru 

uvedl: „jen středověká panská choutka plynoucí z názoru o nerovnosti lidí“, do výzbroje 

svých argumentů pak zařadil čs. ústavu (čl. 106): „výsady pohlaví, rodu a povolání se 

 
rozhodování a jednání jednotlivce, navíc, jak tvrdí, „nebylo křehčí a mizivější věci než jeho [tj. Františka 
Ferdinanda] přátelství“.   

Jen na okraj, autor proti šlechtě ostře zaujatého spisu, J. Holeček, psal Veselému o J. Pekařovi velmi naléhavým 
tónem: „…je třeba ho [Pekaře] paralyzovat doklady novými“, divil se zejména, že selský syn J. Pekař může psát 
o spojení katolické šlechty s českým národem. Důvěrně Veselému také sděloval cosi o pražské šlechtické schůzi 
po 28.10.1918, informace měla být od advokáta V. Melichara, jehož manželka byla rozená Deymová. Ale jeho 
jméno prý nesmí veřejně padnout - „hmotně by ho to uničilo“. ANM, F. Veselý, k. 4, inv. č. 182, J. Holeček F. 
Veselému 27.1.1924. Pokud jde o Jaroslava Thuna, poručníka sirotků po arcivévodovi, nedokázal Veselý najít 
odstup od subjektivních vzpomínek, mj. mu nemohl odpustit údajně typicky „nadřazený“ postoj, když zamítl 
žádost o částečný přístup do konopišťských parků a napsal o něm „…pokládá se ještě za Čecha?…ale jest 
podivno, že se žádá, aby čs. republika vrátila dětem Hohenbergovým statky i také proto, že jejich strýcem a 
poručníkem jest bývalý český (katolický) poslanec…ještě v březnu 1919 zamítl žádost městské rady v Benešově, 
aby do malé části sadů konopišťských byl umožněn přístup benešovským občanům.“ Tamtéž, s. 1.   
21Veselý, F., Statky hohenberské, in: Blaník, roč. V, 1924, č. 4, 26.1., s. 1 an. „Prostě nechutností jest zmínka 
profesora Pekaře o korunním princi Rudolfovi,“ uvedl Veselý, liberální Rudolf byl prý národu stejně cizí jako 
katolický, zpátečnický František Ferdinand. Tamtéž, cit. s. 2. Veselý doporučil Pekařovi studovat raději 
Hodějovské z Hodějova, tedy jeden z šlechtických rodů, který Konopiště ztratil v rámci pobělohorské 
konfiskace.  
22Proti V. Šternberkovi se ozval v hradních novinách Prager Presse. Reagoval na jeho článek v Neues Wiener 
Journal o budoucích panovnických plánech Františka Ferdinanda a na jeho odmítnutí zestátnění velkostatku 
Chlum a Konopiště. Veselý, F., František Ferdinand, in: Prager Presse, roč. III, 1923, č. 293, 25.10., s. 1. Veselý 
upozorňoval v této souvislosti na popis Františka Ferdinanda od O. Czernina, arcivévodova politického 
důvěrníka, podle něj vyzníval značně negativně a podporoval jeho vlastní teze. Viz: Czernin, O., Im Weltkrieg. 
Wien, 1919.  
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neuznávají“ a není prý proto možné žádat rozlišení mezi manželi rovno- a nerovnorodými. 

Zároveň popřel tvrzení o „vyvlastnění bez náhrady“.23

Pochybnosti o oprávnění zabrat majetky Hohenbergů tak Veselý zavrhl jako zcela 

neopodstatněné. K výtce některých bývalých odpůrců v ústavně-právním výboru a senátu, že 

včleněním do habsburského rodu a tím uznání jejich pretendentství na český trůn se v 

republice podporuje monarchistická propaganda poznamenal: „Žádný člen rodiny habsburské 

nebude mít statků v naší republice a Hohenbergové, budou-li se chtít prohlásit za pretendenty 

trůnu habsburského, málo se budou ohlížet na to, zdali my je za Habsburky uznáme čili nic.“24  

Pokud by se však usadili na Konopišti, blízko u Prahy, opět by se proměnilo v „sídlo 

piklů, pletich a úkladů proti republice a svobodě…nestojíme o to, abychom také my museli 

Hohenbergy zatýkat na pražských ulicích při demonstracích monarchistických nebo 

protistátních“, naráží Veselý na nedávné zatčení člena této rodiny ve Vídni.25

Myslím, že takto vykreslený obraz návratu arcivévodových dědiců na Konopiště, příp. i 

Chlum, na čtenáře  působil a je ukázkou myšlení a způsobu argumentace autora. V prvních 

poválečných letech benešovský region představa možného návratu bývalých vlastníků zámku 

tížila, těžké je ale určit, do jaké míry reprodukoval F. Veselý obavy zdejších lidí z možných 

politických, ekonomických a jiných důsledků a nakolik pouze své vlastní podložené širšími 

souvislostmi. Domnívám se, že angažovanost v městských záležitostech a osobní vzpomínky 

na dobu předválečnou vnášely do mnoha jeho názorů zjevné subjektivní tóny. Přes nevýhody 

tohoto faktu lze z jeho článků a brožur odkrýt i autentickou náladu a atmosféru v regionu i  

jeho osobní vnímání předválečného dění ve vztahu k blízkému Konopišti.  

Mimo určité skupiny obyvatel (zejména ortodoxní katolíky) byly jeho články v regionu 

přijímány kladně, na stránkách socialistického Českého Slova se dále dostávaly mezi širší 

okruh čtenářů. Užitečné kontakty umožňovaly F. Veselému ovlivnit pohled na minulé a 

 
23Veselý, F., Hohenbergové, in: Blaník, roč. V, 1924, č. 5, 2.2., s. 1. Zabrání jmění nebylo stanoveno bezplatně, 
republika měla platit náhradu určenou reparační komisí. Autor uvedl i neověřenou zprávu, že se následník 
chystal „se své rodiny příhanu nerovnorodosti“ sejmout. Následnictví na trůn není měřítkem rodinné 
příslušnosti, narážel na tolik skloňovanou renunciaci. Dále k problému nerovného manželství uváděl, že 
rakouské právo pojem morganatického manželství neznalo, u rodinného habsburského statutu z roku 1839 je 
tomu sice naopak, ale ten „mohl mít význam jen mezi těmi členy rodiny, kteří se mu dobrovolně 
podrobovali…domácí moc císařova zmizela i z Rakouska i z naší republiky“. S ní se ztratil i právní význam 
statutu konstatuje benešovský právník, nehledě k faktu, že daný statut nikdy nebyl zákonným způsobem 
vyhlášen. Veselý, F., Konopiště, s. 73. 
24Veselý, F., Konopiště, s. 73. 208. článek St. Germainské smlouvy mluvil pouze o bývalé panovnické rodině, to, 
kdo je do ní zařazován nebo naopak bylo v kompetenci každého nástupnického státu, tedy i ČSR.    
25Týž, Hohenbergové, in: Blaník, roč. V, 1924, č. 5, 2.2., s. 1. Ke „spiklenectví“ na zámku dodával, že má 
historickou tradici v úkladech Zdeňka ze Šternberka proti králi Jiřímu z Poděbrad.  
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budoucí Konopiště i jinak. Díky výše popsanému veřejnému vystoupení v senátě a v tiskové 

polemice to byl zpravidla on, na koho se obracely návštěvy směřující ke známému zámku 

nebo žádosti o některé informace, on sám takovým návštěvám nabízel i své průvodcovské 

služby. Přitom nešlo pouze o jeho přátele, stranické delegace, návštěvy ministrů či některé 

spisovatele.26 Na Veselého se obrátilo i ministerstvo zahraničí, aby se ujal francouzského 

žurnalisty a historika Maurice Mureta.27  

V angažování F. Veselého za zákon z roku 1921, v polemice s J. Pekařem a následné 

kritice státního postupu vystupuje do popředí několik faktorů: vedle vyššího zájmu republiky 

a její zahraniční politiky, zejména v souvislosti s hrozbou restaurace Habsburků v sousedním 

Maďarsku, hájil demokratizační tendence, kde zazníval tlak veřejné radikální nálady 

(„odčiňme Bílou horu“, heslo „odrakouštit“). Výrazná byla také obrana priorit benešovského 

okresu - vidina ekonomického růstu mj. z turistiky svou roli evidentně sehrála. Nemalou 

plochu argumentačního pole zaujímala i ochrana zámku jako celku včetně všeho původního 

zařízení, aby se stal zdrojem historického poučení pro další již v demokracii vychované 

generace. Didaktická stránka článků věnujících se právnímu výkladu mírové smlouvy 

s Rakouskem není podle mě rovněž zcela zanedbatelná.    

S výše zmíněným francouzským autorem měl F. Veselý jeden společný zájem a tím byl 

zavražděný arcivévoda František Ferdinand d´Éste. Benešovského advokáta jeho osobnost 

fascinovala a od poloviny 20. let pracoval na důkladném zpracování jeho života zasazeného 

do prostředí jeho českého sídla a ve vztahu k němu. Svou práci sice F. Veselý pro těžkou 

nemoc nedokončil, mnohé nekrology nad tímto faktem projevily lítost, ale zanechal články a 
 

26Šlo např. o „intimní zájezd“ ústředního výboru čs.socialistů, ministry, bývalé realisty apod. ANM, F. Veselý, k. 
34, inv. č. 2970/1, 17.5.1921. Z jiných známých jmen Veselého kontaktoval také historik F. M. Bartoš. 
Novotného žák a pozdější profesor církevních dějin na Husově evangelické fakultě v Praze byl zřejmě 
benešovskému právníkovi svým zaměřením na dějiny reformační, speciálně husitské i osobními názory blízký. 
Z korespondence lze usuzovat, že sympatie byly oboustranné a sbližovacím faktorem bylo i „protipekařovské“ 
naladění obou mužů. Veselý Bartošovi zprostředkoval možnost nahlédnout do neupořádaného archivního 
materiálu na Konopišti. Při té příležitosti si stěžoval na to, že o archiv v Konopišti se nikdo nestará a materiál je 
uložen kdesi v komoře. Prý se ani neví, co je v něm, je to „neoblíbená věc“. Upozorňoval Bartoše, že za 
takového stavu je třeba nejdříve pobídnout ministerstvo zemědělství nebo státní správu statku, aby se starali, pak 
je teprve možné vůbec něco v archivu nalézt. Bartoš dostal i Veselého doporučení pro „slušnou cenu“ nákladu 
jeho výtisku u Melantrichu, popř. Orbisu, kde byl Veselý členem správní rady. ANM, F. Veselý, k. 4, inv. č. 62. 
F. M. Bartoš Františku Veselému 1923-1926, cit. F. Veselý F. M. Bartošovi 16.7.1923. Za polemiku s Pekařem 
Veselému děkoval i spisovatel Václav Štěch, bývalý realista. ANM, F. Veselý, k. 8, inv. č. 526, V. Štěch F. 
Veselému listopad 1927.  
27ANM, F. Veselý, k. 14, inv. č. 1525. Veselý pouze vyžadoval prostředníka, neboť jeho „znalost francouzštiny 
nestačí na plynnou konverzaci“. Na otázku, zda je ochoten poskytnout mu k chystanému dílu francouzského 
autora o bývalém rakouském následníkovi příslušný materiál, byl Veselý nanejvýše vstřícný. M. Muret zámek 
navštívil pravděpodobně v roce 1931 a to s Veselého doprovodem. V roce 1932 vyšlo jeho pojednání o 
arcivévodovi: Maurice Muret, L´archiduc Francois Ferdinand. Paris 1932. Míra usměrnění názorů francouzského 
autora směrem k pojetí F. Veselého je těžko dokazatelná, ale možnost tu byla. 
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rukopisy, které zřejmě tvořily její přípravu stejně jako publikace Konopiště (1921), příp. i 

Konopiště a Hohenbergové (1924).   

O profilu předválečného konopišťského pána z pera Františka Veselého lze mnohé 

usuzovat z již řečeného. Již obálka vydané knihy Konopiště je signifikantní: ovládá ji tmavá 

socha Rudolfa Habsburského stojící před zámkem, pro autora symbolizuje „pyšnou, ale 

bezcitnou, nelidovou, ano protilidovou vládu habsburskou, vládu lidí sobeckých, lakotných, 

nevzdělaných, pyšných, bez srdce, bez mravnosti, tvrdých Němců, horlivých vyznavačů církve 

katolické, ale duchu Kristovu vzdálených, cizích“.28 Taková charakteristika ani nepotřebuje 

další komentář – podle tohoto názoru se v jednom rodě  sešly téměř všechny dobově 

odsouzeníhodné individuální vlastnosti paušálně vztažené na jednu dynastii a prostřednictvím 

její vlády hrubě zatížily české dějiny.   

František Ferdinand musel být z české radikálně naladěné perspektivy apriori negativní 

osobou. Nic dobrého českému národu nepřinesl, ani se k tomu nechystal - to je jedna stránka 

Veselého líčení následníkovy povahy podpořená množstvím epizod. Na druhé straně může 

čtenář publikace ve spojitosti s arcivévodovou osobou narazit i na výrazy, které lze považovat 

s dobrou vůlí za kladné ohodnocení. S ohledem na dobu, kdy publikace Konopiště vznikala, 

tj. ještě před definitivním zestátněním zámku, a na velmi živé, často nepříjemné vzpomínky 

benešovských obyvatel se sousedícím panstvím, je považuji za cenné důkazy pokusu o 

objektivní odstup. Povahu Františka Ferdinanda vidí Veselý sice záporně, ale je ochoten 

přenést tíhu odpovědnosti za jeho chování na vliv podbízivého okolí a rodinného prostředí 

plné předsudků.  

„Duševní nadání jeho nebylo valné, znalost cizích jazyků skrovná…základní jeho 

vlastností byla umíněnost…a pak domýšlivá pýcha rodová,“ uvádí autor a než začne líčit šíři 

následníkových prohřešků proti právu, kraji či konkrétním lidem, zazní i: „nehledě k názorům 

panským a k jeho umíněnosti, byl prý dobrý a vlídný“.29 Údajnou náklonnost arcivévody 

k českému národu na několika místech autor jasně vyvrací - česky mluvil „těžko a lámaně“, 
 

28Veselý, F., Konopiště. Vzpomínky a příspěvky k charakteristice. Praha 1921. Obsah této publikace tvoří 
zejména oddíly: zámek, umění a literatura, náboženství, úředníci a služebníci, dobročinnost a ochrana majetku, 
další část je věnována Františku Ferdinandovi – jeho povaze, choti, rodině ad. Socha význačného Habsburka je 
kopií insbruckého památníku, daru k arcivévodovým padesátým narozeninám. Tamtéž, cit. s. 66. 
29F. Veselý, Konopiště, s. 36 an, cit. s. 36. Veselý vycházel i ze vzpomínek zaměstnanců bývalého velkostatku a 
ty byly často kladné. Podle Veselého ale arcivévodovi chyběla láska k lidem chápaná v křesťanském pojetí a ani 
jeho láska k přírodě ji nemohla kompenzovat. Hledá-li Veselý na zámku „duši, která by tvůrce 
charakterizovala“, jeho pohled nachází „děla, zbraně, lov, mučidla…válka a život vojenský…a pak předměty 
náboženské…kterými se projevuje jen nejprimitivnější náboženské myšlení….duch zřizovatele těchto komnat 
dobře pochopil, že k úplnosti celkového dojmu je potřebí také sbírek mučidel středověkých“. Tamtéž, cit. s. 7, s. 
9.   
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snahy českých politiků o sblížení „žalostně selhaly“, místa v okolí zámku byla německy 

přejmenována, českojazyčné účty se nepřijímaly, budovy konopišťských závodů ve městě 

nebyly protizákonně označeny, zámecká správa odmítala použít český jazyk, ale z obavy 

ekonomických ztrát se neodhodlala k použití němčiny.30

Veselý jako člověk se zájmem o umění nemohl ponechat stranou Konopiště i po této 

stránce. Následníka ale neviděl jako muže odchovaného kultivovaným šlechtickým 

prostředím, naopak. Lásku k hudbě, odmyslí-li se prý trubači při milovaných honech nebo 

příležitostná hudební vystoupení, u něho nenacházel a stejně neslavně se mu jevil i obsah 

konopišťské knihovny („…skříně jsou naplněny starými knihami, nové literatury v ní téměř 

není. Docela pak už nelze mluvit o české literatuře…Četbou Františka Ferdinanda byly 

hlavně noviny: vídeňská Reichspost (klerikální) a nějaký list cizozemský.“31). Stručně řečeno – 

autor si všímá pouze oblastí svého niterného zájmu, tj. hudby a knih jako měřítka vzdělanosti 

a celkové kultivovanosti, a charakteristika arcivévody může být proto spíše svědectvím o 

autorovi samém.   

V hodnocení arcivévodovy sběratelské vášně se Veselý připojil k jiným dobovým 

kritikům, sbírku soch a obrazů sv. Jiří viděl očima příslušníka českobratrské církve jako 

projev neblahé náboženské pověrčivosti, „primitivních pudů náboženských, neodloučivších se 

ještě od modlářství“. Výjimku v odsouzení vkusu bývalého majitele Konopiště připustil 

pouze, když hodnotí okolí zámku, dispozici parků a sadů („František Ferdinand byl obratným 

instalatérem svých zámků a domů a rád se zabýval architekturou parkovou. To byla, řekněme, 

snad tvořivá, ovšem méně významná část jeho duše.“).32

 
30 „….německý nápis by býval provokoval obecenstvo a škodil třeba i obchodně a českého by byl František 
Ferdinand nedovolil,“ uvedl autor. K vstřícnosti českých politiků k arcivévodovi uvedl např. snahu E. Engela při 
vítání Františka Ferdinanda z cesty kolem světa v roce 1893 po vyhlášení výjimečného stavu na Prahou. 
K problému češtiny dodává, že služebnictvo vyhledávané pomocí inzerátů v bavorských časopisech mělo znát i 
český jazyk a národnost nebyla kritériem přijetí stejně jako následná obliba i nenávist impulsivního arcivévody.  
„Nepatrná záminka, pouhý klep, intrika stačily, aby ředitel, správce nebo jiný úředník byli ihned ze služby 
propuštěni. To stalo se nejen Čechům, ale stejně Němcům, Chorvatovi, Angličanovi, nejoddanějším katolíkům, i 
nejvěrnějším sluhům.“ Tamtéž, s. 23 an., 40. Kontradikce mezi snahou o objektivitu a osobní vzpomínkou je zde 
patrná.    
31Tamtéž, s. 12. Veselý přidává i svůj komentář k dražbě těchto knih ve vídeňském Dorotheu. Neporušené vazby 
většinou „v ponížené úctě“ darovaných knih jsou mu důkazem, že v nich nikdo nečetl a dražbu knihovny, 
pocházející navíc převážně z darů, přidal k seznamu odsouzeníhodných projevů rakouské duše: „knihy… byly  
prostě odstraněny a zpeněženy způsobem hodným vetešníka“, napsal s despektem. Tamtéž, cit. s. 14.  
32Tamtéž, s. 9 ann. O interiéru zámku padne pochvalné slovo, i když vedle hodnocení coby nahromaděného 
bohatství bez duše na jiném místě a odsudku přepjaté lovecké vášně působí poněkud disharmonicky: „Vkusná 
úprava komnat, rozvěšení obrazů a zejména parohů a loveckých trofejí je z valné části osobním dílem Františka 
Ferdinanda“. Tamtéž, cit. s. 9. Katolickou víru u manželského páru spojoval s motivací posílit světskou moc 
podle vídeňského vzoru - sbírky předmětů s náboženským významem pro něj tedy nebyly dokladem uměleckého 
cítění. Veselý vystupuje proti rozporu mezi údajně stupňovanou zbožností, „vnějšnosti“ a „pohodlnosti“  tzv. 
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Taková i mírná nebo skrytá pochvala nebyla ale v radikálních českých kruzích vítána. 

Ukázkou může být anonymní rukopisná recenze na Veselého publikaci. Autor vítal negativní 

partie o charakteru Habsburka, četné epizody, některé snad i dobré pro humoristické časopisy, 

jak soudí, oceňuje způsob obstarávání informací a zjištění mnoha okolností, tedy „…přístup 

pro obyčejného smrtelníka nemyslitelný,“ ale rozhodně odmítne Veselého výše zmíněná slova 

pozitivnějšího ladění. František Ferdinand prostě talent k zakládání parků neměl, jako 

příslušník šlechty a rakouského domu ani mít nemohl, a hledat u něj smysl pro přírodní krásy 

(F. Veselý se vyjadřoval o lásce ke každému stromu, k parkům, jeho péči o ně atd.) by prý 

byla chyba.33  

K rozvinutí potenciálních sympatií k proslavenému, na Vídni vyvzdorovanému 

manželství arcivévody s Žofií Chotkovou, zabránily Veselému a obyvatelům benešovského 

okolí (pokud nešlo o bigotní katolíky) osobní vlastnosti kněžny, později vévodkyně 

z Hohenbergu.  Uznal ji sice na rozdíl od jejího chotě za velmi bystrou, takže nad své okolí 

prý vynikala (ačkoli dodává charakteristickou noticku, že to nebylo ve dvorních kruzích zase 

tak těžké). Kromě jejího fyzického vzhledu a vkusu v oblékání neshledával na Žofii Chotkové 

nic potěšujícího. I ta přiznaná bystrost byla ve svém důsledku viděna negativně - podle 

mínění benešovského advokáta se totiž projevila v úplném ovládání následníka trůnu a jeho 

chování se pod jejím vlivem zhoršilo („…sesilovala vrozenou skoupost svého manžela a 

stupňovala jeho podezíravost. Kukátkem nebo dalekohledem z oken zámku dohlížívala, zdali 

lidé v parcích pilně pracují.“) Obraz arcivévodovy manželky je ještě negativnější než u jejího 

chotě, náboženskou pověrčivostí, šetrností až lakomstvím, lhostejností k českému jazyku a 

české zemi ho měla překonávat.34  

 
víry a v praxi popřenou podstatou křesťanství. A pokud u vévodkyně Žofie zaznamenal cosi podobného 
dobročinnosti, jako např. dar spolku křesťanských žen v Benešově, chápe takový skutek jako ryze účelový - 
připisuje ho na účet snahy pojistit si přízeň papeže pro budoucí vyvázání se ze slavnostní přísahy svého muže 
z roku 1900, tj. z renunciace.  
33ANM, F. Veselý, k. 58, inv. č. 4001. Humornými shledává autor příhody se zdechlou kachnou, kvůli níž, aby 
se vyšetřilo, zda nešlo o pych, bylo posláno pro vídeňského dvorního zvěrolékaře. Místnímu lékaři by prý 
arcivévoda nevěřil, dopravu toho vídeňského stejně nechal zaplatit pokladnou ve Vídni. Jiná příhoda, snad 
s týmž vídeňským zvěrolékařem chystajícím se k odjezdu ranním nedělním rychlíkem, ukazuje zase Žofii jako 
ženu vyžadující dodržování přísných církevních předpisů, když donutila hosta brzy ráno k účasti na mši sloužené 
speciálně pro něj, aby nepominul své náboženské povinnosti. Uvedené příhody viz: Veselý F., Konopiště, s. 17, 
s. 37 an. Recenzent měl k dispozici pravděpodobně rukopisný text, který byl před vydáním zkrácen. 
K zvěrolékaři např. uvádí, že o něm panstvo nevědělo, že je Žid a měl štěstí, neboť při cestovním spěchu 
nemusel k přijímání a zpovědi. To historku dokresluje do jiné podoby, pravděpodobně již zcela lidové. Veselý 
takto nevěrohodné informace nakonec ze svého textu vypustil.  
34Tamtéž, s. 50-56. K tématu se váže mnoho epizod a příkladů. Těch je v celé publikaci poměrně dost, mnohé 
jistě upravil lidský sklon přehánět. Již jsem uvedla, že informace autor získával i od bývalých zaměstnanců 
velkostatku jejich přímým vyprávěním a u zaměstnanců panství náhle propuštěných nebo těch, co odcházeli bez 
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 „Epizoda habsburská na Konopišti netrvala dlouho…ale zůstavila hluboké stopy a vryla 

se v paměť lidu. Zámek konopišťský byl obnoven…rozsáhlé parky byly zřízeny…Ale František 

Ferdinand…po celou dobu pobytu na Konopišti zůstal tu cizím člověkem,“ komentuje 

nakonec F. Veselý dvaceti sedmileté působení následníka trůnu v kraji.35  

Jeho přáním je ponechat zámek jako museum památek na Habsburky, upravit ho pro 

turisty, kterým byl tak dlouho i s okolními parky uzavřen, aby byl  „historickou čítankou…od 

století XIII. ..až po dobu habsburskou“. Podle něj se nehodí „k obývání a zejména nikoli v naší 

republikánské době, směřující k demokratické prostotě“. S ohledem na velké náklady budou 

muset být parky, bažantí chov atd. omezeny, Konopiště bude ale i tak „cílem turistů z celého 

světa“ a tomu se musí přizpůsobit. „…sloužit životu, lidem, dávat jim poučení i osvěžení“, to 

byl podle autora nový úkol hodný demokratického stavu a pro jeho naplnění měl stát jako 

vlastník také cílevědomě pracovat.36  

To, co mě v publikaci upoutalo, bylo přesvědčení F. Veselého, že Rudolfova socha i 

pomník habsbursko-hohenzollernského přátelství u Poměnic musí zůstat stát jako význačná 

památka. V novověkých českých dějinách jde bohužel spíše o to staré pomníky jako 

odsouzeníhodné symboly minulých časů bourat a ve jménu „světlé budoucnosti“ stavět nové. 

F. Veselý tento názor naštěstí nesdílel a pokusy odstranit upomínku na vazbu dvou panujících 

rodů z okolí Benešova odsoudil. Oba pomníky považoval za užitečná mementa.   

Pojetí fenoménu Konopiště v článcích, vydaných publikací a přípravách F. Veselého jako 

zástupného označení habsburského následníka trůnu odpovídá z převážné části dobové snaze 

radikálně odsoudit předválečnou habsburskou monarchii, je možné tvrdit, že heslo 

„odrakouštit“ je aplikované na oblast regionu. Minulá desetiletí viděné očima současného 

 
slušného výslužného se kladné či nezaujaté vzpomínky dají očekávat stěží. K tématu přehnané šetrnosti až 
lakomství uvádí i příklady zneužívání státních prostředků pro vlastní arcivévodovy aktivity nebo za účelem jeho 
přehnané touhy po soukromí. „Stráž na Konopišti konali nejen vojáci, kteří měli hlídky u zámku, nýbrž také 
četníci. Než jste prošli Konopištěm, potkali jste vždy čtyři až pět četníků…a ještě jste tušili, že za některým 
stromem je také schován četník, který vás pozoruje…Sesilování stráží bylo choutkou Františka Ferdinanda…a 
v roce 1914 čítala četnická stanice v Benešově už přes 40 mužů, z nichž pouze asi 6 konalo službu na 
okrese…kromě toho bylo na Konopišti a na nádraží benešovském zaměstnáno několik detektivů,“ vykresluje F. 
Veselý obraz zbytečného plýtvání peněz a aristokratické arogance. Tamtéž, cit. s. 49. Dále docházeli na stráž u 
zámku denně vojáci (asi  dvacet mužů) z benešovské posádky, ale přestože následníka označil Veselý za vojáka, 
konstatoval, že vojáky jako takové následník trůnu rád neměl. Proto také „vojáci chodili neradi na stráž na 
Konopiště, neboť museli čistit zvlášť pečlivě obleky a zbraně a ničeho za to neměli…museli nosit z Benešova na 
Konopiště i uhlí v bedničce, aby si měli čím zatopit“. Po oznámení zámecké služby se tak prý „ozvalo hned klení 
a neuctivé poznámky z úst postižených vojáků…a důstojníci hleděli rychle zmizet“, dokazoval autor neschopnost 
následníka přiblížit se lidem, dokonce i vojákům, kteří mu podle něj měli být svým naturelem nejbližší. Tamtéž, 
cit. s. 45. 
35Veselý, F., Konopiště, s. 64. 
36Tamtéž, cit. s. 65, s. 66. 
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stavu, tj. samostatné demokratické československé republiky, s sebou nesla negativní stigma. 

Nakolik šlo o opakování ustáleného schématu zažitého v dobové ideologii a nakolik autor 

význam svých slov plně reflektoval je pro mě otázkou. František Ferdinand vystupuje 

mnohdy jako symbol předválečné „nesvobodné“ doby, pozůstatku habsburské temně 

středověké mentality a dobový čtenář tak má zachytit kontrast se současným „republikánským 

světlem“ a vážit si ho přes všechny jeho nedostatky.  

Tématu Františka Ferdinanda se věnoval F. Veselý až do své smrti, kdy pečlivě sbíral 

dostupný materiál nebo osobní výpovědi, dokončení práce považoval za důležitý osobní úkol. 

Myslím, že by v ní s odstupem několika let a pod dojmem dalšího výzkumu dovedl do 

důsledků naznačené kladné stránky Františka Ferdinanda a vytvořil tak lidsky vstřícnější 

obraz, již jen proto, že by nebyl pod takovým tlakem radikální české veřejnosti jako v prvních 

letech republiky. Důkazem mi je i publikace z roku 1921, v níž je již možné registrovat snahu 

o korekci obecně přijímané legendy o tom, že poslední návštěva německého císaře Viléma na 

Konopišti se odehrávala nad válečnými plány (tento názor uváděl Veselý v roce 1919).37

Odhlédnu-li tedy od dobových schémat, myslím, že představený obraz arcivévody se 

v základě neprotiví pracím vznikajícím o několik dekád později z per historiků s většími 

badatelskými možnostmi, v důležitých bodech se Veselého pohled, jak jej zaznamenal a jak 

se u něj v průběhu několikaletého bádání vyvíjel, sejde i se současným nazíráním této 

osobnosti.38 Na závěr lze jen konstatovat, že svůj zápas o Konopiště jako habsburského 

památníku F. Veselý vyhrál.39

 

 
37ANM, F. Veselý, k. 57, inv. č. 4017, 4018, 4019. „Osoby z nejbližšího okolí Františka Ferdinanda, znající jeho 
smýšlení, mne však velmi důtklivě ubezpečovaly, že František Ferdinand války nechtěl, že v korunní radě 1912 
mluvil i hlasoval proti válce se Srbskem, a že také v roce 1914 by se byl stavěl proti válce.“ Veselý, F., 
Konopiště, s. 75.   
38Např. Galandauer, Jan, František Ferdinand d´Este. Praha 1991. Pernes, Jiří, Život plný nepřátel. Život a smrt 
Františka Ferdinanda d´Este. Praha 1994. Werstadt, J., Zápas Františka Ferdinanda o záchranu habsburské 
monarchie. Praha 1991. Czernin, O., Ve světové válce. Vídeň 1928. Příkladem negativně zaujatého svědectví je 
dílo vydané pod pseudonymem: Pavel z Budče, vysoký pán (arcivévoda František Ferdinand z Este). Praha 
1936. Při srovnání s ním je viditelná snaha F. Veselého o nutnou dávku objektivity.   
39ANM, F. Veselý, k. 58, inv. č. 4023. Noviny, výstřižky aj. o Konopišti, Habsburcích a Františkovi 
Ferdinandovi (1908-1932). Benešovský právník zde shromáždil materiály, výpovědi, novinovou dokumentaci 
s konopišťskou tématikou a dostal se na svou žádost ke studiu spisů bývalého okresního hejtmanství v Benešově 
a jeho styků s arcivévodou d´Este a s velkostatkem. Viz: ANM, F. Veselý, k. 57, inv. č. 3993, 1931-1932. 
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6. Veřejná aktivita M. Veselé - Ženský spolek v Benešově 

Již jsem se pokusila naznačit, že negativní aspekty politizace života projevující se 

v posledních dvou desetiletích před Velkou válkou, se nevyhnuly soukromému prostoru 

advokátské domácnosti, i když šlo o nesrovnatelně mírnější podobu než zakoušela dříve např. 

rodina Masarykova. Ukazuje se, že profesní a další veřejná angažovanost F. Veselého  

modelovala život všech členů domácnosti. Místní politické boje, které F. Veselý vedl, nebo 

navázání přátelského kontaktu s rodinou profesora Masaryka, spoluvytvářely atmosféru 

výchovy a budoucí životní filozofie všech dětí manželů Veselých. Ale nebyla to pouze osoba 

otce, která byla nositelem vzorů chování a hodnot k následování. Jejich zdroje se podle mého 

názoru komplementárně sytily z  veřejné činnosti Milady Veselé.  

Obraz úspěšného advokáta přelomu století dotvářely kvality jeho rodinného zázemí. 

Společenská norma zavazovala ke spořádanosti a celkové zajištěnosti. Kam tedy společenský 

tlak vykazoval manželky advokátů, do jakých hranic je uzavíral a jak velký krok mohla „paní 

doktorová“ do veřejné sféry ještě udělat, aniž by ohrozila prestiž hlavy rodiny? 

Kromě výchovy dětí a vedení domácnosti se služebným personálem se tyto ženy měly 

podílet na reprezentaci manželova sociálního a profesního statusu. Účast na drobné charitě a 

společenských událostech byla její součástí. Vedle základního cíle se přitom mohla otevírat 

možnost naplnit i ambici působit hodnotně vně domácích zdí jako muž, i když dosud na poli 

neprofesním. V částech věnovaných milostné korespondenci jsem chtěla ukázat, jak M. 

Erbenová před sňatkem pojímala fenomén ženské emancipace a role ženy vedle muže, nikoliv 

v opozici k němu. Chci ukázat, jak se podle dostupných dokumentů mohla realizovat její 

dříve uvedená prohlášení v praxi, na tomto základě především později zdůraznit, jak tato 

veřejná činnost spoluvytvářela životní vzory a profesně-veřejnou orientaci potomků rodiny 

Veselých. 

Na začátku 20. století se charitativní organizovaná péče stala téměř normou české i 

německé společnosti obývající lokality městského typu. Sdružování ženských komunit 

s hlavním cílem dobrovolné sociální práce mělo svou historickou tradici, jak jsem na jiném 

místě uvedla, a fungovala jako prospěšná náhrada zcela nedostatečné státně politické aktivity. 

Vytvořená síť těchto typově podobných spolků se nevyhnula ani Benešovu, i když se 

zřetelným časovým zpožděním. Za zajímavý považuji fakt, že spolkovou strukturu tohoto 

maloměsta obohatily ne jeden nebo dva, ale hned tři ženské spolky s na první pohled 

identickou náplní. O vzájemném poměru a složení všech tří uskupení se ještě dále zmíním, 

zatím pouze uvedu označení, pod kterým v benešovském prostoru organizovaly své aktivity. 



 

 

151

                                                

Podle časové linie jejich vzniku jde o 1. Spolek paní a dívek (Ženský spolek), 2. Spolek 

izraelských paní a dívek a nakonec 3. Spolek křesťanských žen a dívek.  

Mě bude zajímat především v pořadí první uvedený spolek - Spolek paní a dívek, jehož 

vznik a aktivity byly bytostně svázány s osobou Milady Veselé. Jeho původní založení se 

datuje k roku 1897, ale o jeho činnosti zprávy brzy bez vysvětlení mizí, aby se k roku 1904 

v pramenech (znovu) objevil pod názvem Ženský spolek se stejným personálním složením i 

zaměřením. Oba názvy se pak běžně zaměňovaly až do roku 1918 (já budu dále dávat 

z pragmatických důvodů přednost označení druhému). Je pravděpodobné, že původní 

seskupení odumřelo s novým mateřstvím jeho předsedkyně M. Veselé (1899 se narodil její 

syn Ctibor, 1900 dcera Ludmila).1  

M. Veselá mohla navazovat na svou zkušenost samostatné filantropické práce v Lomnici 

nebo agitaci v roli sběratelky Ženského výrobního spolku, jak již bylo uvedeno. Tehdy 

mluvila o své činnosti jako o náboženském povolání. I v rámci benešovského působení 

zmiňuje křesťanské motivy. Něco se ale přece jen změnilo. Status vdané ženy na malém 

městě jí nově propůjčoval vážnost, společenské postavení a také pomoc profesně úspěšného 

manžela. To ji v možnostech akčního rádia od pozice neprovdané dívky zásadně oddělovalo a 

neslo s sebou i výraznější překročení hranice tradiční ženské charity.    

Ženský spolek se od počátku profiloval na pokrokově-demokratické bázi. Přestože vznikl 

jako všeobecný, na zájmy českého národa orientovaný subjekt, bez oficiální identifikace 

s jakýmkoliv politickým proudem, mohl se nálepce „realistický“ jenom stěží vyhnout. Kromě 

jeho předsedkyně M. Veselé zaujímaly ve spolkovém výboru přední místa manželky   

Veselého přátel nebo přímo členů pokrokové strany, nehledě na socioprofesní strukturu 

přispěvatelů a spolkových dobrodinců. Stanovy spolku vypracoval F. Veselý, pravděpodobně  

ve spolupráci s manželkou. Podle jejich znění měly ženy sdružené na půdě Ženského spolku 

usilovat především o a) podporu a vzdělání chudé školní mládeže, b) „ušlechtilé pěstování 

ducha, šíření vzdělanosti a sebevědomí českých žen“ c) pěstovat vzájemnost a společenský 

život, zakládat a podporovat „národní a dobročinné podniky“. Prostředky, jak těchto hlavních 

cílů dosáhnout, měly podle stanov zahrnovat: zřízení ústavů pro děti a mládež (polévkový 

ústav, jesle, školy, kurzy pro dívky), jídelny, knihovny a čítárny pro chudé, přednášky - 
 

1V SOkA Benešov existuje po jednom kartonu k Ženskému spolku (1905-1952) i ke Spolku paní a dívek (1897-
1951). Spisy dokazují, že šlo o identické spolky, v některých částech se pramenné materiály doplňují. Názvu 
Ženský spolek preferuji nejen s ohledem na výše zmíněné názvy druhých dvou uskupení. První označení může 
být totiž v tomto případě matoucí. Pod názvem Spolek paní a dívek se v rámci katolického proudu ženských 
spolků zpravidla objevovaly organizace s křesťansko-sociální politickou orientací. V tomto případě výjimka 
potvrzuje pravidlo. 
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jmenovitě k tématům domácího hospodářství, ženské otázky, literatury nebo dějin – dále 

společné vycházky s poučením, výstavy i jiné formy zábavy. Hmotná základna bude fungovat 

z členských i nedílenských příspěvků, darů a výše uvedených zařízení.  

Podle navržených změn stanov z roku 1911 se výše členských příspěvků zvedla a spolek 

se měl věnovat i „politickým rozpravám“ a pořádat veřejné politické akce a schůze. Takový 

cíl se ovšem setkal s odporem c. k. místodržitelství v Praze.2 K roku 1940 se v protektorátních 

poměrech pod dojmem hrozby úplné likvidace spolku rozhodlo o vypuštění některých částí 

zmíněných stanov. Za účasti delegáta městské rady ženy jednohlasně rozhodly, že své aktivity 

usměrní jen jedním směrem a budou se věnovat  „výhradně sociální péči“.3 Díky oficiálnímu 

naplnění této deklarace nebyl spolek úředně zastaven ani během druhé světové války. Po 

jejím skončení se tehdejší vůdčí představitelka Ludmila Veselá-Kloudová pokusila spolkové 

aktivity naplno obnovit, ale její snahy již nebyly na vyšších politických místech žádoucí, 

včetně její osoby samotné, a v poměrech obnovené republiky ohodnoceny jako nepotřebné. 

Oficiální likvidace spolku „z úřední moci“ tedy proběhla po zhruba padesáti letech existence 

v roce 1951.4      

Ideový profil Ženského spolku odhaluje již zmiňovaná členská základna. V průběhu 

poměrně dlouhé spolkové existence vykazovala přirozenou početní kolísavost a tím i 

problémy při hmotném zajištění.5 U samotného zrodu stála vedle manželů Veselých  podpora 

advokáta J. Taussiga. Podle mého názoru právě on zpočátku spolkové aktivity zaštítil svým 

kreditem a prestiží, zatímco F. Veselý zůstával asi záměrně v pozadí. Taussig mohl být 

vzorem i pro příspěvky ostatních židovských občanů, z nichž asi většina patřila do okruhu 

českožidovského asimilačního hnutí, ale nikoliv do řad stoupenců pokrokové strany. Podobně 
 

2SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek v Benešově, k. 1, inv. č. 4. Stanovy spolku. Změny stanov sepisoval 
F. Veselý, zakládající členové platili ročně nejméně 50 K v penězích nebo na knihách, přispívající nejméně 5 K. 
Valná hromada se mohla usnášet při přítomné třetině všech členů nebo po určité časové prodlevě při jakémkoliv 
počtu, hlasovalo se nadpoloviční většinou, podobně tomu bylo u správního výboru, kde měla starostka právo 
hlasovat jen při rovnosti hlasů. Rozepře ze spolkové činnosti měl řešit smírčí soud, kam protistrany posílaly dva 
své zástupce a ty k sobě zvolily pátého člena. V případě usnesení o zániku mělo připadnout jmění spolku městu 
Benešov. Tamtéž. Stanovy 1905, 1911. C. k. místodržitelství  v Praze schválilo v roce 1911 inovované stanovy 
Ženského spolku, ale  jen jako spolku výslovně „nepolitického“. Tamtéž, odpověď z 2.6.1911.  
3SOkA Benešov, fond Ženský spolek, k. 1, inv. č. 2, zápis z valné schůze ze 23.10.1940 povolené okresním 
úřadem. K tomuto datu bylo spolkové jmění kolem 4 tisíce Kč a počet členů 170.   
4SOkA Benešov, fond Ženský spolek, k. 1, inv. č. 2, oznámení o likvidaci. Valná schůze z 18.4.1951. 
5Kontinuitu vykazovaly zejména funkce starostky, M. Veselé, jednatelky a pokladní. Do roku 1913 počet členů 
mírně rostl, s tím i výše jmění, na nejnižší mez a celkovou nečinnost se dostal spolek v roce 1919 a až do 
poloviny dvacátých let se z útlumu zájmu pomalu vzpamatovával (k roku 1905: 180 členských příspěvků, k roku 
1913: 215, k roku 1918/1919: 147, 1926: 174 členů). Nová členská a finanční krize přišla ve 30. letech. Tamtéž, 
fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 19, 21, k. 2 inv. č. 22; fond Ženský spolek, k. 1, inv. č. 2, kniha 2 (1909-
1933). 
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těžce postižitelná je jeho zásluha na vyšších finančních sumách městské rady, jejímž 

zasloužilým členem byl. 

Do spolkové činnosti se zapojovaly svobodné i vdané ženy - podle stanov od 15 let - ale 

pouze několik jmen si ve spolkových výkazech udržovalo dlouhodobou kontinuitu, ať již 

v roli funkcionářek, výrazných přispěvatelů nebo obojího. Byla to právě ta jména, která se 

k ideji spolku přihlásila již při jeho zrodu a jsou z předchozího výkladu vesměs známá, 

protože šlo o příslušníky a jejich manželky z českožidovské benešovské society (zejm. paní 

Orensteinová, Schönbaumová, Veverková nebo Pollaková, jako přispěvatelky pak E. 

Steindlerová ad.). Později se k větší či menší podpoře přidaly další: vedle svých mužských 

protějšků nebo bez nich manželka starosty, ředitelů škol, učitelů. V jejich případě ale šlo o 

společenskou a profesní povinnost, neboť charitativní činnost směřovala ve prospěch školních 

dětí.6  

Spektrum jiné části přispěvatelů, jejichž dary zahrnovaly častěji než finance naturálie, 

vykazovalo orientaci na živnostnické a obchodnické vrstvy, jak odpovídalo i sociálnímu 

složení benešovského maloměsta. Obě skupiny využívaly možnosti reklamy s tím spojené - 

pravidelně se objevovat na stránkách místních periodik v roli spolkových dobrodinců. 

V těchto případech šlo zpravidla pouze o pomoc charitativní práci, nikoliv jinak 

orientovaných akcí Ženského spolku. 

V celkovém zastoupení osob angažujících se ve prospěch Ženského spolku hrála skupina 

židovských občanů důležitou roli (přinejmenším do roku 1918), jak jsou finanční částky jimi 

darované postižitelné ve spolkové dokumentaci - zpravidla vykazovaly větší štědrost než 

tomu bylo u ostatních přispěvatelů. Je třeba zdůraznit, že mužští donátoři židovského původu 

spolku pomáhali i v době první války, kdy ostatní finanční zdroje zmrzly a na jiné než 

dobročinné akce nejen že nebylo možné pomýšlet, ale i ty se potýkaly s tak velkými 

 
6Tamtéž, fond Spolek paní a dívek, k. 2, inv. č. 18, kniha příspěvků č. 4 (1905-1910), dále fond Ženský spolek, 
k. 1, inv. č. 5, členská základna 1905-1942, inv. č. 2, zápisy ze schůzí a valných hromad včetně voleb do 
spolkového výboru. Původní jádro spolku bylo, jak je vidět, výrazně profilované na českožidovskou komunitu. I 
když jména členek a členů, přispěvatelů a dobrodinců je někdy trochu problematické identifikovat vzhledem 
k faktu, že k židovské komunitě ve městě chybí pramenný materiál. Vycházím tedy zčásti i z voleb do židovské 
náboženské obce uveřejňované v Jiskře, voleb do obecního zastupitelstva nebo omezeně zachovaného sčítání 
obyvatelstva. Schönbaumová a Orensteinová byly manželky zmíněných obchodníků, stejně jako slečna 
Pollakova figurovaly v roli funkcionářek dlouhou dobu; Mach, ředitel místní dívčí školy, měl na hejtmanství a v 
klerikálním Čechu nálepku „horlivého člena Volné myšlenky“. K individuálním přispěvatelům se řadil i starosta 
Stark, továrník/lihovarník, přední činitel místní židovské obce a komunální politiky M. Steindler, z korporací 
zejména zmíněná městská rada, místní hospodářské ústavy nebo živnostenské spolky. Tamtéž a dále tiskové 
zprávy v Jiskře, příp. Polabském obzoru nebo Stráži lidu.      
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problémy, že byly ve srovnání s předchozím obdobím zanedbatelné. Mezi těmi, kteří i v této 

těžké době finančně pomáhali, byli velkoobchodníci Schönbaum nebo A. Taussig.7  

Plodná spolupráce části benešovské židovské komunity se spolkem pokračovala po roce 

1918, končí až k přelomu let 1938/1939, kdy ze spolkových listin jména jejích zástupců bez 

komentáře mizí.8  

Zde je na místě připomenout výše zmíněný Spolek israelských paní a dívek. Na rozdíl od 

Ženského spolku se zaměřoval pouze na charitativní činnost pro tamní židovskou komunitu. 

Otázkou zůstává, proč se její přední představitelky tolik angažovaly pod vedením M. Veselé, 

když před rokem 1914 disponovaly vlastní organizací, navíc podle všeho konkurenční, o 

přátelských vztazích mezi oběma uskupeními se totiž podle tiskových zpráv a dostupných 

pramenů příliš mluvit nedá. Logika věci by napovídala, že se na této půdě sdružovaly rodiny 

konzervativně orientované nebo odmítající ideu asimilace. Část jmen zmíněných u Ženského 

spolku ale figuruje i zde.9   

Vlastní činnost Ženského spolku se snažila dostát programu naznačeném ve stanovách. 

Častou překážkou dobrých úmyslů bylo ale nedostatečné finanční zajištění, někdy M. Veselá 

ve svých plánech narážela i na odpor některého z místních živnostníků, když v nich spatřovali 

nevítanou konkurenci.  

Ve jmenovaných účelech spolku zaujímala ve stanovách první místo charitativní práce. 

Pro tuto oblast veřejné činnosti také před rokem 1918 nalézaly členky hmotnou podporu 

 
7SOkA Benešov, fond Ženský spolek, k. 1, inv. č. 2, kniha 2. Zprávy o činnosti ve válečných letech.  
8SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek v Benešově, k. 2, inv. č. 18, kniha příspěvků, 1905-1910, inv. č. 21, 
pokladní zprávy; fond Ženský spolek, k. 1, inv. č. 5, členská základna 1905-1942, seznam členů k roku 1938. 
V září roku 1942 byli v souvislosti s heydrichiádou obyvatelé židovského původu Benešovska (kromě výjimek 
z tzv. smíšených manželství) včetně funkcionářek a dobrodinců spolku deportováni do Terezína, odkud byla 
většina odvezena na východ a v blízkosti města Minsk v koncentračním táboře Malý Trostinec zavražděni (podle 
poválečného šetření). Židovský památník Benešov. Dále také vzpomínkový rukopis paní Blánové (1923), kopie 
darovaná autorce, a její ústně sdělené vzpomínky na otcovo působení v Benešově, kam přišel krátce před Velkou 
válkou, po roce 1917 vystřídal ve funkci židovského rabína O. Krause, i v této funkci se oženil s křesťankou, to 
vypovídá o míře prolnutí, tolerance a česko-židovské spolupráce (podobnou atmosféru spolupráce dokumentují 
vzpomínky paní J. Holzerové, rovněž ze smíšeného manželství, její rodina vlastnila v Benešově známý obchod 
již od roku 1870). O asimilaci vypovídá i jedna zaznamenaná anekdota: lihovarník Orenstein prohlašoval, že se 
musí chodit ptát „toho křesťana Sterna [lékaře, matrikáře benešovské náboženské obce, který si vzal křesťanku], 
kdy jsou ty židovské svátky“. V období mezi válkami byly smíšené sňatky časté, včetně početné rodiny 
Steindlerů, mnozí benešovští občané od své původní židovské víry opustili. Podle sčítání z roku 1930 se 
k židovskému národu v Benešově přihlásilo pouze 24 občanů z 237 původního židovského vyznání (z 8307 
obyvatel se 7946 hlásilo k českému národu). Viz: Kuča, K., c. d. , 1. díl, s. 87.  
9Spolek israelských paní a dívek vznikl později než Ženský spolek a podle všeho napodoboval některé dodatečné 
formy aktivit vedle dominantní charity podle jeho vzoru – viz přednášky. O jeho činnosti mluví pouze řídké 
tiskové zprávy v Jiskře, a to podle všeho pouze při nějakém pro pokrokovou orientaci redakce 
zaznamenáníhodném počinu, jakou byla např. přednáška o Björnsonovi z úst JUDr. E. Lederera, činitele 
Masarykovy pokrokové strany. Viz: Jiskra, roč. VII, 1909, č. 41, 14.10, s. 3.  
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nejsnáze. Další části výše zmiňované obsahové náplně se prosazovaly o poznání hůře. 

Osvětové a kulturní akce, které zahrnovaly i propagaci myšlenek rozvíjejícího se ženského 

hnutí a pomoc dívkám v jejich samostatném uplatnění se snažila M. Veselá prosazovat 

rovnoměrnou měrou, i když zejména některé akce se nesetkávaly s kladnou odezvou 

v mladočeském místním tisku. Ještě více problematická se ukazovala otázka jejich finančního 

zajištění, protože zde s přispěvateli ženy vesměs počítat nemohly. Obě dominantní pole 

spolkových aktivit, na něž reagovalo podporou benešovské obyvatelstvo odlišně, se nyní 

pokusím konkretizovat a uvést na příkladech.  

Dobročinnost benešovského Spolku paní a dívek měla tradiční podobu známou z mnoha 

podobných ženských organizací. Polévkové akce pro chudé tvořily její základnu provázející 

dějiny spolku nepřetržitě - díky svému sociálnímu účelu přetrvala období válečných událostí 

nebo změny politického režimu a státního uspořádání. Polévkový ústav fungoval každoročně 

přibližně od listopadu do března následujícího roku a zpočátku byl otevřen pro sociálně slabé 

bez výjimky, později se orientoval na chudou školní mládež, pro níž mimo uvedené období 

poskytovaly vybrané členky pod vedením své předsedkyně obědy i ve vlastních rodinách. 

Když po čase polevil zájem občanstva o pravidelnou dobrovolnou podporu, začaly si ženy 

vypomáhat přímými sbírkovými akcemi po městě. 

Polévkový ústav figuroval v položkách spolkových výdajů na prvním místě a kromě 

vnějších příspěvků na něj a další podporu chudých směřovala i část finančních prostředků 

získaných v průběhu roku z ostatních spolkových aktivit, zejména z akademií, večírků a 

koncertů, na úkor jiných plánů M. Veselé.10 Se zhoršující se situací na potravinovém trhu 

v posledních letech první války přišlo první výrazné omezení této formy sociální podpory, 

s ještě většími nesnázemi se spolek potýkal během hospodářské krize ve 30. letech, 

nejcitelněji na přelomu let 1932/3. Teprve od této doby se mohl opírat o finanční sanaci ze 

strany Okresní péče o mládež (dále OPM) v Benešově, ta měla náklady na polévkový ústav 

zcela pokrýt. Na oplátku se mohla OPM spolehnout na dobré jméno spolku a jeho 

dlouholetou tradicí v této oblasti.11  

 
10Surovinami nebo peněžní sumou podporovali polévkový ústav zejména živnostníci. SOkA Benešov, fond 
Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 10, příspěvky 1905-1918, sběrací archy s peněžní sbírky pro ošacení a 
stravování chudé školní mládeže. Akce výslovně pro mládež se prosadily s finanční podporou místních škol a 
školské rady. Tamtéž, k. 1, inv. č. 12.  Dále tiskové zprávy o příspěvcích. 
11SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton spisy, historie Ženského spolku od Ludmily Veselé- Kloudové. 
Dále fond Ženský spolek, k. 2, inv. č. 22, účetní doklady 1906-1951. Spolek získával ve 30. letech od OPM 
ročně dotaci 3100 Kč, v dané době vařil 250-500 porcí denně, tj. maximálně kolem 58 tisíc porcí za rok (toto 
číslo k roku 1935/1936). V porovnání k situaci před rokem 1918 - k roku 1912/1913 se uvádí největší číslo (34,5 
tisíc porcí a nákladem 1800 K). Největší potíže polévkového ústavu vykazují čísla od roku 1915-1918 (jen 
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Polévkový ústav jako dominantní spolková akce třicátých letech vytlačoval dosavadní i 

jinak orientované snahy této ženské organizace. Možnost návratu i ke kulturně-emancipačním 

aktivitám, které v původní koncepci Milady Veselé sociální práci paralelně provázely, 

komplikovalo zřejmě kromě nedostatečné angažovanosti samotných žen svedení veřejného 

zájmu odlišným směrem. Mezinárodně politická situace ve druhé polovině třicátých let vedla 

tehdejší předsedkyni spolku Ludmilu Veselou-Kloudovou primárně k agitaci pro podporu 

státu. 

Výživu pro chudé doplňovalo zajištění ošacení. Členky šily (nebo přešívaly) oděvy pro 

chudou mládež, vesměs z vlastních domácích zdrojů, a finančně podporovaly organizace 

působící ve prospěch sociálně slabých studentů.12 V této oblasti se manželé Veselí (a 

Taussigovi) angažovali i mimo spolkový rámec, kromě pravidelných pondělních obědů pro 

studenty se stalo dobrým zvykem, že pro ně i jiné zájemce byla otevřena rodinná knihovna 

Veselých. Jeden ze studentů o M. Veselé poznamenal, že ze své rodiny učinila „sociální 

instituci bez statistik“, která fungovala samozřejmě, prostě.13  

Méně viditelnou charitu představovala podpora jednotlivých chudých rodin, vdov, 

sirotků, nemanželských a tzv. zpustlých dětí. M. Veselá osobně postižené navštěvovala, 

referovala o jejich situaci ve spolku, spolupracovala s městskou radou, jejichž schůzí se 

účastnila, organizovala společné návštěvy členek do místního chudobince nebo jezdila do 

vychovatelny Olivovna v Říčanech14, kde navázala kontakty pro následnou praktickou pomoc 

 
kolem 4000 porcí, tedy např. při srovnání s obdobím 1913-1914 jde o pokles o 83% k prvním letům války. 
K období 1932-3 bylo rozdáno 12 960 porcí, což je opět při srovnání k číslům před a po tom pokles o 63 %.(k 
maximálnímu číslu 1935-36 o 78%). Celkově mezi léty 1907-1941 podle výkazů spolek navařil 578 575 porcí. 
Tamtéž, účetní doklady.  
12SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 10, sociální pomoc pro studenty 1905-1929; k. 2, inv. č. 
24. Vedle šití šatstva, poskytování obuvi šlo o pravidelné peněžité příspěvky místním spolkům zaměřeným 
k pomoci studentům. V Benešově se na tomto poli angažoval zejména odbor Husova fondu pro podporu 
posluchačů vysokých škol v Benešově a okolí, k jehož asi největším přispěvatelům patřil mj. dr. J. Taussig a F. 
Veselý. Podobně tomu bylo i u Spolku pro podporu chudých žáků c. k. vyššího gymnázia v Benešově 
(místopředsedou J. Taussig). O příspěvcích podával zprávy tisk: Hlasy od Blaníka a Jiskra. 
13ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č. 4125. Také rodinná korespondence: SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, 
karton babička, dědeček, Jičín, Benešov.  
14Olivovna, vychovatelna založená z nadace manželů Olivových, vznikla v Říčanech s podporou pražské 
městské rady v roce 1895 jako jedna z prvních svého druhu. Hlásila se k duchovnímu rozměru výchovy, 
k přísným etickým zásadám, ale zároveň chtěla pro sirotky, opuštěné nebo chudé děti vytvářet domov, nikoliv 
být ústavem. V letech 1926-1980 fungovala jako ozdravovna, její činnost byla obnovena v 90. letech. Viz: 
http://www.olivovanadace.cz/t_page.php?pid=31, 7.4.2007. 



 

 

157

                                                

pro sirotky. V roce 1906 město nově ustavilo chudinskou radu, do jejího čela byla na základě 

zkušeností a předchozí angažovanosti přirozeně jmenována M. Veselá.15

Pokud se spolku podařilo některé z bezprizorních dětí do vychovatelny umístit a pobyt 

mu finančně zajistit, svoji investici si hlídal – nabízel pomoc i v další životní etapě při hledání 

zaměstnání (např. u známých sedláků z benešovského okolí).16 Spolek se cíleně staral i o 

osvětu žen, především matek (v této oblasti M. Veselá úspěšně spolupracovala s primářem 

benešovské nemocnice Teunerem).17 Agitací na více stranách se snažila zlepšit finanční 

možnosti spolku a rozšířit tak omezené hranice dosavadní pomoci.18  

Druhou velkou oblastí, v níž se Ženský spolek angažoval, se staly kulturně osvětové 

snahy. Jejich podoba byla různorodá: koncerty, divadelní převážně dětská představení, 

přednášky, kurzy, ženské večírky s četbou, akademie, výstavy, v malé míře vycházky. Důraz 

byl kladen na to, aby se z těchto výdělků a obecně spolkového jmění podporoval národní 

zájem, tj. hlavně menšinové školy, Národní jednota severočeská, příp. pošumavská, nebo 

slovenský národ v Uhrách. V tomto případě snad stála na počátku většího zájmu tragická 

událost ve slovenské vsi Černová u Rožumberka roku 1907.19  

M. Veselá navázala kontakt s K. Kálalem, spisovatelem a pedagogem působícím v dané 

době na odborné dívčí škole v Písku. (Je pravděpodobné, že se Veselí poznali s rodinou K. 
 

15SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 1, knihy správní. 1906, 1907. M. Veselá vytvořila 
seznam sociálně slabých rodin a dětí a snažila se systematicky zmapovat jejich celkovou situaci, příčiny a 
možnosti nápravy pravidelnými návštěvami. Sice rozdělila jednotlivé ulice i mezi ostatní členky, ale ve schůzích 
se kromě jejích zpráv k tomuto tématu jiné neobjevují. Organizovala také péči o místní nemanželské děti (např. v 
roce 1906 v počtu 21, ve stáří od 6 měsíců do 12 let). Tamtéž.  
16SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 13, přijetí chovanek do Olivovny 1897-1913. Žádost 
k přijetí se podávala městské radě v Praze a to pro „dítka spustlá, zanedbaná,opuštěná“. Ošetřovné na jednu 
dívku stálo spolek po zvýšení poplatku v roce 1911 480 K za rok.  
17MUDr. K. Teuner (1869-1943) byl synem stejnojmenného lékaře, sám po jeho vzoru absolvoval lékařskou 
fakultu ve Vídni, od roku 1901 byl primářem benešovské nemocnice, specializoval se na léčbu TBC a vybudoval 
první pavilón v Čechách na systematickou léčbu této nemoci. Před rokem 1914 byl rovněž osobném lékařem 
Františka Ferdinanda d´Este. Viz: 300. výročí založení gymnázia Benešov 1703-2003. Benešov 2003, s. 12. M. 
Veselá získala Teunera k agitaci za zlepšení bytových podmínek chudiny i pro přednáškovou činnost v Ženském 
spolku. Využívala jeho pomoci při umístění nemocných a chudých do sanatoria. SOkA Benešov, fond Ženský 
spolek, k. 1, inv. č. 2., zápisy ze schůzí a hlášení M. Veselé.  
18Když v roce 1910 hodnotila spolková zpráva činnost za uplynulých pět let, uváděla k danému roku  při počtu 
členů 220 rekapitulaci své činnosti na poli filantropie: 136 568 rozdaných porcí polévky s chlebem za téměř 5 
tisíc K, ušití 300 dívčích obleků, ujmutí se dvou osiřelých dívek, návštěvu nemocných, pro chudé, staré a 
nemocné poskytování obědů, chleba, mléka, topiva nebo peněz. Hodnota této pomoci vyčíslena nebyla. SOkA 
Benešov, fond Ženský spolek, k. 1. inv. č. 5. 
19SOkA Benešov, fond týž, k. 1, inv. č. 10, inv. č. 11. Divadelní představení 1907-1912, slavnosti; inv. č. 5. 
Kulturní a společenské akce. Dále k. 1, inv. č. 2. Zápisy ze schůzí a valných hromad 1907-1933. 

Černová, rodiště A. Hlinky, byla místem tragického incidentu kolem vysvěcení místního kostela, kdy po střelbě 
do davu zemřelo přes 150 lidí. O náležitou, přímo evropskou, odezvu na situaci Slováků a propagaci její změny 
se postaral hlavně rožumberský lékař V. Šrobár a pedagog K. Kálal prostřednictvím spisovatele Björnsona.    
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Kálala přes okruh prof. Masaryka, ve straně pokrokové).20 Následná korespondence mezi 

nimi se převážně týkala finančního zajištění studií dvou slovenských dívek ze strany spolku 

(jedna byla dcera slovenského „evangelického učitele, spisovatele a národovce“) u Kálala na 

dívčí odborné škole v Písku. M. Veselá pro Benešov zorganizovala také přednášky tohoto 

slovákofila a spisovatele dívčí literatury, tématem byla přirozeně situace Slováků. Kontakt 

mezi oběma rodinami se podle všeho přenesl i do přátelské roviny - Kálalův syn u Veselých 

několikrát pobýval během prázdnin, podobně jako Olga Masaryková nebo Q. Pfefferman-

Záruba, syn Veselého přítele, stavebního inženýra a realisty; na čerstvém venkovském 

vzduchu měly děti rodinných přátel zdravotně pookřát. Během Velké války z Benešova ke 

Kálalovým do Prahy směřovala i potravinová pomoc.21  

Ženský spolek pořádal pravidelně vánoční nadílky, zpočátku ve formě obchůzky, po roce 

1918 se stal tradicí Vánoční strom republiky. Zajímavé byly letní slavnosti s dětskou účastí, 

dětská divadelní představení, ale i podpora tělesných a sportovních aktivit dětí (akce na 

podporu stavby dětského hřiště, kurzy rytmiky – i pro dospělé, sokolská cvičení, ve dvacátých 

letech šlo o podporu házené, atletiky, zimních sportů atd.)22

 
20K osobnosti K. Kálala viz: Schwarzová, A., Karel Kálal (1860-1930). Život pedagoga, slovákofila a 
spisovatele na přelomu 19. a 20. století. Diplomová práce FF UK, Praha 2004. Před rokem 1907 jsem zmínky o 
známosti obou rodin v pramenech nenalezla, ačkoliv to nemusí nutně znamenat, že se neznaly. Kálal byl podle 
všeho svým filozofickým založením manželům Veselým blízký, sdíleli podobné náboženské a obecně humanitní 
názory (obě rodiny zpečetily své přesvědčení vstupem do řad evangelické církve, Kálalovi již roku 1915, 
manželé Veselí v roce 1919), které je také přivedly k obdivu k Masarykově dílu a do jeho okruhu (např. společné 
styky s F. Drtinou, K. Velemínským). Pravděpodobně ale šlo pouze o příležitostnou vazbu, po roce 1918 totiž 
mizí. Mezi oběma domácnostmi je možné vysledovat četné paralely v hodnotách a prioritách.  
21SOkA Benešov, fond týž, k. 1, inv. č. 10, korespondence K. Kálal M. Veselé 1909-1911. Kálal psal o chvále 
kuratoria průmyslové a obchodní školy v Písku a za sebe pak: „…je to úkaz ojedinělý, ta Vaše obětavost“. 
Tamtéž, k. 2, inv. č. 22, K. Kálal M. Veselé 8.10. 1910, 19.10.1911. Součástí jeho přednášky 1909 měla být 
v rámci propagace slovenské věci i recitace dané slovenské chovanky. Jí měla studia zajistit plnou existenci 
nejlépe ve slovenské bance, jak Kálal plánoval. K. Kálal M. Veselé 2.8.1909. Dopisy Kálala pak neobsahovaly 
jen záležitosti slovenských dívek, ale svěřoval se i s nemocí ženy a svými zájezdy na Slovensko. K přednáškám 
k. 1, inv. č. 2, kniha č. 2. 1909-1910. Na jaře 1910 přednášel Kálal na téma Vyšší dívčí vzdělání a škola. Dále 
dopisy K. Kálala: ANM, fond F. Veselý,  k. 3, inv. č. 40 a SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 
Dopisy z fronty, M. Veselá Svatoplukovi Veselému 1916-1917. 
22SOkA Benešov, fond týž, k. 1, inv. č. 2, inv. č. 10, inv. č. 5, kulturní s a společenské akce spolku 1909-1942. 
Příkladem jedné takové letní slavnosti je např. ta ze srpna 1908. Program byl sestavován společně na 
schůzích schvalováním různých návrhů z pléna. Příprava začínala již od jara a zahrnovala kulturní, zábavnou i 
vzdělávací složku. Děti a dívky podávající občerstvení prezentovaly národní kroje. Začínalo se dětským 
průvodem na vozech zdobených sokolskými prapory, dále divadelním představením následovaným loutkovým 
divadlem „s živými loutkami“, součástí programu byla recitace básní, zábavná pošta o ceny, nechyběl ani koncert 
pro chudé, stan cestovatele V. Němce s jeho sbírkami z Afriky a panoptikum. Nalákat mělo účastníky i koulení 
kuželek o ceny, tombola nebo hádání z ruky od „cikánky“. Končilo se tancem. Tím vším se v nedělním volném 
čase bavili hosté a účastníci na malém městě. Bylo také třeba řádné prezentace v místních listech. A to se vždy 
dělo. Výsledek? „Příjem byl skvělý, ba nad očekávání,“ konstatuje hodnotící zpráva této jedné konkrétní 
slavnosti. Hrubý výnos činil 642 K, čistý pak 449 K, přes 10% z něj získal místní odbor Husova fondu 
pro Benešov a okolí. SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 1, kniha č. 1, schůze březen-srpen 
1908, k výsledkům pak zápisy z 25.8.1908 a 1.9.1908.    
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Kromě národního zájmu měly výše uvedené formy veřejné činnosti zvýšit spolkové 

příjmy a přispět i na zlepšení ženského údělu – podle stanov na „ušlechtilé pěstování ducha, 

šíření vzdělanosti a sebevědomí žen českých“.23  

Ze spolkových aktů jasně zaznívá snaha o součinnost s proudem ženského emancipačního 

hnutí v Čechách, přičemž tuto oblast spolkové činnosti prosazovala vesměs pouze jeho 

starostka M. Veselá. Dojížděla do Prahy a udržovala kontakt s pražskými organizacemi hnutí, 

zvala přední reprezentantky do Benešova a pomocí periodik ženského hnutí propagovala 

myšlenky o lepším postavení žen. Na tomto místě považuji za nezbytné vrátit se k tématu 

ženské emancipace, jehož vývoj jsem naznačila výše právě do přelomu dvou století. M. 

Veselá vyvíjela svou činnost v Benešově již ve změněném rámci. 

Od konce 19. století ženské hnutí zesílilo. Přístup ke vzdělání byl s některými nedostatky 

do začátku 20. století převážně vybojován včetně zpřístupnění některých vysokoškolských 

fakult ženskému studiu.24 Ve společensko-kulturní, osvětové a vzdělávací činnosti se 

pokračovalo. Na řadu však přišel i další krok. Pokud získaly ženy studiemi kvalifikaci 

podobnou nebo dokonce identickou s mužskými kolegy, otvírala se otázka jejich občanských 

a politických práv. Uznání kvalitativně nového postavení před zákonem se stalo předmětem 

neúnavné propagace ze strany těch, kterých se bytostně týkalo.  

Ženské hnutí a tempo jeho rozvoje se opíralo o účinnou organizační sílu dobrovolných 

ženských spolků a jejich práce. V roce 1897 na tomto základě mohl stavět 1. sjezd 

českoslovanských žen v Praze. Přihlásil se k široce zaměřenému programu, od zkvalitnění 

vzdělání žen po emancipaci v právní a sociální rovině včetně práva volebního. Z jeho jednání 

se ustavil Ústřední spolek českoslovanských žen (1898), který se pokoušel působit v roli 

organizace stmelující různé směry ženského hnutí a svést je na cestu jednotného postupu a 

 
23SOkA Benešov, fond Ženský spolek, k. 1, inv. č. 1. Stanovy spolku.  
24Když se v roce 1895 objevily první absolventky dívčího soukromého gymnázia Minerva s maturitním 
vysvědčením, mohly v případě zájmu o další studium pokračovat na vysokých školách jen jako hospitantky. Za 
řádné studentky byly první dívky na pražské univerzitě imatrikulovány až na konci 19. století (na filozofických 
fakultách na základě říšského zákona z roku 1897, na lékařských v roce 1900), do té doby získaly jednotlivkyně 
diplom v cizině; první ženská promoce na české univerzitě proběhla v roce 1901. Právnické fakulty se dívkám 
uzavřely až do konce monarchie, tj. vstupovaly na ně až s novými politickými a právními poměry První 
republiky, na techniku v roce 1919, na Akademii výtvarných umění o rok později, na teologii až roku 1922. 
K tématu ženského studia např. Brabencová, J., Pražské ženy v procesu vývoje českého dívčího vzdělávání ve 2. 
polovině 19. století. In: Žena v dějinách Prahy, Documenta Pragensia, XIII, s. 203-211; Štermberková, M., 
Doktorky filozofie a medicíny na pražské univerzitě od r. 1901 do konce první světové války. In:  tamtéž, s. 213-
234.  
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cíle.25 Aktivizace v průběhu  90. let ale uvnitř emancipačního proudu českých žen přispěla 

k tak velké vnitřní diferenciaci, že se již naděje na požadovanou vnitřní jednotu realizovat 

nemohla. 

Rozpory v cílech a pojetí ženské otázky byly logickým důsledkem předchozího vývoje 

hnutí, jeho dosažených úspěchů a zároveň změn celé společnosti a pozice českého národa 

v monarchii. Dokončení procesu národní emancipace s sebou neslo politické a zájmové 

štěpení, které se promítalo i do ženských organizací v Praze a jejich vzájemných 

programových a osobních sporů.  

Ženské hnutí se aktivizovalo v atmosféře probíhajícího boje za všeobecné volební právo 

do říšské rady. Odlišné cíle části ženského hnutí byly formulovány počátkem 20. století 

v rovině požadavků na změnu rodinného, manželského a volebního práva, jednou z hlavních 

představitelek agilně vystupující generace byla F. Plamínková. Organizace veřejných 

shromáždění, příprava a šíření petic, delegace žen posílané na úřední místa, do zákonodárných 

sborů apod. - to byly nové formy prosazování požadavků českých žen.26 Před první světovou 

válkou dospěla tedy část českých emancipistek k celkově jinému pojetí veřejné práce 

nesrovnávající se mentálně se starším kulturně-osvětovým snažením. Mluví se o dvou 

hlavních proudech emancipačního hnutí, které se postupně profilovaly kolem svých 

organizací a periodik.  

Zakladatelská generace českého ženského hnutí a její stoupenkyně (E. Krásnohorská, B. 

Viková-Kunětická, T. Nováková, E. z Purkyňů ad.) se soustředila kolem Ústředního spolku 

českých žen, za tisk této strany je považován Ženský obzor s přílohou Šťastný domov, Ženské 

listy nebo Kalendář paní a dívek. Druhá skupina, vesměs mladší generace žen dobově 

považovaná za radikální, se soustředila kolem Ženského klubu a časopisu Ženská revue, 

poskytující kvalitativně odlišné informace než výše zmíněné osvětově orientovaná revue 

(např. šlo o zprávy z jednání říšské rady, zemského sněmu, téma voleb, kontakty s ženským 

hnutím v zahraničí nebo hospodářské otázky).27   

 
25Vošahlíková, P., Česká žena v politice a veřejné činnosti na přelomu 19. a 20. století. In: Žena v dějinách 
Prahy, s. 291-300. Turková, M., Pražské ženy na I. sjezdu žen českoslovanských, in: tamtéž, s. 301-306; VII. 
Studentský seminář k problematice dějin ženského emancipačního hnutí ve 20. století. Praha 2001.  
26K tématu také Veselá, Monika, Františka Plamínková: Společensko-politická činnost a úsilí o rovnoprávnost 
žen. Diplomová práce, FF UK. Praha 1994. 
27Odlišné pojetí ženských snah v Čechách kryjící se s generačním odstupem velmi dobře ilustruje posun hesla 
„žena“ v naučném Riegrově slovníku s heslem „ženská emancipace“ v Ottově slovníku naučném, jehož 
spoluautorkou je F. Plamínková. Zde je ženská otázka již chápána jako boj za oprávněný nárok na „plné lidství“ 
a důsledky s tím spjaté, o rovné hodnocení mravní, individuální, sociální. Tato snaha zahrnuje mnohé aspekty 
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Regionální, konfesní nebo stavovské ženské spolky se přidávaly k jednomu z obou 

okruhů. Mezi oběma proudy stálo Sdružení akademicky vzdělaných žen (1908).28

Ženský klub český vznikl v roce 1903. Jeho dominantní snaha směřovala k dosažení 

celkové rovnoprávnosti žen - od rovnosti ve vzdělání k rovině pracovně-právní a politické. 

Hlavními osobnostmi klubovního výboru byly již zmiňovaná F. Plamínková, dále F. 

Zemínová, K. Máchová, K. Hanušová, A. Honzáková, činná zde byla také Ch. G. Masaryková 

a její dcera Alice. Činnost klubu zahrnovala širokou oblast působení: od informačního 

střediska, přednášek, s nimiž ženy vyjížděly i na venkov, sociálně pomocných akcí po 

propagaci a podporu českého průmyslu a české ekonomické samostatnosti. Na jeho půdě 

přednášeli i mužští zastánci plné ženské emancipace (mj. T. G. Masaryk, B. Foustka, F. 

Drtina, V. Bouček).29  

Důležitou akcí klubu bylo vypracování petice za volební právo žen pro vídeňskou říšskou 

radu v souvislosti s přípravou nového volebního zákona. Odtud se datuje přímá politizace 

části českých žen v čele s jejich organizací pod názvem Výbor pro volební právo žen (1905). 

Další zásadní požadavek se týkal účasti žen v politických spolcích i změn při jejich zakládání, 

tj. úpravy spolkového zákona z roku 1867. Vůči ženským požadavkům od počátku vstřícně 

vystupovaly zejména strana pokroková v čele s T. G. Masarykem a sociální demokracie. 

Zklamání z nového volebního zákona, který od roku 1907 volební právo žen do říšské rady 

výslovně zakazoval, se u žen projevilo protestními schůzemi a manifestacemi. Do roku 1914 

dosáhly formálního úspěchu alespoň na úrovni zemské, když využily mezery ve volebním 

zákoně z roku 1861. Díky ní byla první žena zvolena do českého zemského sněmu v roce 

1912.30   

 
včetně zrušení celibátu, boj proti prostituci a dvojí morálce, politické a rodinné uvolnění pro ženy, svobodu 
sebeurčení. Viz: Ottův slovník naučný, 27. díl, Praha 2002, s. 803-811.  
28Toto rozdělení viz: Vošahlíková, P., Česká žena v politice a veřejné činnosti na přelomu 19. a 20. století. In: 
Žena v dějinách Prahy, Documenta Pragensia XIII, s. 291-306. 
29O Ženském klubu: Neudorflová, M., České ženy v 19. století, s. 214-239. Dále  Masaříková, I, Ženský klub 
český. In: VII. studentský seminář k problematice dějin ženského emancipačního hnutí ve 20. století. Praha 
2001, s. 71-91. Veselá, M., Františka Plamínková, s. 20 ann.  
30Neudorflová, M., c. d., s. 255-298, s. 280. K tomu viz: Kořalka, J., Zvolení ženy do českého zemského sněmu 
roku 1912. In: Documenta Pragensia XIII, Žena v dějinách Prahy. Praha 1996, s. 307-320. Na společenské 
změny vzniklé ženskou zaměstnaností a splněním formálních požadavků volebního oprávnění z minulosti 
reagoval nový říšský volební zákon 1907, když odnětím volebního práva zařadil ženy do kategorie 
nesvéprávných, nezletilých, zločinců, tuláků a cizinců, o volební právo výslovně přišly i šlechtičny. První ženské 
kandidátky byly neúspěšně postaveny při volbách do českého zemského sněmu již v roce 1908, teprve dohoda 
politických stran vedla v druhém kole k volbě první poslankyně českého sněmu za mladočeskou stranu, B. 
Vikové-Kunětické (1862-1934). Platnost volby ale narazila na odpor českého místodržitele Thuna, navíc činnost 
sněmu byla v dané době ochromena německou obstrukcí.       
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Jak se tyto události promítly do činnosti Ženského spolku a osobních názorů M. Veselé? 

Pokud mohu soudit z pramenů včetně výše zmíněné předmanželské korespondence, pojetí 

ženské emancipace procházelo u M. Veselé pod vlivem dobových změn a rozšířených 

osobních kontaktů určitými modifikacemi. M. Veselá se ztotožnila s koncepcí Ženského 

klubu, snad k tomu  přispělo seznámení s názory T. G. Masaryka a působení jeho manželky 

CH. G. Masarykové. Masarykova role opory politického uvědomění českých žen je obecně 

známa, stejně tak i jeho celkové pojetí ženské otázky. Autorita manželů Masarykových v 

českém ženském hnutí neměla v období První republiky konkurenci.31 M. Veselá měla 

příležitost se s nimi setkávat, reflektovat určité vzory chování, setkat se zprostředkovaně 

s odlišnou tradicí amerického emancipačního hnutí a pojetí ženské otázky, domnívám, se že 

k danému tématu vedla s Ch. Masarykovou diskuse.32   

Když po první válce hodnotila M. Veselá na základě tohoto přímého kontaktu osobnost 

Ch. G. Masarykové a její význam pro české prostředí, připomínala především plodnou 

partnerskou spolupráci v manželství projevující se v díle T. G. Masaryka, její překlad známé 

knihy J. S. Milla Poddanství žen a podíl její osoby na uznání zrovnoprávnění žen 

v československé ústavě 1920.  

Po smrti Charlotty Masarykové vystoupila M. Veselá se sérií přednášek a vydala na jejich 

základě samostatnou brožuru. Kromě průběžných vystoupení patřila většinou i k předním 

řečníkům při oficiálních vzpomínkových akcích na manželku prvního čs. prezidenta. Zapojila 

se tak do tradice udržování úcty k Ch. Masarykové a jejího význačného odkazu pro české 

ženské hnutí, s důrazem na spolupráci obou pohlaví na poli veřejném i hospodářském.33  

 
31Důležité je zejména Masarykovo pojetí ženské otázky jako sociální, tj. změnu má prosazovat celá společnost. 
V Čase a Naší době vycházely články k danému tématu, strana realistická měla v ústředním výkonném výboru a 
organizacích nejvíce politicky činných žen. (Vstřícně se ke snahám žen chovalo i pokrokářské hnutí 90. let a 
z něj vzniklé malé strany.) Pod jejím vlivem začaly měnit svou ideologii další politické strany směrem k přijetí 
myšlenky rovnoprávnosti. K T. G. Masarykovi též Neudorflová, M., c. d. s. 187 ann., Malínská, J., Do politiky 
prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha 2005, 
s. 79-103.      
32Viz korespondence: ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 339, Charlotta G. Masaryková M. Veselé.  
33Veselá, M., Charley G. Masaryková. Praha 1926. ANM, fond F. Veselý, k. 66, inv. č. 4105, 4107, 4109-10, 
4123. Se svými přednáškami vystupovala M. Veselá poměrně často, i na Moravě, asi nejvýznamněji při slavnosti 
odhalení pomníku Ch. G. Masarykové v Hutisku pod Radhoštěm (1926), v roce 1933 při desetiletém výročí 
jejího úmrtí při hlavní vzpomínkové akci v pražské Plodinové burze. S přednáškami vystupovala až do svého 
onemocnění roku 1934. Dále psala příspěvky do časopisů a sborníků, např.: Masaryk a děti. Praha 1930, s. 69-
71. Masaryk a ženy. Sborník k 80. narozeninám prvního prezidenta republiky československé. Praha 1930, s. 
187-9. ANM, fond F. Veselý, k. 66, inv. č. 4121. Přednášky z 20. let 20. století; dále tamtéž, k. 29, inv. č. 
2731/3. Ke zhodnocení role Masarykovy manželky také cit. sborník referátů: Charlotta G. Masaryková. Sborník 
příspěvků z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000. Praha 2001. 
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Myslím, že politická angažovanost F. Veselého ve straně realistické s její programovou 

podporou všestranné ženské emancipace a aktivního zapojení žen do politické práce otvírala 

pro M. Veselou jako předsedkyni spolku důležité kontakty do řad pokrokových osobností, 

styk s nimi ji ovlivňoval a jejich názory mohly skrze zajištěné přednášky (mj. F. Plamínková, 

A. Masaryková, K. Velemínský, O. Wagner) působit na další generaci žen a mužů. Osobní i 

rodinné ideové zaměření se ve spolkové činnosti otisklo (např. i v protialkoholní agitaci 

formou výstav). Přímé politizaci spolku, tj. spojení s jediným politickým proudem, se však M. 

Veselá pro udržení další úspěšné spolkové existence ve městě snažila vyhnout.34  

Spolek paní a dívek v Benešově se aktivně snažil o pravidelný kontakt s oběma výše 

zmíněnými organizacemi českého emancipačního hnutí v Praze. M. Veselá byla bezesporu 

duší benešovské organizace a iniciátorkou těchto styků. Jako funkcionářka malého, závislého 

spolku nemohla neuvážit realitu vesměs konzervativního maloměsta a jeho vesnického okolí, 

v němž se pohybovala. Řešením výše uvedeného rozporu mezi osobním přesvědčením a 

názorem občanů a asi i některých členek byl kompromis. Ženský spolek udržoval napojení na 

pokrokový Ženský klub - za svou osobu vstoupila M. Veselá do jeho řad - zvala na přednášky 

ženy i muže spjaté s jeho činností, vedle toho se ovšem nezříkala vazeb na Ústřední spolek 

českých žen, podporu jeho akcí a pravidelného odebírání Ženského světa s přílohou Šťastný 

domov (pod redakcí E. z Purkyňů).35 Benešovské ženy i muži si mohli díky Ženskému spolku 

přečíst časopis s dobově radikálním zaměřením Právo ženy, dále i Ženský obzor a zásadní 

periodikum emancipačního hnutí hlásící se k Masarykovým názorům na ženu, měsíčník 

Ženská revue.36  

 
34Pokud jde o členství M. Veselé v pokrokové straně, jistě byla členkou v roce 1918-1919, ale i dřívější členství 
je možné. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton noviny, legitimace M. Veselé. Ke korespondenci 
s Alicí Masarykovou: ANM, fond F. Veselý, k. 6, inv. č. 343/1-8, Alice G. Masaryková Miladě Veselé 1906-
1931. K přednáškám o ženské otázce roku 1907 tamtéž, inv. č. 343/3. K přednášce prof. O. Wagnera (o dívčím 
vzdělání) a dalších SOkA Benešov, fond Spolku paní a dívek, k. 1., inv. č. 1, kniha správní, přednášky na rok 
1906, 1907, 1908.  
35M. Veselá se podle všeho snažila oba proudy ve spolkovém rámci zohlednit. Četla sice dopisy E. z Purkyňů, 
kde si tato stěžovala na „nechutný terorismus“ F. Plamínkové a M. Tůmové, ale zároveň vítala přislíbenou 
návštěvu obou dotyčných žen v Benešově. SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 11. E. 
z Purkyňů M. Veselé 19.3.1909. V Benešově přednášela E. z Purkyňů o bytové hygieně a historickém vývoji 
ženské otázky. Tamtéž, k. 1, inv. č. 1, knihy správní. Plamínková např. „O významu ženy v národním 
hospodářství“ nebo „Snahy žen poslední doby“. Benešovské publikum asi podobné často osobní spory žen 
nezajímaly, zvláště když zaměření přednášek bylo navenek velmi podobné.   
36SOkA Benešov, Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 1, knihy správní, kniha č. 2, inv. č. 2, k. 2, inv. č. 28. M. 
Veselá také navrhla a prosadila členství ve spolku Minerva a podporu Akademicky vzdělaných žen.  

Týdeník Právo ženy a Ženská revue byly listy moravských pokrokových žen. Ženská revue (1905-1920) 
vycházela od roku 1905 v Brně pod vedením Z. Wiedermannové-Motyčkové s mottem T. G. Masaryka „žena 
budiž na roveň postavena muži kulturně, právně i politicky“. Redaktorka a učitelka Motyčková stála v čele 
moravských pokrokových žen a byla nakloněna hnutí Volné myšlenky. Plán na založení časopisu vyšel přímo od 
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Této smířlivosti odpovídala i činnost spolku. Vedle propagace pokrokového proudu totiž 

organizoval i kurzy zaměřené na tradičně pojatou roli ženy, dá se říci, že ještě v duchu snah 

Ženského výrobního spolku z 80. let 19. století, které znala M. Veselá z osobní zkušenosti. 

Šlo o pomoc dívkám a ženám, které byly nuceny si vydělávat nebo pouze přivydělávat na 

živobytí, a to prostřednictvím výuky tzv. ženských činností typu šití (spolek zakoupil pro 

tento účel šicí stroj na splátky), žehlení, paličkování nebo školení v kuchařském umění. M. 

Veselá se pokusila i o inovaci v podobě školy zaměřené na výrobu krajek a jejich následný 

prodej, stejně jako v případě dříve pro podobný účel zakoupených slováckých výšivek i tady 

narazila na odpor místního obchodního grémia obávajícího se konkurence. Závislost na 

hmotné podpoře z řad jeho členstva zřejmě rozhodla o tom, že tyto snahy předsedkyně spolku 

neprosadila.37  

Zápisné do všech kurzů bylo symbolické, pro nemajetné zcela volné. O sociálním původu 

účastných dívek se bohužel prameny nezmiňují, ale předpokládám zastoupení chudých dívek 

bez prostředků, protože podle spolkové dokumentace se M. Veselá orientovala především na 

nejnižší vrstvy a jejich situaci.  

Ženský spolek zřídil čítárnu otevřenou i nečlenům a kromě toho dbala M. Veselá na to, 

aby všechny výše uvedené ženské časopisy kolovaly mezi zájemci, příp. i v sokolské jednotě, 

kde mohla využít své pozice přední funkcionářky (viz níže). Další formou, jak vzbudit zájem 

o moderní myšlenky ženské emancipace, byly debaty po přednáškách a zejména již v roce 

1906 zavedené tématické „večírky o ženské otázce“. Podobně se snažila k takto orientované 

četbě a spolkové aktivitě připoutat kategorii služebných – pro ně pořádané nedělní debaty se 

ale s úspěchem nesetkaly.38  

 
Masaryka a plnil informačně výchovný úkol, s důrazem na větší porozumění a spolupráci žen a mužů. Ženská 
revue se ihned aktivně zapojila do aktuálně probíhající diskuse o církvi a ženách, vlivu klerikalismu. Byla čtena i 
v USA; Právo ženy vydávala se svým manželem také Wiedermannová-Motyčková od roku 1911 jako časopis 
pro osvětovou, občanskou a politickou výchovu žen. Blíže: Burešová, J., Vztah Charlotty a Tomáše Garrigue 
Masarykových k ženským spolkům. In: Charlotta G. Masaryková. Sborník příspěvků z konference ke 150. 
výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000. Praha 2001, s. 139-151. 
37SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 2, kniha 1, kniha 2 (1909,1911). 10% z tržní ceny 
z prodeje krajek z moravského Slovácka mělo připadnout spolku, ve snaze udržet si podporu živnostníků ale M. 
Veselá prodej ukončila. Do kurzu pro výrobu krajek se platilo symbolické zápisné 1 K k pokrytí ceny za topení 
v pronajatých místnostech.    
38SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 1, výborová schůze leden 1906, k. 1, inv. č. 2, kniha 1, 
1911. V roce 1911 se mluví jen o schůzkách spolku pro dívky „bez rozdílu stavu“ za účelem četby novin, 
poučných a zábavných knih. Dřívější označení setkání za účelem debat k výlučně ženské otázce zmizelo, z toho 
lze usuzovat, že se schůzky vrátily k širšímu zaměření. O návrhu M. Veselé na nedělní debaty pro služebné a 
neúspěchu tamtéž. 
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Z jiných akcí iniciovaných spolkovou předsedkyní zaznívá osobní, modernější koncepce 

řešení ženské otázky, aniž bych tím ovšem chtěla tvrdit, že takové názory zastávala ve spolku 

sama. V souvislosti se vznikem zmíněných petic pokrokových žen za ženské volební právo 

v letech 1905 a 1906 organizoval Ženský spolek kampaň za podepisovací akci tohoto 

požadavku. K posílení občanské uvědomělosti a podpory uvedla jeho předsedkyně na podzim 

1905 příhodnou přednášku T. Novákové „O moderním hnutí ženském a jeho cílech“. Setkala 

se s hojnou návštěvností.39  

Na podzim 1905 publikovala Jiskra anonymní článek o situaci žen na přelomu století. 

Podle rukopisných přednášek M. Veselé je jasné, že autorem byla ona, příp. šlo o spolupráci 

s manželem. Uvažovala o tom, že v důsledku řetězce změn, zejména hospodářských, se 

postavení českých žen zásadně změnilo. Nové sebevědomí vedlo k reflexi vlastní nedůstojné 

pozice omezené na zdi domácnosti. Ženě je třeba vzdělání, i kdyby nesloužilo k jejímu 

existenčnímu zajištění, tak čistě proto, „…aby poznala to vznešené a krásné, jež činí život 

žádoucím a překonává útrapy boje životního.“ Ženské sebeuvědomění pak na sebe podle 

autorky vázalo přirozený požadavek volebního práva: „…byla to skličující podívaná při 

zavedení páté kurie, když čeledín mladý šel k volbě a jeho zaměstnavatelka, řídící velké 

hospodářství, nesměla,“ uvádí a vyslovuje naději na brzkou změnu. Nakonec neopomněla 

připomenout úspěšné podzimní přednášky Ženského spolku.40  

Z uvedeného článku je zřejmé, že Ženský spolek pod vedením M. Veselé podpořil 

propagační akci za volbu a prosazení B. Vikové-Kunětické do poslaneckých řad v českém 

zemském sněmu (1912, 1913).41  

Aktuálnímu stavu ženské otázky se věnovaly také přednášky pořádané Ženským spolkem. 

Zajištění večerních setkání občanů s přednášejícím bylo úkolem M. Veselé. Dobrým zvykem 

se stalo na přednesené téma následně debatovat, učit se veřejně vyslovit své názory. Večery 

byly patrně dost navštěvované, ačkoliv některé diskutované otázky a osobnosti přednášejících 

se setkávaly s kritikou v tisku. Časem se ustálily dva cykly přednášek, podzimní a jarní. 

Přibližně z poloviny se týkaly ženské otázky, jejího vývoje a současného stavu. Část byla 

 
39SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 16 (1905, 1906), k. 1, inv. č. 1, zápisy ze schůzí a 
valných hromad 1905-1909, 1911. 
40Jiskra, roč. III, 1905, č. 45, 31.10., s. 3. Jiskra, roč. IV, 1906, č. 50, 12.12., s. 3. Rukopisné přednášky M. 
Veselé: ANM, fond F. Veselý, k. 66, inv. č. 4107-4120, inv. č. 4107, Ženám. Také SOkA Benešov, fond 
Kloudová-Veselý, karton Buchenwald a karton blíže neoznačený s články, přípravnou prací M. Veselé ke spisu o 
Ch. G. Masarykové, s korespondencí apod. V některých rukopisech M. Veselé v SOkA Benešov jsou zřetelné 
vpisy F. Veselého, což mě vede k úvahám o jejich spolupráci.     
41SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 16.  
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obecně vzdělávací (dějiny, astronomie, hygiena, zeměpis aj.). Dbalo se na včasnou propagaci 

a zvýhodněné nebo volné vstupné pro žáky a studenty, příp. jiné kategorie obyvatel, a to 

podle druhu zvoleného tématického večera.42

Pokud jde o ženskou tematiku, mezi přednášejícími byly vesměs osobnosti známé 

z ženského hnutí: T. Nováková, F. Plamínková, E. z Purkyňů, R. Tyršová, Alice Masaryková, 

M. Gebauerová, A. Honzáková nebo M. Tůmová. M. Veselá blízké kontakty posilovala i tím, 

že přednášející ženy hostila a ubytovávala ve vlastní rodinné domácnosti, takže vedle úspory 

spolkových výdajů rozvíjela užitečné osobní vazby, na něž pak v pražském ústředí mohla 

navazovat i její dcera Ludmila.43  

Výše uvedený článek M. Veselé v pokrokovém tisku nebyl ojedinělý. Zdá se, že kritické 

myšlenky, které nechtěla nebo nedokázala prosadit na spolkové bázi zpracovávala M. Veselá 

do podoby přednáškových úvah, zčásti je uveřejňovala v anonymních článcích. K jejímu 

autorství mě přivedly rukopisy v archivním materiálu. Část z nich pravděpodobně vznikla ve 

spolupráci s manželem – obsahují jeho marginální vpisy – a mohou dokumentovat proměny 

myšlení M. Veselé jako manželky a matky ve srovnání s jejím dívčím pojetím.  

Témata předválečných rukopisných úvah se zabývají vzděláním a postavením žen obecně, 

příznačně se zde projevily styky s americkými ženami (s Ch. Masarykovu a zejména s R. 

Wisteinovou, později L. Kosovou, viz dále), když srovnávala českou a americkou situaci. 

Velkou pozornost věnovala tématu ženského zapojení do Sokola. Tento zájem souvisel s 

žádostí benešovské jednoty o oživení zdejšího dámského odboru směřované k osobě M. 

Veselé, a to výměnou za morální a hmotnou podporu Ženského spolku včetně propůjčení 

sokolských místností k jeho přednáškovým cyklům. Této prosbě ráda vyhověla. Již o dva 

roky později (1912) byl ženský odbor ku prospěchu věci zrušen - Valná hromada totiž 

přistoupila na změnu stanov ve směru uznání úplné rovnoprávnosti žen. M. Veselá pak jako 

první žena vstoupila do správního odboru benešovského Sokola a stala se i jeho jednatelkou – 

 
42Přednášky i jiné akce byly před rokem 1918 pořádány tak, aby nekolidovaly jiným akcím spolku příznivých 
organizací a živnostníků, zpravidla v neděli za účelem vyšší návštěvnosti v době volna větší části obyvatel. Při 
roznášení pozvánek se dbalo na proporcionální rozdělení i mezi jednotlivé politické strany ve městě (mladočeši, 
sociální demokraté, národní socialisté, se zjevnou preferencí sociální demokracie). SOkA Benešov, fond Spolek 
paní a dívek, k. 1, knihy správní, výborové schůze a zápisy z nich 1905-1941, dále k. 1, inv. č. 2, kniha č. 2, 
zápisy 1909-1933.  
43SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 2, kniha č. 2, k. 1, ; inv. č., inv. č. 11, knihy správní.  
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v této funkci byla nejednou oceněna její iniciativa. I to vypovídá o roli, jakou sehrála při 

prosazení nové demokratické koncepce benešovské jednoty.44  

M. Veselá považovala rovnocennost pohlaví v sokolské organizaci za nutnost, pak může 

Sokol plnit svou funkci - učit pravdě, rovnosti, práci, samostatnosti a v neposlední řadě 

skutečné demokracii. Sokol tak podle ní může pomoci negovat tradovaný názor o slabosti žen 

podporovaný mj. jejich jednotvárnou domácí činností, podpoří „železnou vůli, „přirozenou 

ženskou krásu“ a smysluplně naplní volný čas.45 Kromě tělesného zdraví ovšem může cvičení 

ženy vybavit potřebnou silou pro emancipační a existenční boj, formovat dobré matky, jen 

„…kdyby frekventantky našeho korsa zaměnily mosaikovou dlažbu náměstí a nehostinný 

perron nádražní za tělocvičnou dvoranu sokolovny,“ obracela se M. Veselá v Jiskře kriticky 

na adresu benešovských žen.46

Českým ženám připomínala celkový historický vývoj jejich emancipace a v tomto 

kontextu vytyčila jasný úkol: sebevzdělání, zodpovědnost, komplexní uvědomělost, ale i 

uznání z jejich strany, že každá práva na sebe vážou povinnosti. Požadovala odstranění dvojí 

morálky, změnu právního řádu, aby „každá [zvýrazněno M. V.] žena byla uznána jako 

člověk“, tj. dnešní ženě nestačí získat pro sebe postavení, ale musí dosáhnout i uznání své 

práce. České země se mají řídit vzorem těch států USA, které dospěly k tomu, že své 

pracovníky hodnotí podle nadání, nikoliv pohlaví, nebo vzorem Nového Zélandu, uvedla.47  

Je stejně mužským jako ženským zájmem dosáhnout pro obě pohlaví rovných práv a své 

tvrzení podpírá M. Veselá národním hlediskem. Pouze jejich rovnocennost a rovnoprávnost 

pomůže českému obchodu a živnostem - české ekonomické samostatnosti a celkovému 

národnímu blahobytu.48 Zdravá společnost je založena na neodděleném životě obou pohlaví: 

„…jen společná práce muže a ženy učiní ženy volnými, zbaví muže předsudků, vytrhne je 

z kouře hospod a kluzkosti pivních vtipů“.49 Žena musí být ve všech ohledech připravena na 

 

46Jiskra, roč. XI, 1913, č. 9, 27.2., s. 3. ANM, fond F. Veselý, k. 66, inv. č. 4118, 4119. 

44SOkA Benešov, fond Sokol v Benešově 1891-1946. Seznamy členů, k. 1, inv. č. 4, kniha č. 4. Jiskra, roč. XI, 
1913, č. 9, 27.2. Zpravodaj sokolské župy blanické, roč. XIII, 1934, č. 5-6, s. 62-3. SOkA Benešov, fond Spolek 
paní a dívek, k. 1, inv. č. 2, kniha č. 2. Žádost Sokola, 1910.   
45ANM, fond F. Veselý, k. 66, inv. č. 4118, 4119. O postavení ženy v sokolské organizaci. Bratři a sestry. 
Přednáška o ženě v Sokole přednesená 16.5. 1914. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. 
léta, sokolská beseda. 

47ANM, fond F. Veselý, k.. 66, inv. č. 4120. 
48Tamtéž, k. 66, inv. č. 4117. 
49Jiskra, roč. XI, 1913, č. 2, 9.1., s. 2. Zde zazněl také názor, že spojení staré a nové generace žen v rámci 
jednoho spolku žen spíše vede ke konzervativnímu zaměření a svou nerozhodností je „brzdou“ procesu ženské 
emancipace, navíc nevykazuje pokrokový názor ani v „židovské otázce“. Tento článek je podepsán šifrou F. M. a 
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veřejný život. Snahy žen zasazovala M. Veselá v duchu starší tradice i do náboženského 

kontextu, uváděla tezi o jejich mravní převaze, se kterou pojila národní i univerzálně lidské 

poslání svého pohlaví. Obnovení úcty k ženské práci a k mateřství považovala za prostředek 

k mravnímu povznesení lidstva.50  

Ve svém pojetí ženské otázky M. Veselá spojila podle mého názoru zkušenosti svobodné 

dívky zapojující se do emancipačního hnutí nejprve v rámci doznívajícího vlasteneckého 

feminismu a charitativní práce  - vzoru chování determinovaného sociálním statusem rodiny. 

Partnerské pojetí jejího manželství, pozice solidně situované středostavovské domácnosti, 

politická příslušnost manžela a styky, které v pokrokových kruzích prostřednictvím jeho 

osoby navázala,  mohly být vlivnými faktory ve výše představeném pohledu M. Veselé na 

ženský úděl. Nikde se nezmiňuje o radikálních formách ženského boje v podobě, jak ho 

zažívala náporem sufražetek Anglie - i po roce 1918 do svého zorného pole zařazovala 

především situaci žen v USA. V Československu vítala změny v právní oblasti a vstup žen do 

profesí, o kterých jako mladá dívka jenom snila.  

Přiblížení americké zkušenosti prostřednictvím kontaktu s některými tamními krajankami 

považuji v této souvislosti za důležité. Pravidelný písemný styk udržovala M. Veselá s 

lékařkou R. Wisteinovou. Tato vazba mohla přinášet bezprostřední informace o odlišném 

vývoji ženského hnutí a z něho plynoucích alternativ vývoje pro středoevropské prostředí. 

Navíc M. Veselá mohla díky této vazbě přispívat do krajanské Svornosti.51

Americká zkušenost se sice s realitou české kotliny spíše rozcházela než stýkala, ale to 

neznamená, že nemohla přinášet do ženské práce zajímavé podněty a pohledy. Celkově se 

styk se zahraničnímu ideovými proudy ukazoval důležitý pro získání pocitu sounáležitosti a 

pro reflexi širokého kontextu ženských snah. Ne vždy to ale české reprezentantky byly 

ochotny uznat a snahu americko-českých žen obohatit, příp. i modelovat vývoj českého 

 
domnívám se - zase o ohledem na prošlé rukopisy  v ANM a SOkA Benešov -  že autorem byl jeden z manželů 
Veselých.  
50Mravní převaha se podle ní projevila u žen již v tom, jak dokázaly v minulosti trpělivě snášet „útisky a 
posměch“. Ženám ovšem nejde o to, být „královnou nad muži“, ale získat uznání rovnocennosti, což je podle ní 
další důkaz ženských kladů, muži na rozdíl od nich prý nedokázali nedominovat. Tamtéž, inv. č. 4120, 4117. 
51Kosová, L., Vzácná žena, in: Svornost, roč. 59, 1934, č. 27, 8.4., s. 8. Srov. ANM, fond F. Veselý, k. 66, inv. č. 
4125. Je možné, že část rukopisných přednášek v ANM a SOkA Benešov psala M. Veselá ještě před rokem 1914 
pro česko-americký tisk - podle zmínek L. Kosové z Chicaga přispěla „mnoha články“ do Svornosti, ale pod 
šifrou, takže se dají těžko vystopovat. Po roce 1923 se v nich podle rukopisů věnovala hlavně Ch. Masarykové. 
Dále SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence I a, rodinná korespondence z lázní. ANM, F. 
Veselý, k. 56, inv. č. 3896/1 (1910-1929), inv. č. 3896/2 (1930-1936).   
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emancipačního hnutí vnímaly zřejmě jako nekompetentní vměšování nebo (navenek 

nepřiznanou) konkurenci. Nejinak tomu bylo i u R. Wisteinové.  

Oproti výše uvedeným známým ženským jménům, jejíchž nositelky v Benešově 

vystoupily, znělo nejen tamní, ale celé české veřejnosti jméno českoamerické lékařky Růženy 

Wisteinové nově. V roce 1910 navštívila tato krajanka Čechy a při této příležitosti vystoupila 

se svými přednáškami - vedle Benešova i na několika dalších místech. Své názory v českém 

tisku následně i publikovala. Je na místě, abych k osobnosti této původem i národní 

identifikací české lékařky uvedla několik informací.  

Růžena Řehořová-Wisteinová (1867-1937) pocházela z chudé oblasti jižních Čech, odkud 

si odnesla do budoucího života silné vlastenecké a sociální cítění. Prostřednictvím matčina 

zaměstnání služebné přišla v útlém dětství do kontaktu s tamním šlechtickým rodem 

Schwarzenbergů. Existenční problémy rodinu pravděpodobně přiměly zařadit se k proudu 

vystěhovalců do Ameriky, který již od poloviny 19. století právě obyvatelé českého jihu 

zhusta posilovali. Silná národní orientace se v rodině udržovala i za oceánem, asi se opírala 

především o osobnost dědečka R. Řehořové, údajně přítele K. H. Borovského. Právě jeho 

emocionální příběhy z českých dějin ji prý přivedly k životní prioritě: „…nejvíce si vážím 

svého češství“, tvrdila.  

Zpočátku vedla nelehký život vystěhovalců v Chicagu, pracovala jako prodavačka, 

v továrně apod. Údajně již v roce 1881 se provdala (manželství zůstalo bezdětné a asi nemělo 

dlouhého trvání), roku 1904 získala lékařský diplom.52 Kolem roku 1914 přesídlila do Cedar 

Rapids, stát Iowa, kde žila početná česká komunita a zapojila se stejně jako dříve v Chicagu 

do veřejné činnosti - jako lékařka se věnovala dobrovolné sociální péči, zajímala se o 

problematiku postavení žen a přispívala do amerických žurnálů a krajanských listů. Politicky 

se před Velkou válkou v Čechách ztotožnila s Masarykovou pokrokovou stranou. S T. G. 

Masarykem se asi poprvé osobně setkala při jeho pobytu v Chicagu v roce 1902, o šest let 

později byl v tomto městě jejím hostem.53  

 
52Uvádí, že se nikdy zcela neadaptovala a cítila se v USA jako Napoleon na sv. Heleně. Uvedené životopisné 
údaje vychází z osobní autobiografické vzpomínky a nekrologů, příp. z korespondence s Veselými od roku 1910 
do smrti R. Wisteinové v roce 1937, cit. ANM, F. Veselý, k. 56, inv. č. 3987, R. Wisteinová, Zářivé vzpomínky 
(1934?). Dále tamtéž, inv. č. 3988, tisk (Svornost, roč. 62, 1937, č. 140, 25.2.; 28.2., s. 6, také Nový domov).  
53Viz sborník: Masaryk a ženy. Sborník k 80. narozeninám prvního prezidenta republiky československé T. G. 
Masaryka. Praha 1930, s. 212. Během svého pobytu se zapojila i do akce pokrokové strany na oslavu 
Masarykových jubilejních narozenin, později přispívala do Času. Též: Laichter, J., T. G. Masaryk doma i na 
veřejnosti. Praha 1938, s. 108. Salaba, V., Česko-americké epištoly. Praha 1911, s. 117. Česká komunita 
v Chicagu patřila jak známo k největším v USA, před první válkou vycházely referáty o ženském hnutí v USA 
vesměs právě ze zdejší organizačně největší Jednoty českých žen v Chicagu. Na základě svých amerických cest a 
kontaktů přinášel české veřejnosti zásadní informace o postavení amerických žen T. G. Masaryk v Naší době. 
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V roce 1909 se při příležitosti kongresu lékařů v Budapešti rozhodla podniknout cestu po 

Evropě. Mimo profesní setkání se účastnila sjezdu pokrokové mládeže, socialistického sjezdu 

v Kodani, navštívila Slovensko a dostala se také do Čech. O jejím ideovém zaměření 

vypovídá okruh známých, kteří se jí ujali – byla hostem u Macharů (1909-10 ve Vídni), 

Herbenů nebo u Masaryků ve Valašském Meziříčí. V dané době tam pobývali i manželé 

Veselí, takže je možné, že k vzájemnému seznámení došlo zde. V Čechách vystoupila R. 

Wisteinová s přenáškami zejména v Praze na kongresu Volné myšlenky, v Ústředním spolku 

žen, na sjezdu pokrokových žen v Brně apod. Některé vyšly v českém tisku. Věnovala se 

v nich tématu ženské veřejné politické práce, hlavně volebnímu právu, sociální práci žen, 

protiklerikálnímu boji, prostituci, hygieně a agitaci pro získání dělnických žen. V Benešově 

přednesla na téma „O úkolech moderní ženy ze stanoviska amerických žen“ a „Zdravověda 

osobní a veřejná“ (kde apelovala na benešovskou samosprávu, aby věnovala péči 

modernizačním projektům typu vodovodů, kanalizace nebo zdravého bydlení).54  

Už jsem naznačila, že se R. Wisteinová během této své přednáškové činnosti dostala do 

konfliktu s českými emancipistkami v pražském ústředí. Přednášela o sociální, kulturní a 

politická práci amerických žen a neubránila se samozřejmě kritickému srovnání s českou 

realitou, ale uvědomila si odlišnost výchozích pozic („český národ se počal v poddanství“, 

zatímco Lincoln zavedl americkou vládu svobody).55 Pomocí historického exkurzu do 

českých dějin nejprve nastínila svůj pohled na ženskou otázku v Čechách, přičemž se řídila 

vlastním pojetím žité americké svobody a demokracie. Postavení českých žen v minulosti 

vnímala v neblahé triádě domácnost-klášter-prostituce, jediný závan svobodného vzduchu 

podle ní do této klece přineslo husitské hnutí, resp. táborská varianta. Zlom viděla v 60. letech  

19. století, kdy se v pohledu Wisteinové obrátil koloběh zotročení ženy-matky přenesené na 

muže-syna a odtud na další potomky a celý národ. Teprve poptávka formujícího se českého 

národa po svobodně myslících mužích prý vytvořila prostor pro průlom - svobodné muže 

vychová totiž pouze svobodná žena. Na přelomu století se jí ale zdálo, že většina českých 

mužů používá tvrzení o rovnoprávnosti žen jen jako heslo, módní slovo bez obsahu. 

Upozorňovala české ženy na inspirační potenciál minulého i současného zápasu jejich 

kolegyň v zahraničí, zejména boje za volební právo. 

 
54SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 23. Program přednášek jaro 1910; k. 1, inv. č. 5, knihy 
správní, dopisy R. Wisteinové z února 1910. Jiskra, roč. VII, 1910, č. 19, 12..5., s. 2. 
55Ženská revue, roč. V, 1910, s. 202-3. Kromě těchto témat se věnovala i bytové a zdravotní otázce: Wisteinová, 
R., Poměry ošetřovatelek nemocných v Americe, Ženské listy, roč. XIX, 1910, č. 8, 24.2., s. 1 an.  
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Její kritika českých žen vycházela z přesvědčení, že jsou jejich aktivity nesoustavné, často 

jen s vnějším bojovným tónem bez doprovodu skutečné práce. Nápravu předeslala v několika 

bodech: 1. sebevzdělání českých žen, 2. správná výchova mužů – tu přece žena ovlivňuje 

bezprostředně a 3. komplexní veřejná práce jako základ nového, lepšího postavení české ženy, 

ale i jejích dětí. S tím podle autorky nutně souvisí změna postojů české společnosti - 

pomyslný kruh se tak uzavírá. Receptem, jak z něj vykročit není nic jiného než usilovná práce 

samotných žen - svépomoc je jediná jistá cesta, jak se dostat k vlivu a moci, z ní získat 

politická práva a odtud dále  moc a vliv žen ve společnosti a politice posilovat. 56   

Odmítnutí názorů a kritiky od ženy, která v Čechách nežila, hlásící se k okruhu T. G. 

Masaryka, s odlišným pojetím náboženské víry, nezávislé, se sebevědomým vystupováním, je 

pochopitelné u konzervativní části českého hnutí. Více překvapivá může být negativní reakce 

i části pokrokové generace žen v čele s F. Plamínkovou, která odmítla nejen kritiku, ale i 

jakékoliv rady americké lékařky. Plamínková poukazovala zejména na fakt, že přestože má 

Wisteinová o českých ženách, jejich problémech a celkové situaci v Rakousku-Uhersku 

chatrné povědomí, vystupuje jako by opak byl pravdou a mechanicky přenáší do českého 

prostředí požadavky americké společnosti s českou objektivní realitou nesrovnatelné. Nelíbily 

se ani údajně vysoké honoráře vyplácené za její přednášky.57  

Debata kolem této americké návštěvy vyvolala místo konstruktivní spolupráce „nechutné 

polemiky a osobní útoky“, jak upozornila Olga Stránská (asi ne náhodou to byla právě ona, od 

roku 1908 první česká žena ve vedení politické strany - Masarykovy strany pokrokové), když 

na obranu R. Wisteinové veřejně vystoupila.58  

Střet Wisteinové s českými představitelkami ženského hnutí kopírují v důležitých 

aspektech podobně motivovaný konflikt jí generačně blízké česko-americké osobnosti - J. 

Humpál-Zemanové (1870-1905). Ta se však do Čech natrvalo vrátila a novému prostředí se 

 
56Wisteinová, R., O sociální, kulturní a politické práci amerických žen. In: Ženská revue, roč. V, 1910, č. 10, s. 
25-7, č. 11, s. 214-5; č. 12, s. 235-8, roč. VI, 1911, č. 11, s. 16, 26-7. Dále Ženské listy, roč. XIX, 1910, č. 15, 
14.4., s. 3. Ženské listy, roč. XIX, 1910, č. 8, 24.2., s. 1 an.; Wisteinová se neomezila jen na kritiku českých žen. 
Celkově posuzovala české poměry přísným okem a z amerického odstupu. Např. tepala české heslo „jináč 
myslet, jináč jednat“; péče v oblasti sociální, včetně postižených dětí, organizování aktivit pro mládež jí také 
neuspokojila. Cit.: Wisteinová, R., Moje zkušenosti z Čech. In: Jiskra, roč. IX, 1911, č. 11, 16.3., s. 5. Jde o 
výtah z jejího článku původně otištěného v Ženské revue. Ženská revue, roč. V, 1910, s. 202-3, 214-215, 235-
238.  
57Mj. Hlasy od Blaníka, roč. XXIX, 1913, č. 14, 4.4., s. 4. 
58Stránská, O., Zápas o pokrokovou ženu. In: Ženská revue, roč. V, 1910,  s. 25-7. Stránská Wisteinovou 
označila za „typ činorodé ženy, rodem Češky, Američanky výchovou“. 
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snažila přizpůsobit. Podobný nesoulad a útoky zažije Ch. G. Masaryková.59 Je myslím 

příznačné, že ve všech třech případech šlo o vyhranění proti americké zkušenosti a projevila 

se v nich až podivná nesnášenlivost a přepjatě obranné postoje. Wisteinová sama konflikt 

viděla jako problém těch českých žen, které se nedovedly vyrovnat s její upřímností a 

nechtěly ve své práci připustit  

Nyní se však vrátím k původnímu tématu. Vysvětlující odbočení k osobě R. Wisteinové 

má svůj důvod. V souvislosti s  opakovaným vystoupením americké lékařky v Benešově se 

totiž proti Ženskému spolku postavilo okresní hejtmanství. Když na podzim téhož roku na 

pozvání M. Veselé přednášela ještě F. Plamínkové na téma „Snahy žen poslední doby“, byla 

předsedkyně předvolána na hejtmanství, jí a spolkové jednatelce Ossendorfové byla pod 

pohrůžkou rozpuštění jejich organizace udělena důtka (s poněkud nejasným odůvodněním, 

nakonec snad za politickou a antimilitaristickou agitaci a porušení spolkových stanov). 

Současně vydalo okresní hejtmanství zákaz další propagace přednášek formou roznášení 

pozvánek (v první řadě se to týkalo druhé přednášky R. Wisteinové).60

Nešlo o ojedinělý postih. Již jsem se zmínila o tom, že když okresní hejtman B. Hejda a 

s ním katolický tisk začal své tažení v odhalování benešovského „spikleneckého hnutí“, 

nevyhnul se ani M. Veselé jako starostce dobročinného spolku. V okruhu antisemitského 

katolicismu nemohlo ujít pozornosti, že na jeho půdě a kolem něj se angažují židovští občané, 

většinou realisté, příp. stoupenci Volné myšlenky. Taková koncentrace ideových nepřátel, jak 

je podle všeho vnímal okresní hejtman, byla v tomto ohledu pro existenci spolku ohrožující. 

B. Hejda měl dobré styky s ředitelstvím konopišťského velkostatku a jeho hlášení byla brána 

 
59O případu J. Humpál-Zemanové blíže: Neudorflová, M., České ženy, s. 219-223. Stejně jako Wisteinová 
pocházela Zemanová z českého jihu (z Písku), ale žila v USA od raného dětství, působila v Chicagu. V polovině 
90. let zde založila první český ženský časopis v USA – Ženské listy – s vlastní tiskárnou. Kromě práce na poli 
ženské emancipace a aktivizace národního cítění v českoamerické komunitě v praxi realizovala své silné sociální 
cítění – opět jako Wisteinová. V roce 1901 při příležitosti cesty kolem světa navštívila české země a vystoupila 
zde se sérií přenášek o Americe. Brzy se proti ní objevily útoky kvůli vysokým honorářům, nadřazenému postoji 
„americké misionářky“ apod. V pozadí asi stála její propagace ženského zaměstnávání ve všech mužských 
oborech při stejném finančním ohodnocení. Do. Čech se sice J. Humpál-Zemanová vrátila (jako redaktorka 
Šťastného domova, přílohy Ženského obzoru), ale velmi brzy zde zemřela. Z jejího srdečního selhání byla zcela 
neadekvátně obviněna Ch. G. Masaryková, už předtím některými ženami v Ženském klubu napadaná (jmenovitě 
B. Vikovou-Kunětickou) z mnoha malicherných příčin. Tamtéž, s. 216 ann, s. 232.  Dále: Polák, S., Charlotta G. 
Masaryková. Praha 1992, s. 28 ann; Laichter, J.,T. G. Masaryk doma i na veřejnosti. Praha 1938, s. 96, 107. 
Laichter při srovnání obou amerických krajanek uvádí, že Wisteinová byla jiným typem americké ženy než 
Zemanová, vynikala nad ní prý vyšší úrovní vzdělání i svých sociálních snah, Zemanová podle něj hlásala to, co 
již bylo „odbyto“, co platilo jen pro „staré emancipační směry“ a její snaze ovládnout Ženský klub se prý 
Charlotta Masaryková oprávněně postavila. Tamtéž, s. 108-9.   
60SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 11, k. 1, inv. č. 2, kniha 1. Též: Kloudová, L., Ženský 
spolek v Benešově. In: Monografie města Benešova a okolí. Benešov 1938, s. 65 an.  ANM, fond F. Veselý, k. 
31, inv. č. 2861. Jiskra, roč. IX, 1911, č. 11, 16.3., s. 3. 
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vážně. Další roli sehrál politický boj mezi místní organizací mladočeské a pokrokové strany. 

Většinu „odhalení“ lze lehce dešifrovat jako účelová hesla vhozená do typického prostředí 

českého maloměsta.    

Ačkoliv se M. Veselá bránila ztotožnění spolkové činnosti s politickým realismem, 

později i s volnou lidovou školou - např. F. Veselý, V. Bouček nebo B. Foustka přednášeli 

v Benešově o nutnosti reformy manželského práva a postavení ženy mimo spolkový rámec – 

vykazovalo okresní hejtmanství od roku 1910 proti Ženskému spolku evidentní zaujatost. 

Nejdříve začala vadit některá témata z dějin (Bílá hora 1620, astronomie), ženské volební 

právo v pojetí americké lékařky-volnomyšlenkářky nebo známé bojovnice za ženská práva F. 

Plamínkové provokovalo ještě více a M. Veselá se stala na okresním státním úřadě častějším 

hostem. Ideové působení spolku bylo podle všeho na okresním hejtmanství trnem v oku.61  

V roce 1910 při příležitosti spolkové slavnosti sestavil benešovský spisovatel K. Nový 

(1890-1980) časopis s názvem Bodláčí. Výnos z jeho prodeje měl cele připadnout spolku. 

Vtipné alegorie na život v Benešově, v němž jednání některých lidí neblaze ovlivňuje 

bezprostřední blízkost následníka trůnu, historické odkazy, ale např. i satira na benešovskou 

společenskou realitu jasně ukazovala na protikonopišťské naladění mladého spisovatele. 

Všechny výtisky měly být po konfiskaci zničeny a Nový byl souzen za přečin proti 

bezpečnosti cti, advokátem mu byl (jak jinak) F. Veselý.62  

Brzy nato následovaly již popsané články katolického Čechu, které mj. obvinily členky 

Ženského spolku ze skryté i veřejné lobby pro Veselého stranu („vaří místo polévky 

přesolenou realistickou politiku“), z propagace antimilitarismu, antiklerikalismu, někdy i 

z bezvěrectví („pí V. [Veselá], horlivá členka volné myšlenky, dobročinná velice, když to nic 

nestojí…pořádá čile protináboženské přednášky…napadala křesťanské ženy“). „Benešovské 

 
61Hejtmanství se nelíbily obsahy přednášek s tématy „Příčiny českého povstání a politické následky jeho“, „O 
rukopisech RKZ“ nebo „O kometě“ považované za protikatolické. Problémy spolku jsou zjevně spojeny 
s osobou B. Hejdy. Stačí srovnat jeho předchozí aktivity a reakci bývalého hejtmana A. Heinze. Už v roce 1905 
zazněly přednášky „O moderním hnutí žen a jeho cílech“ (T. Nováková) nebo prof. K. Velemínského „U 
Tolstého“ - s hladkým souhlasem místního státního úřadu. Stejně nekonfliktně proběhla akce žen na podporu 
všeobecného volebního práva (1905) a upisování petice u M. Veselé pro podporu Výboru pro volební právo žen. 
SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek (1897-1951), k. 1, kniha 1, oslavy, přednášky, výstavy, divadlo aj. 
Také O čem se nesmí mluvit v hejtmanství benešovském, in: Jiskra, roč. IX, 1911, č. 15, 13.4., s. 2.  
62SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, knihy správní, k. 1, inv. č. 3. Bodláčí, časopis vykvetlý poprvé a 
naposledy ve prospěch Spolku paní a dívek v Benešově 29.6. 1910. Mottem bylo pořekadlo o pravdě a soli, 
kritika hetmanství byla na jednom místě zcela otevřená („…z hejtmanství list přikázaný, abychom z maštal svých 
močůvku nevypouštěli, jak činili jsme dle dávných zvyklostí a svobody výsad,“ a dále např. z rubriky „z filozofie 
zvířat“: „Kdybych nedovedl lézt od narození, pravil had, naučil bych se to od lidí.“ K soudnímu sporu K. Nováka 
(Nového) proti konfiskaci Bodláčí: tamtéž, k. 1, inv. č. 10. Nový byl souzen pro přečin proti bezpečnosti cti 
kvůli básni o založení vojenské muziky. Další obvinění (z urážky konopišťského panství a Benešova) krajský 
soud v Táboře zamítl. 
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sufražetky“ byly sice již pro svou činnost okresním hejtmanem potrestány, pokračoval daný 

autor článku, ale i další přednášky podobné té z úst F. Plamínkové o volebním právu žen je 

prý třeba důsledně potírat.63

Takto představený Ženský spolek mnohem lépe osvětlí, proč v Benešově vznikla v pořadí 

třetí ženská organizace, která svou existenci odůvodňovala potřebou charitativní práce pro 

benešovské chudé. Časová a věcná souvislost s tiskovou polemikou, primárně mířenou proti 

Volné lidové škole a realistům, je zřejmá. Spolek křesťanských paní a dívek vznikl na 

přelomu let 1910-1911, oficiální ustavující schůze se konala v únoru 1911. Pokud byl vznik 

Spolku israelských paní a dívek zčásti vysvětlitelný specifickými zájmy židovské komunity 

(např. zajištění chudých nevěst), v tomto případě je podle mého názoru příhodné souhlasit 

s tvrzením táborské Jiskry: v uvedeném spolku původce publikovaného článku viděl 

jednoznačně negativní tříštění sil v oblasti, která přece měla jednu křesťanskou a 

chvályhodnou motivaci. 64  

Pravdou je, že stanovy nového spolku evidentně kopírovaly sociální cíle Ženského spolku 

a ani jinak již nemohly přinést nic nového. Čestnou předsedkyní se stala L. Hejdová, 

manželka okresního hejtmana, vlivnou protektorkou pak hraběnka Žofie z Hohenbergu, choť 

následníka trůnu, která pro účely jím organizované charity věnovala počáteční sumu 10 000 

K. Tato podpora Konopiště se jevila až ostentativně vzhledem k předchozímu opakovanému 

negování žádostí o podporu ze strany Ženského spolku a M. Veselé (naposledy s poznámkou 

 
63Čech, články z přelomu let 1910-1911. Cit. Čech, roč. 36, 1911, č. 76, 17.3., s. 3; Čech, roč. 35, 1910,  č. 353, 
24.12., s. 4. Také: roč. 36, 1911, č. 78, 19.3., s. 11; K polemikám proti spolku též Polabský obzor, zejm., roč. V, 
1911, č. 1, 1.1., s. 4; roč. V, 1911, č. 4, 20.1.; roč. V, č. 11, 10.3., s. 2; roč. V, č. 12, 17.3., s. 1; roč. V, č. 13, 
24.3., s. 1. 
64Bohužel k činnosti Spolku křesťanských žen a dívek pramenný materiál v SOkA Benešov chybí, jeho existence 
neměla ani dlouhého trvání (1911-1914). Zajímavé by ale bylo sledovat sociální strukturu jeho členstva a 
nakolik se mohla překrývat s širším okruhem Ženského spolku. Stanovy viz: Jiskra, roč. IX, 1911, č. 9, 2.3., s. 2 
an; podle tohoto znění usiloval spolek o zřízení polévkového ústavu, besídky dívčí mládeže, jeslí, chtěl konat 
návštěvy chudých rodin, organizovat pomoc starým, nemocným atd. Kromě charity se hlásil i k besídkám pro 
dívky, ochraně dětí a zřízení útulku pro nemluvňata. Zprávy o spolku vycházely v Hlasech od Blaníka, ale 
skromně – kromě upozornění na akce v souvislosti s politickým bojem proti pokrokové straně (viz vydání z let 
1911-1914). Je možné, že své aktivity kryl pouze z finančních darů z Konopiště.. Jiskra se velmi brzy po 
ustavující schůzi proti činnosti spolku obrátila s charakteristikami typu: „embryum, které silně šilhá na 
severozápad“, tj. ke Konopišti, „klerikální ovčinec“ lákající členy hmotným zájmem do „čistě křesťansko-
sociálního seskupování duší“ apod. Není těžké odhalit, že tento a další velmi kritické články na adresu spolku 
psal někdo z okruhu benešovských realistů, možná sám Veselý. Jiskra, roč. IX, 10911, č. 9, 2.3., s. 3; roč. IX, č. 
10, 9.3., s. 4; roč. IX, č. 11, 16.3., s. 3. Dále: týž list, roč. XI, 1913, č. 2, 9.1.; č. 10, 6.3.; č. 13, 27.3.; č. 10, 9.3., 
s. 4; č. 8, 26.2., s. 3. K argumentaci s opačným znaménkem v hodnocení katolického spolku viz: Hlasy od 
Blaníka, roč. XXVII-XXVIV, 1911-1914, např.: roč. XXVIII, 1912, č. 8, s. 2; č. 12, 22.3., s. 5; mladočeský list 
působil spíše obranně – obhajoval patronát Žofie z Hohenbergu nad spolkem a jeho činnost, ale na rozdíl od listu 
Čech uznával i Ženský spolek – vesměs rozlišoval mezi ním a pokrokovou stranou, nakonec benešovští 
živnostníci a obchodníci mladočeské orientace zásluhy M. Veselé na poli charity respektovali i svou aktivní 
podporou. 
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„aby se již neobtěžovali podobnou žádost podávat“), přičemž zamítnutí se odvolávalo na 

„nestrannost“ arcivévodovy rodiny.65  

Deklarace křesťanské pomoci chudým a bezmocným, tradiční hodnota šlechtického 

prostředí, se sice z Konopiště ozývala, ale panstvo na Konopišti si vybíralo, koho do ní zahrne 

a koho nikoliv. Ženský spolek se na tomto poli osvědčoval, dlouho jako jediný subjekt 

působící organizovaně i systematicky, vítající každou podporu bez ohledu na nábožensko-

politické rozdíly. Je ovšem pravda, že se nevěnoval výlučně charitativní práci, navíc se kolem 

něj zformoval aktivní okruh benešovské českožidovské komunity a vyrojily se pověsti o 

bezvěreckém hnutí v jeho řadách. Pro ortodoxní katolickou orientaci představovaly tyto 

okolnosti asi příliš velkou ideovou propast.66

Pozdější relace hejtmanství pravděpodobně zapůsobily tak, že se Žofie z Hohenbergu 

vyslovila pro ustavení nového spolku. V omezeném okruhu možných benešovských 

přispěvatelů musel být takový akt druhou stranou vnímán jako celkově konkurenční a 

nátlakový nástroj. Z dobročinnosti se stal politický kapitál využitelný pro případnou kariéru. 

Jiskra kromě věcné a oprávněné kritiky de facto převzala optiku autora nedávných útoků 

katolického Čechu proti Ženskému spolku.67 Polemiky kolem „realistického“ Ženského 

spolku a „katolického“ Spolku křesťanských paní a dívek tak pravidelně a poněkud 

stereotypně zaměstnávaly redakci i čtenáře Jiskry a Hlasů od Blaníka, zejména v 

předvolebním období. 

Mým záměrem bylo na tomto skromném případě dvou, resp. tří ženských spolků 

v předválečném Benešově s téměř identickou náplní demonstrovat veřejné aktivity M. Veselé, 

ale také ukázat míru politizace i nacionalizace české společnosti zasahující i do soukromého 

života angažovaných jedinců.  

 
65SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č.10, ředitelství panství Konopiště M. Veselé 2.11.1905.  
66Zajímavé ovšem je, že pravidelným přispěvatelem spolku před i během války byla hraběnka Karolína 
Šternberková z Jemniště, zcela v tradici šlechtických hodnot. SOkA Benešov, fond Ženský spolek, kniha 
příspěvků, k. 2, inv. č. 18-20.  
67Jiskra, roč. IX, 1911, č. 10, 9.3., s. 4.    
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7. První světová válka – transformace rodinného života a veřejné aktivity. 

V červnu 1914 zavítal na Konopiště německý císař Vilém II., Veselý později poznamenal, 

že pověstné růže na Konopišti po jeho návštěvě „rozkvetly krvavě“.1 Krátce nato zpřístupní 

František Ferdinand d´Este na několik dní pro veřejnost (poprvé tak učinil rok předtím) své 

konopišťské parky, jinak téměř hermeticky uzavřené. Benešov byl nadšen a s ním i mnoho 

turistů. Zbytek šestého měsíce roku 1914 měl následník trůnu na programu vojenské manévry 

v Srbsku. 

Neděle 28. června 1914 se zařadila do řady typicky slunečných dnů tohoto ročního 

období. M. Veselá mohla být spokojena – Ženský spolek ten den upořádal jednu ze svých 

tradičních letních slavností v zahradní  restauraci Na Čápě, jejíž výtěžek byl určen na ošacení 

chudých dětí. Mezi obecenstvem vládla uvolněná nálada - hrála hudba, prodávala se káva a 

lahůdky, koulely se kuželky o ceny. Asi ve čtyři hodiny odpoledne byl u okna svého bytu, 

situovaném právě naproti zmíněné restauraci, pozorován „usedavě plačící“ F. Schneiberg,  

hlavní pokladník arcivévodova panství. F. Veselý neváhal telefonovat do Prahy, aby zjistil 

nečekanou zprávu - arcivévoda František Ferdinand a jeho manželka Žofie, vévodkyně 

z Hohenbergu, byli v Sarajevu zastřeleni. Zprávu telefonního úřadu potvrzoval i fakt, že ze 

slavnosti se velmi rychle vzdálili četníci a konopišťský personál. Přesto zůstala horká 

aktualita ještě celou hodinu většině přítomných utajena. Důvod byl prostý. Manželé Veselí 

chtěli získat čas a znásobit tak co možná nejvíce výtěžek celé dobročinné akce.2  

Když již nebylo možné dál čekat, oznámila tragickou událost z hudebního pavilonu 

Milada Veselá veřejně. Tím byla samozřejmě slavnost přerušena a zpráva se z této hojně 

navštívené slavnosti  rozšířila velmi rychle. Benešovští občané pociťovali prý víc než cokoliv 

jiného zvědavost, co bude dál. Smrti následníka trůnu údajně nelitovali ani mnozí zámečtí 

dodavatelé, kteří si u Veselého dříve stěžovali na povinnost předkládat účty výhradně 

v němčině, stejně jako na „ tvrdost a bezcitnost Františka Ferdinanda“ .3   

Jiné pocity přišly o měsíc později, kdy se na poštovní budově objevil císařský manifest 

„Mým národům“ s mobilizačními rozkazy. Zástupy branců „všude se rozlévaly, hučelo to 

 
1Veselý, F., Zpráva ze Sarajeva, in: Pod Blaníkem, 8 (1928-29), č. 2, s. 21an. Dlouho se v kraji i historické 
literatuře tradovalo, že při návštěvě německého císaře Viléma v doprovodu admirála Tirpitze na Konopišti 
proběhly přípravy na 1. světovou válku.  
2Tamtéž,  s. 22. 
3Tamtéž, s. 21. 
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Benešovem jako rozbouřeným mořem“, komentoval situaci později F. Veselý.4 102. a 28. pěší 

pluky sídlící v Benešově byly plně mobilizovány, na železnici byla před očekávaným 

transportem vojáků zastavena civilní doprava, obchodníkům bylo zabavováno zboží, zejména 

obilí a káva. Za nejtrapnější dojmy z té doby považovali svorně manželé Veselí polní mše a 

kázání, které se konaly před odchodem do boje na benešovském náměstí: „…církev, žehnala 

zbraním a posílala ubohé oběti vraždit a nechat se vraždit“, komentoval F. Veselý situaci, 

která se stala koloritem města.5  

Válka pro Benešov brzy nebyla jen záležitostí oficiálních novinových zpráv. Do polních 

praporů byli povoláváni záložníci, pro nemocné a raněné vracející se z bojů vyrostly před 

gymnáziem vojenské baráky – Benešov ležel na frekventované železniční trati Praha-Linec. 

Vojáci naplnili město, jejich pohyb kolem nádraží byl rušný a nad projevy nadšení bděli 

„tajní“ i uvnitř jednotek. Bylo otázkou času, kdy se v této atmosféře zrodí projevy 

nespokojenosti a státní neloajálnosti.  

K prvním výtržnostem došlo při transportu vojáků z místní posádky začátkem roku 1915, 

v květnu téhož roku se pak v místní sokolovně vojáci nevyhnuli incidentu s rakouským 

hejtmanem s tragickými následky. J. Kudrna, otec sedmi dětí, byl v jeho důsledku v pražském 

Motole pro vzpouru zastřelen.6 Tato událost údajně iniciovala rychlost odchodu náhradního 

praporu 102. pěšího pluku z „velezrádného ovzduší v Benešově“. 7 To byly události, které 

přinesly válku za práh domovů. V odvodech se rychle snižovala věková hranice, již v roce 

1915 takto „zmizela“ benešovská septima a většina oktávy. S praporem 102. pluku opustil 

město i Svatopluk Veselý (narozen 1895), starší syn manželů Veselých. O dva roky později 

ho v sedmnácti letech  následoval jeho bratr Ctibor (narozen 1899).  

Okresní hejtman již tak napjatou situaci svým úředním postupem neulehčoval. Zavedl 

zvláštní dozor nad projevy loajality k rakouskému panovnickému domu, zejména při 

 
4Veselý, F., Vichřice válečná, in: Blaník, roč. 5, 1924, č. 30,  26.7., s.  20. Na datum, kdy byla vyhlášena 
mobilizace, připravoval Veselý v čele benešovských realistů protestní schůzi proti rok starým anenským 
patentům. V připravovaném proslovu se vyjadřoval k absolutismu Rakouska, tvrdil, že bez důsledné změny se 
monarchie finálnímu rozpadu nevyhne. Vyzýval k ukončení českého „nestatečnosti, tichošlápství“ vystřídat je 
má „občanská statečnost“, aktivní odpověď útlaku. ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2465. 
5Veselý, F., Vichřice válečná, in: Blaník, roč. 5, 1924, č. 30,  26.7., s.  20.  
6Pánek, J.,Benešov proti válce. Antimilitaristické akce v letech 1914-1918. In: Jiskra, roč. XIII, 1972, č. 46, 
1.12., s. 3;  Tywoniak, J., Jiskra, roč. XXVII, 1986, č. 35, 5.9., s. 3; č. 36, 12.9., s. 3. 
7Jiskra, roč. XXVII, 1986, č. č. 36, 12.9., s. 3. Monografie města Benešova a okolí. Praha 1938, s. 35. Prapor byl 
přemístěn do uherské Bekescsaby, v červnu 1915 město opustil v několika sledech. Dislokace národnostně 
českých náhradních praporů patřila k běžné politice rakouského velení a směřovala kromě Uher také do alpských 
zemí, do Čech byly pak rozmisťovány nejčastěji náhradní prapory uherských pluků s maďarskou většinou. Viz: 
Šedivý, Ivan, Češi, české země a Velká válka. 1914-1918. Praha 2001, s. 70. 
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příležitostech oslav válečných vítězství. Hejtmanství také po květnovém incidentu zakázalo 

při odjezdu zmíněného praporu všem občanům vstup na nádraží i do jeho okolí, výslovně 

příbuzným.8  

V březnu 1916 zasáhla místní státní moc citlivé místo. Obecnímu starostovi došla stížnost 

na jeden zásadní „zlořád“ – návštěvy rodinných příslušníků povolaných domobranců na 

okresním hejtmanství, které přicházely za účelem dotazů na stav vyživovacích příspěvků a 

státních podpor. Údajně neslýchanému množství žádostí na vyživovací komisi měl být učiněn 

konec a manželkám s dětmi se měly podle finančních možností obce vyplácet zálohy do doby, 

než budou jejich žádosti vyřízeny. Ovšem další docházení na c. k. úřad v této záležitosti 

okresní hejtman Hejda „co nejpřísněji zakázal“ a starosta byl osobně zodpovědným za 

případné porušení tohoto nařízení (pod hrozbou čtrnáctidenního vězení, pokuty ve výši 200 K,  

suspendování z úřadu a v případě, že je domobrancem, i povoláním do služby ve zbrani). 

Žádosti o státní podporu musely bezpodmínečně putovat přes obecní úřad, ty, které byly 

podané přímo, zůstaly nepovšimnuty, v horším případě byly „prostě zničeny“.9   

Toto nařízení přivedlo do neštěstí i okresního tajemníka. Protože jeho provádění údajně 

stěžoval, bylo jeho osvobození od činné služby zrušeno. Vojenskou správu okresní hejtman 

informoval, že jde o „Anhänger der Masarykpartei“.10 Právě tento případ se stal důležitým 

bodem žaloby na jeho osobu z 25.11.1918.11

Rakouskou státní mocí byl mezi podezřelé osoby brzy zahrnut i F. Veselý, vzhledem 

k výše uvedenému textu a konfliktům s místní státní mocí krátce před válkou bylo přirozenou 

reakcí rodiny F. Veselého, že se po odjezdu prof. Masaryka do zahraničí na policejní dohled 

připravili, i když jejich přátelům se občas míra zachovávané opatrnosti asi nejevila 

dostatečná. Svědčí o tom opakovaná varování J. Hajšmana nebo J. Herbena.12 První z výše 

zmiňovaných mužů charakterizoval ve vzpomínce z války Veselého takto: „…byl to klidný, 

rozšafný člověk, jenž úžasné zmatky té doby nekomplikoval… nechával věcem průběh.“13  

 
8Pánek, J., Benešovsko proti válce. In: Jiskra, roč. 13, 1972, č. 46, 1.12., s. 3. 
9ANM, F. Veselý, k.  61, inv. č. 4042. 
10Programový projev vlády, in: Česká stráž, (orgán České strany pokrokové), roč. 1, 1919, č. 2, 16.1., s. 4. 
11ANM, F. Veselý, k.  31, inv. č. 2852. 
12Hajšman, J., S drem Františkem Veselým v odboji. Pobočka protirakouské Maffie v Benešově. In: Blaník, roč. 
14, 1933, č. 38, 16.9., s. 3. Veselý údajně zachovával na opakovaná varování přátel klid: „Já si večer co večer 
vzpomínám, než usnu, co mi přinese zítřek! Já jsem už připraven,“ odpovídal prý s úsměvem. Tamtéž.  
13Hajšman, J., Mafie v rozmachu. Vzpomínky na odboj doma. Praha 1933, s. 119. 
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Jak oprávněné bylo podezření státních úřadů z protirakouské činnosti vůči osobě F. 

Veselého?  

F. Veselý stál u počátků příprav a formování hlavní domácí platformy protirakouského 

odboje během Velké války. Od srpna 1914 pravidelně vyhledával s ostatními realisty prof. 

Masaryka v kavárně U Husy, ze které se stalo jejich informační centrum. V prosinci 1914 

před definitivním opuštěním půdy rakouské monarchie a zahájením akce za ustavení 

samostatného státu zorganizoval T. G. Masaryk v  pražském bytě advokáta Boučka tři tajné 

schůzky. Na prvním ze tří pozvání „na čaj“ se sešlo devět účastníků, vedle Šámala, E. Beneše 

i F. Veselý, J. Herben, C. Dušek, odpovědný redaktor Času, G. Dubský a inženýr J. 

Pfeffermann-Záruba. Přítomní byli informováni o předchozích průzkumných sondách 

stranického předsedy u některých politiků, plánovaných opatřeních místodržitele F. Thuna 

včetně rozpuštění Sokola, předpokládaném zatýkání a dalších veřejně utajovaných zprávách.14

Masarykův předeslaný plán na protirakouský odboj měnil porady v konspirační schůze a 

z těchto počátků se tvořila hlavní osa domácí odbojové sítě tzv. tajného výboru Maffie. 

Všichni účastníci tří „čajových dýchánků“ se budou profilovat jako její vedoucí osobnosti 

z řad pokrokové strany. Historik I. Šedivý při srovnání s dalšími směry národně české 

politické scény o okruhu realistů napsal, že byl jediným proudem, který „za sebou postupně 

spálil všechny mosty“.15

Na základě Masarykových tajných dokumentů si přítomní rozdělili okruh osob 

ohrožených předpokládaným rakouským postihem, F. Veselý konkrétně kontaktoval známého 

starostu České obce sokolské, J. Scheinera, benešovského rodáka. Díky této spolupráci byly 

mj. před rakouskými úřady zachráněny i finance benešovské sokolské jednoty, když byly pod 

dohledem Veselého uloženy u Městské spořitelny - „na stavbu stoky“.16   

 
14Veselý, F., Z maffiánských vzpomínek dra Františka Veselého, Praha 1935, s. 13 ann. ANM, F. Veselý,  k. 21, 
inv. č. 2534. Masaryk, T. G., Světová revoluce. Za války a ve válce 1914-1918. Praha 1925, s. 39. Dvořáková, 
Z., c. d., s. 236 ann. 
15Šedivý, I.,  Češi, české země a Velká válka, s. 166. 
16K odbojové organizaci Maffie především klasická monografie: Paulová Milada, Dějiny Maffie. Odboj Čechů a 
Jihoslovanů za světové války 1914-191. I-II, Praha 1937. Táž, Tajný výbor (Mafie) a spolupráce s Jihoslovany 
v letech 1916-1918. Praha 1968. Podle Veselého vzpomínky se na druhém setkání po zatčení redaktora C. Duška 
kvůli vojenským zprávám v redakci Času zpívalo: „bylo nás jedenáct, je nás jen deset a lidé praví, že ještě 
budou věšet“. Na třetí „čajové“ schůzce nuceně absentoval další muž – G. Dubský přeložený v rámci vojenské 
služby do Liberce. Veselý, F., c. d., s. 13, 15. Hajšman, Jan, Česká Maffie. Praha 1932, s. 10-28. 
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Po emigraci E. Beneše v září 1915 se do čela domácí rezistence postavil pražský advokát, 

realista P. Šámal, hlavní schůzky probíhaly v jeho bytě nebo u J. Herbena v Hostišově. 

V případě zatčení P. Šámala měl jeho funkci převzít stranický a profesní kolega F. Veselý.17  

V říjnu 1915 byla síť Maffie silně narušena tzv. knoflíkovou aférou, po níž se okruh 

zatčených osob rozšiřoval, i potom však zůstala existence této odbojové skupiny 

neodhalena.18 Přední advokáti v jejích řadách - P. Šámal, F. Veselý, O. Krouský - museli však 

nadále postupovat velmi obezřetně. Začátkem roku 1916 se porady ve složení Šámal, Veselý, 

Herben, Drtina konaly denně.19

J. Hajšman uvádí, že spolupráce s protirakouským odbojem byla „jaksi rodinnou 

záležitostí Veselých“.20 Benešov se prostřednictvím Veselého stal filiálkou Maffie, odtud se 

vyvážela „propaganda odboje“ na venkov. Benešovský advokát zajišťoval koordinaci akcí 

odboje v jižních Čechách, ale zajížděl i do Plzně, z níž v rámci výzvědné činnosti přivážel 

důležité informace o stavu vozidel, vojska a železnice.21  

V roli spolehlivých spojek s Prahou se osvědčili oba synové F. Veselého, ale jen do té 

doby, než je pohltila válečná bojiště. Zejména starší syn Svatopluk, který jako dobrovolník 

pobýval v Praze a zároveň studoval medicínu, propojoval informačně otce a pražské 

návštěvníky redakce Času nebo dr. Boučka. Podobnou výměnu důležitých informací 

zprostředkovával Herbenův syn Prokop - do Benešova nebylo z Hostišova daleko a zapojení 

potomků jako rychlých a nenápadných zprostředkovatelů se osvědčovalo.22  

Do pozice předního člena tajného výboru se propracoval zeť manželů Veselých, JUDr. 

Robert Flieder, toho času magistrátní úředník; jeho osobě se budu ještě v souvislosti 

s životem starší dcery Veselých Milady krátce věnovat. Nyní jen podotýkám, že schůzky 

 
17Paulová, M., Tajný výbor (Mafie), s. 13. Veselý, F., c. d., s. 19-20. 
18V říjnu 1915 byla zatčena Anna Linhartová, která do Čech přivezla v knoflíku poselství zahraničního odboje ze 
Švýcarska, policie začala zatýkat (již bývalé spolupracovníky) E. Beneše, ve vězení se ocitla celá redakce 
likvidujícího Času včetně obchodního zřízence B. Mareše, který nesl uvedený vzkaz do Práva lidu F. 
Soukupovi. Rakouská obžaloba vinila Hájka a Duška z redakce Času, sociálně demokratického politika F. 
Soukupa a Mareše z velezrady. V případě obou zaměstnanců Času se F. Veselý jako advokát angažoval, jak 
soudím podle obžalovacích spisů v jeho pozůstalosti. V této vlně zatýkání byly uvězněny i Alice Masaryková a 
Hana Benešová. Šedivý, I., c. d., s. 179, 316-7.  Paulová, M., c. d., s. 33.  
19Hajšman, J., Česká Maffie. Praha 1932, s. 162. 
20Hajšman, J., S drem Františkem Veselým v odboji. In: Blaník, roč. 14, 1933, č. 38, 16.9., s.  2.   
21Hajšman, J., Česká Mafie, s. 183-4. 
22SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton Dopisy z fronty, dopisy Svatopluka z Prahy rodičům 1914-
1915. Dále Herben, J., Kniha vzpomínek, s. 453-663 („Válečný deník“). 
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v kavárně U Husy, tj. v budově bývalého sídla redakce Času, nebo v Akademické kavárně, 

byly i záležitostí žen a dcera manželů Veselých Milada mezi nimi nechyběla.23    

Činnost Veselého v domácí české rezistenci nebyla po celou dobu války objevena, 

vzhledem k míře Veselého zapojení a zaujatosti místního státního úřadu to může působit i  

překvapivě. Dcera Ludmila Veselá později vzpomínala, že v prvních letech války žili pod 

dohledem B. Hejdy v neustálém napětí, protože prý věděli, že nějaká forma zásahu proti otci 

přijde. Ujistila je v tom i další návštěva Hajšmana, který byl přesvědčen, že další směr 

vyšetřování se obrátí směrem na Benešov: „Hejtmanství v Benešově ho [F. Veselého] mělo na 

mušce, byli by ho přesolili, kdyby byli dostali nejmenší záminku,“ uváděl.24

Okresní hejtmanství zavedlo proti Veselému od přelomu léta a podzimu 1915 zvláštní 

režim. Veškeré zásilky s adresou rodiny putovaly nejprve ke kontrole, po „úředním výkonu“, 

označeny zelenou kontrolní barvou, se teprve dostaly do rukou původního adresáta.25 

Pravděpodobně především proti Veselému směřovalo i další nařízení. Každá osobní návštěva, 

i na krátkou dobu, musela být do 24 hodin oznámena na okresním hejtmanství. („Rakousko ke 

svému vítězství potřebovalo také evidence, kdo koho navštěvuje,“ komentoval to později 

Veselý).26  

V březnu 1915 byl Veselý jako předseda nakladatelského družstva Pokrok poprvé 

předvolán k výslechu kvůli Chorvatovi Cvjeticovi, někdejšímu členu redakce Času, který 

uprchl po vojenském odvodu do Itálie.27 M. Veselá se obávala opustit rodinu i jen za účelem 

cesty do Prahy. V den, kdy ji nakonec uskutečnila, jejich byt shodou náhod navštívila dlouho 

 
23Hajšman, J., Mafie v rozmachu, s. 215.                                                                                                                                                 
24Hajšman, J., Česká Mafie, s.  173.  
25ANM, F. Veselý, k.  20, inv. č. 2448; Herben, J., Kniha vzpomínek, mj. s. 490, 508, 539.  
26ANM, F. Veselý, k. 22, inv. č. 2587. Své „cizí“ návštěvy Veselý většinou sám oznamoval - nechtěl dát 
příležitost dalším benešovským odpůrcům, aby ho na okresním hejtmanství předběhli. V Benešově se jako i 
v jiných místech udavačství docela dařilo. Udání se např. objevila při nedostatečně reprezentativním rakouském 
praporu na domech při oslavách monarchie a jejích úspěchů. Veselý od konce roku 1917 (B. Hejda již byl 
z Benešova přeložen) prapor na svém domě prý nevyvěšoval, což na jednom ze dvou městských náměstí 
působilo demonstrativně. Omlouval to tím, že bílá a černá část praporu posloužila na ušití sukně. ANM, F. 
Veselý, k.  22, inv. č. 2586. Z těžkých dob (rkp.). Autor v rukopise zaznamenává aspekty perzekuční činnosti 
okresního hejtmanství za války, včetně humorných příhod. Postižení totiž často vyhledávali jeho právní služby. 
Mezi množstvím udání, která vycházela z okresního hejtmanství a od některých obyvatel na místní spoluobčany, 
je jedno ne tak obvyklé: v září 1915 dostalo vojenské velitelství a válečný dohlédací úřad v Praze udání na 
okresní soud v Benešově, že poškodil zájmy monarchie tolerancí k prostitutkám, které tak dostaly příležitost 
nakazit vojáky dříve, než mohli bojovat za svou vlast. Pánek, J., Benešovsko proti válce. In: Jiskra, roč. 13, 
1972, č. 46, 1.12., s. 3. 
27ANM, F. Veselý, k.  20, inv. č. 2448. Výpisy ze zápisníků F. Veselého 1904-1925. Vyslýchající sekretář Iserle 
(po roce 1918 okresní hejtman) se ale dozvěděl pouze tolik, že Cvjetovic působil v redakci jako pomocná síla, 
placená za své překlady do chorvatštiny a srbštiny.  
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očekávaná společnost. 27.11.1915 dorazil totiž mezi šestou a sedmou hodinou večer komisař 

Klíma z policejního ředitelství v Praze s detektivem v doprovodu okresního strážmistra a 

vícestrážmistra.28  

Doma byli v dané době pouze Ludmila a Ctibor Veselí – syn musel pro otce běžet na 

náměstí, kde se jako obvykle v tuto dobu procházel s přáteli. Domovní prohlídka měla za cíl 

objevit trvající spojení rodiny s prof. Masarykem a ,„zejména vše, co se týká práce jeho 

v zahraničí“.29 F. Veselému byla z valné části zabavena dobrovolně vydaná soukromá 

korespondence s T. G. Masarykem, jeho chotí a dcerou Alicí spolu s dokumenty kolem 

výmazu jména předsedy pokrokové strany z činnosti Pokroku.30 Následovala podrobná 

prohlídka bytu a advokátní kanceláře. Majiteli asi nebylo příliš lehko v okamžiku, kdy se dva 

četníci zaměřili na psací stůl. Nad zásuvkou v rámu stolní desky se totiž skrývaly jeho 

rukopisné záznamy o schůzkách u V. Boučka v Praze na konci roku 1914. Ale i tehdy mu 

přálo štěstí a tříhodinová domovní prohlídka zůstala pro jeho další činnost bez následků.31  

Prohlubující se problémy monarchie i v ekonomickém zajištění války nevedly pouze 

k tavení zvonů. V létě 1917 byl např. Veselým vojenskou správou zabaven měděný drát 

z hromosvodu, o rok později jim rekveseční komice pro kovy odnesla z kuchyňského 

vybavení alpakové podnosy a mosazné úchyty, z koupelny zmizela vytápěcí kamínka.32 Pro 

Veselého to byly signály prohlubující se vnitřní krize Rakouska. V tom ho utvrdily i kroky 

nástupce Františka Josefa I. 

Atmosféra nového kurzu císaře Karla a od jara 1917 rostoucí zájem monarchie ukázat 

Dohodě demokratickou tvář vytvořil prostor pro politické síly otevřeně vystupující proti 

českému aktivismu v rámci Národního výboru a Českého svazu. Když se v této době 

organizovala skupina kolem mladočeského časopisu Národ, později kolem socialistického 
 

28Dr. Jaroslav Klíma, komisař pražské tajné policie, byl specializován na stíhání českých politických špiček, 
hlavně na spojení domácích politiků a dalších prominentů s exilem, stál v čele sboru tajných policejních agentů. 
V kariéře mohl pokračovat i za První republiky. Kárník Zdeněk, České země v éře První republiky (1918-1938). 
I. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha 2000, s. 162.  
29ANM, F. Veselý, k.  66, inv. č. 4134. 
30ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 8. Co se týče zabavených materiálů, nebyly přes opakované žádosti F. Veselého 
vráceny. 
31ANM, F.Veselý, k.  66, inv. č. 4134. O domovní prohlídce existuje také dochované poválečné svědectví 
účastníka druhé strany, vícestrážmistra Volfa, ve faktech shodné s Veselého zápisníkem a vzpomínkami Ludmily 
Kloudové srov.: ANM, F. Veselý, k.  1, inv. č. 8. Ještě v lednu 1916 demonstroval okresní hejtman svou moc, 
když k Veselým s policejním komisařem poslal doprovod četníka ve zbroji a s bodákem, aby oznámili úřední 
zastavení družstva Pokrok; dekret o zastavení měl přitom předseda družstva již několik dní v ruce. ANM, F. 
Veselý, k.  25, inv. č. 2697. 
32SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton označený 1920-1946, výpisy ze zápisníku F. Veselého, rok 
1917-1918. 
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týdeníku Česká demokracie iniciovaném J. Zárubou-Pfeffermannem, ukázal se vnitřní 

nesoulad Masarykových stoupenců. Někteří se zapojili do činnosti jednoho z obou 

profilujících se listů, menší skupina kolem advokátů Veselého a Krouského zůstala záměrně 

v pozadí.  

Během druhé fáze boje proti aktivismu probíhaly na vnitrostranické úrovni změny ve 

prospěch národně nesmiřitelných politiků, s tím souviselo zlomové vykročení vedoucích 

složek české politické scény mimo rámec rakousko-uherské monarchie. Ukazovala se míra 

možné mezistranické spolupráce a s těmito posuny se objevila myšlenka na politickou 

koncentraci, někteří realisté s ní spojovali možnost prosadit Masarykovu koncepci uvnitř 

velkých stran nebo dokonce v jediném koncentračním subjektu. Zájem o ustavení všenárodní, 

demokratické, protiaktivistické strany vrcholil poradami v Luhačovicích (19. srpna 1917) a 

Turnově (30. srpna 1917), obou se F. Veselý účastnil jako vůdčí osobnost pokrokové strany a 

vyzbrojen stanoviskem z předchozího realistického setkání v Hostišově.  

Vedení Masarykovy strany zvažovalo již od jara 1917 obnovení činnosti sekretariátu a 

znovu vydávání Času. Po neúspěchu v Turnově se ale ukázalo, že názorové neshody uvnitř 

pokrokové strany v otázce budoucí politické orientace a spojenectví dosáhly bodu konečného 

rozkolu.33  

Část pokrokové strany se po krachu letních dohod sloučila pod Šámalovým vedením 

s nově ustaveným politickým subjektem kolem mladočeského jádra K. Kramáře – s Českou 

státoprávní demokracií. Jejím konkurentem se stala reorganizovaná strana národních 

socialistů, od jara 1918 jako Česká strana socialistická, k níž přešla další část realistů se 

skupinou kolem zastavené revue Česká demokracie. Třetí a nepočetnější frakce strany sice 

inklinovala ke spolupráci se socialistickou stranou, ale deklarovala svou samostatnost při 

čekání na příjezd svého předválečného předsedy, začátkem roku 1918 již uznávaném vůdci 

českého i československého zájmu. Takový postoj je v tomto světle lehce pochopitelný, 

 
33ANM, F. Veselý, k.  25, inv. č. 2740, J. Herben F. Veselému 17.6.1917; k.  22, inv. č. 2630; k. 8, inv. č. 448, P. 
Šámal F. Veselému 1917-1918. V Luhačovicích zastupoval stranu pokrokovou kromě Veselého Šámal, 
Hajšman, Dušek. V Turnově byl již Veselý sám a do debat nezasahoval.  Dále: Herben, J., Kniha vzpomínek, s. 
620. 15. srpna se u Herbena sešli Veselý, Machar, Kvapil, Šámal, Moudrý a jednalo se samozřejmě o snaze 
založit všenárodní stranu a roli realistů v ní. O dalších jednání s K. Kramářem po neúspěchu porad v létě: tamtéž, 
s. 627-8. Také: Paulová M., Tajný výbor Maffie a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916-1918, Praha 1968, s. 
312-314; Tobolka, Z., Politické dějiny československého národa od roku 1848 až do dnešní doby. IV. Praha 
1933, s. 272-273. Vzpomínková práce Hajšmana, Maffie v rozmachu, s.103, s. 147-9, s. 208-215.  
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kalkul politického kapitálu v něm jistě hrál roli. Vývoj po říjnu 1918 však takové naděje 

zklame.34   

 

7.1 Život, rodina a zkušenost ženy ve válce – M. Veselá. 

V souvislosti s tématem vývoje ženského hnutí je na místě uvést, že je první světová 

válka obvykle chápána také jako výrazný přelom pro jeho vývoj. Nové podmínky a jiné, 

většinou nedobrovolné funkce žen s sebou přinesly kvalitativní posun myšlení a cesta od 

hospodyně k živitelce rodiny urychlila proces odbourání právních překážek v postavení žen. 

Válka na sebe váže problémy spojené s nedostatkem potravin a ty se domácnosti týkají 

nejvíce. Její provoz a řádný chod kuchyně měl být ženinou vizitkou ve společnosti, částí její 

prezentace. Drahota a vzácnost základních potravin doléhaly tedy nejtíživěji právě na ně. 

K tomu se přidávaly ještě bytové problémy. Hůře postižitelnou stránkou války byla duchovní 

újma. Skromné informace o mužských příslušnících rodiny v rakouských jednotkách ženám 

v zázemí klidu nepřidávaly.  

M. Veselá byla o manželově protirakouských aktivitách pravděpodobně dobře zpravená. 

Její dopisy z tohoto období adresované oběma synům nebo starší dceři dokazují, jak pozorně 

reflektovala dění kolem sebe i její celkovou informovanost. Vnímání válečných událostí 

determinovala především role empatické ženy-matky, která viděla odvádět do boje „mladíky, 

ba děti“.35 Popisovala odvody, cenzuru pošty, návštěvy nemocných navrátilců z fronty, 

existenční situaci spřátelených rodin, později tavení zvonů nebo rabování. Vychována v 

ženském prostředí plném hluboké katolické zbožnosti, jejíž pozůstatky konfrontovala 

s realitou chování katolické církve za války, vyjadřovala hluboké zklamání nad jejím 

„zaprodáním“ válečné agitaci. Všímala si i situace válečných zajatců v Benešově, kromě 

internovaných Italů pracovali na Konopišti např. Rusové. S oživením českého tisku od jara 

1917 sledovala politické dění atp.36  

 
34ANM, F. Veselý, k.  22, inv. č. 2630. Naše spolupráce a vstoupení do České strany socialistické. Dále 
Vykoupil, Libor, Jiří Stříbrný. Portrét politika. Brno 2003, s. 54-66. Malíř, J.- Marek, P. a kol., Politické strany 
Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. I. díl, s. 387-8.    
35SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton Dopisy z fronty, M. Veselá S. Veselému 1915-1918, cit. 
podzim 1915, bez bližšího data, dále zejména začátek roku 1917. 
36V Benešově existoval menší zajatecký tábor, i zde byli váleční zajatci používání k veřejným pracím. Šedivý, I., 
c. d., s. 222; Zabloudilová, Jitka, Češi v zajetí a zajatci v Čechách. In: Česká společnost a první světová válka. 
Praha 1999, s. 14. 
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Mnohem tíživější dimenze ženské zkušenosti za války zahrnovala odvod mužských členů 

rodiny. F. Veselý se vojenské povinnosti vyhnul, jeho dva synové nikoliv.37 Benešovem 

projížděly vlaky nejen směrem na frontu, z opačného směru demonstrovalo na nádraží a v 

lazaretu praktické důsledky války množství zraněných.  

M. Veselá se navzdory zcela novým podmínkám pokoušela být i nadále veřejně činná. 

Poté, co se ukázalo, že perzekuce ze strany státních úřadů nebude dočasná, podnikla 

preventivní kroky pro záchranu benešovského Ženského spolku – založila paralelní 

organizaci, kam se zapsala většina funkcionářek z již existujícího spolku, ale na rozdíl od něj 

nemohl být tento nový zatížen realistickou, volnomyšlenkářskou nebo jinou nežádoucí 

„minulostí“, která by mohla fungovat jako záminka k zákroku okresního hejtmanství.38 Celé 

období války se spolek hlásil ke svým stanovám s větším důrazem na humánní činnost, 

zatímco feministické debaty nebo kurzy pro dívky z jeho aktivit zmizely.39

Jeho starostka ovšem při pokračování polévkového ústavu narážela na zásadní omezení 

příjmů, úbytek donátorů provázela nemožnost vydělat si prostředky dosud osvědčenou 

formou večírků, zábav, slavností apod. Spolkové aktivity se tedy nakonec dostaly do útlumu 

nikoliv pro překážky úřadů, ale kvůli hospodářským obtížím, zejména v roce 1914 a poté od 

přelomu let 1916/1917 do konce války.40 Svépomocné šití oděvů pro chudé, sirotky apod. 

bylo úspěšnější.  

O to více se M. Veselá angažovala i mimo spolkový rámec. Zejména v roce 1917 

prosadila  cvičení sokolských sester a s koncem války zorganizovala jejich nasazení v denní 

sanitní službě na benešovském nádraží pro přijíždějící a zmíněné vojenské i civilní 

transporty.41  

Zhoršení celkové sociální a hospodářské situace iniciovalo v českých městech kromě 

vývařoven nebo sbírek i vznik celonárodní pomocné organizace. Na podzim 1917 bylo 

založeno České srdce, národní pomocný výbor pro koordinaci veškeré dobročinné aktivity. 

Zásadní bylo, že se sdružení podařilo získat podporu politických představitelů venkova, 

 
37F. Veselému hrozilo, že narukuje, ačkoliv patřil ke starším ročníkům, přítěží jistě byla i jeho politická minulost.  
Např. G. Dubský byl odveden. Veselému ale asi pomohlo osvědčení o vojenské nezpůsobilosti ještě z doby 
studií. ANM. F. Veselý, k. 1, inv. č. 1. 
38Monografie města Benešova a okolí, s. 65-6. 
39SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 2, kniha č. 2. Zápisy z let 1914-1918. 
40SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 2, kniha č. 2. 
41Zpravodaj sokolské župy blanické, roč. XIII, 1934, č. 5-6, s. 62-3. Dále k sokolským schůzím za války i SOkA 
Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence z fronty, M. Veselá S. Veselému 1917.  
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odkud především získávalo potraviny. To se týkalo i Benešova. Ze čtyř důvěrníků okresního 

odboru (podle stranického klíče) se jeho předsedou stal F. Veselý, jeho manželka při 

organizování pomocných sbírek na okrese mohla využít své zkušenosti. Spolek paní a dívek 

se stal oporou pořádaných akcí odboru, finančně odboru pomohl zejména známý benešovský 

obchodník Schönbaum.42 Potraviny, kuchyňské náčiní, oděvy (zčásti ze sbírek, z větší části 

darované Ženským spolkem), menší měrou i peníze zasílal F. Veselý do pražského ústředí. 

Kontakt udržoval především s R. Svobodovou, vedoucí dětské sekce Českého srdce. 

K podpoře dětského odboru byla zorganizovaná jednotná akce okresu se zajímavým výnosem 

přes osm tisíc korun a dvěma vagóny potravin. Přes sto dětí se od června do srpna 1918 

stravovalo zdarma u benešovských rodin a další prostřednictvím válečné kuchyně.  

Větší zásilky dostávala Praha z benešovského okresu až přibližně od podzimu 1918, kdy 

se v celozemském měřítku výrazně aktivizovalo české národní hnutí. S tím narostla i výše 

finanční částky pro České srdce, kterou u Městské spořitelny spravoval F. Veselý.43

V rámci odboru Českého srdce v Benešově se po vyhlášení republiky organizovala 

podpora pro rodiny padlých legionářů nebo se zasílala pomoc českým dětem ve Vídni, kde od 

podzimu 1918 působila nejstarší dcera Veselých, Milada Fliedrová.44    

Odraz války ve změnách veřejné činnosti obou manželů doplňoval i posun v podobě 

rodinného života. Z korespondence mezi rodiči a jejich dětmi lze vyvodit i prvky válečné 

každodennosti. Válka do denního života podle dopisů vstupovala dlouho jaksi na okraj - vedle 

popisu dětských krůčků první vnučky Veselých, Mileny Fliedrové, nebo starostí 

s dokončením studií syna Svatopluka. Dceři Miladě předávala M. Veselá s požadovanými 

mateřskými radami návody, jak se obejít bez drahých potravin a šatů, to souviselo i se 

sociální prestiží rodiny magistrátního zaměstnance dr. Fliedra. Závažné politické věci týkající 

se F. Veselého nebo perzekuce postižených rodin se zcela pochopitelně papíru nesvěřovaly, a 
 

42O Českém srdci: Šedivý, I, c. d., s. 254-5; Groh, J., Domov za války, V. díl. Praha 1931, s. 418-426. SOkA 
Benešov, fond České srdce 1917-1919, k. 1, inv. č. 1, stanovy; inv. č. 3, korespondence s ústředím, seznam 
členů. Stanovy vypracoval F. Veselý, podle jejich znění měl okresní odbor v Benešově pomáhat ústřednímu 
spolku formou sbírek, příspěvků, podniků typu útulen, opatroven nebo založením kuchyně. V okresním odboru 
byl kromě Veselého zástupce mladočeské strany, spřátelený národní socialista a posledním členem byl Veselého 
přítel, sociální demokrat Veverka. Tamtéž, inv. č. 4, reakce F. Veselého na provolání Českého srdce 
z 29.10.1917. Dále inv. č. 6, sběrací listiny. 
43Tamtéž, k. 1, inv. č. 5. Podle výkazů dětského odboru bylo prostřednictvím benešovského odboru zaopatřeno 
do roku 1918 86 dětí. Nasbíraná peněžní hotovost u Městské spořitelny vykazovala tuto výši, směrem ke konci 
války se zjevně rostoucí tendencí: k prosinci 1917 839 K na 3,5% úrok, květen 1918 3 439 K, 28. říjen 1918 
14 155 K, od 1.1.1919 byl úrok snížen na 1%. Tamtéž, k. 1, inv. č. 2 a inv. č. 3, dobročinné příspěvky 1917-
1919. Dále k. 1, inv. č. 8, účty a inv. č. 5.  
44Tamtéž, k. 1, inv. č. 5. Dále ANM, fond F. Veselý, k. 2, inv. č. 38/1-4. Rodinná korespondence. K aktivitě 
dcery viz další text. 
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tak bylo v dopisech i později vyhrazeno hlavní místo všedním starostem a problémům válečné 

doby, stejně jako těm, které s válkou nesouvisely.45  

Střední vrstvu, k níž se rodina Veselých řadila, existenční problémy s bydlením, penězi a 

celkovým zajištěním rodiny alespoň zpočátku nepostihovaly s takovou intenzitou jako jiné 

městské skupiny obyvatel. Rodina se mohla opírat o finanční zázemí svobodného povolání 

neodvedeného advokáta a nejen M. Veselá, ale i ostatní ženy z této vrstvy navazovaly ještě na 

předchozí charitativní práci. První potíže se zajištěním potravin popisovala však i přesto M. 

Veselá poměrně brzy - v souvislosti s ranou krizí v zemědělské výrobě léta 1915 (na rozdíl od 

průmyslových odvětví). Zhoršující se situace na vnitřním trhu, růst cen i inflace s jejich  

důsledky ve spekulaci, lichvě a vzniku výnosného černého trhu se v každodenním rytmu 

rodiny nemohla neprojevit, a to jmenovitě a nejvíce u M. Veselé. Potraviny pro tří, 

čtyřčlennou domácnost, ale hlavně jednoho, pak dva syny mimo domov obstarávala 

především ona - starosti s válečnou kuchyní a drahotou tak doléhaly na matku rodiny.46

Podle korespondence se mohla M. Veselá opřít o pomoc sedláků nebo i některých rolníků 

z okolních vesnic (zdá se, že šlo hlavně o klienty F. Veselého, na venkov kolem Benešova 

jezdil v rámci své praxe poměrně často).47 Jindy pomáhaly kontakty zetě, magistrátního 

úředníka R. Fliedra v Praze. Od vyostření problémů v zemědělské výrobě během zimy 

1916/1917 již Milada Veselá pravidelně navštěvovala okolní vesnice za účelem získání 

základních surovin (brambory nebo ovoce).48  

Řídila se radami ženského válečného tisku a uchýlila se k náhražkám, úsporným 

receptům, z ovoce se v sezóně např. připravovala většina jídel. Veselí i za této situace 

neodmítali pomoc známým či přátelům – pokud to bylo v jejich zásobitelské moci - kteří 

neměli to štěstí v navázání kontaktů se zemědělským venkovem. Mezi spřátelenými 

(realistickými) rodinami také probíhala jiná forma pomoci – vzájemné prázdninové pobyty 

dětí (od Veselých jezdila již jen nejmladší Ludmila).49   

 
45SOkA Benešov, Dopisy z fronty, vzájemná korespondence M. Veselé a M. Veselé-Fliedrové 1914-1915.  
46K tématu: Karlová, Alena, Žena v domácnosti, ve výrobě a veřejném životě v českých zemích v letech první 
světové války. Diplomová práce FF UK, Praha 1992. Duch české ženy za války. Praha 1928. 
47SOkA Benešov, Dopisy z fronty, rok 1917, dále korespondence II a, M. Veselá Svatoplukovi Veselému 1914-
1919. Např. na jaře r. 1917 píše M. Veselá, že se „o ně sedláci starají“, nosí jim sýr, máslo, vejce, od rolníka 
koupili i kůzle. M. Veselá S. Veselému 3.3. 1917, duben 1917, 16.6. 1917. Tamtéž, karton dopisy z fronty. 
48Tamtéž.  
49SOkA Benešov, Dopisy z fronty, M. Veselá  S. Veselému 1915, 1917. ANM, fond F. Veselý,  k. 3, inv. č. 40, 
K. Kálal rodině Veselých. Pomoc se týkala jmenovitě brambor (K. Kálalovi, mj. pedagogickému pracovníku a 
učiteli na dívčí škole v Písku, Pfeffermanovým, Dubskému), ale např. i finanční půjčky (zaznamenaná je 
Herbenovi). Jindy filozof F. V. Krejčí psal: „filozofie hledá poplašena výhledem do zimy…nebylo by možné 
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F. Veselý pro úsporu uhlí zakoupil „elektrický hrnek“ považovaný za inovaci domácnosti 

hodný sdělení až do uherské Békéscsaby, kde byli oba synové umístěni se svým plukem. Na 

takovou novotu se chodili dívat i sousedé. Ušetřit ve prospěch potravin bylo možné na 

výdajích za oděvy a M. Veselá se domácímu šití věnovala intenzivněji  než dříve.50

Pokud rodina přece jen získala obecně nedostatkové zboží (zejména maso, vejce, ale i 

cigarety, doutníky, cukrovinky aj.), posílala ho matka přednostně synům. Balíčky do Uher 

(mladší Ctibor zde pobýval až od roku 1917) kromě proviantu obsahovaly i jazykové 

slovníky, synové si psali o knihy a dostávali i jiné pobídky ke kulturnímu vyžití – včetně 

klarinetu pro Ctibora. F. Veselý nezapomínal ani v této době syny urgovat, aby se pilně učili 

jazykům, se kterými přijdou do styku, tedy včetně maďarštiny. Pro ně srozumitelnou formou 

informovala matka i o otcových politických zájmech – např. návštěvy J. S. Machara, J. 

Kvapila v Benešově nebo otcovy v Hostišově a Praze popisovala jako běžné pořádání čaje pro 

přátele s následnou procházkou.51

Zapomenout na problémy permanentně provázející válku mohly pomoci aktivity zažité v 

mírových podmínkách. Život v zázemí si mohl zčásti ponechat dřívější rytmus, Veselí se 

snažili bránit určité aspekty předválečného života. I když ve struktuře výdajů rostlo při 

drahotě potravin procentní zastoupení stravy (viz příloha), topiva a kulturní položky výrazně 

klesaly, některé formy dřívějšího trávení volného času si v rodině udržely svou setrvačnost.  

M. Veselá nadále jezdila s dcerou na delší výlety, většinou s národním akcentem 

(navštívili např. i dceru spisovatelky B. Němcové), pravidelná pěší procházka do Soběhrd (asi 

8 km od Benešova) za evangelickým farářem Šebestou si rovněž ponechala své pevné místo 

v jejím programu. Stále často cestovala do Prahy, kde se kromě vyřízení spolkových věcí 

nevzdala zejména návštěvy Národního divadla, i když asi méně časté než před rokem 1914. 

Otázkou je, zda při této příležitosti vyřizovala i některé záležitosti svého muže, tzn. zda se 

zapojila přímo do činnosti české domácí rezistence. Manželé nadále vyhledávali divadelní 

představení, dřívější týdenní večeře v restauraci ale podle zapsaných výdajů skončily.52  

M. Veselou kromě výše popsaných starostí trápila v posledních dvou letech války i jiná 

otázka - studia tří mladších dětí, zejména zpřístupnění právnické fakulty pro dceru Ludmilu,  

 
odvézt od Vás trochu brambor? Moje Dulcinea by pro ně dojela, nebo snad by se mohly poslat dráhou?...v té 
nové české říši Vám všechno nahradím.“ Tamtéž, karton označený 10, F. V. Krejčí F. Veselému 1917. 
50SOkA Benešov, Dopisy z fronty, M. Veselá S. Veselému, jaro 1917.  
51SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, Dopisy z fronty, F. Veselý S. Veselému jaro 1917. 
52Tamtéž, Dopisy z fronty, M. Veselá Svatoplukovi Veselému 1916-1918; dále karton dědeček, babička, Jičín, 
Benešov, rodinná korespondence.  
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v opačném a horším případě u ní počítala se studiem medicíny, protože na rozdíl od právnické 

se lékařská fakulta české univerzity otevřela dívčímu studiu již v roce 1900.53  

Starosti s matkou prožívala nejvíce právě dcera Ludmila, studentka na benešovském 

gymnáziu matce pomáhala, když  jako jediná ze svých sourozenců domov neopustila. I její 

zápisky z tohoto období vypovídají o atmosféře středostavovské rodiny. Před válkou zažité 

rodinné tradice se pokud možno neměnily nejen během roku, ale ani o letních prázdninách. O 

dovolenou v českých horách Ludmila nepřišla, i když bez dřívější zábavné společnosti obou 

bratrů. Její reflexe dovolené v Krkonoších v roce 1917 ukazuje - stejně jako před válkou -  na 

kombinaci sportovního a vlastenecky didaktického účelu cestování. Během putování po 

hřebenech Krkonoš nahlédla do Pruska, nesměla chybět návštěva dějiště Raisových 

Zapadlých vlastenců. Na zpáteční cestě zastavila výprava (ve složení F. Veselý, Ludmila, R. 

Flieder a Milada Veselá-Fliedrová), pohybující se převážně pěšky, v Liberci, kde kromě 

tamního Národního domu navštívili kavárnu, park a celkově si prohlédli město. Odtud 

vyrazili na Ještěd, v tamním hostinci se Ludmile nelíbila společnost Němců – zde v jejím 

odsudku zazní česká předsudečnost a zprostředkovaná negativní zkušenost s druhým 

zemským národem. Přes Hemersdorf, Turnov a Prahu se vrátili domů. 

Mezi poklidným líčením průběhu dovolené, která by mohla být zdánlivě zařazena do 

jakéhokoliv roku před válečným světovým konfliktem, proniknou do reflexe sedmnáctileté 

Ludmily vnější okolnosti a její vnitřní potřebu klidu a oproštění od aktuálních problémů tak 

naruší. Během cesty registruje následky války, tu a tam potkají zničeného vojáka, místo cukru 

je k dispozici sacharin, krade se apod. Nostalgicky srovnává turistický ruch, na jaký navykla 

při rodinných dovolených do Krkonoš, na Šumavu, do Luhačovic nebo Moravského krasu 

před rokem 1914 a v létě třetího roku války. I z takových zážitků se mohl formovat její 

myšlenkový svět.54

Velký dojem zanechalo na nejmladší Ludmile seznámení a přátelství s rodinami italských 

zajatců v Benešově. Po odchodu 102. pěšího pluku byl do Benešova dislokován prapor pluku 

císařských myslivců č. 2 z Tridentu (červen 1916). Vedle tyrolských Němců ho tvořili i vojáci 

italské národnosti, z nichž většina z nich byla označena za „politicky nespolehlivé“ a umístěna 

ve zvláštní setnině kázně s přísným režimem. Když se od jara 1917 oblast jižně od Tridentu 

 
53SOkA Benešov, Dopisy z fronty, 1914-1917, dále korespondence II a, M. Veselá S. Veselému 8.9.1917. 
Plánovala pro Svatopluka, Ctibora a Ludmilu zaopatřit byt v Praze, aby měli při tamním předpokládaném studiu 
vhodné podmínky.  
54SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov. Zápisník Ludmily Veselé. 
Zápis z Krkonoš, léto 1917.     
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dostala do blízkosti bojové fronty, bylo tamní civilní obyvatelstvo, považované za státně 

neloajální, evakuováno do Benešova, z valné části se s výjimkou členů tamního chudobince 

jednalo o vrstvy inteligence (učitele, právníky). Přišly i celé rodiny, zejména z Rovereta a 

Trentina, někteří s úředním označením „politisch unverlässlich“, především okruh kolem 

rodiny syna popraveného tridentského novináře a poslance Cesara Battisti.55  

F. Veselý se již předtím stýkal s Italy ze setniny kázně, s nimiž prý snil „velezrádné 

sny“.56 Kromě toho nositelé vyšších hodností nebyli ubytováni v kasárnách, ale v domech 

benešovských občanů a přímo u Veselých bydleli dva – Italové s hodností hejtmana a majora, 

původem ze Sicílie. Kontakty do italského prostředí se rozšíří na ženy v rodině, když F. 

Veselý naváže přátelství s profesně i ideově spřízněnými rodinami advokáta A. Ferrariho a 

Zanelly z Rovereta a s trentinským soudcem Antoniollim. Tyto vazby se nestanou pouze 

situačními, v další generaci je bude udržovat Ludmila Veselá-Kloudová, která se spřátelí se 

čtyřmi dcerami advokáta Zanelly, jedna z nich se jí stane celoživotní přítelkyní, i když více 

než písemný styk jim politické okolnosti v Československu od roku 1948 nedovolí.57  

Právě Italové z Benešova zásluhou F. Veselého budou zastupovat italskou účast na 

demonstrativních oslavách výročí Národního divadla v květnu 1918. Dr. Ferrari se sám jako 

„podezřelý živel“ účastnit nemohl, ale byl přítelem italského poslance říšské rady Conciho a 

s pomocí Veselého a Hajšmana zajistil reprezentativní zastoupení svého národa v Praze, kde 

vedle oficiálních oslav probíhaly i důvěrné porady přítomných zástupců rakouských národů - 

chorvatských, slovinských, italských, bosenských a polských.58 Veselého dobré styky s Italy 

ovlivní i průběh 28. října 1918 v Benešově.  

 
55SOkA Benešov, týž fond, karton 6, Trento, Italové. ANM, F. Veselý, k.  24, inv. č. 2664. Italské civilní 
obyvatelstvo se v Benešově ocitlo v rámci rakouské snahy za války o přesuny politicky nespolehlivých občanů 
v těch oblastech monarchie, které vykazovaly separatistickou tendenci od monarchie a snahu připojit se k již 
existujícímu národnímu státu, se kterým se mohli identifikovat – u italsky mluvících občanů jižních Tyrol šlo 
přirozeně o Itálii. Pokud jde o dříve umístěné italské vojáky, kruté zacházení v setnině kázně, kterému byli 
vystaveni, se stalo předmětem interpelace poslanců z Tyrol na říšské radě v červenci 1917, ministerstvo obrany 
omyly připustilo a proti perzekuci se postavilo. I Benešovu se prý pak znatelně ulevilo. Blíže: Tywoniak, J., 
Italské slavnosti v Benešově, in: Jiskra, roč.  27, 1986, č. 35, 5.9., s. 3. Týž, Benešov a Konopiště v minulosti, s. 
312-323; týž, T. G. Masaryk a Benešov. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, s. 109-113. Monografie 
města Benešova a  okolí, s. 35. 
56Veselý, F., Vichřice válečná. In: Blaník, roč. 5, 1924, č. 30,  26.7., s.  20. 
57SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta.  
58Paulová, M., Tajný výbor Maffie a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916-1918, s. 454-458. Hajšman, J., 
Mafie v rozmachu, 3O6-321. Také: Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, kor II/54, F. Veselý T. G. Masarykovi 
15.9.1925. Tywoniak, J., Šedesát let česko-italské desky. In: Jiskra, roč. XXVII, 1986, č. 35, 5.9. Girelli, A., 
Trentini a Benešov. Trento 1929. 
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Krátce po reorganizaci pražského Národního výboru jako nejvyššího orgánu české 

politiky byl v srpnu 1918 ustaven orgán moci i v Benešově.  Zdejší Národní výbor měl 

dvanáct členů, po třech zástupcích strany socialistické, státoprávní demokracie, sociálně 

demokratické a pokrokové, za níž se stal F. Veselý místopředsedou. Podle svědectví byl 

Národní výbor především prostřednictvím jeho osoby napojen na informační tok, dění 

v pražském ústředí i zprávy zahraničního odboje.59     

Zvěsti o dopoledních událostech v Praze dne 28. října, reagující na nótu rakouského 

ministra zahraničí Andrássyho, se do Benešova dostaly ještě před polednem. Veselý byl 

v dané době v zemské metropoli a urychleně domů telefonoval zprávu, že Národní výbor 

převzal v Praze moc. K pohotové akci vyzýval i benešovské představitele. Společně 

s tehdejším redaktorem Českého slova, přítelem a spisovatelem K. Novým přivezl pak Veselý 

do města čerstvé zprávy přímo z Obecního domu. Již v půl třetí odpoledne přišla telegrafická 

zpráva o prohlášení samostatnosti nového státu a Benešov patří po Praze k prvním městům, 

které vyvěšovalo červenobílé prapory, nové státní barvy zavlály na domě „nevoleného vůdce 

Benešovska“ Veselého hned po úřadu místní moci.60

Při popisu událostí konce října 1918 v Benešově se ukazuje role, kterou sehrál telegraf, 

příp. i telefon. Bilanci rychlosti přenášené informace z pražského ústředí, kam se zase 

dostávala pomocí železničního telegrafu z hlavního města monarchie, ještě vylepšovala 

geografická poloha Benešova. Časový posun v reakci na zlomové události moderních dějin 

v porovnání s předchozím stoletím se zde projevuje na skromném příkladě, na druhé straně se 

ale tato rychlost přenosu zpráv bude jevit nesrovnatelná s druhou polovinou téhož století. 

Do všeobecného nadšení vstupovala oprávněná obava místního Národního výboru 

z nacionálně motivovaných srážek obyvatel, zejména s posádkou 2. pluku císařských 

myslivců. K prvním cílům slavícího zástupu skutečně patřily místní kasárny, kde se měly 

symbolicky odstranit znaky rakouské moci. Představitelé Národního výboru ho včas 

přesměrovali k hotelu „Na Poště“, kde se konala večerní schůze. 61

 
59Úkolem místního Národního výboru bylo koordinovat stranickou politiku, dohlížet nad zásobováním a obecní 
samosprávou. Uváděl ve známost zprávy o činnosti zahraničního odboje a na lokální úrovni prováděl celkovou 
přípravu na převzetí moci. Vedle něj vznikla Okresní hospodářská záložna, rozšířená oproti Národnímu výboru o 
zástupce strany agrární, a ve spolupráci s úředníky okresního hejtmanství dohlížela nad rozdělováním potravin. 
K přípravě, samotnému 28. říjnu a bezprostředně následujícím událostem viz: Fuksa Antonín, Převrat 
v Benešově, in: Pod Blaníkem, roč. 8, 1928-29, s. 161-64. Tywoniak, J., Benešov a Konopiště v minulosti, s. 
319-323. ANM, F. Veselý, k.  21, inv. č. 2499. Rukopisy z let 1921-24. 
60Vzpomínáme, abychom nezapomněli, in:  Blaník, roč. 14, 1933, č. 38, 16.9., .s.  2-3. 
61Tywoniak, J., Benešov a Konopiště v minulosti, s.  320-3. 
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„Nebylo radostnější schůze než 28.10. ve dvoraně Na Poště,“ napsal později F. Veselý, 

její hlavní řečník.62 Snad celý Benešov se zde sešel (a na úvod si poslechl slavnou věštbu 

Libušinu, kterou pronese i prezident T. G. Masaryk 22. prosince 1918). Neopakovatelnou 

atmosféru Veselý podtrhl přečtením telegrafické zprávy s provoláním „Lide československý“! 

Do ranních hodin byl prý slyšet z ulic zpěv a jásot.63  

Ani oslavy v dalších dnech na F. Veselého nezapomněly - 30. října byly u Veselých 

dvakrát zástupy lidí a provolávaly mu slávu, večer pod balkónem domu vyjádřili dík Italové 

pokřikem: „Eviva il nostro dottore“. I další den čekalo Veselého uvítání na nádraží při 

návratu z Prahy, při večerním lampiónovém průvodu přišli opět Italové, aby balkón Veselých 

ozdobili svým národním praporem jako projevem úcty. M. Veselá na oplátku iniciovala ruční 

vytvoření identického exempláře praporu jako důkazu českého přátelství, který si s sebou 

zástupci italského národa odvezli do nového státu.64      

Úkoly členů benešovského Národního výboru popsaným památným dnem teprve 

začínaly. Veselý se angažoval především v jeho nově zřízeném odboru pro dohled nad 

veřejnou správou. V této funkci a s ohledem na předchozí styky ho také v advokátní kanceláři 

vyhledali velitel a zástupci 2. pluku císařských myslivců, uznali místní československou moc 

s podmínkou „aby byly šetřeny city německých vojáků“ vázaných stále ještě přísahou 

k rakouskému císaři a aby byl zajištěn klidný odchod. Vydané zbraně a klíče od vojenských 

skladů pak poslouží sokolské jednotě při organizaci  národní obrany a okresnímu četnictvu. 

200 příslušníků ze setniny kázně prostřednictvím Veselého vstoupilo do služeb Národního 

výboru jako pomocná stráž, mnozí přišli osobně děkovat za poskytnutou pomoc během války 

Veselému a jeho místním přátelům.65

Nežádoucí národnostní střety byly tímto krokem eliminovány. V prvním čísle Věstníku 

Národního výboru vyšlo doporučení pro všechny občany ve smyslu udržení dobrého vztahu 

k jinonárodní posádce. Je to opět F. Veselý, kdo večer na základě své odpolední návštěvy 

Prahy ke shromážděným obyvatelům pod balkónem rodinného domu promluví o aktuálním 

dění, ale i o významu převratu a důležitosti zachovat pořádek a klid. To se podařilo, po 

 
62Veselý, F., Vichřice válečná, in: Blaník, roč. 5, 1924,  26.7., s.  20. 
63Fuksa, A., Převrat v Benešově, in: Pod Blaníkem, roč. 8, 1928-29, s. 161-64. Autor o účasti občanů na schůzi 
napsal: „natřísknutá dvorana, galerie a veškeré přilehlé místnosti“. Cit. s. 162. 
64ANM, F. Veselý, k.  66, inv. č. 4135. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 6, Trento, Italové. 
Tywoniak, J., T. G. Masaryk a Benešov, s. 112 ann.   
65Fuksa, A., Převrat v Benešově, in: Pod Blaníkem, roč. 8, 1928-29, cit. s.  163. 
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hladkém odjezdu německých vojáků opustili 21. listopadu 1918 město i Italové.66 Jejich 

přítomnost před bezmála sto lety připomíná i v dnešním Benešově  pamětní deska. 

Na památku italské přítomnosti, na prorakouské bázi navázaného přátelství a spojenectví, 

byly v březnu roku 1926 upořádány významné vzpomínkové slavnosti. Za četné účasti - 

z české strany zejména zástupce prezidenta republiky kancléře Šámala, ministra Girsy nebo 

legionářských sdružení, z italské strany se zúčastnili bývalí internovaní Italové a oficiální 

státní delegace - byla na Karlově, na skromném reliktu minoritského kláštera vypáleného za 

husitských válek, instalována pamětní deska s česko-italským nápisem. Autorem je italský 

sochař, který ztvárnil minulé útrapy obyvatel Tridenta v podobě hlavy Medusy s dusícími 

chapadly symbolizující rakouskou monarchii. Italové v čele se synovcem popraveného C. 

Battistiho předali městu dar - odlitek roveretského zvonu zhotoveného z rakouských, Italy  

ukořistěných děl během války. Za každého soumraku údajně zvonil v Itálii na paměť všem 

obětem války a každého 15. června výslovně pouze pro Čechy.67   

Svou reálnou i symbolickou pozici nezvoleného vůdce města a zasloužilého občana 

potvrdí benešovský advokát účastí na přípravách uvítání prezidenta nového státu. 20. prosince 

1918 pronesl F. Veselý za delegaci Revolučního Národního shromáždění, jehož byl členem, 

k T. G. Masarykovi v Horním Dvořišti tuto uvítací řeč:    

„Pane prezidente, jménem všech poslaneckých klubů Národního shromáždění Vás 

srdečně pozdravuji ve svobodné vlasti, ve vlasti Vaší zásluhou osvobozené. Jásot, který se 

dnes rozléhá po celém Československu, jest nejen radostným vítáním drahého prezidenta, 

nýbrž i projevem díků za velikou Vaši práci a zároveň prosbou, abyste mladé republice naší i 

nadále svou práci věnoval a působil ke šťastnému vývoji jejímu. Zdráv buďte, pane prezidente 

a z rukou Vašich i budoucně ať plyne blaho a svoboda milému národu československému.“68  

 
66Tamtéž. 
67SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 6, Trento, Italové. Zde je i hlavní projev F. Veselého na 
slavnosti, program, průběh atd. včetně angažování Ženského spolku M. Veselé a její dcery Ludmily. Dále: Fejfar 
V., Vzpomínkové slavnosti italské v Benešově, in: Pod Blaníkem, roč. 5, 1925-26, č. 8, s. 114-116. Pánek J., 
Benešovsko proti válce, in: Jiskra, roč. 27, 1986, č. 35, 5.9., s. 3. Pět Italů v Benešově během války zemřelo. 
V roce 1926 byl doprovodem italské delegace F. Veselý, na oslavách se podílel i Ženský spolek. Pro hosty byla 
kromě jiného připravena večerní slavnostní akademie a návštěva Konopiště. Pamětní deska zůstala do dnešního 
dne umístěna na stejném místě, tj. v ulici Na Karlově u ZŠ.  
68Masaryk, T. G., Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. Svazek I (1918-1920). Praha 1933, s.  4. 
Masarykova odpověď na Veselého uvítání byla stručná: „Udělali jsme svou svatou povinnost, ale s prací nejsme 
u konce. Práce, mnoho práce a zase práce bude třeba a všichni musíme pracovat. A na to zdraví si tedy dám 
pozor.“ Tamtéž, s. 4. Rukopisný koncept Veselého uvítací řeči viz: ANM, k. 49, inv. č. 3902. Uvítání 
v Benešově tamtéž, inv. č. 3903.   
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U návratu T. G. Masaryka do vlasti nemohli chybět další členové rodiny Veselých.69 Při 

zastávce v Českých Budějovicích se také poprvé po konci války setkají oba manželé se svými 

dvěma syny, Ctiborem a Svatoplukem. Milada Veselá dostane od prezidenta Masaryka slib, 

že k nim co nejdříve zajede na soukromou neformální návštěvu jako dříve.70 21. prosince 

dorazí po poledni prezidentský vlak na trase do Prahy i do Benešova, Masarykovi se opět 

dostane slavnostního uvítání s účastí školní mládeže. Dcera Veselých Ludmila své první 

poválečné setkání s Masarykem ten den zaznamenala do svého zápisníku: „…velice mne 

těšilo, když mne poznal a podal mi ruku (s Olgou jsem si také podala ruku), na svou pravou 

ruku jsem hleděla jako na posvátný klenot, protože se jí dotkl tak milovaný muž všemi jako je 

náš drahý tatíček Masaryk.“71 Její bratr Ctibor zase ve svém deníku na základě podobného 

setkání v jihočeském městě o den dříve s potěšením podotkl, že Masarykovi jsou „stále tak 

prostí a upřímní jako před válkou“.72

Díky nenásilnému průběhu označí F. Veselý český převrat za „čestný politický boj“, 

dokonce za „chloubu českého národa“ - klidné převzetí moci bylo podle něj známkou národní 

vyspělosti. Do mytologie o zahraničním odboji přispěje pojetím vždy spravedlivého, pravdou 

zaštítěného boje, který se nikdy neuchýlil ke lži, samostatný stát se tedy podle něj stal plodem 

„diplomatické chytrosti“.73 Výše uvedená tvrzení měla také přispět na obranu zahraniční akce 

jako výlučného původce československého státu v polemice proti důležité roli domácí 

rezistence, jak proti sobě oba spojené proudy účelově postavili političtí představitelé První 

republiky. 

Po odeznění oslav a národního nadšení musel benešovský orgán státní moci řešit skutečné 

problémy. Zásobování města a okolí bylo prioritou stejně jako v celé zemi, vedle toho byl 

pověřen i zajištěním nového státního majetku na zámku Konopiště. V souvislosti se 

zásobovací krizí se ani Benešovu nevyhnuly antisemitské útoky proti údajným nepřátelům a 

viníkům, i když se asi objevily již během války. Systém pokračujícícho vázaného 

 
69ANM, F. Veselý, k. 49, inv. č. 3898. Pozvánka do místností pražského Hradu v den příjezdu T. G. Masaryka 
1918. 
70Veselý, F., Návštěvy Masarykovy v Benešově, in: Blaník, roč. 2 ,1920, č. 10, 6.3., s.  1. 
71ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č.4135; SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton dědeček, babička, Jičín, 
Benešov. Zápisník Ludmily Veselé.  
72ANM, F.Veselý, k. 66, inv. č. 4126.  
73ANM, F. Veselý, k. 21, inv. č. 2499. Rukopisy z let 1921-24. Za války a nyní (článek vyšel v Českém směru 
1.5.1921). Pro srovnání se zaujatým a nekonfliktním pojetím Veselého viděl jiný, prohradní účastník událostí, F. 
Peroutka, vznik státu reálně jako výsledek kombinace času a náhody, „trpělivé čekání na pád zralého ovoce“, 
nikoliv „diplomatická chytrost“, ale stát jsme si museli „vykvílet na mocných“, napsal. Peroutka, F., Budování 
státu. I. Praha 1991, s. 32, s.  99.  
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hospodářství s jeho dopady na každodenní život je ještě posílil. Lichva s potravinami jako 

důsledek nedostatku oficiálních přídělů se v obecném povědomí nejčastěji spojovala s občany 

židovského původu, jak napovídají udání jednotlivců i sdružení docházející na adresu 

představitelů města.74  

Od  ledna 1919 měl F. Veselý zúročit svou autoritu a zkušenosti z národního výboru ve 

funkci důvěrníka občanstva u okresní politické správy. Tato vládou nově zavedená pozice po 

zrušení národních výborů zahrnovala zajištění preventivních opatření proti „vykořisťování“ a 

„výstřelkům sobectví“.75 Při řešení aktuálních problémů obyvatel okresu se Veselý pokoušel 

uklidňovat radikální nálady, i když chtěl ukazovat i pochopení pro vyslovovanou „žíznivost 

po životu“, ne živořit po způsobu posledních válečných let.76  

V atmosféře hrozby dalších hladových bouří přijala vláda K. Kramáře program, který 

vycházel v některých bodech vstříc dobové náladě – např. zavedení dávky ze jmění z tzv. 

válečných zisků, napříště měla být lichva považována za „nejtěžší zločin proti lidu a státu“.77 

Při prosazování těchto aktů se výrazně angažoval i F. Veselý jako člen parlamentu. 

 
74ANM, F. Veselý, k.  31, inv. č. 2854. Benešov. K hospodářské situaci viz: Kárník Zdeněk, České země v éře 
První republiky (1918-1938). I., s. 50 ann. 
75ANM, F.Veselý, k. 1, inv. č. 10. Podle výnosu ministerstva vnitra byla tato nová funkce důvěrníka zřízena 
(kromě výše uvedeného důvodu) „za účelem prohloubení a upevnění styků politických úřadů prvé instance 
s občanstvem“, důvěrník měl „informovat o přáních a potřebách obyvatelstva“. 
76ANM, F. Veselý, k. 20, cit. inv. č. 2487, dále inv. č. 249; k. 5, inv. č. 291. F. Kulík F. Veselému, začátek roku 
1919. Autor mlynář zastupoval svou žádostí svůj profesní stav z celého vlašimského okresu proti obviňování  
z lichvy a dalších zločinů. Přímo se zde potvrzuje to, že Veselý byl známý díky případu Hejda, autor totiž píše  o 
naději, že Veselý „poukáže na hrozný chaos tak jako na Hejdu“. Tamtéž, 8.2.1919; tamtéž, k. 45, inv. č. 3832. 
Projev v Národním shromáždění ze dne 14.1.1919. 
77Kárník, Z., c. d. , s. 59.  
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8. F. Veselý, československý ministr a senátor.  

F. Veselý se za pokrokovou stranu stal členem Revolučního Národního shromáždění. Je 

zajímavé sledovat, jaké postoje zaujímal k požadavkům socializace jako příslušník dobře 

situované střední vrstvy, příp. jak posuzoval celková opatření první čs. vlády. 

Při srovnání s programem pokrokové strany z roku 1912 postoupil v míře sociálních 

opatření a požadované socializace o krok dál. V první řadě se ovšem vymezil proti 

komunismu, příp. jeho bolševické verzi. O komunismu se vyjadřoval jako o náboženství 

chudých – vypadá lákavě, ale lidé prý neznají skutečný obsah hnutí. Proti komunistické 

manipulaci stavěl princip otevřenosti a čestného držení slova politiků, podle něj u 

komunistického hnutí platí, že „nespokojenost, křivda pracuje místo přesvědčování“. 

„…nerovnost byla a bude, povinností vlády je však usilovat, aby byla snesitelná,“ uváděl ve 

svých veřejných vystoupeních F. Veselý.1  

Za nezbytné vedle samozřejmého vyvlastnění velkostatků, zestátnění uhelných dolů a 

průmyslových podniků považoval zavést starobní a invalidní pojištění, úpravu sociálního 

pojištění vůbec, doplnit podpory nezaměstnaných státními projekty, které by zvětšily 

poptávku po pracovních silách, neodkládat zákon o daních do úpravy valuty a zpřísnit zákon 

o válečných ziscích z roku 1916, protože „válečné zisky jsou jako bahenní květina, je třeba 

chytat, dokud je možno je popadnout“.2 Při útocích na tzv. zbohatlíky a lichváře argumentoval 

státně ekonomickým a morálním hlediskem, „keťasení“ viděl jako důsledek demoralizace 

z války, ale i předchozí období rakouské monarchie. Nový stát má začínat s čistým štítem a 

zápas za pevné morální normy měl být podle Veselého základním prostředkem k takovému 

cíli.3

 
1ANM, F. Veselý, k. 45, inv. č. 3833; k. 20, inv. č. 2492. Politické názory na socialismus, komunismus a 
soukromé vlastnictví. Cit. tamtéž, k. 21, inv. č. 2519; k. 45; inv. č. 3834. Rukopis o nebezpečí komunismu. 
2ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2487. Poválečná situace, zásobování, zemědělská lichva; inv. č. 2492; k. 45, inv. 
č. 3832-3833, cit. inv. č. 3833. Projev v Národním shromáždění ze dne 14.1.1919, Kritika vládního prohlášení, 
K úkolům vlády, které je třeba řešit ihned. Srov. Rámcový program České strany pokrokové. Praha 1912. Veselý 
se domníval, že při včasném zdanění válečných zisků bylo možné získat 5 miliónů Kč, které bývaly mohly 
zhruba krýt vypisovanou státní půjčku svobody. Dále Veselý, F., Programový projev vlády. In: Česká stráž. 
Orgán české strany pokrokové, roč. 1, 1919, č. 2, 16.1., s. 3-5. K programu vlády všenárodní koalice vytyčil 
Veselý aktuální problémy, které podle něj program zanedbal nebo opomenul úplně. Kromě již zmíněných bodů 
typicky připomenul otázku konfesijního vlivu ve školství, podporu učitelské stavu a lidové výchovy (u mládeže 
především pěstování sociálního citu a praktické učení, z praxe a pro praxi), problém zdravotnictví a v rámci něho 
boj proti alkoholismu, kde se odvolával na Alici Masarykovou. V jeho připomínkách se ozývala především 
upravená politická koncepce Masaryka z předválečného období.  
3ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. inv. č. 2492. 
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Zde je na místě uvést, v rámci kterého politického subjektu vystupoval v této intenci sám 

benešovský advokát. Výše uvedenými názory a požadavky, které prosazoval ještě jako 

poslanec, příp. ministr za stranu pokrokovou, v mnohém splynul s programem čs. strany 

socialistické. Cestu do jejích řad měl otevřenou již od luhačovických jednáních, ale teprve 

praktická nemohoucnost  bývalé Masarykovy strany ho přiměje ke změně politických barev. 

Již jsem zmínila secesi hlavních osobností strany k dvěma předním českým politickým 

stranám na začátku roku 1918. Třetí realistické křídlo, které se osvědčilo 

v národněosvobozeneckém zápasu, odmítlo fúzi s národním socialismem i mladočechy. Se 

zásadou vůdčí osobnosti F. Veselého, že by si Masaryk sloučení své strany nepřál, se 

identifikovala část místních a venkovských organizací. To bylo prostředí, které Veselý 

důvěrně znal, kam v rámci politické agitace nejčastěji jezdil a kde mu osobní vazby asi 

dodávaly jistotu podpory jeho stanoviska. Veselý měl možnost ovlivnit mnoho – především - 

venkovských straníků (často z profesní skupiny učitelů), když se na něj dezorientovaní 

rozkladem strany obraceli o radu a vysvětlení. Uváděl, že ke státoprávní (národní) demokracii 

sice přešli důležité opory realismu, ale v jejím mladočeském jádře a vedení je příliš mnoho 

zkompromitovaných osob. Spolupráci s národními socialisty zdůvodňoval lidovostí jejich 

programu – nejde v něm prý o třídní boj, ale o „morálně nový řád spravedlivý k malým 

lidem…nechceme [je] vydat do rukou Šmeralů, Meissnerů apod.“4  

To je myslím příznačná argumentace společně s notickou, že Masaryk o sobě přece také 

tvrdil, že je socialista (ovšem Veselý nedodával, že spíše sociálně demokratického ražení). 

Veselému šlo podle všeho o účelovou spolupráci, která měla straně zajistit reálné prosazení 

v reorganizovaném Národním výboru a připravit před koncem války půdu pro očekávané 

nové poměry.    

Veřejné zviditelnění měl zajistit stranický tisk, F. Veselý inicioval založení týdeníku 

Česká stráž vycházejícího od jara 1918 (původně počítal ambiciózně s deníkem). Po říjnu 

1918 jeho skupina reviduje program z roku 1912 a přejmenuje se na Československou stranu 

pokrokovou. V předsednictvu se objevila jména advokátů Veselého a  Krouského, C. Duška, 

V. Boučka, univerzitních profesorů E. Rádla a Z. Nejedlého nebo P. Moudré. Strana se ovšem 

setkávala s mizivou podporou. Její existenci rozhodně neprospěla aféra s členstvem 

židovského původu, která se v podobě nevyřešeného problému protahovala od válečných let.    

 
4ANM, F. Veselý, k. 8, inv. č. 547; k. 8, inv. č.  505, F. Veselý V. Šejnohovi 18.4.1918; dále k. 5, inv. č. 252;  k. 
4, inv. č. 68. 
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F. Veselý se na počátku své myšlenky založit nový realistický list obrátil na nakladatele 

G. Dubského a očekával, že navážou na úspěšnou spolupráci z Pokroku a realistického Času. 

Byl proto zjevně zklamán, když narazil na odůvodněnou nechuť osvědčeného realisty 

angažovat se v rámci strany ve prospěch podobného i jiného podniku. Proč byla podle mého 

názoru odůvodněná? Odpověď nepatří k těm částem dějin pokrokové strany, o níž si strana 

přála veřejně diskutovat. Během válečných let se v realistických řadách zformoval silný 

proud, který se postavil proti vlastním dlouhodobým spolupracovníkům – realistům 

židovského původu. U této diference je zjevné pozadí ve válkou revitalizovaném 

celospolečenském antisemitismu, ovšem u lidí hlásících se k Masarykově dosavadnímu 

životnímu dílu a zavázaných programem jeho strany byl takový postoj nanejvýš 

problematický. 

Od roku 1917 byla výsledkem očividná diskriminace. Z rozhodnutí stranického vedení 

nebyli židovští členové pozváni na sjezd důvěrníků, který rozhodoval o další budoucnosti 

strany.5 Hajšman uvádí jako důvod údajné austrofilství, proněmecké sympatie a výnosnost 

jejich válečného obchodování na úkor druhých – jeho slovy vyjádřeno jinak „židovská otázka 

byla bolavým vředem, který jitřil, pálil a nehojil se“.6 Autor se zřejmě řadil k proudu 

negativně zaujatému.  

Otevřeně proti jednání sekretariátu vystoupili zejména prominentní a dlouholetí členové 

strany E. Lederer a G. Dubský a oznámili svůj odchod. Vyřešení citlivé otázky židovských 

straníků mělo být odloženo až na konec války, problematické bylo, že se spor dostal na 

veřejnost a ohrožoval i pověst strany.  

Veselý sám se dostal do osobního konfliktu s benešovským rabínem O. Krausem kvůli 

jeho údajné konformitě během války. S novým, negativním stanoviskem strany k židovským 

členům a občanům univerzálně se ale neidentifikoval. Svědčí o tom Dubského korespondence 

a nepřerušená spolupráce s benešovskými českožidovskými občany.7  

Když G. Dubský kvůli tomuto vnitrostranickému konfliktu odmítne Veselému spoluúčast 

v připravovaném tiskovém orgánu, zdůvodňoval své odmítavé stanovisko takto: „…nelze 

pracovat s těmi, kteří v kritické chvíli postavili se proti mně jen proto, že jsem židem, kde je 

 
5Koloman, Gajan, T. G. Masaryk a Židé.  In: T. G. Masaryk a československá státnost. Praha 2001, s. 85-104, 
zejm. s. 90. Dále Program české strany pokrokové. Praha 1912. Program se hlásil ke koncepci českožidovského 
hnutí, tj. k asimilaci s českým národem. ANM, F. Veselý, k. 29, inv. č. 2731/3, prohlášení G. Dubského sjezdu 
ze 17.4.1917.  
6Hajšman, J., Maffie v rozmachu, cit. s. 213, s. 211-214.  
7ANM, F. Veselý, k. 29, inv. č. 2731/3, G. Dubský F. Veselému 1918-1923.  
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záruka, že by se to při nejbližší antisemitské vlně neopakovalo?“ Bez důvěry ve spolupráci, 

bez skutečné podpory správní rady a redaktorů už prý nemůže být „neúmorným dělníkem“, 

kterého Veselý dříve znal. Na zmírnění své negace dodával: „To není nic proti Vám…Vy 

[Veselý]  jste mi vždy ve zlých dobách zachovával přátelství. Poměry ovšem byly silnější než 

Váš vliv.“8 Dubského zkušenosti a obětavost budou ve Veselého ambiciózních záměrech 

evidentně scházet. Česká stráž ani náznakem nedosáhla na úroveň Času, přirozeně se na tom 

podepsala především celková latentně likvidační situace pokrokové strany, ale odliv 

personální a finanční pomoci straníků židovského vyznání mohl zanechat negativní stopu.  

Řada židovských členů stranu opustila do začátku roku 1919, většinou s odůvodněním, že 

se realisté zpronevěřili původním myšlenkám. Na Veselého jako předsedu pokrokové strany 

se v této věci obrátil zejména prof. E. Rádl, teoretik realistické strany, když urgoval vyřešení 

poměru k Židům co nejdříve, v zájmu budoucnosti strany. Navrhoval svolat výkonný výbor, 

nebo jednat v důvěrném kruhu realistů - „dnešní poměr k Židům jest nemožný“, psal; realisté 

musí zastávat pokrokové zásady, proto ti, kdo mají „spády antisemitské se musí prostě 

podrobit“. „Slušné“ předválečné židovské straníky považoval za nutné získat zpět, ale „do 

voleb bude lépe dáti pokoj“, uzavíral Rádl v předtuše ztráty voličských hlasů.9 Latentní 

vnitřní diference a odkládání problémů, motivované i strachem z veřejného ventilování, 

stranu ještě dále oslabovaly (realista dr. Klíma z Brna situaci strany zhodnotil trefně: „zdá se 

mi, že někde v domě je nějaká mrtvola“).10 V podepsaném ortelu likvidace sice nehrály hlavní 

roli, ale je možné, že na její rychlosti se podepsaly.  

 
8ANM, F. Veselý, k. 29, inv. č. 2731/3, G. Dubský F. Veselému 7.2.1919. Vzájemné vztahy zůstaly přátelské, o 
čemž vypovídá vzájemná korespondence do roku 1923, resp. 1933, i fakt, že Dubský hned 22.10.1918 vyzýval 
Veselého, aby u něj vydal knihu o Masarykovi k informování „širokých vrstev“ a to jako muž k tomu úkolu 
nejpovolanější. Základem měla být Veselého přednáška na Žofíně roku 1910 při příležitosti Masarykových 60. 
narozenin. Tamtéž, 22.10.1918. 
9ANM, F. Veselý, k. 7, inv. č. 424,  E. Rádl F. Veselému cit. 13.5.1919. Zde zazněla také slova o tzv. Krausově 
aféře. Židovský rabín v Benešově měl na podzim 1914 veřejně deklarovat své rakouské vlastenectví a celkově se 
podle toho i v následujících letech chovat. Veselý mu nikdy neodpustil a varoval před ním své benešovské 
přátele. Občané Krausovi údajně prorakouské chování v nových podmínkách – při zjevných známkách 
celkového kolapsu Rakouska a zároveň šířící se vlně antisemitismu - rádi připomněli a jeho další veřejné 
působení znesnadnili. Veselý se za jeho osobu odmítl postavit – „nebudu prohlašovat za nepravdivé, co pravdou 
je a pomáhat z nesnází, do kterých [se] někdo sám přivedl“, argumentoval. Ještě v roce 1929 se Veselý k údivu 
Rádla odmítl ve prospěch Krause angažovat jak ohledně místa v českožidovském periodiku Rozvoj, tak u KPR. 
Tamtéž, E. Rádl F. Veselému 6.3.1929, F. Veselý E. Rádlovi 11.3.1929 (koncept dopisu). O atmosféře krátce po 
vzniku republiky vypovídá i to, že zdejší rabín Blán musel zavřít svou obchodní školu pro židovské děti, kde se 
učilo i německy, ačkoliv on sám se dlouho hlásil k češství. Židovský památník v Benešově.   
10ANM, F. Veselý, k. 5, inv. č. 252, R. Klíma F. Veselému 2.3.1919. Autor se znechuceně vyjadřoval o „ubohém 
hádání a jalovém povídání“, které dělá stranické poměry nesnesitelné, kritizoval zaměřenost na venkovské 
organizace s vědomím, že „bez hlavy v Praze“ neznamenají nic. Tamtéž, 22.12.1919. ANM, F. Veselý, k. 22, 
inv. č. 2595. Realisté a národní socialisté. inv. č. 2506. Též: Veselý, F., Realisté a národní socialisté. In: Jubilejní 
památník Československé strany národně socialistické, Praha 1927, s. 52 an. ANM, F. Veselý, k. 21, inv. č. 
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V červnových volbách 1919 získala Veselého strana minimální procento voličských  

hlasů – 0,3%. Známý prohradní novinář F. Peroutka viděl z odstupu několika let jeden 

z hlavních důvodů neúspěchu strany v kombinaci intelektualismu, přehnané teoretičnosti a 

absence schopných politiků, vůdce „pozůstalých a osamocených realistů“ Veselého v této 

souvislosti označil za „muže neobyčejné poctivosti, avšak malé výbojnosti a bez politických 

zkušeností“.11 „Sotva kdy vznikne davové hnutí, které bude mít za cíl jen učit myslit,“ vystihl 

ústřední problém realistů F. Peroutka. 12 Tuto charakteristiku psal sice autor pro poválečnou 

situaci, ale stejně dobře by mohla platit pro předchozí období - nové stranické vedení totiž 

svou koncepcí nadále vycházelo z předválečné situace. Jenže naděje na cestu z politické 

periferie nemohla vést přes Masarykovu novou popularitu a autoritu. Jak konstatoval historik 

A. Klimek: „Češi sice vysoce uznávají autoritu charismatických osobností, avšak odmítají 

politická hnutí opírající se jen o ně.“13

Rezultátem tohoto vývoje se stal likvidační sjezd strany pokrokové v karlínském 

Národním domě v lednu 1920. Vedení strany v čele s Veselým na něm všem straníkům 

doporučilo vstoupit do řad čs. socialistů. Kompromis s těmi, kdo fúzi odmítli, představoval 

nově ustavený Realistický klub, jeho členové se pro uchování ortodoxního realismu aktivní 

politiky vzdali.14 Většina ale zvolila řešení Veselého vedení. V proklamaci uváděla, že je 

k tomuto kroku nevedla touha o předvolební rozdělení mandátů, nýbrž snaha hlásat své 

zásady ve velkém politickém subjektu, jehož program odpovídal „ideovým základům 

realistické politiky sociální a pokrokové.“15 Politické ambice ovšem svou roli nepochybně 

sehrály.  

 
2521. O programu strany čs. národních socialistů, rozchodu s realisty, k T. G. Masarykovi. Blíže: Klimek, A., 
Boj o Hrad. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. 
I., Praha 1996. Týž, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XIII. (1918-1929), Praha 2000, s. 236 an. 
11Peroutka, F., Budování státu. III. Praha 1991, s. 906 ann, cit. s. 906. 
12Tamtéž, cit. s. 908. U C. Duška a V. Boučka , které označil za další dvě osobnosti strany, postrádal autor totéž 
– zkušenosti.    
13Klimek, A., Velké dějiny zemí Koruny české, s. 118. 
14Realistický klub vznikl v lednu 1920 jako volný mimostranický orgán v čele s Rádlem a Nejedlým, jeho 
členstvo směřovalo více nalevo než bývalí spolustraníci. Udržoval tradici realistického tisku (Realistická stráž, 
Realistický obzor, Nové Atheneum). Po odchodu Nejedlého skupiny do komunistické strany, splynul zbytek 
Klubu pod Rádlovým vedením se sociálními demokraty (1925). Ještě týž rok inicioval brněnský sociolog A. I. 
Bláha obnovení strany pokrokové v rámci snahy po reformě národního života postaveném na etické bázi. Ohlas 
našla tato snaha u filozofů a některých odborníků. Definitivně tento pokus skončil rokem 1928. Viz: Malíř, J.-
Marek, P. a kol., Politické strany, s. 388-9.  
15ANM, F. Veselý, k. 24, inv. č. 2671. Česká strana pokroková: důvěrná zpráva o výsledcích sjezdu 6.1.1920. 
Dále k dohodě obou stran zjara 1920: Národní shromáždění Republiky československé v prvém desetiletí, Praha 
1928, s. 1170; Sjezd zastupitelstva čs. socialistické strany z března 1920 umožnil členům Klubu poslanců strany 
pokrokové hospitovat nadále při všech jednáních, včetně porad předsednictva. Již před tímto aktem vstoupila 
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V rámci poválečného doznívání politického realismu se projevila určitá politická 

nepředvídavost, snad i myšlenková ustrnulost benešovského advokáta. Při obhajobě 

ortodoxního realismu podle všeho nereflektoval změny způsobené válečnými roky, 

neaktuálnost programu, který sveřepě obhajoval, fakt, že pro „sektářskou stranu“ není již 

v novém státě i novém demokratickém kontextu evropských států místo. Připustit konec 

samostatné strany ho donutil až naprosto evidentní propad u voličů a negativní přístup T. G. 

Masaryka a E. Beneše k autonomnímu postupu zbytku realistů.  

Socialisté nabídli novým členům funkce, úpravu svého Velikonočního programu (1918) 

směrem k pokrokovým zásadám  a určitou volnost působení. Je třeba uvést, že ve straně již od 

roku 1918 působilo realistické křídlo a svůj ideový vliv prokázalo právě při formulaci nového 

programu zjara 1918 – akcentem na řešení sociálních problémů, na kulturní část, pojetím 

českého socialismu jako kontinuální tradice české minulosti a vlastního smyslu národních 

dějin s důrazem na etickou stránku motivace jednání.16 Je tedy zřejmé, že když F. Veselý 

vysvětloval bývalým realistům ve venkovských organizacích sloučení s předválečným 

politickým protivníkem, měl k tomu připravenou půdu. Argumentoval proměnou strany ve 

státotvornou sílu, oceňoval programový národní (český) socialismus, kde se socialistický 

reformismus příhodně spojil s českým nacionalismem. U druhé české socialistické síly - 

sociálních demokratů – mu zásadně překážel deklarovaný marxismus, roli  hrála i výraznější 

stranická disciplína. Intencí prezidenta a E. Beneše totiž bylo pomocí Veselého skupiny 

směrovat čs. socialisty do hradních vod, tedy ideově stranu ovládnout a vytvořit z ní oporu 

tzv. Hradu, specifického fenoménu První republiky.17  

Při rozvolněnosti programu českých, resp. československých (národních) socialistů a 

s tím související sociálně pestré členské i voličské základně se takový cíl praktikoval mnohem 

snadněji než v jakékoliv jiné straně, kde by se podobná frakce pravděpodobně nedokázala 

prosadit. Realisté měli dodat intelektuální kapitál, je pravdou, že jistou výlučnost si zástupci 

 
strana do první Tusarovy vlády (Veselý v ní působil jako ministr spravedlnosti) v rámci Socialistického bloku se 
socialisty a sociálními demokraty. Když Veselý později komentoval rozchod se stranou, v níž „prožil svůj mužný 
věk“, tvrdil, že likvidace byla výsledkem obav, aby je nepostihla kopie osudu staročechů jako strany notáblů. 
Bez tmelící ideje, žurnalistické síly, jednoty kolem autoritativní osobnosti typu Masaryka si později uvědomil 
proměnu strany ve spolek, který se omezil na kritiku. Ideu je třeba prosazovat jinde: „musíme jít mezi lid, když 
nejde on za námi,“ uvedl.  ANM, F. Veselý, k. 21, inv. č. 2521. 
16Malíř, J.-Marek, P. a kol., Politické strany, s. 395-412, s. 764-780; o programu strany 1918 a 1931 s. 763-770. 
Na velikonočním programovém prohlášení se významně podílel např. bývalý realista prof. Krejčí a další členové 
nově přistoupivších skupin. S druhou vlnou realistů v roce 1920 se sice pracovalo na revizi programu, ale pro 
rozkol v přípravné komisi k ní nedošlo až do roku 1931, kdy vznikl nový program, nazývaný podle hlavního 
tvůrce, tzv. Benešův.  
17Viz: Klimek, A., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XIII. (1918-1929), Praha 2000, s. 236 an. 
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obou realistických vln v novém politickém uskupení vybudují. Zmíním se o tom dále 

v kapitole o vztahu F. Veselého k prezidentovi Masarykovi.18   

Ještě za stranu pokrokovou přijal F. Veselý v červenci 1919 post ministra spravedlnosti 

v první Tusarově vládě rudozelené koalice. Byl kandidátem prosazovaným prezidentem 

Masarykem  a ve  vládě zasedl díky jeho autoritě podobně jako další tři odborníci-ministři.19 

Jmenovací dekret vytyčil novému ministru spravedlnosti tuto náplň: „Z velkých úkolů, které 

Vás čekají, upozorňuji na justiční připojení Slovenska a Rusínska. Správě justiční jest dán 

naléhavý úkol našimi minoritami. Tento obor působnosti zajisté uvedete v organický soulad 

s ostatními resorty správními.“20

Vládní program reagoval na potřebu upevnit základy mladého státu, poukazoval zejména 

na vypracování definitivní ústavy, nutnou realizaci sociálních reforem, urovnání vztahu 

k menšinám, na nutnost překonat rozdíly mezi (rakouským) západem a (uherským) východem 

republiky a správní reformy. Levostředá vláda musela také odpovědět na vlnu socializačních 

požadavků, brzy se objevily obavy před bolševismem. Pozice vlády a s ní F. Veselého 

závisela na podpoře nejsilnější koaliční strany, sociální demokracie. Prohlubující se rozkol 

v jejích řadách na pravici a bolševizující levici činnost vlády výrazně poznamená, v září 1920 

povede i k její demisi.21

 
18Ke straně národně sociální (československých socialistů) viz: Harna Josef, Českoslovenští národní socialisté po 
první světové válce. Politická strana, členové a stoupenci. In: Sborník k dějinám 19. a 20.století, sv. 6, Praha 
1979, s. 355-380. Týž, Československá strana socialistická ve vládě a v parlamentě (1918-1922). In: ČsČH, 20, 
1972, s. 285-308. Klátil, F., Republika nad stranami. O vzniku a vývoji Československé strany národně 
socialistické (1897-1948). Praha 1992. A výše cit. práce Malíř, J.-Marek, P. a kol., Politické strany, s. 764-780.    
19Tusarova vláda byla ustavena 8. července 1919. K formování nové vládní sestavy po rozpadu vlády všenárodní 
koalice, zejména v souvislosti s Masarykovým protěžováním „realistických“ kandidátů viz: Klimek A., Velké 
dějiny, s. 114 ann. Týž, Boj o Hrad. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o 
prezidentské nástupnictví. I. Praha 1996, s. 113. 

Peroutka, F., Budování státu, II, s. 730 ann. ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2448. Výpisy ze zápisníků F. 
Veselého, opisy L. Kloudové, 1904-1925. Podle Veselého nabízel ministerstvo spravedlnosti původně Masaryk 
J. Taussigovi, ten ovšem odmítl. Masaryk do vlády proti přání stran prosadil čtyři odbornické ministry, vedle E. 
Beneše, ministra zahraničí bez politické příslušnosti šlo o agrárníka C. Horáčka (ministerstvo financí), za 
socialistickou stranu byli jmenování F. Heidler (ministerstvo obchodu) a F. Veselý (ministr spravedlnosti). 
Jmenování obou mužů se stane předmětem protestů socialistické strany, která se bude cítit prezidentovým 
postupem nejvíce poškozena a zejména ústy svých odmítnutých kandidátů (Svozil, Franke) se bude odvolávat na 
porušení principu paritního zastoupení.  
20ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 9. Jmenovací dekret prezidenta republiky při ustavení F. Veselého ministrem 
spravedlnosti 8.7.1919. K pověřovacímu listu též: Venkov. Ústřední list republikánské strany čs. venkova, roč. 
14, 1919, č. 160, 9.7., s. 1 an. Nový ministr byl veřejnosti v tisku představen jako předseda  strany pokrokové a 
jejího poslaneckého klubu v RNS, kde měla strana šest jmenovaných zástupců, dále jeho role v tiskovém 
družstvu Pokrok a příspěvky do Času. Zpráva o zapojené do prorakouského odboje neměla chybět: „Vynikl 
zejména za války jako neohrožený politik.“ Tamtéž, s. 6. 
21Klimek, A., Boj o Hrad. I, s. 140 ann. 
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Ministr spravedlnosti tak měl před sebou velmi krátkou dobu pro realizaci vlastní 

koncepce zastávaného postu. Na jaké priority se F. Veselý zaměřil, za koho nebo za jaké 

záležitosti byl ochoten se z titulu své funkce angažovat a projevily se v této vysoké státní 

funkci jeho programové devízy a hodnotové orientace?  

Působení v pořadí druhého čs. ministra spravedlnosti v budově bývalé kadetní školy na 

Praze 6, kde se ve 20. letech úřadovalo, spadalo časově do období, kdy se rozbíhaly 

dlouhodobé práce na unifikaci zákonodárství (prvním krokem měly být dílčí reformy ověřené 

praxí) a organizaci justiční správy, důležitá byla také otázka soudních zaměstnanců, zejména 

na Slovensku a Podkarpatské Rusi.  

V legislativní oblasti je za nedůležitější přínos v pořadí druhého čs. ministra spravedlnosti 

považován zákon o podmíněném odsouzení a propuštění jako součást snahy o postupnou 

modernizaci platného práva, konkrétně měl být tímto zákonem „splacen dluh po Rakousku“. 

Důvodová zpráva vládního návrhu zákona se odvolávala na vzory západních států a potřebu 

se v případě právních předpisů a praxe u dohodových států náležitě prezentovat. Veselý 

uváděl, že se do čs. zákonodárství dostává konečně „nový moderní duch, který nechce lidi 

napravovat tím, že je vězní a tak trestá skutek, ale chce mu předejít…poskytne možnost 

k nápravě“.22  

F. Veselý jako ministr navázal na svou agitaci proti lichvě - zákony z podzimu 1919 

zřizoval pro provinilé lidové soudy a umožnily proti ní zrychlený postup (ustanovení bylo 

označeno za „takřka drakonické, ale poměry zcela odůvododněné“). Podnět k „zvláštnímu 

tribunálu a zvláštního práva materielního pro vyšetřování a souzení těch, kdo se za války 

proti národu čsl. provinili a dosud proviňují“23 podal F. Veselý a s postupem, který u 

lichevních trestních činů navrhl, vyslovila souhlas již v srpnu 1919 prezidentská kancelář. 

Ministr uváděl, že nové zákony mají ambici „vštěpit důvěru v zákon, zdvihnout mravní 

cit…probudit lásku a svědomí lidské“. 24  

 
22Podmíněné odsouzení počítalo s jednoroční zkušební dobou, během níž se u dotyčného neobjeví „pití, hráčství, 
zahálka, nemravný život“, podmíněné propuštění vycházelo z účelu trestu jako nápravy, která nastala po uplynutí 
nejméně  dvou třetin z trestu, u doživotního trestu po patnácti letech. ANM, F. Veselý, k. 32, inv. č. 2870; k. 1, 
inv. č. 12. Zákon č. 562 Sb. z. a n. (z 17.10.1919, s účinností od 28.10.1919). Důvodová zpráva zákona 
připomíná sjezd českých právníků v roce 1904 a jeho požadavek zavést podobný zákon podle francouzského a 
belgického vzoru. Politická správa mohla v té době navrhovat pouze podmíněné odsouzení u mladistvých, 
konečné rozhodnutí měla Vídeň. Uherský právní řád zákon o podmíněném odsouzení a propuštění znal a na 
Slovensku jeho podoba platila. Proto F. Veselý a jeho personál při jeho tvorbě počítali s ustanoveními jako 
provizoriem před končenou likvidací duplicity trestního práva.  
23Národní shromáždění Československa v prvním roce republiky. Praha 1919, s. 263. 
24Šlo o protilichevní zákony ze 17. října 1919 (č. 567 a č. 568 Sb. z. a n.), zákaz vývozů některých položek 
zákon ze 18.3.1920 (č. 188 Sb. z. a n.), za porušení hrozila peněžní sankce do výše 2 miliónů Kč, příp. i trest 
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Na trestání lichvy měli podle nového zákona mít vliv také „prostí laici“ jako přísedící u 

soudu, s touto rolí se měla u všech sociálních vrstev cíleně pěstovat zodpovědnost, podle 

názoru Veselého mají právě laici „zdravý cit právní…znají život a jeho praxi“. To lze 

považovat za demokratizační opatření v duchu realistického i osobního programu F. 

Veselého. K částečnému uklidnění obtížné zásobovací situace měl přispět i zákaz vývozu 

důležitých životních potřeb stíhaný jako těžký delikt bez možnosti zmírnění nebo 

podmíněného odsouzení.25   

Naléhavým úkolem bylo řešení otázky soudních zaměstnanců. Pracovní síly soudů a 

justičních úřadů měly být v pojetí Veselého vzorem pro ostatní občany, vstřícným jednáním si 

získat důvěru veřejnosti a usnadnit tak přechod k „normálním poměrům“. Všechny kategorie 

žádaly po  ministerstvu zásadní úpravu svých platových poměrů a kariérního postupu, státní 

úředník měl podle požadavků dosáhnout výhod zemských nebo magistrátních kolegů; 

problém se dotýkal i zajištění národně českých kvalifikovaných sil pro východní část státu, 

zejména v případě soudců.26  

Ve prospěch vyřešení hmotných starostí kategorie zaměstnanců se F. Veselý angažoval 

již dříve, když spolu s dalšími poslanci předložili na jaře návrh na úpravu hmotných a 

právních poměrů obecních a okresních úředníků, kde počítali s dvojnásobným započítáním 

válečných let do postupu i penze. Příznačné je, že když se o pomoc prvního muže bývalé 

kadetky obrátili státní úředníci z jeho rodného kraje, apelovali nejen na krajanské vazby, ale i 

na znalost sociální situace, z níž F. Veselý avansoval do nové státní funkce.27   

Při obsazování notářských míst nebo hodnocení činnosti soudců – s důrazem na citlivé 

oblasti na Slovensku a Podkarpatské Rusi, v menší míře na Moravu, kde byla zřízena nová 

notářská místa - se u ministra spravedlnosti projevily vedle obecně profesních kompetencí 

tyto priority: národní identifikace, chování kandidátů za Velké války, rodinné poměry; 

 
nejvyšší. ANM, F. Veselý, k. 14, inv. č. 1463. Kancelář prezidenta republiky 1919-1935, dopis z 29.8.1919. 
Český směr, roč. XXI, 1919, č. 1 (178), 28.10., cit. s. 3. 
25Tamtéž. 
26ANM, F. Veselý, k. 32, inv. č. 2865; k. 33, inv. č. 2926. Intervence. Dále: Národní shromáždění 
Československa v prvém roce republiky, s. 260.  
27ANM, F. Veselý, k. 33, inv. č. 2927, inv. č. 2928,  inv. č. 2919; při vědomí důležitosti loajality státních 
zaměstnanců se F. Veselý angažoval v jejich prospěch, např. se mu podařilo přeřazení soudních úředníků 
z hodnostní skupiny E o stupeň výše, dostalo se mu za to poděkování „za neobyčejně vlídný a otevřený způsob, 
s jakým vždy a ve všem jednala…vzbudil již skomírající víru ve spravedlnost“. Tamtéž, inv. č. 2969/2. Věstník 
Svazu čs. soudních úředníků, roč. II, 1920, č. 6, 10.6.,  s. 1. 
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v profilech se objevuje i důraz na veřejnou činnost – spolky, literární a umělecké zájmy. Při 

rozhodování hrála důležitou roli i přímluva osoby Veselému známé.28  

V souvislosti s personálním obsazováním východních částí republiky sbíral F. Veselý 

informace, které se k němu z této oblasti dostávaly, poměrně citlivě reagoval na jejich celkové 

problémy spojené s divergentním vývojem druhé státního útvaru rakouské monarchie. Když 

se na jeho stůl dostal v září 1919 případ A. Hlinky, zaujala ho ze slovenského memoranda 

podané mírové konferenci obvinění z českého imperialismu horšího než nedávného 

z maďarské strany a z násilně importovaného „kacířství Husova“. Uznával pochybení, kterých 

se český národ při obsazování východních území dopustil, i proto měl být nadále opatrný, 

trpělivý postup, zejména v případě zažitého klerikalismu Slováků, českou devizou. Jenom 

dlouhodobé otvírání obzorů mělo Slovensku ukázat rozdíl mezi „skutečností, pravým 

náboženstvím a kněžskou řevnivostí“.29  

Veselého církevně kritický postoj, jak o něm již byla řeč, ho vedla ve funkci poslance a 

ministra (nakonec i  senátora) k účasti na prosazování požadavku ústavně zakotvené odluky 

církve od státu. Používal při tom argumentaci z Masarykových předválečných spisů. I po 

neúspěchu tohoto požadavku se několik osobností z okruhu Hradu opakovaně snažilo 

prospěšnost odluky připomínat, přední exponent skupiny T. Bartošek mohl s Veselého 

podporou počítat. 30   

Jako na propagátora pokrokových myšlenek v náboženském životě se na něj také obraceli 

představitelé evangelických církví. Pod proklamovaným požadavkem očisty veřejného života 

od náboženského vlivu si představoval pouze vliv katolický, zejména propojený s národní 

propagací polskou nebo s agitací za slovenskou autonomii, ale evangelický vliv na veřejný 

život vítal.31  

Pokračováním v angažovanosti F. Veselého v sociálně-politické oblasti bylo vládní 

nařízení na ochranu svobody dělnického sdružování. Na podzim roku 1919 totiž čelila vláda 

krizi kvůli tzv. továrnímu teroru, její tři socialističtí ministři podali demisi v protestu proti 

 
28K  národnostnímu aspektu soudních úředníků, obsazování notářských míst, rozšíření kvalifikace notářů pro 
východní část republiky apod.: ANM, F. Veselý, k. 33, inv. č. 2901; inv. č. 2926, inv. č. 2964, k. 39, inv. č. 
3212. Národní shromáždění republiky československé v prvém desetiletí. Praha 1928.  
29ANM, F. Veselý, k. 33, inv. č. 2873; k. 33, inv. č. 2874; k. 33, inv. č. 2901; k. 20, inv. č. 2496 (rkp.).   
30ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2495. Rozluka církve od státu. Náboženství a politika; k. 20, inv. č. 2495; k. 21, 
inv. č. 2547. Církev a škola . Dále, tamtéž, k. 7, inv. č. 495, Lev Sychrava Františku Veselému 12.10.1921; k. 
15, inv. č. 1724, Volná myšlenka F. Veselému 1920-1922 a inv. č. 1727. 
31Intervence a další podpora tamtéž, k. 42, inv. č. 3545; k. 42, inv. č. 3556, inv. č. 3603; k. 46, inv. č. 3852; k 14, 
inv. č. 1445, inv. č. 1482. 
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nátlakovému chování dosavadního sociálně demokratického vládního partnera v továrních 

závodech. F. Veselý se k ní solidárně připojil, ale prezident demisi ve snaze zabránit 

nežádoucím koaličním i státním otřesům nepřijal.32  

O smír obou levicových stran se mělo postarat vládní nařízení suplující příslušný zákon 

na ochranu koaliční a osobní svobody, jeho vypracování bylo svěřeno Veselému a sociálnímu  

demokratu L. Wintrovi, ministrovi sociální péče. 19. prosince schválila vláda jejich návrh: 

spory o propuštění z práce měly řešit rozhodčí dělnické soudy obsazené paritně členy 

odborových organizací, které se dostaly do sporu (výslovně bez zástupců buržoazie).33  

V pozici ministra spravedlnosti, člena ústavně-právního výboru a především muže T. G. 

Masaryka se F. Veselý věnoval také přípravám jazykového zákona (č. 122/1920 Sb. z. a n.). 

Atmosféra práce na tomto zákoně v sobě koncentrovala problémy z rakouských jazykových 

jednání a nacionálního napětí, jen s novou zvýhodněnou pozicí české strany.34  

F. Veselý obhajoval prezidentovu koncepci uznání národnostního principu a německé 

rovnoprávnosti na základě aplikace individuálních občanských práv a demokratických 

principů.35 Masarykův aktuální postoj dostal na stůl F. Veselý v srpnu 1919 s poznámkou 

 
32Celá krize souvisela s rostoucím sebevědomím sociálně demokratické levice, strana využívala své převahy 
v závodech a nutila i nevybíravými prostředky dělníky s odlišnou politickou orientací k přestupu do svých svazů 
a spolků. Zpráva ministerstva spravedlnosti klasifikovala tzv. tovární teror jako zločin. Proti této násilné praxi se 
v parlamentě postavila kromě opozice i socialistická strana a umělá jednota levice tak vzala za své. Peroutka F., 
Budování státu, II, s. 863. 
33ANM, F. Veselý, k. 32, inv. č. 2897. Zpráva ministra spravedlnosti (a soupis jednotlivých případů teroru nebo 
vydírání a žaloby k nim příslušející). Veselý se domníval, že samotné trestní řízení nedoprovázené výchovou 
dělnictva k vzájemné snášenlivosti prospěšné nebude, „naopak se prohloubí propast, čím více osob [bude] 
trestáno“. Tamtéž, k. 32, inv. č. 2897; k. 33, inv. č. 2897, inv. č. 2904-2905. Přes tento smírný kompromis se 
rozpory socialistických stran záhy vyhrotily do definitivního rozpadu společného bloku státotvorných stran 
s Veselého pokrokovou stranou. Viz: Národní shromáždění československé v prvém desetiletí, s. 66-69. 
Peroutka, F., Budování státu, II, s. 864. 
34K jazykovému zákonu a jeho souvislostem viz: Broklová, Eva, První československá ústava. Diskuse 
v ústavním výboru v lednu a únoru 1920. Praha 1992, s. 183 ann. Kural, V., Konflikt místo společenství? Češi a 
Němci v československém státě (1918-1938). Praha 1993. Peroutka F., Budování státu, III, s. 998 ann. ANM, F. 
Veselý, k. 33. inv. č. 2967. Materiál k projednávání jazykového zákona – jazykový program strany lidové, 
poznámky F. Veselého k předloze zprávy ústavního výboru, vládní osnova, minoritní návrh K.Kramáře aj. 
K tématu též Rádl, E., Válka Čechů s Němci. Praha 1928. 

Konečné znění ústavního zákona zakotvilo československý jazyk jako „státní, oficielní“. Za kvalifikovanou 
menšinu se považovalo 20% obyvatel neovládající československý jazyk. Přes všechny Masarykovy výzvy 
k odrakouštění státního života nakonec historik Václav Kural charakterizoval základnu jazykového práva jako 
„Rakousko naruby“ a jazykový zákon označil za „druhou redukci“ Masarykovy zakladatelské koncepce čs. 
státnosti a jeho umírněné národně politické filozofii. Kural, V., c. d., s. 19 ann. 
35K Masarykově pojetí řešení jazykového sporu před rokem 1914 a česko-německého soužití po vzniku státu 
např.: Gajan, Koloman (ed.), T. G. Masaryk a vztahy Čechů a Němců (1882-1937). Praha 1997. Nověji: Češi a 
Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 2004, zejm. 
Kučera, M., Předpoklady krystalizace Masarykova pojetí národnostní a státoprávní otázky, s. 11-29; Hain, R., 
Masaryk a státoprávní aspekty česko-německých vztahů (národ, stát, federalismu, sebeurčení), s. 115-135. Zde 
také relevantní soupis literatury.   
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„naprosto důvěrné“. Na prezidentovy podněty pak Veselý ve své aktivitě reagoval a podle 

aktuálního vývoje propagoval. 

Politický jazyk má význam mezinárodní, zdůrazňoval prezident, maďarská menšina 

v ČSR ztratila svou oporu mezinárodní izolací svého sousedního národního státu, německá 

menšina svou oporu ale má, pro nový stát je úprava vztahu s ní nejdůležitější: „Němci jsou 

posud našimi pány“, psal Masaryk. Podrobně rozebíral i slovenskou situaci. Veselý měl 

působit v dlouhodobé snaze o kulturní připoutání východní části státu, likvidaci tamní 

závislosti na německé a maďarské literatuře a tisku, ale vždy při respektování „citů“ a pozic 

maďarské a slovenské inteligence, na středních školách minorit stačí podle prezidenta zatím 

prosadit češtinu (slovenštinu) za fakultativní jazyk (řešení školské otázky musí být pozvolné). 

Požadovat za vnitřní úřední jazyk československý považoval za nereálné, nutná je podle něj 

naopak znalost němčiny a maďarštiny ze strany českých úředníků a učitelů (Veselý v reakci 

nato navrhoval peněžní prémie za odchod do národnostně smíšených krajů a to včetně 

německých úředníků) – Bismarck se taky učil jazyky národů, které chtělo Německo 

ovládnout, podotkl nakonec Masaryk.36  

Ve svých článcích, přednáškách i parlamentních vystoupeních se Veselý stavěl za 

uzákonění termínu „officielle“ pro československý jazyk, tedy za pojetí ministra zahraničí 

proti Kramářově nacionalistickému křídlu české politiky a jeho termínu „státní“. Věnoval své 

rozbory požadavku odpolitizování a odlehčení jazykové otázky (jazyk není projevem síly, 

dokazoval na příkladu židovského národa), odmítal zažité termíny z monarchie zatížené 

negativními konotacemi (vnitřní úřední řeč apod.): „Rakousko je vytvořilo k našemu ponížení 

a potlačení“,37 „…budoucnost státu nelze založit na národnostním útlaku nebo štvanici 

jazykové…v násilí, křivdě je vždy zárodek úpadku,“ stavěl se autor proti českým nacionálním 

náladám.38  

Správná cesta je podle něj ve vstřícném přístupu obou národů a německý národ musí 

pomáhat „vytvořit nové duševní prostředí, aby stará, hluboká rána jazyková od Vídně přestala 

 
36ANM, F. Veselý, k. 33. inv. č. 2967. Spis  T. G. Masaryka ze dne 30.8.1919. Masaryk se věnoval i otázce 
nápisů, dále u mincí navrhoval latinské názvy a „jistou kvótu papírových peněz udělat slovensky“, aby se 
negovaly nežádoucí reminiscence na dualismus. Rozebíral i jazykovou otázku v poměru k armádě. Dále 
Peroutka, F., III, s.  998. 
37Dr. Veselý, ministr spravedlnosti v Benešově, in: Blaník, roč. II. 1920, č. 17, 24.4, s. 2. Proti sporům o termín 
„oficiální“ namísto „státní“, protestům kvůli ústavního nezakotvení češtiny jako vnitřní úřední řeči nebo 
povinného vyučování ve většinovém jazyce uváděl, že jde jen „staré ozvuky našich zápasů jazykových…zpíváme 
dál tu starou písničku, jako by nebylo 28. října 1918“. ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2488. 

38 ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2488. 
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bolet“39 a jinonárodní úředníci i čs. Němci obecně si uvědomili potřebu znalosti 

československého jazyka pro svůj profesní i osobní život. Získání občanů německé národnosti 

pro podporu čs. státu mělo být funkčním vzorem ostatním národnostním menšinám, výrazem 

čs. přístupu by podle Veselého byla také náročnost přípravy státních úředníků (důkladné 

jazykové znalosti němčiny, maďarštiny i polštiny navrhoval honorovat zvláštním způsobem, 

kariérní postup podmiňoval několikaletým pobytem ve smíšeném území nebo na Slovensku 

za účelem praktické zkušenosti a znalosti poměrů).40  

V pojetí jazykové otázky u benešovského advokáta je možné zachytit myšlenkový posun. 

Původně nezastával tak umírněné názory a nacionální tón, který vyčítal národním 

demokratům, později zazněl zřetelně i v jeho nepublikovaných rukopisech.41 Osobní a snad i 

typicky středostavovské přesvědčení ale během ústavních příprav zcela překryje koncepce 

Hradu podpořená argumentací mezinárodního postavení státu a pragmatickou úvahou o realitě 

národnostního státu. Považuji za přínosné, že F. Veselý tyto smířlivé, konciliantní úvahy 

předkládal čtenářům i posluchačům, které ovládal revanšismus, touha po ostrém 

protiněmeckém postupu.42    

Při příležitosti prvního výročí 28. října se v Českém směru, deníku strany čs. socialistů, 

objevilo interview s ministrem spravedlnosti. Redaktor uvádí, jak překvapivě na něj působilo 

demokratické přijetí, „beze všech obřadností“, ministr Veselý je podle líčení muž na svém 

místě, vše jde pod jeho rukama rychle, energicky, ale klidně zároveň, na což upozorňuje již 

jeho charakteristický příchod: „…jde pěšky ze svého bytu křepce a mladistvě…ihned přijme 

 
39ANM, F. Veselý, k. 22, inv. č. 2631. Jazykový zákon. 1920. 
40ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 2488; k. 32, inv. č. 2874, inv. č. 2877. Podobně požaduje ministr spravedlnosti 
přihlížet k potřebám doby i při úpravě poměrů v armádě či četnictvu, odkud přicházely na jeho ministerstvo 
stížnosti na rakouské předpisy, velící řeč apod. 
41K vývoji jeho pojetí viz např. vyvozované důsledky ze známého výroku: „Snad spíše se had na ledě ohřeje, než 
Němec Čechovi dobrého dopřeje“ (1918); na začátku roku 1919 ještě uvažoval o nepřátelském vnitřním a 
vnějším ohrožení státu: Němci, komunisté, Maďaři, monarchisté, klerikálové, slovenští nespokojenci, kapitalisté, 
šlechta i A. V. Frič, odpůrce E. Beneše. Při takové konstelaci německé menšiny podněcují slabost ČSR -  je z 
nich prý „20% velezrádců“ a „30% na vahách“. Zdroje takových výpočtů bohužel autor neuvedl. V roce 1920 již 
přesvědčuje: „bojovali jsme o svobodu a ne o nadpráví, které zničilo Rakousko“, s citací slov Cavoura o politice 
msty jako té nejhloupější a dodatkem, že početní poměr národů (u německé menšiny o milión podhodnocený 
v porovnání s oficiálními statistikami) to ani nedovoluje. Německou iredentu „nezdoláme…nevydržíme ji“, 
německo jazyčná propaganda je silná, svět německy čte - česky nikoliv – uváděl, cizojazyčná propaganda 
ovlivní USA a odtud Anglii i Francii. Jde o mnohem víc, než o nápravu pocitu křivdy, zdůrazňoval Veselý na 
začátku roku 1920 a reagoval tak i na výčitky, že se nezasadil za „národně české“ stanovisko. Cit. ANM, F. 
Veselý, k .45, inv. č. 3829. Několik myšlenek. 1918; tamtéž, k. 20, inv. č. 2496; k. 22, inv. č. 2631; k. 20, inv. č. 
2488; k. 33, inv. č. 2967; k. 33, inv. č. 2946. 
42Blaník, roč. II, 1920, č. 17, 24.4, s. 2. ANM, F. Veselý, k. 33, inv. č. 2967. Politika minoritní 8.2.1920.  ANM, 
F. Veselý, k. 22, inv. č. 2631. Jazykový zákon. Článek vyšel v Čase 15.6.1920. K prováděcím nařízením 
s nacionálním podtónem: Veselý, F., Jazyková nařízení, in: Bratrství, roč. IX., 1926, č. 17, 1.5., s. 2. 
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referenty“. Kolem poledne přichází za manželem M. Veselá, aby se ministr v jejím doprovodu 

po další procházce odebral na oběd do svého pražského bytu v Nerudově ulici. Zažitý vzor 

rodinného oběda tedy fungoval i v nových podmínkách, jen z pracovny F. Veselého bylo nyní 

na prostřený stůl dál než v benešovském bytě.43  

F. Veselý se v rozhovoru věnoval především tématům protilichevního zákonodárství, 

dosavadnímu vývoje republiky i její budoucnosti – tady vyjádřil neomezený optimismus:  

„…důvěřuji pevně, že touha po svobodě, po demokracii a socialismu, který lid náš chová, 

zajistí pořádek naší republice a upevní její základy.“44   

Při bilancování jednoroční existence Československa se F. Veselý podrobně věnoval 

úvahám, zklamáním i nadějím. V rukopisech zaznívá zkušenost z ministerského působení i 

reflexe množství memorand, suplik a stížností došlých na jeho adresu. Myslím, že se v nich 

více než jiným tématům věnoval zajímavému fenoménu, kterému se říká „česká národní 

povaha“ (bez ohledu na oprávněné pochyby existence něčeho tak nedefinovatelného a 

generalizujícího). Argumentace závaznými etickými normami se objevuje zejména v jeho 

kritice sledovat jen osobní prospěch („…vysoká vlna národní vůle opadla v hladinu 

rozbrázděnou drobnými vlnkami a vlnami osobních zájmů“) při ignorování faktu, že „stát 

jsme my“, žádný občan se  nemůže vyvázat ze spojení s úspěchem nebo nezdarem nového 

státu. Bezkoncepční kritiku vyčítal jmenovitě středním městským vrstvám bez bližší 

specifikace takových zástupců („pouhá nespokojenost, pouhé hubování, radost z každého 

neúspěchu vládního i státního…stálé těšení na převrat“) a její kořeny prý stopoval do 

rakouských poměrů, kdy podle životopisů tehdejších českých politiků byla politickou školou 

hospoda nebo kriminál. A v novém státu za sebou národ podle něj táhne závaží minulosti - 

výchova „černožlutého policajta nebo byrokrata“ naučila Čechy nestarat se o „obecné dobré“. 

Pořádek nenastane bez občanské angažovanosti, bez převzetí odpovědnosti, apeloval Veselý 

(nikdo nám nepřinese „blahobyt na stříbrném táce“).45  

Když hledá příměr mezi minulostí a přítomností, použije příznačně srovnání rakouské 

armády a sokolské organizace. Na její tradici musí podle něj český národ navazovat, svobodu 

 
43Návštěvou u ministra Národní obrany a spravedlnosti. In: Český směr. List strany národně socialistické na 
českém západě, roč. XXI, 1919,  č. 1 (178), 28.10., s. 2 an. Cit. s. 2. ANM, F. Veselý, k. 14, inv. č. 1379. Dopis 
z 22.10.1919 s okruhem otázek na připravované interview zněl 1. jakých výsledků po právní stránce dosáhla 
republika během své jednoroční existence, 2. jaké naděje vkládá ministr v nový zákon o stíhání lichvy, 3. co 
může jako právník říci k Munově a Hlinkově případu a  na závěr, 4. jak vidí budoucnost republiky.  
44Český směr, roč. XXI, 1919, č. 1 (178), 28.10., cit. s. 3.  
45ANM, F. Veselý, k. 22, inv. č. 2629. Po prvním roce. Další úvahy tamtéž, k. 20 -22 (rkp.). 
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ale není možné vnucovat těm, kdo pro ni „nejsou zralí a neumějí v ní žít“.46 Přesto ale doufal, 

že o příštích Vánocích budou veřejné poměry vykazovat znatelné změny. Až do druhé 

poloviny 20. let se F. Veselý k podobně založené bilanci uplynulého roku sice pravidelně 

vracel, ale o zlepšení v tomto ohledu nemluvil.  

Jak zhodnotit krátké působení F. Veselého ve funkci minstra spravedlnosti? Nastoupil ji 

jako Masarykův člověk a odborník – činnost odbornických ministrů političtí komentátoři a 

profesionální politici hodnotili přinejlepším rozporuplně a i když jejich časté prosazování 

prezidentem v tomto odporu roli hrálo, nedostatek zkušeností pro výkon dané funkce byl 

stejně důležitý. V případě Veselého se (kromě počátečních protestů socialistů z jiných 

důvodů) větší kritika neobjevila.47

8.1 Senátorem. 

I když se ještě v průběhu 20. let objevovaly ze strany prezidenta Masaryka plány na nové 

angažování F. Veselého ve vysoké, aktivní politice, nikdy k tomu již nedošlo.48 Benešovský 

 
46ANM, F. Veselý, k. 21, inv. č. 2501 (rkp.). Nesnáze české politiky. Veselý používal při rozboru „hospodské 
výchovy“ i srovnání českého a ruského národa na bázi uznávaného rozboru ruské reality z pera T. G. Masaryka.   
47Hlavní proud díků pocházel z východních částí republiky, kam v dané době směřovala v intencích vládního 
programu pozornost celé vlády, nejen ministerstva spravedlnosti. ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 12. Zhodnocení 
činnosti F. Veselého ve funkci (1919-1920); k. 33, inv. č. 2969; k. 32, inv. č. 2872/2. Dále: Klimek, A., Velké 
dějiny zemí, s. 288 
48Hned při plánech na personální složení druhé Tusarovy vlády s ním prezident počítal jako s odbornickým 
ministrem na stejný post jako před parlamentními volbami na jaře 1920. Prosazení jeho a dalších jmen 
z Masarykova seznamu naráželo na odpor koaličních stran, nenahrávaly mu ani volební výsledky čs. socialistů. 
Do debat o sestavní několika dalších vlád sice jméno Veselého prezident zařadil, A. Švehla dokonce vstřícně 
před jmenováním Benešova kabinetu souhlasil se zastoupením senátorů, tedy i Veselého, ale ani tehdy ani 
později se nového zastoupení v některé meziválečných čs. vlád F. Veselý nedočkal. Klimek A., Velké dějiny, 
XIII, s. 291; týž, Boj o Hrad. Hrad a Pětka 1918-1926, I, s. 183.  

Sám Veselý vyzýval své kolegy v senátu, aby se nenechali připravit o právo politické práce ve vládě, uváděl, že 
není věcí ctižádosti, ale plněním povinnosti na základě volby voličů. Tento požadavek ani jeho vystoupení pro 
změnu v postavení senátu se jak známo nenaplnil. od roku 1920 do poloviny 20. let směřoval do vlastních řad 
příznačné varování, že z jednoho dvou případů vyloučení z podílu na státní moci se stane tradice, stav 
méněcennosti senátu přirovnával k umělci, „který neumí na státním klavíru hrát oběma rukama, které mu ústava 
dala, a proto brnká písničku jen jednou rukou ve vysokých tónech poslanecké sněmovny“. ANM, F. Veselý, k. 
21, inv. č. 2508; cit. k. 45, inv. č. 3845. Jenom iniciativa senátorů může změnit, aby nebyla druhá komora 
parlamentu  „pouhým sacím papírem na osušování usnesení poslanecké sněmovny anebo pouhým korektorem 
slohových, věcných nebo právních chyb druhého činitele zákonodárného“. Veselý F., O senát. In: České slovo, 
roč. 16, 1924, č. 28, 1.2., s. 1. Jenže musel konstatovat, že vyloučení možnosti senátorů vstoupit do vlády z roku 
1922 bylo „mlčky přijatou ránu do obličeje“. Tamtéž, k. 21, inv. č. 2514. Chybu viděl Veselý již v počátku této 
instituce, když se ustavila praxe vlády politických stran, resp. tendence soustředit moc do rukou úzkého okruhu 
politiků (později brojil v rámci hradní intence proti tzv. Pětce) a s tím spojené zákulisní jednání, nechuť jednat 
ve větším počtu, návrhy senátu na změn předloh jsou podle něj za dané konstelace považovány za „mentorování“ 
nebo zdržování. Dále bylo prý omylem, že se neprosadilo členství zástupců hospodářských a vědeckých 
korporací (socialistická strana měla ve svém programu zřízení hospodářského parlamentu). Senát měl být tedy 
vůči poslanecké sněmovně odlišným orgánem – ta by řešila pouze „běžné otázky denního politického života“. 
Podle jeho názoru je třeba využít fakt, že v senátu chybí  tendence k „politickým vřavám a kraválům“ a naopak 
se ukazuje „smysl a způsobilost k vážné práci“. ANM, F. Veselý, k. 21, inv. č. 2514 (rkp.). Je zřejmé, že 
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advokát od roku 1920 až do své smrti byl pouze členem druhé komory čs. parlamentu. Do 

senátu úspěšně kandidoval za župu královéhradeckou a pardubickou, kde se až do roku 1935 

mohl jako národní socialista opřít o stabilní voličskou základnu. Během patnácti let v řadách 

československých senátorů mu bylo adresováno množství žádostí o intervenci i jinou formu  

podpory. Možnosti jeho pomoci a vlivu rozšířily přední funkce ve finančním a ústavně-

právním výboru (zasedal i ve stálém výboru) nebo v podnicích spojených se skupinou Hradu. 

Není od věci zde uvést, že v rámci strany a senátních výborů úzce spolupracoval se 

známým pražským advokátem Antonínem Kloudou, přítelem, dcery Ludmily. A. Klouda, 

před rokem 1918 člen státoprávně pokrokové strany, se v letech 1926-1938 stal 

místopředsedou Klofáčovy strany. Od roku 1924 bylo přátelství obou mužů posíleno i  

příbuzenským poutem, když se sny A. Kloudy, Ivan, stal manželem Veselého nejmladší dcery 

Ludmily.49

Menší procento žádostí se odvolávala přímo na Veselého úzkou vazbu s prezidentem 

Masarykem, příp. i s ministerstvem zahraničí v čele s E. Benešem nebo Alicí Masarykovou 

v rámci její činnosti v sociální oblasti. Mě bude zajímat, pro jaké případy byl ochoten se 

benešovský advokát angažovat, zda se v jeho rozhodnutí projevila hodnotová orientace.   

Většina žádostí o intervenci se týká obsazování pracovních míst. Nejčastější žadatelé se 

řadí ke kategorii učitelů nebo bývalých legionářů (což souviselo zjevně s jeho dvěma syny-

legionáři i koncepcí Hradu, Veselého podpora legionářských organizací byla markantní) 

v menším zastoupení se objevují státní úředníci nebo dělníci. Více než polovina žadatelů se 

mohla zaštítit  přinejmenším vzdálenou vazbou na přátele nebo známé F. Veselého, pokud již 

ne přímo na jeho rodinu, většina z nich pocházela z jeho východočeského volebního obvodu 

 
Veselého koncepce senátu se zakládala na pojetí prezidenta, V. Bouček, Masarykova „šedá eminence“, také tuto 
koncepci jako zpravodaj ústavního výboru (neúspěšně) při koncipování ústavy prosazoval. Senát zůstal v pozici 
„vznešeného penzijního ústavu“ do konce První republiky. Peroutka, F., Budování státu, III, s. 952 ann., cit. s. 
957. 
49A. Klouda (1871-1961) se narodil v Lysolajích u Prahy, od mládí byl veřejně činný - jako student se účastnil 
pokrokového hnutí, zapojil se do práce pokrokářských časopisů, byl stenografem v procesu s tzv. Omladinou. Po 
něm byl vypovězen do Štýrského Hradce, kde pokračoval ve studiu práv, promoval v Praze 1898. Advokátní 
kancelář si otevřel na Malostranském náměstí, jeho pět synů  se kromě nejstaršího (o nejstarším Ivanovi viz níže) 
zapojilo po studiu pražských práv do její činnosti. V roce 1918 vstoupil A. Klouda do České strany socialistické, 
později její místopředseda a senátor (1920-1935). V letech 1919-1935 byl postupně viceprezidentem a 
prezidentem Advokátní komory. Stal se advokátem E. Beneše, ve straně socialistické reprezentoval s Veselým 
výrazné křídlo Hradu, které definitivně upevnilo svou pozici po roce 1926 (viz níže), po nacistické okupaci se 
zapojil do domácího odboje, gestapo ho zatklo roku 1943, přežil věznění v Osvětimi i Buchenwaldu, po roce 
1945 se do komunistické perzekuce stal ještě krátce prezidentem Advokátní komory, působil i jako předseda 
Klubu omladinářů-devadesátníků. Tomeš, J. a kol., c. d., II, s. 82. Dále: Balek, P., Vzestupy a pády jedné rodiny. 
Ivan a Ludmila Kloudovi. Diplomová práce FF UK, Praha 1999, s. 18-29. K jeho činnosti v socialistické straně 
také: ANM, F. Veselý, k. 34, inv. č. 2970, inv. č. 2983; k. 44, inv. č. 3818-3826; k. 46, inv. č. 3852-3863.  
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nebo Benešovska. Menší procento žádostí přicházelo z Moravy, kde jednak doznívaly 

kontakty z Veselého koncipientské praxe, nové konexe navazoval po roce 1918 při činnosti 

v rámci projektu Americké domoviny v Brně-Králově Poli (viz dále). Další žadatelé se 

ozývali ze Slovenska a asi díky synovi usazeném na Podkarpatské Rusi, kam F. Veselý jezdil 

s přenáškami nebo vystupoval v rámci předvolební stranické agitace se objevily supliky i 

z této části republiky.50  

Učitelská obec znala benešovského senátora jako zastánce svých profesních zájmů již 

z období před rokem 1918, kdy se na tuto kategorii zaměstnanců soustředil zájem realistické 

strany. Nyní se okruh působnosti F. Veselého rozšířil z lokálních nebo okresních poměrů na 

vyšší státní úroveň, kromě platových otázek se s podporou dalších senátorů v první polovině 

dvacátých let soustředil na odstranění reliktů církevního, tj. katolického vlivu 

v československém školství (s přihlédnutím ke specifikům Slovenska). Realistický důraz na 

vzdělání a výchovu české mládeže se rovněž ozývá v pokračujících podpoře studentů obou 

pohlaví po roce 1918, v zápase za kvalitnější podmínky studia.51 Není bez zajímavosti, že 

v rámci této podpory pravděpodobně pozitivně zasáhl i do kariéry literárního historika V. 

Černého, s jehož otcem se Veselý znal dlouhá léta, Černého habilitační spis Titanismus 

v západoevropské literatuře přinesl do Lán osobně F. Veselý.52  

 
50ANM, F. Veselý, k. 33, inv. č. 2901-2913, inv. č. 2918-2928, inv. č. 2932-2939, 2968-2969; k. 39-41; k. 42, 
inv. č.  3554, 3559, 3560, 3562, 3575, 3577, 3593, 3647; k. 43, inv. č. 3793; k. 45, zejm. inv. č. 3829-3842; k. 
46, inv. č. 3854; k. 5, inv. č. 269; k. 4, inv. č. 58, inv. č. 208, k. 8, inv. č. 506-615; dále i k. 14-15. ANM, F. 
Veselý, k. 34, inv. č. 2970/1-2. V souvislosti s pověstným stranictvím První republiky je třeba zmínit, že ne vždy 
dbal Veselý pokynů vedení čs. socialistů pokud šlo o vnitrostranická pravidla angažovat se pouze ve prospěch 
straníků nebo socialistických voličů. Apel na nutnost doporučení stranických organizací, dokladu o zaplacení 
stranické daně s členskou legitimací při každé podniknuté intervenci se několikrát opakoval, i z toho usuzuji, že 
ho Veselý příliš nectil. 
51Např. se angažoval proti nedostatečnému finančnímu krytí sociálních potřeb studentů ze strany státního 
rozpočtu, za zákon umožňující státní pomoc rodinám učitelů zadlužených vinou války, za úpravu platů učitelů 
národních škol na úroveň státních úředníků (1919) se srovnatelným vzděláním, známou se stala také Veselého 
podpora při kritice školského zákona schváleného roku 1921. ANM, F. Veselý, k. 41, inv. č. 3417. K tématu 
podpory učitelů a studentů tamtéž, k. 40, inv. č. 3267; k. 42, inv. č. 3554, inv. č. 3560-3562, inv. č. 3575-3577; 
k. 43, inv. č. 3731; k. 45, inv. č. 3845, inv. č. 3838; dále Národní shromáždění Československa v prvním roce 
republiky, Praha 1919, s. 270. Také: Honner, J., Dr. František Veselý a učitelstvo, in: Blaník, 16, 1935, č. 39, 
28.9., s. 13.   
52ANM, F. Veselý, k. 4, inv. č. 103, V. Černý F. Veselému zejm. 1921, 1929, 1935. Podle této korespondence se 
Veselý angažoval u ministerstva školství a národní osvěty na podporu žádosti svého přítele V. Černého o udělení 
státního stipendia pro jeho mladšího syna Václava. V. Černý (1905-1987) studoval na francouzském lyceu 
Carnot v Dijonu, podle korespondence je možné, že s Veselého pomocí získal v roce 1929-1930 také místo 
profesora na brněnské reálce. Jeho otec žádal Veselého o radu a přímluvu i při synově habilitačním řízení – 
v komisi měl totiž zasednout i Veselého známý dr. Tille, podporu habilitace u prezidenta ale Veselý odmítl. V. 
Černý ml. na Veselého vzpomínal jako na otcova věrného druha viz: Černý, V., Paměti. I (1921-1938). Brno 
1994, s. 136 an. Považuji jeho charakteristiku několika vybraných „osvícených starých realistů“, 
„spolubojovníků, svědků někdejších Masarykových zápasů“ za zajímavou: „bylo v nich něco pateticky 
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Z jiných intervencí je zajímavá ta ve prospěch bezplatného sklářského kurzu vánočních 

ozdob jako řešení tíživé nezaměstnanosti od počátku 30. let 20. století. Opět šlo o volební 

obvod F. Veselého – kurzy měly pomoci dělníkům po ztrátě zaměstnání v oblasti Hořicka a 

Královédvorska. Intervence benešovského senátora na ministerstvu sociální péče se ukázala 

jako rozhodující. Díky subvenci státu proběhly kurzy opakovaně, na výuku nových metod 

byli pozvání odborníci z Německa. Mluvím o tomto případě proto, že se z kurzů stal poměrně 

úspěšný podnik a výroba vánočních ozdob se zde stala tradicí.53

Jinou sférou jeho angažovanosti se stala podpora zájmu českých menšin v národnostně 

smíšených oblastech Čech nebo pomoc proti maďarské nebo luďácké agitaci na východě 

státu.54  

Pokud jde o přímé intervence u prezidenta Masaryka nebo prostřednictvím Kanceláře 

prezidenta republiky (KPR), jej jich zaznamenáno málo, z nich za zmínku stojí podpora 

udělení šestimístné finanční dotace z peněžního daru T. G. Masaryka na léčby rakoviny ve 

prospěch moravských vědeckých pracovníků a brněnského Domu Útěchy. V jiném případě 

mohla léčebným účelům v republice prospět i Veselého vazba na Bern, Ženevu nebo Paříž 

díky jeho zeti, čs. vyslanci a zástupci ČSR u Společnosti národů, také delegáta u 

Mezinárodního úřadu práce. Příbuzenství tak mělo pomoci i sanaci léčby TBC v ČSR ze 

strany mezinárodních úřadů.55

 
oddaného…tu až komicky sebeobětavého jako v těch prvních dvanácti okolo Vyvoleného“. O V. Černém viz: 
Tomeš, J. a kol., c. d. , I, s. 207-208. 
53Původní nápad vyšel od sklářského ústavu v Hradci Králové v roce 1931 a měl řešit situaci nezaměstnaných 
zejména vesnického zázemí v okolí Doubravic u Dvora Králové. Získáni byli němečtí odborníci s cílem, aby 
německý dovoz ozdob (údajně za 1,5 miliónu K ročně) nahradila tuzemská výroba. Veselý bezprostředně 
zakročil u ministra L. Czecha. Výrobkům vyšlých z kurzů se na českém trhu dařilo, v roce 1933 s nimi 
uspořádali v Praze výstavu. Veselý podnik podpořil i soukromým finančním darem. ANM, F. Veselý, k. 4, inv. 
č. 100; k. 15, inv. č. 1563; k. 43, inv. č. 3751. V roce 1981 oslavili tito výrobci skleněných ozdob padesát let své 
existence. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články, Skleněná krása z Podkrkonoší, in: Lidová 
demokracie, 17.12.1981.  
54Žádosti pocházely opět z podobného sociálně-profesního milieu jako ty již zmíněné; šlo o učitele, úředníky, i 
četníky nebo zástupce pohraniční finanční stráže. Národní rada československá ho dokonce považovala za 
důvěryhodnou osobu pro určení „kádrového profilu“ některých osob ucházejících se o koupi pozemků nebo 
pronájem objektů  na smíšením území Čech. ANM, F. Veselý, k. 15, inv. č. 1553; dále: k. 15, inv. č. 1550; k. 34, 
inv. č. 2970/5, inv. č.  2970/6; k. 39, inv. č. 3114, inv. č. 3125; k. 41, inv. č. 3402, 3516, 3534; k. 42, inv. č. 
3584; k. 43, inv. č. 3810; k. 45, inv. č. 3846.  
55ANM, F. Veselý, k. 4, inv. č. 55, K. Amerling F. Veselému 1923, koncepty Veselého dopisů, telegram. 
(S rodinou Amerlingů se stýkala  již Veselého tchyně, ale možná příbuzenská vazba je nejasná). R. Flieder se na 
pokyn Veselého měl starat o propagaci výsledků československých odborníků při léčby TBC v příslušných 
mezinárodních kruzích, doporučil podle všeho tchánovi také jména osob, u kterých se podle něj dala očekávat 
pozitivní odezva. Uvědomuji si, že míra pomoci Veselého se zde těžko určuje (navíc detaily se poté dojednávaly 
mezi oběma muži osobně na schůzce v Popradě), ale uvedla jsem ji zde jako příklad možností, které se 
v příbuzenských sítích a známostech Veselého pro intervence otevíraly.   
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Při pročítání žádostí do popředí vystupuje orientace F. Veselého na sociální oblast. 

Podporu vyjadřoval uváženou intervencí, zřídka přímou finanční pomocí. Sítem v již 

zmíněném množství mu podle všeho byly osobní známosti – na význam konexí se konečně 

téměř všichni žadatelé odvolávali.  

Po skončení ministerského období se manželé Veselí přestěhovali zpět do Benešova. Oba 

zde navázali na svou předválečnou veřejnou činnost. Po roce 1918 však svou prestiž v rámci 

Benešova výrazně posílili, konečně pouze do jejich zdejšího domu zavítal opakovaně 

československý prezident i s členy své rodiny nebo E. Beneš a oni byli na oplátku pravidelně 

hosty na Hradě. Míru moci a vlivu jednotlivých zástupců lokální elity je možné odvozovat i 

z jejich umístění při vítání reprezentantů státní moci nebo jiných delegací, na slavnostech 

apod. F. Veselý stál po roce 1918 na předním místě, vystupoval v pozici hlavního řečníka. 

Tradičním doplňkem při takových příležitostech byla obvykle umělecká vložka děvčat školou 

povinných a není překvapením, že zkušenost s veřejným vystupováním zde získávaly 

především vnučky manželů Veselých.56   

F. Veselý kontinuálně navázal na svou předválečnou činnost v komunální správě. V 

demokratickém volebním systému po roce 1918 kandidoval Veselý za stranu čs. (národních) 

socialistů. Její volební výsledky v Benešově ukazovaly pod jeho vedením na stabilní voličské 

zázemí.57 V roce 1921 byl zvolen i starostou města. Zčásti se jednalo o uznání jeho předchozí 

činnosti, ale větší roli pravděpodobně hrál pochopitelný kalkul získat do čela města bývalého 

ministra a využít jeho široké kontakty. F. Veselý ale pro jiné pracovní zatížení funkci brzy 

 
Pokud jde o finanční dar na léčbu rakoviny na Moravě (nakonec snad celou částku 2 miliónů Kč získal moravský 
ústav) je význam Veselého zásahu zřejmý z dopisů. Tamtéž, k. 4, inv. č. 58, B. Albert F. Veselému 1924-1934, 
koncepty Veselého dopisů. Podpor týkajících se československého zdravotnictví bylo více. Např. finanční sanace 
nových oddělení nemocnic ze strany KPR na základě doporučení Veselého. ANM, F. Veselý, k. 43, inv. č. 3739, 
inv. č. 3740, inv. č. 3808; k. 15, inv. č. 1752; k. 42, inv. č. 3661.  
56Veselý, F., Prezident Masaryk a Benešov (1901-1922), in: Blaník, roč. 6, 1925, č. 10, 7.3., s. 2. ANM, F. 
Veselý, k. 61, inv. č. 4043. 
57SOkA Benešov, Archiv města Benešov, k. 188, inv. č. 1006, volby do obecního zastupitelstva. Podle výsledků 
z prvních čs. voleb z června 1919 zaujal blok socialistů a pokrokové strany druhé místo po sociálních 
demokratech (voličskou základnu zdejších realistů po roce 1918 nepochybně oslabilo, že bývalí členové 
židovského původu vstoupili do strany pokrokových Židů), když získal 33% voličských hlasů. V roce 1923 
socialisté jednoznačně zvítězili s 9 mandáty (s počtem hlasů 980 z 4 180 oprávněných voličů, tedy s 23%), 
naopak sociální demokracie se propadla až za stranu lidovou s (6 mandáty) a stranu národních demokratů. 
K dalším volbám tamtéž, k. 190. Veselého strana, na jejíž kandidátce byl dlouho umisťován na prvním místě, si 
udržovala i po hospodářské krizi stabilní procento voličů přes 25%.   
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složil a podotýkám, že ho z této perspektivy komunální správa podle korespondence 

znechutila a nadále kandidoval pouze jako řádový člen samosprávy.58

Když vznikaly v rámci státu elitní legionářské organizace, jejich pobočky nechyběly ani 

v Benešově. Jejich podpora byla věcí prestiže a manželé Veselí se i ohledem na svého syna 

Ctibora (viz dále) zaměřili na spolupráci s místní jednotou Československé obce legionářské, 

v rámci města kulturně a sociálně velmi významnou. Nejen akce typu akademií a koncertů 

byly často společnou iniciativou místní ČsOL a Ženského spolku, příp. OPM, ale i státní 

oslavy, sociálně motivované sbírky a půjčky na podporu státu 30. let se nesly v duchu tohoto 

prospěšného propojení personálních i kapitálových sil.59 F. Veselý stál i v čele benešovské 

jednoty čs.-jihoslovanské ligy. S pomocí M. Veselé pořádala liga společenské večery a 

slavnosti na podporu spolupráce a přátelství obou států Malé dohody. Pro vzájemné kontakty 

bylo přínosné, když později zastával v Jugoslávii vyslanecký post zeť Veselých, R. Flieder.60

Již jsem naznačila, že v poválečném Benešově doplňovala pozici manžela M. Veselá.  I 

ona kontinuálně navazovala na svou předválečnou veřejnou činnost. Když do strany čs. 

socialitu zamířila celá rodina Veselých, stala se oporou její Okresní ženské pracovní komise. 

Po přestěhování z Prahy se snažila oživit de facto zaniklý Ženský spolek, i když se zúžil 

prostor pro jednu důležitou složku jeho působení poté, co péči o sociálně slabou mládež a 

rodiny převzaly státní instituce nebo Československý Červený kříž (ČsČK), do jehož činnosti 

se manželé také zapojili. Přesto nechtěla předsedkyně nechat tradici spolku zaniknout.  

Po Velké válce posílal Ženský spolek pomoc vojákům při protimaďarském boji na 

Slovensku skrze ČsČK, Českému srdci ve Vídni, podporoval prázdninové kolonie pro děti 

z Jugoslávie, Rakouska, Německa (1922) a dlouhodobě sirotky po legionářích. Téměř do 

poloviny 20. let se tak soustředil na  pomoc při odstraňování důsledků války.61 Smysluplnost 

 
58 SOkA Benešov, fond Archiv města Benešov, k. 189, protokoly volby starostů. ANM, F. Veselý, k. 31, inv. č. 
2853. Tamtéž, fond Kloudová-Veselý, karton 1920-1946, korespondence rodinná (zejm. dopisy se S. Veselým 
z roku 1921). 
59K legionářům na Benešovsku viz: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Českoslovenští legionáři 
z okresu Benešov. Sv. 41. Praha 2001, zejm. s. 53-79. Čs. obec legionářská, prohradní a levicová instituce 
legionářů, jednoznačně zastínila ostatní legionářské organizace ve městě. ČsOL založila ve městě výdělečné 
podniky, finanční zázemí nalezla především ve svém hospodářském komplexu. Na veřejném životě města se 
podílela pořádáním kulturních akcí, získala i koncesi na provozování kina, při přípravách  státních oslav spojila 
své síly především s Ženským spolkem. Její příspěvky výrazně směřovaly na podporu sociálních cílů ve městě – 
na okresní chorobinec, OPM a její fond Milady Veselé, odbočku ČsČK, Ženský spolek – propojení na rodinu 
Veselých je zde víc než zřejmé. Tamtéž, s. 56-61. Dále Pfeifer, J., Bratr F. Veselý a legionáři, in: Blaník, roč. 16, 
1935, č. 39, 28.10., s. 2-3. ANM, F. Veselý, k. 60, inv. č. 4031-4039; k. 61, inv. č. 4042;  o spolupráci 
s Ženským spolkem: SOkA Benešov, fond Ženský spolek, k. 1, inv. č. 2, kniha 2, inv. č. 3, kniha 3. 
60ANM, F. Veselý, k. 61, inv. č. 4043. 
61SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 2, kniha č. 2,. Zprávy a zápisy 1919-1922. 
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další existence dobrovolného sdružení pro sociální cíle dokázala jeho předsedkyně i 

úspěchem při založení nového městského sirotčince (1921) v bývalé žehlírně státního 

velkostatku na Konopišti, v okolí sadů a parků. Mohla při tom počítat s výraznou podporou 

Benešova -  v dané době byl jeho starostou její manžel. Veřejný ústav, jehož kuratorium s M. 

Veselou volilo obecní zastupitelstvo, měl k dispozici 25 míst, ústavní knihovnu s aktuálním 

výběrem časopisů a v jeho vnitřní výzdobě nechyběly vedle podobizen T. G. Masaryka, J. 

Komenského i obrazy J. Husa a sv. Václava.62

Ženský spolek pokračoval i v lidovýchovné činnosti, ačkoliv podle spolkových výkazů 

v mnohem menší intenzitě než před válkou. Díky konexím M. Veselé zorganizoval spolek 

občas i akci hodnou označení „kulturní událost“ benešovského okresu. Tou byl zejména 

koncert Moravských učitelek řízený F. Vachem, Českého kvarteta nebo F. Kubelíka.63   

Sociální péči se M. Veselá věnovala především v rámci nově ustavených organizací 

jakými byly hlavně ČsČK, YWCA, Obrodné hnutí československých mladých žen, Ženská 

národní rada, stála v čele místní pobočky Čs. ochrany ženských zájmů. Nejvíce se angažovala 

v Okresní péči o mládež (dále OPM, jako místopředsedkyně), v jejích odborech byla M. 

Veselá předsedkyní Ochrany matek a Poradny matek a dětí, kde vystupovala nejvýrazněji. 

Oficiální otevírací doba poradny byla jednou týdně odpoledne, ale tady její práce teprve 

začínala, osobně navštěvovala rodiny včetně širokého benešovského okolí, kam chodila 

 
62Dotaci 15 tisíc Kč pro sirotčinec získala M. Veselá od Čs. Červeného kříže, osobní známost s předsedkyní A. 
Masarykovou zjevně hodně pomohla. Pravidelné návštěvy v sirotčinci s ní vykonával známý benešovský lékař, 
sociální pracovník MUDr. Karel Stern (1901-1977), navazoval tak na práci svého předchůdce, lidumila MUDr. 
Rudolfa Ohrensteina (1866-1926). Viz: Městský sirotčinec. In: Pod Blaníkem, 7, 1927-1928, s. 66-8; Domov 
v Konopišti. In: Blaník, roč. III, 1926, č. 12, 27.3., s. 2. Židovský památník v Benešově. 

V roce 1939 věnoval Ženský spolek pod vedením L. Veselé-Kloudové na novostavbu sirotčince městu ze svých 
úspor částku ve výši 30 tisíc Kč a cenné papíry v hodnotě 11,5 tisíc Kč, pravděpodobně se jednalo o mnohem 
vyšší částku, než bylo v plánu v rámci preventivní snahy zachránit spolkové finance před německým zabavením. 
SOkA Benešov, fond Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 2, kniha č. 2, zápis květen 1939.  
63F. Vach (1860-1939) byl rodákem z Vlašimi, založil Pěvecké sdružení moravských učitelů a Sbor moravských 
učitelek, věnoval se sborové tvorbě. 300. výročí založení gymnázia Benešov 1703-2003. Benešov 2003, s. 13. 
Spolek pořádal nadále čajové a rytmické večery, akademie, koncerty apod. S přednáškami zde vystupovala např. 
činitelka ženského hnutí Záhořová-Němcová (s tématy Žena, Mravnostní základ manželství, Povolání ženy na 
veřejnosti, Žena v rodině), Sylva Macharová s tématikou zdravotní, ale nově i F. Veselý.  SOkA Benešov, fond 
Ženský spolek, k. 1, inv. č. 2, kniha 2. Dcera M. Veselé Ludmila akce spolku oživovala novinkami jako např. 
módní přehlídkou ve spojení s představením trendů firmy Baťa apod.   

Častěji ženy pod vedením M. Veselé působily jako opora při akcích ostatních zájmových sdružení, slavnostech 
apod. Celkově se dá tvrdit, že Ženský spolek ustoupil v pořádání kulturních akcí úmyslně do pozadí, M. Veselá 
se vyjadřovala v tom smyslu, že nemá zájem být v pozici konkurenta ostatních akcí. O. Pičman mluvil o tom, že 
měla „známosti s uměleckými kapacitami světové pověsti“, upozorňovala ostatní spolky na aktuality kulturní 
scény, radila a svými styky přispěla k mnoha akcím. Honnner, J., Paní Milada Veselá. Sociální a veřejná 
pracovnice v Benešově, in: Pod Blaníkem, roč. 13, 1933-34, s. 113-115, s. 129-131. Cit.: Pičman, O., Paní 
Veselá a náš kulturní život, in: Blaník, roč. 14, 1934, č. 13, 31.3., s. 1.  
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v duchu předválečné tradice pěšky, propagovala pravidelné lékařské prohlídky pro nemajetné 

matky apod. S tím byla spojena činnost v dalších odborech (ošacovacím, stravovacím, pro 

mladistvé provinilce OPM).64  

V OPM se angažovala celá benešovská rodina Veselých - F. Veselý byl přispěvatelem 

fondu za svou osobu, tradičně štědře pomáhala Městská spořitelna, kde zaujímal po roce 1918 

F. Veselý přední postavení. Jejich vnučky, B. a M. Fliedrovi, vedly pravidelné sbírky OPM, 

např. na Den matek. Po smrti manželů Veselých je v těchto a dalších funkcích vystřídala 

dcera Ludmila a zeť Ivan Klouda, Ludmila byla již předtím činná v OPM dlouhá léta vedle 

matky, její manžel si ve správním výboru pojišťovny připravoval svoji pozici náměstka 

ředitele také ještě za působení tchána (od roku 1931).65 Je zde zřetelná kontinuita funkcí na 

lokální úrovni a tradice charitativní práce v rodině, předávaná přímo pozorovatelným 

příkladem předchozí generace. Odkaz manželů Veselých pro sociální péči v Benešově byl 

připomínán i jejich finančním darem z pozůstalosti, u OPM byl založen Fond Ctibora 

Veselého a Fond F. a M. Veselých. Do roku 1939 ho dále rozmnožovali potomci rodiny.66

Oba manželé se věnovali přednáškové činnosti, F. Veselý nejčastěji vystupoval s tématem 

odbojové protirakouské činnosti, díla a významu T. G. Masaryka a zásluh zahraničního 

odboje na vznik ČSR – tento důraz se objevil časově shodně se spory kolem role domácích 

politiků pro ustavení státu. Víkendy F. Veselého tak byly často rezervovány cestování za 

účelem propagace československé státní myšlenky v téměř přednáškových cyklech. Byl zván 

na oslavy prezidentových narozenin v roli jeho přítele a znalce do různých měst (na koncepci 

jeho přednášek o T. G. M. se podílel i V. K. Škrach, knihovník, archivář a tajemník prvního 

prezidenta), psal  příspěvky do novin apod.67  

 
64SOkA Benešov, fond Okresní úřad Benešov (1850-1946), Okresní péče o mládež, k.1, 2, ročenky OPM. Např. 
v roce 1931 vykonala M. Veselá v rámci poradny 364 návštěv. Tamtéž, k. 2, inv. č. 9. Ročenka OPM, II, 1931, s. 
5-6. M. Veselá byla vysílána do zemského ústředí OPM v Praze, o množství jí vykonaných  přímluv, intervencí, 
proseb a návštěv se prý skoro neví. Ročenka V, s. 10-12. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, legitimace M. 
Veselé.  
65SOkA Benešov, fond Okresní úřad, OPM, Ročenky OPM, 1929, 1931-2. SOkA Benešov, Okresní úřad, k. 243. 
Výpisy ze schůzí obecního zastupitelstva. Tamtéž, ročenky Městské spořitelny po roce 1918.  
66Fond Ctibora Veselého vznikl ve 20. letech. Fond M. Veselé vyrůstal ze základního odkazu M. Veselé (1934), 
úroky z něj měl plynout na aktuální potřeby. Dalším odkazem ho rozmnožil F. Veselý v roce 1935 na 10 tisíc 
Kč. Dcera Ludmila dokonce mluvila o tom, že spolu její rodiče soutěžili, kdo přispěje na tomto poli více a oba 
prý tvrdili, že své vlastenectví nejlépe osvědčí péčí o chudého člověka a dítě. SOkA Benešov, týž fond, OPM, 
ročenky OPM VI -IX (1935-8). Ročenka OPM, VI, s. 7-9., s. 18.  
67ANM, F. Veselý, k. 8, inv. č. 510, V. K. Škrach F. Veselému 1924-1935. Tamtéž,  k. 63, inv. č. 4076-4077. 
Přednášky vycházely z knižně vydaných děl viz: Veselý, F., Masaryk, jeho život a dílo, Praha 1918. Týž, 
Masaryk-člověk. Praha 1925. Týž, Z maffiánských vzpomínek Dra Františka Veselého. Praha 1935. Dále: ANM, 
F. Veselý, k. 45, inv. č. 3843, inv. č. 3852. Ohlas na přednášky v tisku: tamtéž, k. 63, inv. č. 4076-4077. Veselý 
v počátečních přípravách na přednášky uváděl, že E. Beneš byl během války živ z Masarykových peněz, což byl 
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V předvolení době svá dosavadní témata úspěšně propojoval se stranickou agitaci, když 

přednášel o vztahu Masaryka nebo realismu k národním (čs.) socialistům, státotvorné síle 

strany nebo vysvětloval Benešovu koncepci zahraniční politiky v době, kdy se proti ní 

množily útoky z mnoha stran. Např. před obecními volbami 1923 využilo Klofáčovo vedení 

Veselého kontaktů pro schůze na Slovensku a Podkarpatské Rusi (v itinerář cest figuroval: 

Poprad, Spišská Nová Ves, Čop, Berehovo, Rakov, Jasiňa, Slatina, Terešva, Chust), kde mu 

v agitaci zaměřené na státní zaměstnance (při důrazu na úpravu sociálního pojištění) pomáhal 

syn Svatopluk, primář nemocnice, který budoval voličskou oporu socialistů v Berehově.68    

Podobnou přednáškovou aktivitu, příp. psaní článků do novin včetně krajanské Svornosti 

vykazovala Milada Veselá. Jedno její téma doplňovalo manželova veřejná vystoupení:  

hodnotila v něm život a působení Charlotty G. Masarykové, její odkaz pro české ženské hnutí 

i ČSR, líčila podobu rodinného života Masarykových a komplementárně tak dotvářela svým 

zohledněním soukromých aspektů vzorový obraz manželů, který měla následovat široká 

veřejnost. Kromě toho pravidelně vystupovala s dalšími přednáškami např. o péči o dítě, o 

ochraně ženských zájmů, vzdělání, abstinenci apod.69 Dík „za kontinuitu přátelství 

nezkaleného“ a její dlouhodobou práci vyjádřila M. Veselé i A. Masarykové.70

 

 
fakt, který prezident obecně popíral a Veselý posléze korigoval. Ale to nic nemění na jeho pojetí zahraničního 
odboje: „Masaryk-kapitán, Beneš-kormidelník, Štefánik- strojník“. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, 
karton označený osobní korespondence, advokátní praxe. 
68ANM, F. Veselý, k. 34, inv. č. 2971; k .3, inv. č. 40/3. Na Svatopluka Veselého se pak odvolávaly žádosti o 
intervenci adresované F. Veselému z Podkarpatské Rusi, ale i Slovenska. Tamtéž, k. 39, inv. č. 3102, inv. č. 
3115; k. 41, inv. č. 3402, 3516, 3534. 
69M. Veselá líčila Ch. Masarykovou jako ideál pro vlastnosti, které by měla mít každá žena: poctivost, statečnost, 
moudrost, láska k pravdě. Frekvence a místa přednášek M. Veselé nejsou tak dobře zdokumentované jako 
v předešlém případě, pravděpodobně s nimi začala až po smrti Charlotty G. Masarykové z pietní úcty k této 
ženě, kterou si pokládala za čest osobně poznat. O osobní vzpomínky Milady Veselé projevila zájem mj. Zemská 
organizace pokrokových žen moravských. Vystoupila s hlavním proslovem i při odhalení pomníku manželky 
prvního prezidenta u Radhoště na Moravě (viz: Památník paní Masarykové, in: Národní politika, roč. XLIX, 
1926, č. 199, 23.7., s. 1-2.), významný byl její proslov na Staroměstské radnici při oficiální vzpomínkové 
slavnosti u příležitosti desetiletého výročí úmrtí Ch. Masarykové uspořádané Ženskou národní radou nebo při 
instalaci Suchardovy busty v pražské Kounicově ulici. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton označený 
osobní korespondence, advokátní praxe. Žádosti o přednášky o Ch. G. Masarykové, koncepty M. Veselé, 
novinové články. Tamtéž, karton označený 1920-1946, materiály (články, rukopisy, korespondence aj.) k M. 
Veselé. ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č. 4105, inv. č. 4110, inv. č. 4118, inv. č. 4121, inv. č. 4125; k. 8, inv. č. 
510, V. K. Škrach F. Veselému. Na základě přednášek podobně jako její manžel vydala M. Veselá s podporou 
Alice a Olgy Masarykových brožuru, která se jako jedna z prvních zabývala životem matky obou žen. Viz: 
Veselá, M., Charlotta G. Masaryková. Praha 1926.    
70ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 343/8, A. Masaryková M. Veselé 26.2.1931. 
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9. Advokát a přítel rodiny T. G. Masaryka.  

Úzkou vazbu na Masarykovu rodinu jsem již zmínila mnohokrát. Je třeba ji ale blíž 

specifikovat. F. Veselý brzy po založení strany lidové (realistické) poskytoval právní poradu 

T. G. Masarykovi jako předsedovi strany a asi i soukromé osobě. O této předválečné 

advokátní činnosti pro Masaryka existuje zpráv málo, ale podle všeho se Veselý věnoval  

zejména jeho finančním záležitostem, což pravděpodobně souviselo i se sanací Času, poté 

založení  Pokroku, jak jsem tyto události popsala výše.1 S jistotou lze tvrdit, že na bázi 

stranického setkávání se u F. Veselého vyvinula k Masarykově osobě hluboká úcta a jeho 

návštěvy v Benešově vítal,2 brzy k Veselým na venkov jezdili i další členové jeho rodiny, byl 

pro ně od roku 1906 připraven nájemníkem uvolněný byt ve druhém poschodí domu, kde 

Veselí bydleli.3  

Přátelská vazba se vyvinula i mezi Charlottou Masarykovou a Miladou Veselou. 

Z občasných krátkých prázdninových pobytů se vyvinula i korespondence mezi ní a Alicí 

Masarykovu,4 s mladší dcerou Masarykových Olgou se sblížily hlavně dcery manželů 

Veselých, zpravidla na tenisových kurtech a procházkách. Když rodina Masarykova přijela 

společně, nechyběla společná procházka po benešovském okolí. Ne vždy byl Veselý přítomen 

pro své zaneprázdnění advokacií, takže např. výlet do Českého Šternberka se konal bez něj. 

 
1V korespondenci se finanční záležitosti snažili obě strany řešit minimálně. ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 339.  
2O této úctě jasně hovoří proslovy kolem uspořádání oslavy k Masarykovým 60. narozeninám a např. tato slova, 
která zazněla několik let před Velkou válkou: „Jeho [Masarykovy] ideály humanitní, kulturní, politické všude 
zvítězí, s jeho vítězstvím je to jako v den jeho narozenin v přírodě. Dosud je zima, ale jaro již je blízko.“ 
Masarykovi žáci nesli podle názoru Veselého „jiskry jeho ducha dál, zaněcovali jimi nový život českého člověka 
a nový oheň života našeho národa“. Veselý profesora Masaryka označil mimo jiné „za pramen štěstí… učitele 
celého českého národa“ a  úspěchy jeho práce za „plody pro příští generace“. ANM, F. Veselý, k. 20, inv. č. 
2456. Přednáška o Masarykovi v Benešově, Táboře a Jindřichově Hradci 1911-1912 (rkp.). Dále tamtéž, k. 6, 
inv. č. 339/50 a Archiv ÚTGM, fond T. G. Masaryk, kor I-II, zejm. F. Veselý T. G. Masarykovi 2.10.1933, 
tamtéž, kor II/92.   
3F. Veselý uváděl, že se Masaryk zpočátku zastavil pouze přes noc při cestách na schůze do jižních Čech, do 
Vídně nebo Budapeště, hlavně po roce 1905. V létě 1906 dostal od Masaryka oznámení o svém příjezde 
s přáním „ … nalokat se trochu čerstvého vzduchu, jen vzduchu, nechtěl bych nikam chodit jen sedět nebo ležet a 
myslet, hou, nic víc. Váš Masaryk“. ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 339/21, T. G. Masaryk F. Veselému 25.7.1906. 
Totéž léto napsal: „…líbilo se mi v Benešově, a proto chci přijet ještě jednou a ne sám, nýbrž se ženou a 
Olou…prosím zamluvte nám někde dvě světničky, možno-li s vyhlídkou do dálky, resp. zeleně.“ Od té doby byl 
prý samostatný byt pro Masarykovi vždy v pohotovosti. ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č. 4133. Kloudová, 
L.,Vzpomínky na styky s Masarykovými před 1. světovou válkou. Dcera Ludmila sepsala vzpomínky na 
vzájemné styky obou rodin na základě vyprávění rodičů a vlastní paměti, zapojila i prošlou korespondenci; 
kromě korespondence vycházím především z nich.      
4ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 343. Alice Masaryková M. Veselé 1906-1931, dále tamtéž, inv. č. 346, Olga 
Revilliodová M. Veselé. M. Veselé psal i Jan Masaryk - v roce 1914, když než narukoval do první války žádal, 
aby mu Veselí zpracovali „vepříka“ a do Benešova za tímto účelem vyslal na celý den i rodinnou kuchařku. 
Tamtéž, inv. č. 341.      
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Celá společnost se na zpáteční cestě usadila večer v hostinci v lesíku za Benešovem, kde se 

k nim F. Veselý po svém návratu od soudu také připojil a rozloučili se až po půlnoci.5

Několikadenní pobyt v Benešově v létě 1906 zhodnotila paní Charlotta Masaryková: „Byl 

to milý a osvěžující pobyt v Benešově …děkujeme všem pro všecko a je toho mnoho.“6  

Ovzduší liberální rodinné výchovy u Veselých charakterizuje jiná vzpomínka. Olga 

Masaryková si vyšla s Miladou a Svatoplukem Veselými na procházku, ale jak se doba jejich 

předpokládaného návratu prodlužovala, začala si paní Masaryková dělat prý očividné starosti. 

Masaryk oslovil při znalosti její povahy Miladu Veselou účelovou otázkou, co si o zdržení 

dětí myslí. „My jsme zde o půlnoci v pustých polích bezpečnější než pan arcivévoda uprostřed 

svých parků v pravé poledne,“ měla odpovědět tázaná. Po Masarykově typickém „vidíš 

mamo“ se na schodech ozval rozjařený hovor vracejících se dětí.7  

Do paměti celé rodiny a hlavně dětí se zapsala také návštěva v zimě 1911, když se 

k dětskému sáňkování na Kavčině přidal i vážený profesor Masaryk. Při návštěvách se kromě 

aktivního odpočinku debatovalo o politice a dalších tématech – rodina prožívala 

zprostředkovaně i známé zápasy proti rakouskému minstrovi zahraničí, obranu Jihoslovanů 

atd.8  

Poslední z předválečných návštěv v Benešově proběhla v červnu 1914, když přijel 

Masaryk s Janem a Alicí, s Veselými se prošli poprvé konopišťským parkem zcela vzácně 

otevřeným veřejnosti a diskutovalo se i o majiteli zámku. Soukromé návštěvy v Benešově po 

roce 1918 měly již odlišný charakter a nedocházelo k nim často.9 F. Veselý byl ale na oplátku 

 
5V této souvislosti jen poznámku na okraj: nejen Masaryk, jeho dcera Alice, ale i F. Veselý se stal zastáncem 
abstinenčního hnutí, zřejmě až pod vlivem Masaryka (jedna ze vzpomínek uvádí, že Masaryk se stal abstinentem 
až od roku 1895 nebo i 1900, a to pod vlivem K. Kálala, viz: Filipi, J. J., S Masarykovými. Hrst vzpomínek. 
Praha 1947, s. 30-31) a propagoval ho v rámci spolupráce s A. Masarykovou. Je to zajímavá ukázka míry vlivu 
rodiny Masaryků na chování jejich benešovských přátel. Podle korespondence se např. M. Veselá zvyku pít pivo 
pro zdraví (i přes obavu o linii) zažitého od mládí nevzdala.   
6ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 340/3, Ch. Masaryková M. Veselé 16.9.1906. 
7ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č.4133. Ludmila Kloudová: Vzpomínky na styky s Masarykovými před 1. světovou 
válkou, příhoda je nedatovaná.  
8Tentýž rok se Masaryk neočekávaně objevil jedno odpoledne na cestě do Budapešti s objemnou aktovkou 
poklepávaje na ni prý s úsměvem a se slovy: „V tom je celý Aehrenthal“. Veselý, F., Návštěvy Masarykovy 
v Benešově, in: Blaník, roč. 2, 1920, č.10, 6.3., s. 1. 
9Veselý uvádí, že mezi Masarykem profesorem z roku 1901 a Masarykem prezidentem v květnu 1919 byl 
značný vnější (to Veselý podtrhl) rozdíl, avšak stále zůstal tím upřímným přítelem, a proto doufá, že Benešov 
mu zůstane  i jako prezidentovi tak „ milým útulkem a odpočinkem jako býval profesorovi Masarykovi“. Veselý, 
F.,  Prezident Masaryk v Benešově (1901-1922), in: Blaník, roč. 6, 1925, č. 10, 7.3., cit. s. 2. Týž, Návštěvy 
Masaryka v Benešově (1901-1919), in: Památník tělocvičné jednoty Sokol v Benešově. Benešov 1919, s. 17-18. 

Hezkou vzpomínku na vztah obou rodin zachytila L. Veselá z vyprávění tehdejšího Masarykova kurýra. O 
Vánocích 1918 se u dveří Veselých objevil prezidentův kurýr Pokorný. Masaryk mu na Štědrý den sdělil, že má 
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zván s manželkou na recepce a čaje na Hradě, v prvních třech letech od vzniku státu i na 

známé páteční odpolední čaje prezidenta republiky.10    

Pravidelný kontakt s Masarykovými zanechal podle mého názoru v rodině Veselých stopy 

v životním stylu a hodnotách, i když dokázat exaktně míru ovlivnění z tohoto zdroje možné 

není. Jisté je, že atmosféra rodinné výchovy, jak z pramenů zaznívá, má velmi podobný nebo 

shodný ráz – důraz na praktičnost, vlastní zodpovědnost, rozvoj hudebního talentu, výuka 

jazyků, návštěva Sokolu, turistika, role otce při výchově dětí, intelektuální prostředí, prostota 

a střídmost, veřejná angažovanost rodičů (u matky důraz na sociální cit, útoky na otce pro 

jeho ideové přesvědčení), rodičovský vzor jednoty náboženství (i bez církevní organizace) a 

života, atmosféra žitých etických hodnot a demokratického přesvědčení – to jsou rysy 

obvykle uváděné v popisech rodinného života rodiny Masarykových.11  

Stejně tak jsou zachytitelné v rodinné korespondenci a dalších materiálech u rodiny 

Veselých. Za zajímavý považuji předávání většiny z nich v další generaci potomků 

benešovského advokáta i navzdory změnám politického klimatu, jak ještě ukážu, zejména 

v případě Ludmily Veselé-Kloudové. 

 

9.1 Hradní skupina.  

Role prezidenta Masaryka v novodobém samostatném státě je dostatečně známá. A. 

Klimek se ve své analýze vlivu skupiny tzv. Hradu na vnitropolitickou scénu Československa 

věnoval důkladně a zachytil organizace, spolky a svazy, které byly jeho oporou, včetně 

 
pro něj „důležité poslání v Benešově“ a svěřil mu hnědý sáček, aby jej odevzdal rodině Veselých. Pokorný byl 
prý překvapen vstřícností Veselého rodiny, kromě kuchařky se u vánoční večeře sešli pouze manželé Veselí a 
nejmladší dcera, i když dvě volná místa pro nepřítomné syny byla přichystaná, na jedno z nich pozvala rodina 
nečekaného hosta. Když poté splnil své „velké“ poslání, zjistil F. Veselý že v sáčku od Masaryka se nachází tři 
mýdla různé barvy a velikosti s nápisem Amerika, Francie, Rusko. Veselý pochopil dar jako symbol čistoty 
nového státu a přizvání k další spolupráci. Pokorný fungoval jako kurýr pro stejného adresáta i později, do 
sněmovny. Viz: ANM, F. Veselý, k. 49, inv. č. 3925. Také AÚTGM, fond T. G. Masaryk, kor II/4, F. Veselý T. 
G. Masarykovi 25.12.1918. 

Do Benešova se i po roce 1918 při návštěvě Čech ráda vracela Olga Masaryková-Revilliodová. Její 
korespondence s rodinou Veselých se nese ve znatelně srdečnějším tónu než v případě její starší sestry, ačkoliv 
vzhledem k míře vzájemných styků Alice s F. Veselým a Ludmilou Kloudovou by se dala očekávat situace 
opačná. ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 345.    
10SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton označený 1920-1946, pozvánky na Hrad (1919-1935).  
11Tyto aspekty popisuje zejm. Kosatík, Pavel, Osm žen z Hradu. Praha 1993, s. 12-70. Filipi, J. J., c. d. Laichter, 
Josef, T. G. Masaryk doma i na veřejnosti. Vzpomínky na prezidenta osvoboditele, jeho choť a rodinné 
prostředí. Praha 1938. Herben, Jan, Masarykův rodinný život. Praha 1936. Týž, T. G. Masaryk. Život a dílo 
presidenta osvoboditele. Praha 1946. Polák, S., Charlotta G. Masaryková. Praha 1992. Fischerová, I. J., Charley 
Garrigue Masaryková. Praha 1935. O rodinné výchově také: Lovčí, Radovan, Alice G. Masaryková. Diplomová 
práce FF UK. Praha 2002, s. 18 ann. 
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zasahování do zahraniční politiky pod taktovkou E. Beneše.12 Nemalé zastoupení měli bývalí 

realisté a F. Veselý k nim patřil. Nebyl z široké rodiny sám, při podpoře koncepce Hradu 

mohl spojit síly s A. Kloudou a jeho synem Ivanem, příp. i R. Fliedrem. Všichni tito muži byli 

advokáti, čs. socialisté a znalci zákulisí fungování české meziválečné demokracie. Jak 

konkrétně se projevovaly jejich vazby k Hradu? Zaměřím se sice na F. Veselého, ale z jeho 

role vyplyne i spolupráce s dalšími jmenovanými muži.  

F. Veselý se po ustavení republiky stal právním poradcem prezidenta a jeho rodiny, 

kterou v Čechách od onemocnění a smrti Masarykovy manželky reprezentovala Alice 

Masaryková. Benešovský advokát byl původně Masarykem pověřen, aby vedle obecného 

právně-finančního poradenství převzal správu lánského zámku (v korespondenci se důsledně 

v duchu demokracie mluví o „domě“), prováděl měsíční revize účtů včetně výdajů z pobytů 

na Hradě a rozepisoval na základě nabytých zkušeností rozpočty na další roky.13  

Alice Masaryková vyslovila na začátku spolupráce toto přání: „Doufám, že s Vaší pomocí 

bude náš dům skutečná republika v malém, průsvitný jako lucerna, aby nebylo čeho tajiti, 

 
12Klimek, A., Boj o Hrad. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské 
nástupnictví. I. Praha 1996. Týž, Boj o Hrad. II. Kdo po Masarykovi? 1926-1935. Praha 1998. Týž, Velké dějiny 
zemí Koruny české, sv. XIII. (1918-1929). Praha 2000. 
13ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 339/47, T. G. Masaryk F. Veselému 14.11.1923. Již v roce 1922 odevzdal 
v Benešově T. G. Masaryk F. Veselému do úschovy vkladní knížky na 1 milión Kč. SOkA Benešov, F. Veselý, 
karton 1920-1946, zápisník, 8.11.1922. 

A. Masaryková vytkla na počátku zásady hospodaření: zejm. oddělení mimořádných výdajů jako jsou kongresy, 
prezidentovy návštěvy atd., zásady nákupu – co se objednává v Praze a co v Lánech a u kterých firem, a protože 
jí prý dalo velkou práci zavést pojmy odpovídající  českému demokratickému smýšlení, žádné provize při 
nákupu nestrpí (vnáší se prý s nimi nezdravá protekce, nepoctivost  a ta má v prezidentově domě vstup zakázán). 
Tamtéž, inv. č. 342/4, Alice Masaryková F. Veselému 7.12.1923. Veselý při hospodaření v Lánech 
spolupracoval s dr. Strnadem, měsíční, nikoliv roční, rozpočty zámku vytvářeli zpočátku Veselý a Alicí 
Masarykovu, později je pravděpodobně pouze schvalovala, protože podle korespondence se do jejích intencí a 
očekávání Veselý velmi brzy vpravil. (Již na jaře se v v napomenutí správce uvádí, že je „povinen o všech 
závažnějších věcech poddat zprávu panu senátorovi F. Veselému“. Účty byly vedeny za účelem kontroly 
dvojmo, správce zámku mohl sám schvalovat výdaje za dodávky pouze do dvou tisíce Kč, nad tuto částku musel 
mít svolení Veselého, příp. A. Masarykové. Tamtéž, k. 49, inv. č. 3932. Správa domu prezidenta republiky. Hrad 
a Lány, zde také přehledy příjmů a vydání, rozpočty. 

Veselý měl na starosti i personální záležitosti, včetně šetření o „bezúhonnosti“ zaměstnanců a jejich rodinného 
zázemí - přísné etické normy ovládaly i personální politiku na zámku. Např. kvůli vrátnému v Lánech, jehož syn 
„byl známý opilec a rváč“ (na základě „přísně důvěrného a nenápadného šetření“) se A. Masaryková obávala 
poškození dobrého jména zámku. Tamtéž, inv. č. 3933.  Veselý se podílel také na domovním a hospodářském 
řádu, měl přehled o zajištění bezpečnosti prezidenta v Lánech i na Hradě, kam jeho kompetence přirozeně také 
zasahovala, např. na pokyn Alice zajišťoval nákup etnografických sbírek z Moravského Slovácka pro Hrad 
v letech 1922-1925 za 300 tisíc Kč (prodej byl díky jeho včasnému zásahu u přítele Z. Lepaře, řediteli zemského 
finančního ředitelství v Brně,  zproštěn daně z prodeje). Do jaké míry měl možnost kontrolovat i finanční výdaje 
týkající se přestavby Hradu nevím, ale materiály k úpravě Hradu z Plečnikovy dílny se v pozůstalosti nacházejí. 
Tamtéž, inv. č. 3934-3935. 
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každý aby pracoval na svém místě.“14 Po krátké době za naplnění svého přání Veselého 

chválila. 

Součástí jeho pověření byla i péče o právní otázky (i návrhy) finančního zabezpečení 

rodiny zesnulého Herberta Masaryka (dětí Anny a Herberta, jejichž poručnicí byla Alice 

Masaryková, i vdovy M. Slavíčkové), autorským právům na publikaci prezidentových spisů 

nebo vyšetření žádostí domnělých a množících se příbuzných prezidentovy rodiny obracející 

se na bázi svého pokrevního pouta nebo jiného zdůvodnění na pražský Hrad o finanční 

pomoc.15  

Benešovský advokát se nemohl v této a další činnosti obejít bez spojení s vlivnými muži 

KPR, nejen Šámalem nebo Schieszlem, důvěrnými kontakty a značným vlivem disponoval 

také knihovník V. V. Škrach. Spolu s ním, E. Benešem, Odstrčilem a A. Masarykovou zasedl 

od roku 1932 také v nově založeném kuratoriu Ústavu T. G. Masaryka, kde ho po roce 1935 

vystřídala dcera Ludmila, později i jeho místopředsedkyně.16    

Veselý se stal také důležitým článkem prohradnících organizací nebo podniků: kromě 

napojení na různé svazy, spolky a redakce novin, kam i přispíval svými články,17  zasedal ve 

správní radě Zemské banky, Ústřední banky českých spořitelen, hradního nakladatelství Orbis 

(jako místopředseda, po smrti dr. Roose zaujal místo předsedy)18 i ve známém a úspěšném 

 
14ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 342/4, Alice Masaryková F. Veselému 7.12.1923. 
15V těchto záležitostech přebíral dosavadní úkoly V. V. Škracha z KPR. V. V. Škrach byl napojen na advokátní 
kancelář V. Boučka a J. Nebesáře, při níž fungovala tajná výzvědná  služba T. G. Masaryka. ANM, F. Veselý, k. 
6, inv. č. 339/47; tamtéž, k. 49, inv. č. 3924. Dále k. 50, inv. č. 3943. Záležitosti postoupené k právní poradě a 
vyřízení (1925-1936); inv. č. 3944-3945. Soupis žádostí o podpory, přímluvy, intervence 1923-1936.  
16ANM, k. 14, inv. č. 1463. KPR F. Veselému 1919-1931; k. 49, inv. č. 3929; k. 8, inv. č. 510;  AÚTGM, fond 
T. G. Masaryk, kor II/89, F. Veselý T. G. Masarykovi 9.4.1932, tamtéž, kor  II/92 1933-1934.  
17Šlo o svazy typu Čs. obce legionářské, Č. obce sokolské a učitelské, Ženskou národní radu (i prostřednictvím 
manželky a dcery), jako člen Kostnické jednoty atd., spolupracoval s pražským tiskem (např. Prager Presse, 
pominu-li samozřejmé zapojení v tisku stranickém) i Lidovými novinami. ANM, F. Veselý, k. 14, inv. č. 1398; 
inv. č. 1401; inv. č. 1467; inv. č. 1475-1476; inv. č. 1491; k. 15, inv. č. 1602;, k. 42, inv. č. 3575; k. 43, inv. č. 
3805; k. 34, inv. č. 2970/6. 
18ANM, F. Veselý, k. 61, inv. č. 4045. Ve správní radě byl od založení této tiskové, nakladatelské a novinové 
akciové společnosti až do roku 1935. Pravděpodobně se podílel i na stanovách. Kapitál společnosti byl v roce 
1921 15 milión Kč představující 37,5 tisíce akcií po 400 Kč. Správní rada měla 12 členů, její ředitel pobíral 
podle důvěrného rozhodnutí rady základní služné 6 tisíc Kč plus provize z hrubé tržby. Kromě Veselého patřil 
k exponentům prezidenta v radě ve 20. letech také opat Zavoral nebo E. Rádl.  

Klofáčova strana se pokoušela využít pozice Veselého k doporučení členů strany jako zaměstnanců tiskárny 
v době nouze o pracovní místa (1933) i posílení strany ve správní radě Orbisu. Veselý měl v dané záležitosti - 
v té době byl ředitelem - hlavní slovo. Ozval se ale další vlivný muž společnosti, J. Hájek, který svou osobou 
propojoval zpravodajské oddělení ministerstva zahraničí s KPR. Podle něj se musí stranická politika dělat 
diskrétně, nátlak na správní radu by „mohl věc strany a ministra Beneše citelně v podniku poškodit“. Tamtéž, J. 
Hájek F. Veselému 27.10.1933. Veselý vedl za Orbis také jeho právní spory, zejména s Činem, nakladatelským 
družstvem čs. legionářů kvůli autorským právům na Masarykovy spisy a publikaci projevů.  V Orbisu vydával 
svá díla i E. Beneš, jehož práva zde benešovský advokát také hájil.   
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Melantrichu, vydavatelském koncernu, který přesáhl význam socialistické strany a stal se 

fenoménem v knižní a časopisecké produkci evropské úrovně. S tímto úspěchem se pojily 

výnosné dividendy této akciové společnosti v čele s ředitelem J. Šaldou, osobním 

dlouholetým přítelem Kloudovy rodiny.19 Když založila společnost Republikánskou 

pojišťovnu, stal se jejím předsedou čelní reprezentant socialistické strany A. Klouda, od svého 

vstupu do strany člen správní rady Melantrichu a právní poradce E. Beneše.  

Další důležitou vazbu na informační tok zajišťoval Veselému i R. Flieder, čs. vyslanec. 

Veselý měl např. k dispozici důvěrně zprávy z mezistátního jednání s Rakouskem (1919-

1920), ze situace v Ženevě apod., takže jeho obeznámenost s mezinárodní situací byla podle 

všeho velmi dobrá. Na tomto základě také mohl erudovaně vystupovat při veřejné obraně 

zahraniční politiky E. Beneše.20

O investičních a obecně finančních tocích kolem účtů prezidenta republiky v obou 

směrech byl Veselý pravděpodobně zpraven dokonale a podobně tomu bylo i u jeho kolegy 

Kloudy v případě E. Beneše, i jemu asi příležitostně Veselý ve finančních otázkách 

poskytoval poradu.21 Tato politika byla ale povýtce záležitostí přísně soukromého osobního 

jednání, jak lze usuzovat z vzájemné korespondence. Ve Veselého zápisníku, v němž 

pokračovala jeho dcera Ludmila do roku 1939, se objevují občasné zprávy o otevření nového 

konta a jeho správy ze zdrojů poskytnutých Masarykem, příp. Benešem, zřídka je možné 

vystopovat také zprostředkování   finančních darů nebo sanací prezidenta různým osobnostem 

české politiky.  

Zajímavým je v této souvislosti případ čs. socialisty J. Stříbrného, známý spíše proto, že 

tento politik pro mocenský a osobní konflikt s Klofáčovým vedením strany později prohradní 

koncepci zcela negoval. F. Veselý hrál v tomto vnitrostranickém sporu s podporou A. Kloudy 

důležitou roli, zejména proto, že v kontextu známého sporu Klofáč-Stříbrný se jednalo o 

Benešovu pozici ve straně a tím i zachování Veselého devizy, že „strana československých 

 
19K propojení na stranu a nakonec i její závislosti na Melantrichu viz: Malíř, J.-Marek, P. a kol., Politické strany, 
s. 775-6. Dále ke koncernu: Fejlek, V., Melantrich. Nepodlehne ani ohni ani meči. Praha 1998; Šalda J., 
Budováno tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace. Paměti 
legendárního ředitele Melantrichu. Praha 2001, s. 263 ann.; k  výnosnosti akcií tamtéž, s. 331-333. K investicím 
do Melantrichu: SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton spisy; v roce 1935 vlastnil F. Veselý 110 akcií 
společnosti v hodnotě 44 tisíc Kč, což byla k danému roku největší  projevená důvěra z ostatních investic. Úzká 
vazba s úspěšným ředitelem celého koncernu přešla i na rodinu jeho syna I. Kloudy:  SOkA Benešov, fond 
Kloudová-Veselý, babička a dědeček, Jičín a jiné. Vzpomínky L. Kloudové.  
20ANM, F. Veselý, k. 2, inv. č. 38. Z obrany např. interpelace s A. Kloudou „Proti pomluvám našich 
osvoboditelů“. Tamtéž, k. 32, inv. č. 2899; také k. 45, inv. č. 3843, inv. č. 3852. 
21Čechura, J.- Šetřilová, J., Listy důvěrné. Vzájemná korespondence Hany a E. Benešových. Praha 1996, s. 123, 
142.   
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socialistů je stranou, na které bude spočívat naše republika, že je základním pilířem, bez 

něhož republika není možná“.22

Když se bývalí realisté kolem F. Veselého sloučili s československou stranou 

socialistickou, vstupovali do jejich řad s plánem svého bývalého předsedy působit uvnitř 

strany na způsob mozkového trustu, jako její reprezentanti a s jejími hlasy vstupovat do 

vysoké politiky a kormidlovat celkově  heterogenní stranu do hradních vod. Za konečné 

vítězství tohoto záměru je považován rok 1926, kdy se E. Beneš po vyloučení Stříbrného 

frakce dostal do jejího ústředního výboru. Na tomto úspěchu se výrazně podíleli i Veselý a A. 

Klouda.23

Ve vedení ČsSS se brzy po roce 1918 vytvořila dvě politická křídla - proti Klofáčovi a 

tím i proti Benešovu vlivu se postavil J. Stříbrný, jeho početnou oporu tvořili zejména odpůrci 

myšlenky, že se strana mění ve „služku Hradu“ a ideově se de facto proměnila v kopií 

realismu. Původně vnitropolitický, posléze osobní spor mezi Klofáčem a Stříbrným se 

vyhrotil v roce 1926 a stal se celonárodní záležitostí. Stříbrnému v něm neprospěly ani 

předchozí názorové rozepře s prezidentem.24  

Klofáčovu pozici cílevědomě upevňovali Veselý a Klouda. F. Veselý disponoval 

informacemi z prezidentské informační služby a dokázal je využít. Se strategicky důležitým 

předstihem např. Klofáčovo křídlo zpravil o budoucích aférách, kterými se Stříbrný chce 

bránit proti nařčení z údajné pohlavní nemoci a vytvořil tak podle mého názoru časový 

 
22Klimek, A., Velké dějiny zemí, XIII, s. 164. Veselý pronesl tato slova v novinovém článku na jaře 1920 před 
parlamentními volbami. Že šlo o účelové hodnocení je jasné, konečně i nezaujaté charakteristiky strany nejsou 
líbivé: F. Peroutka o straně napsal: „v české politice nebylo hnutí hlučnějšího a myšlenkově nepřesnějšího“. 
Peroutka, F., Budování státu, I, s. 34. Masaryk o ní tvrdil, že je to „guma, hoďte ji a vyskočí u odskočí“, Švehla 
prohlásil,že své opravdové češství ukazuje v příznačné bezbarvosti a nevyjasněnosti. Gašparíková-Horáková, A., 
U Masarykovcov. Spomienky osobnej archivárky T. G. Masaryka. Bratislava 1995, s. 13. 
23V době, kdy se připravovalo a realizovalo vyloučení Stříbrného, byl A. Klouda prvním místopředsedou 
socialistické strany, bývalý realista a advokát O. Krouský druhým místopředsedou. Klouda byl rovněž předsedou 
Klubu senátorů ČsSS. Viz: ANM, F. Veselý, k. 34, inv. č. 2985. inv. č. 2970/3; k. 44, inv. č. 3815-3818. 
24Je známo, že byl Stříbrný Masarykem dlouho pokládán za jednoho z nejschopnějších českých politiků a to i 
poté, co se neshodli v názoru na výklad vzniku čs. samostatnosti. Viz: např.: Vykoupil, J., Jiří Stříbrný. Portrét 
politika. Brno 2003, s. 111-121. Právě on nebyl ale svolný ke snaze Hradu vytvořit jednotnou republikánskou 
linii, bránil se ve jako stranický místopředseda spolupráci s příslušníky německých stran. Stříbrný měl za sebou 
na začátku zápasu proti Klofáčovi stranický tisk, odbory, polovinu vedení a mnohé venkovské organizace. O 
jeho křídle se mluví jako o nacionalističtějším proti druhému socialistickému. Klofáč se proti vlivu Stříbrného 
opíral o osobnost E. Beneše, ten se stranickému životu začal výrazně věnovat právě až v souvislosti s krizí 
vztahu Klofáč-Stříbrný roku 1926, v němž šlo o získání rozhodující pozice. Po demisi Švehlovy vlády a odchodu 
ČsSS do opozice se Stříbrný rozhodně postavil proti Benešově účasti v novém úřednickém kabinetu, na rozdíl od 
Klofáčova křídla. Když se pak v tisku objevily úvahy s J. Stříbrným spřátelených redaktorů o nedemokratické 
reformě volebního řádu, využil toho úspěšně E. Beneš a jeho stoupenci proti své konkurenci u prezidenta: 
Klimek, A., Boj o Hrad. II. Kdo po Masarykovi? 1926-1935. Praha 1998, s. 33-55, 56-74, 75-93. Dále Vykoupil. 
L., c. d. , s.122-140; Malíř, J.- Marek, P. a kol., Politické strany, s. 770-772. 
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prostor pro mobilizaci obrany a protiútoku v boji o členskou základnu, tiskové orgány i 

veřejnost.25    

O podivném, dodnes zčásti nevyjasněném odstranění Stříbrného frakce a role některých 

osob v něm svědčí i zápis benešovského advokáta o tom, že ho Masaryk v srpnu 1926 při 

soukromém setkání mimo Prahu chválil, jak je nyní činný, „se stavem věcí ve straně je 

spokojen“, prý by ho býval rád před odjezdem do Topolčianek navštívil, ale „v tu chvíli by to 

bylo dělalo velký rozruch“.26  

Důležité schůze a stranická jednání před rozhodujícím mimořádným sjezdem v září 1926 

se konaly Chocni, kde se župní konference pod vlivem Veselého proslovu postavila zcela za 

Klofáče. Benešovský advokát do své řeči o krachu parlamentní vlády (jako o neúspěchu 

vládních metod, nikoliv demokracie), mravních předpokladech demokratické politiky a o 

životě socialisty, který musí žít podle socialistických zásad, umně zakomponoval útok proti 

konkurenční frakci a měl velký úspěch stejně jako předtím v Hradci Králové. Na další schůzi  

důvěrníků v Pardubicích – opět volebním obvodu F. Veselého - již měli navrch 

„klofáčovci“.27

 
25V zápisech se přímo říká: „dr. Veselý přinesl od p. presidenta, že na podzim čekají tři nové aféry, neví 
v rychlosti jaké…musí se vyšetřit rychle…alespoň jména…známou cestou.“ Není pochyb, co se myslí pod 
označením „známá cesta“. ANM, F. Veselý, k. 44, inv. č. 3822. O této roli existuje sice málo záznamů, ale 
domnívám se, že tento případ nebyl zdaleka ojedinělý. Když se na veřejnost dostávaly další problémy jako  např. 
kladný vztah stranických funkcionářů k válečným půjčkám, byl Veselý pověřován jako důvěryhodný, 
nezkompromitovaný muž k jejich případné obhajobě v parlamentu. Tamtéž, inv. č. 3824. Jindy šlo o uklidnění 
veřejnosti kolem prezidentových finančních sanací určitých politiků. Tamtéž, k. 5, inv. č. 257, J. V. Klofáč F. 
Veselému 1925. 

Osobní rovinu dostal konflikt poté, co Klofáč angažoval brněnského prof. Trýbu na vyhotovení lékařského 
posudku o (naprosto neověřeném) špatném zdravotním stavu poslance Stříbrného, konkrétně šlo o paralýzu 
v důsledku dlouhodobě neléčené syfilis. Tato aféra spor velmi negativně vyhrotila. Při zveřejnění dopisu prof. 
Trýby podpořil Klofáče Masaryk, hradní informátoři mu přinesli i zprávu o původu nákaze od milenky 
Stříbrného. Podle Veselého zápisků, které si soukromě pořizoval v průběhu celého konfliktu Koláč-Stříbrný 
z jednání poslaneckého a senátního klubu, schůzí, ale i z důvěrných rozhovorů s prezidentem a dalšími politiky, 
to byla manželka Benešova spolužáka a lékaře, který také o údajné nemoci informoval Klofáče a ten se poté 
obrátil na Trýbu. Veselý musel vědět, z jak nevěrohodných zdrojů přišel Klofáč s takovou „senzací“, přesto se 
v jeho záznamech ani jednou nemihne náznak zakolísání v jeho neprospěch. Naopak pro Klofáče pracoval i u 
prezidenta, když mu dokazoval, jak spořádaný má Klofáč soukromý život a příkladný poměr k manželce. ANM, 
F. Veselý, k. 44, inv. č. 3818, inv. č. 3822, inv. č. 3826.  Dále tamtéž, k. 5, inv. č. 257, J. V. Klofáč F. Veselému 
1918-1935.  K aféře také Smetanová, J., „Proč se neřekne pravda?“ Ze vzpomínek dr. Antonína Schenka. Praha 
1996, s. 105. 
26ANM, F. Veselý, k. 44, inv. č. 3822. Veselý zaznamenal i vnitrostranický pokus o kompromis se Stříbrným, i 
když on se ho pravděpodobně neúčastnil, nebo výroky mnoha politiků v této souvislosti, podle některých 
jadrných výrazů v původním znění. Ovšem i z jeho záznamů vyznívá, že prezident byl vůči Stříbrnému nadále 
vstřícný minimálně do zveřejnění zprávy o jeho spojení s R. Gajdou a s tím i pokusem o fašistický puč v létě 
roku 1926.   
27ANM, F. Veselý, k. 37, inv. č. 3094. Rezoluce  ze župních sjezdů v Pardubicích a Hradci Králové byly 
předloženy na sjezdu v Brně. Deklarovaly, že se „bezvýhradně staví za zakladatele a vůdce strany bratra 
senátora J. V. Klofáče, za politiku zahraniční ministra E. Beneše… poslanců a senátorů naší župy“, tj.  
Frankeho, Veselého a Netolického. Dále Klimek A., Boj o Hrad. II, s. 49. Vykoupil, L., c. d., s. 133. Klátil, F., 



 

 

227

                                                                                                                                                        

Rozhodnutím brněnského sjezdu v září byl J. Stříbrný spolu s dalšími ze  strany vyloučen 

a nutno říct, že zde zazářil především proslov senátory A. Kloudy, který kromě dokazování 

korektnosti Klofáčova postupu přečetl i dopis E. Beneše z Ženevy, kde byl čs. ministr nově 

zvolen do rady SN. Od dané doby přešlo vedení strana přejmenované na národně 

socialistickou zcela na pozice bezvýhradného zastánce prohradní politiky a já jsem se snažila 

ukázat – aniž bych ovšem chtěla přeceňovat vliv několika osob a podceňovat vnější okolnosti 

- jakou roli v tomto procesu pravděpodobně sehrála Veselého realistická skupina s pomocí A. 

Kloudy jako loajálního zástupce E. Beneše. Spíše než o mocenský zápas mi šlo o postoje F. 

Veselého, které se v konfliktech tohoto typu stejně jako dříve v boji o zachování Času mohly 

projevit.28  

V souvislosti s rozhodnutím brněnského sjezdu nevynechala Stříbrného útočná reakce se 

v následujících letech ani Veselého. Jeho frakci ve straně Stříbrného tisk obvinil, že od 

počátku směřovala k „paralyzování vlivu J. Stříbrného“ a nejen to. Údajně šlo o rozsáhlou 

„realistickou maffii určenou k rozkládání politických stran a odstraňování politiků“, tyto 

destruktivní „buňky“ nasazené do všech hlavních čtyř stran měly „účinnou podporu shora“ a 

s ní k dispozici i „velké finanční prostředky“.29

Soudní spor kolem aféry známé pod názvem „realistické protokoly“ se vlekl od dubna 

1927 až do března 1932 a Veselý při dlouhém čekání na jeho konečný rozsudek uváděl, že 

nejde o jen o něj, „nýbrž o řadu politických přátel, o celou bývalou stranu pokrokovou a  mou 

povinností je se bránit“.30 Žalobu pro urážku cti na Stříbrného jako autora článků i jeho 

redaktory podal F. Veselý, i když další titulní stránky Stříbrného tisku ukázaly, že Veselý byl 

pokusným a zástupným terčem místo E. Beneše a věděl to i sám žalobce („šlo o Beneše jako 

obyčejně“).31 Advokátem byl Veselému A. Klouda. Žaloba vyvracela v první řadě údajný 

 
Republika nad stranami, s. 167 ann. Zmínka o socialistických zásadách byla narážkou proti životnímu stylu 
Stříbrného a jeho výnosnému podnikání s bratrem Františkem, příp. na jeho předchozí známé aféry.  
28Pro výsledek hlasování byla důležitá také změna postoje E. Frankeho. Historik J. Harna uvádí, že za 
normálních okolností by Klofáč musel prohrát – vždyť evidentně lhal, ale spojením Stříbrného s Gajdou dostal 
spor prvek zápasu o charakter státu. Celkově byla cesta k brněnskému rozhodnutí pochybná. Po něm se stal E. 
Beneš hlavním ideologem strany, s ním samozřejmě posílili své pozice také bývalí realisté a vrstva inteligence 
vůbec. O rozhodujícím sjezdu v Brně v září 1926: Harna, J., Krize československého národního socialismu a 
brněnský sjezd strany národně socialistické v roce 1926, in: ČMM, roč. 91, 1972, s. 238-256. ANM, F. Veselý, 
k. 44, inv. č. 3094. Mimořádný sjezd strany socialistické 1926. Klimek, A., Boj O hrad. II, s. 75-93. 
29ANM, F. Veselý, k. 37, inv. č. 3095/2. 
30Tamtéž. 
31Dlouho se protihradní tisk zabýval tím, že E. Beneš zneužíval peněz darovaných americkými krajany za války, 
v době kolem vyloučení Stříbrného útočil list Lech proti vile na Zátorce, kam si ministr zahraničí údajně nechal 
dovézt „mramorový písek z Itálie“ a podával další důkazy přepychu zaplaceného jinými. I tento případ byl ve 
Veselého při předkládán jako projev systematického protihradního štvaní, v roce 1932 znovu aktuálním kvůli 
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výrok Veselého, že z vedení sociálně demokratické strany „je potřebí odstavit Soukupa“, 

který měl vyslovit krátce před svým jmenováním na jeho místo ministra spravedlnosti. Fakt, 

že F. Soukup byl předním reprezentantem domácího odboje (stejně jako v případě Stříbrného 

šlo o muže 28. října) zazníval mezi řádky jako další důkaz údajného komplotu důležitých 

osob, které zastávali hradní, resp. Masarykovu koncepci vzniku čs. státu.32  

Falešnost protokolů se brzy dokázala a Stříbrný ve svém výslechu tvrdil, že s Veselým 

nikdy neměl osobní spory, naopak benešovský advokát byl prý vůči němu „vždy 

nevýbojný…ze všech členů realistické strany…byl jediný, který svou tolerantností a 

koncilientní povahou byl mi milý“.33  

V průběhu soudní pře Veselý uvedl, že jeden z důvodů Stříbrného protihradních ataků se 

týká okolností kolem finančního daru od prezidenta Masaryka krátce po vzniku státu. Jeho 

verzi, odlišnou od Stříbrného, přijal v důležitých bodech i tisk.34

 
článkům o „účtování tzv. amerických peněz“ apod. ANM, F. Veselý, k. 37, inv. č. 3095. Cit. tamtéž, k. 22, inv. č. 
2571.  
32Články vycházely průběžně v tisku, jehož vlastníkem byl Stříbrný: Nedělní list, Polední list, Večerní list a 
Expres, poprvé viz cit. Tajná sekta rozvracečů státu, in: Večerní list, roč. I, 1927, č. 22, 13.4., s. 1.; Večerní list, 
roč. I, 1927, č. 23, 14.4., s. 1. Celá aféra byla založena na údajných protokolech ze schůze realistických 
důvěrníků z roku 1919. Podle jejich znění se ustavila tajná šestičlenná komise v čele s Veselým a Benešem - 
strana realistická prý likvidovala jen zdánlivě - za účelem vniknutí do velkých stran, kde budou vyvolávat aféry 
a odstraňovat pro sebe nepohodlné osoby. Na oplátku jejich peněz měly být na prodej i některé volební výsledky 
atd. Motivací kromě hmotného zájmu byla údajně manipulace stranických vedení, tedy mocenský zájem 
vydávaný za „postátnění stran“. Na rozkladu socialistické strany se měl podílet i R. Flieder, také součást „silného 
fondu“ údajné maffie. K tomu týž list do konce roku 1927 a dokumentace k žalobě F. Veselého na J. Stříbrného a 
F. Kahánka, příp. L. Přimdu (odpovědného redaktora) 1927-1932: ANM, F. Veselý, k. 37, inv. č. 3095/1-3; k. 
38, inv. č. 3095/4-5. Zde jsou také vedle tiskové dokumentace výpovědi svědků a všech obviněných. P. Maxa 
zde mj. dokazoval, že se Veselý při audienci u Masaryka v červnu 1919 jmenování na ministerský post bránil a 
podrobil se až po rezolutním „takové lidi potřebuji“; také to, jak jeho a další realisty Stříbrný „nadšeně přijímal 
a objímal“ na slučovacím sjezdu 1920. Tamtéž, inv. č. 3095/1. V trestním řízení využíval Veselý i pomoci 
advokátní kanceláře Bouček-Nebesář. Také tamtéž, k. 22, inv. č. 2571. Realistické protokoly. Soudní spor. 
Poznámky F. Veselého. 
33ANM, F. Veselý, k. 38, inv. č. 3095/5. Výpověď J. Stříbrného. 1929. České slovo, roč. XXI, 1929, č. 218, 
17.9., s. 2. Večerní České Slovo, roč. XI, 1929, č. 221, 17.9., s. 3. A. Klouda na jeho slova ironicky opáčil, proč ( 
když měli tak dobré vztahy) Veselého před publikací kvůli „realistickým protokolům“ poskytnutým od 
nezveřejněného neznámého zdroje  nekontaktoval kvůli pravosti podpisů a celého dokumentu. Přitom ho prý 
Veselý již po prvním článku ve Večerním listu upozorňoval na falzifikaci. Proč další titulky Stříbrného tisku 
Veselého vyzývaly k podání žaloby? Viz: Dočkáme se žaloby? In: Večerní list, roč. I, 1927, č. 25, 16.4., s. 1. 

Přes „milou povahu“, jak o něm Stříbrný vypověděl, zaútočil jeho tisk na benešovského advokáta znovu a velmi 
krátce po skončení soudní pře. Označil ho za původce „všeho zla“  ve vnitřním životě národních socialistů, i 
když nejmenoval, bylo jasné koho myslí: „nepříliš známý advokát, funkcionář, který nikdy nevynikal politickou 
moudrostí…typ venkovského advokáta, chytráka…stvořená hledaná figurka pro film Výlet pana Broučka na 
měsíc…jeho pozice, dokud nosil peníze od vyššího pána, byla slušná, na nějaké to správní radovství ve 
zkrachované bance, třeba dvou, a na nějaký ten mandát to stačí.“ Polední list, roč. VII, 1933, č. 49, 18.2., s. 3. 
34Telegraf, roč. 1932, č. 34, 11.2., s. 3. Zde je celá událost upravena s vynecháním Veselého role a údajem 300 
tisíc Kč, které prý Stříbrný po Masarykovi „žádal“. Lidové noviny uvedly na základě informací KPR celou 
záležitost za příčinu trvalého boje Stříbrného proti Masarykovi a jeho okolí: Lidové noviny, roč. 40, 1932, č. 69, 
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Veselý byl v roce 1920 prostředníkem finanční transakce, která z prezidentových zdrojů 

zavedla nový účet u Zemské banky s dispozičním právem J. Stříbrného, jeho výši uváděl 

sumou 200 tisíc Kč, zčásti měl za ně Veselý nakoupit cenné papíry, po poradě s dr. Roosem, 

ředitelem Zemské banky, zvolil „spolehlivé“  4 % komunální dlužní úpisy za 150 tisíc Kč a za 

dalších 50 tisíc Kč prémiové státní půjčky. K tomu hovoří ještě o další darované hotovosti ve 

výši 50 tisíc Kč předané mu v Lánech. V dubnu 1920 se F. Veselý vzdal svého dispozičního 

práva k účtu, výlučným majitelem se stal J. Stříbrný, kterého měl osobní dar T. G. Masaryka 

„trvale zajistit“.35  

Jenže některé údaje z transakce zveřejnilo Rudé právo jako důkaz prezidentova 

podplácení českých politiků, Veselý uváděl, že to byl výsledek chlubení se Stříbrného, jak se 

zásluhou prezidentovy důvěry jeho poměry zlepšily. Masaryk prý navíc zjistil, že majetkové 

poměry Stříbrného nejsou takové, za jaké je vydával. Ve výsledku požadoval Veselý 

Masarykův dar od Stříbrného zpět. Ten byl prý „nepříjemně překvapen a řekl nedůvěřivě: Ty 

vždycky něco máš“. Depositum i účet byl zrušen již 3. října 1921.36 Prohradní tisk pak tvrdil, 

že Veselý musel peníze vymáhat, Stříbrný zase, že je sám již dříve dobrovolně vrátil. Tento 

případ, který se náhodou dostal na veřejnost může být dokladem jednoho aspektu role F. 

Veselého vedle prezidenta. Spekulovat lze i nad Veselého vlastní investiční politikou - dr. 

Roos byl jeho přítel a jako ekonomický poradce v soukromých investicích mohl vystupovat 

také.  

Soudní spory pro tiskové urážky na cti se staly běžným koloritem první republiky. F. 

Veselý v nich do roku 1927 vystupoval v pozici advokáta. Vždy šlo o osoby blízké Hradu a 

obranu její koncepce, příp. o přátele z Času a končily ke spokojenosti klienta.37 I tento spor se 

 
8.2., s. 3. Prohradní redakce se také preventivně  bránil nařčení, že T. G. Masaryk zneužil amerických sbírek na 
sponzorování nemajetných politiků.   
35ANM, F. Veselý, k. 37, inv. č. 3095/1. Podle Veselého údajů dostal benešovský advokát pokyn od prezidenta 
získat dar zpět již 14. září 1921 na základě toho, že se Stříbrný chlubil novinářům, Rudé právo s daným článkem 
ale vyšlo až 27. září. Informační služba KPR tedy fungovala dobře, i když proč by nemohlo jít o záměrný únik 
informací z druhé strany, pokud se Masaryk cítil klamán v otázce Stříbrného neúspěchu v soukromém 
podnikání? Zajímavé je, že Veselý se Stříbrným si desetitisícové sumy předávali na Wilsonově nádraží při 
čekání na rychlík. Verzi Veselého v základních bodech potvrzuje prezidentova archivářka. Viz: Gašparíková-
Horáková, A., U Masarykovcov, s. 153-154, jenže záznam je až z 12.3.1932, tedy krátce po Veselého soupisu 
celé záležitosti datované dnem 10.2.1932 v Benešově. Tento popis událostí dostal také P. Šámal v KPR na stůl a 
odtud byl tisk informován.   
36ANM, F. Veselý, k. 37, inv. č. 3095/1. 
37K těmto právním případům advokátní kanceláře v Benešově viz: ANM, F. Veselého, k. 53, inv. č. 3970-3974. 
Šlo mj. o obhajobu L. Kunteho, redaktora Času, který do roku 1923 vydával G. Dubský (v jednom případě proti 
V. Čečenskému, bývalému předsedovi Družiny čs. legionářů a protivníka E. Beneše), o T. Batošku, K. Nového 
proti A. V.  Fričovi, který se také zapojil do protihradní fronty, kvůli článkům v Českém Slově, kde Nový v dané 
době působil jako redaktor.    
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Stříbrným byl jen jeden z mnoha toho druhu, uzavřel se de facto v tichosti v roce 1932 

odvoláním tvrzení v tisku, závazkem zaplatit žalobci útraty za jeho právního zástupce a 

pětitisícovou náhradou, kterou F. Veselý rozdělil mezi ČsČK a Spolek pro péči o pracující 

dorost.38 Nakonec byla ale podle mě Stříbrného strana úspěšnější, po prvních roce dvou 

palcových titulků a senzačních zpráv o průběhu výslechů a svědectví již málokoho zajímal 

vítěz žaloby. Republikou dávno hýbaly další aféry a veřejnost zajímaly jiné problémy než 

roku 1927.   

Po boku otce vystupovala až do jeho smrti prezidentova dcera Alice. Na ní Masaryk 

delegoval záležitosti týkající se Hradu, Lán nebo Topolčianek, v sociální oblasti 

reprezentovala stát i na mezinárodní úrovni. F. Veselý tedy právní záležitosti zčásti 

projednával s nejstarší dcerou Masarykových, jak se časem prohlubovala nemoc prvního 

prezidenta, stala se výlučným zdrojem pokynů právě ona. Manželé Veselí znali Alici dlouhou 

dobu, zdá se, že se dokonce angažovali v jejím učitelském umístění na lyceu v Českých 

Budějovicích (1907-1910), jehož ředitelem byl Veselého strýc, realista, zastánce pokrokových 

názorů J. Kracík, on a jeho manželka Marie pravděpodobně usnadnili zapojení  A. 

Masarykové do tamního vlasteneckého okruhu kolem A. Zátky.39  

Alice Masaryková angažovala F. Veselého v druhé polovině 20. let postupně do svých 

hlavních aktivit: jednalo se zejména o Československý červený kříž (ČsČK) a křesťanské 

organizace YWCA i YMCA. Vedle toho mu nadále zůstávala zmíněná funkce poradce na 

Hradě a v Lánech.   

ČsČK  se pod vedením starší prezidentovy dcery zaměřil na kvalitní péči svých sociálních 

a zdravotních zařízení, odborných škol, s čímž souviselo školení ošetřovatelek včetně 

zajištění studijních možností v USA a rozšíření zkušenostní báze, další pozornost se upnula k 

zdravotní prevenci, poradenství nebo vytváření nové sociální sítě na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi – zde se střetávaly tyto snahy s negramotností a národnostními problémy. 

Oporou v malé části Podkarpatska mohla být i osobnost Svatopluka Veselého, jak se ještě 

zmíním.   

 
38ANM, F. Veselý, k. 37, inv. č. 3095/1. Dále ke konci sporu tisková dokumentace tamtéž, inv. č. 3095/3. 
Národní osvobození litovalo, že jméno osoby, „která chtěla upravovat popřevratové poltické dějiny“ zůstalo 
utajeno. Stříbrný neuvedl, kdo mu vytržené a „upravené“ listy z protokolů výkonného výboru strany pokrokové 
přinesl.   
39Lovčí, R., Alice Masaryková, s. 83. ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 343/1. Alice Masaryková M. Veselé 
16.9.1906. Tamní dívčí lyceum bylo založeno podle vzoru brněnské Vesny.  
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F. Veselý svou angažovaností v sociální oblasti mohl navazovat na již zmíněné České 

srdce, v Čs. péči o dítě, v Čs. ochraně ženských zájmů (předsedkyně M. Veselá), kde přijal i 

roli příležitostného právního poradce chráněnek svazu.40 Stal se členem Hlavního stanu ČsČK 

(vykonával i kontroly jeho zdravotních osad). V rámci této funkce propojené se vztahem 

právník-klient předsedkyně ČsČK obstarával právní servis kolem zakládání zdravotně-

sociálních zařízení organizací, kontroly vyúčtování (včetně zahraničních služebních cest 

předsedkyně ČsČK, ale hlavní slovo mělo samozřejmě vedení ČsČK) nebo finanční rozpočty 

(jeho rada se žádala i v případě platů některých zaměstnanců).41 Za tímto účelem ho Alice 

Masaryková delegovala i do stavební a organizační komise pro stavbu Štefánikova ústavu 

v Turčanském Sv. Martině (od roku 1924).42  

Vesměs identickou funkci zaujímal F. Veselý v rámci čs. poboček YWCY (příp. i 

v sesterské organizaci YMCE, kde byl členem Ústředního výkonného výboru mj. s F. Drtinou 

a E. Rádlem, tajemník organizace Šimsa patřil k osobním přátelům rodiny Veselých).43 

Místopředsedkyní YWCY byla Hana Benešová a její manžel deklaroval organizaci veřejně 

svou podporu. Manželka u politické pravice nepopulárního ministra zahraničí se v této 

souvislosti mohla stát vítaným terčem tiskového útoku. Důvodem byl fakt, že podniky této čs. 

pobočky – tzv. domy YWCY nebo ozdravovny - se potýkaly s dlouhodobými finančními 

problémy a ty tiskové kampaně přímo přitahují. Příkladem zažehnání jednoho z mnoha 

takových nebezpečí pro pověst přítelkyně Alice Masarykové i prestiž celé YWCY se stala 
 

40ANM, F. Veselý, k. 14, inv. č. 1403-1404. Dvakrát ročně zastupoval chráněnky bezplatně.  
41K tomu také záležitosti zakoupeného pozemku a výstavby domu ČsČK v Lánech (1928-1932), který se stal 
poradnou ČsČK. Veselý obstarával servis kolem nákupu, stavby a pojištění, včetně jednání s architektem 
Suchardou a dalšími, kterým schvaloval náklady. Podle všeho měl na základě předchozích zkušeností již značně 
volnou ruku a s mezi ním a předsedkyní ČsČK panovala velmi dobrá souhra. ANM, F. Veselý, k. 52, inv. č. 
3942.  
42ANM, F. Veselý, k. 60, inv. č. 4032/1. Stavba Štefánikova sociálního ústavu v Turčianském Sv. Martině, inv. 
č. 4032/2. Ústav byl založen jako vyšší sociální a zdravotní škola, první svého druh na Slovensku, lze tvrdit, že 
působil v duchu výše zmíněné intence T. G. Masaryka o kultním připoutání Slovenska k českému národu svými 
přednáškami, brožurami, tj. duševní i hmotnou podporou. Dále tamtéž, inv. č.  4032/3, 4.  Tamtéž, k. 6, inv. č. 
342. Alice Masaryková F. Veselému 1923-1935; k. 20, inv. č. 2448, zápisy F. Veselého. K účtům z cest, účetním 
rozvahám atd. AÚTGM, fond Alice G. Masaryková, krabice 6, složka 32-36, krabice 7, složka 37-41.  

Hlavní stan ČSČK reprezentoval celostátní vedení organizace, měl 24 členů, rozhodoval o rozpočtech, volil 
delegáty spolků apod. O ČsČK pod vedením Alice Masarykové viz: Lovčí, R., c. d., s. 266-297. 
43ANM, F. Veselý, k. 61, inv. č. 4046. YMCA. Šlo o nepolitické mezinárodní sdružení křesťanských mužů 
hlásících se k sociálním zásadám křesťanství. V čs. poměrech se ve svých stanovách dále odvolávalo na zásady 
J. Husa, J. A. Komenského a sokolské myšlenky. YMCA nebo YWCA zakládaly klubovny, čítárny, studovny, 
pořádaly přednášky, kurzy, příp. i školy, levné mládežnické noclehárny apod. Propagovalo mravní přerod, s tím 
byl spojena i agitace za abstinenci, sportem naplněný volný čas mladých atd. Takové myšlenky odpovídají 
zásadám Čs. církve českobratrské a Masarykově etice. Není náhodou, že ve vedení se objevili právě bývalí 
realisté, v osobě V. Šrobára hlasisté. Ústřední výbor měl maximálně 7 členů a volil čtyřčlenný výkonný výbor. 
Veselý se angažoval v letech 1921-1932. 
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spolupráce Alice Masarykové s F. Veselým v roce 1930. Tento případ vypovídá mnohé o 

diskrétnosti a postavení benešovského advokáta.  

Za vedení M. Záhořové-Němcové se brněnský dům YWCY ocitl na pokraji finančního 

krachu, k tomu zhoršovaly situaci ještě osobní vztahy jednotlivých funkcionářek.44 Práci 

v Brně převzala urychleně Hana Benešová, jenže záchrana z vlastních zdrojů nebyla již 

reálná. H. Benešová se obrátila na Alici Masarykovou a ta jí vyšla bezodkladně vstříc.Se 

slovy: „…určité věci se vykupují osobní obětí“ dala velkoryse k dispozici své 2 milióny i když 

prý za cenu ztráty vlastní vysoce ceněné nezávislosti. Jednalo se totiž o peníze ze soukromého 

fondu, které chtěla ve jménu ochrany M. Záhořové-Němcové („nechci na Madlu nechat 

padnout zdání obchodní neukázněnosti“), přítelkyně Hany a předpokládané reakci tisku 

darovat. „…tak se klidně koupej, na podzim provedeme důkladnou sanaci,“ uklidňovala A. 

Masaryková H. Benešovou do jihočeského Chlumce u Třeboně.45   

Jednání je zachytitelné asi pouze díky faktu, že se odehrávalo během léta a Veselý 

pobýval tradičně v Luhačovicích. Podle zmínek na jiných místech se jinak dávala zásadně 

přednost osobnímu setkání. Brněnské kauza ale příliš spěchala. Prostřednictvím benešovského 

advokáta získala Hana Benešová tajně „500 tisíc Kč výhradně na dům v Brně“. Dárci záleželo 

pouze na tom, aby o půjčce nikdo mino okruh tří dotčených osob nevěděl, o zdroji neměla 

tušit ani Hana Benešová: „…prostě Hana dostane od nejmenované osoby bezúročnou 

 
44Vnitřní souvislosti případu YWCY v Brně později na žádost F. Veselého objasňovala „důvěrně“ Oldra 
Sedlmayerová, „aby viděl do brněnských poměrů“. Vycházela z vysvětlení několika bývalých členek brněnského 
výboru YWCY, finanční těžkosti byly jen jednou stránkou problému, negativní roli hrály také osobní vztahy a   
ambice jedné funkcionářky, pomluvami milostného poměru Záhořové-Němcové k dr. Polívkovi v brněnské 
společnosti se prý dostala k nynější funkci. Ostatní ženy v YWCE se jí údajně bojí - „asi mnoho ví“, tj. o 
finančním pozadí místní pobočky, a proto ji ustavili nakonec i ředitelkou v brněnské organizace. Na protest proti 
jejímu charakteru opustila prý brněnskou YWCU skupinka osvědčených žen. Autorka urgovala, aby si Veselý 
nechal roční vyúčtování brněnské YWCY nechal doložit všemi doklady, protože existují pochyby o 
ekonomickém vedení, prý „včas upozornila dámy, ale ty jí nevěnovaly pozornost…teď by starosti  mohly být o 
hodně miliónů menší“ (sic!) a uzavírá s přáním, aby se Veselému ve starostech o YWCU ulevilo a „nesnáze 
mravní i hmotné“ odezněly. ANM, F. Veselý, k. 61, inv. č. 4047. O. Sedlmayerová F. Veselému 8.10., 
15.10.1930. Dále korespondence s A. Balejovou, ústřední ředitelkou YWCY, A. Masarykovou, H. Benešovou a 
O. Sedlamayerovou tamtéž. V YWCE byly činné manželky některých dalších veřejně známých mužů, včetně 
Marie Rádlové.     
45ANM, F. Veselý, k. 61, inv. č. 4047. YWCA. A. Masaryková H. Benešové 29.7.1930 (kopie dopisu zaslaná F. 
Veselému). V dopise Veselému uvedla Alice Masaryková, že nadřadila „duchovní poctivost hladu nad 
příjemnost bohatství.“ Tamtéž, Alice Masaryková F. Veselému 2.8.1930.  

Z korespondence jasně vyplývá starost o pověst M. Záhořové-Němcové: pomoci jí „jsou povinny všechny ženy, 
aby její práce zůstala čistá…památka jasná….týž osud, týž problém, jen forma je jiná“, přirovnávala A. 
Masaryková osud této ženy k životu její babičky, Boženy Němcové. Tamtéž, A. Masaryková H. Benešové 
4.8.1930. 
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půjčku…Vám přenechávám postup,“ uzavřela Alice Masaryková jeden svůj dopis do 

Luhačovic.46  

Uvedená částka byla prozatímní, potřebu další finanční sanace do Brna měla projednat 

Hana Benešová s F. Veselým osobně. Dovolená v Luhačovicích tím de facto končila, její 

zbytek věnoval benešovský advokát jízdám do Prahy, Chlumce a Brna. Tamní dům YWCY 

byl zachráněn, aniž by se o jeho tristní situaci veřejnost dozvěděla. O výši další finanční 

pomoci záznamy chybí, korespondence kolem této záležitosti skončila se závěrem prázdnin 

1930.47

Jak je vidět, příležitosti k útoku protihradních sil na okruh osob blízkých prvnímu 

prezidentovi existovaly, zejména potenciál zneužití činnosti Alice Masarykové byl vzhledem 

k její veřejné pozici značný. Když k útoku tisku došlo, po dohodě s KPR vystupoval 

v prohraních novinách na obranu její advokát.   

Poprvé se Stříbrného tisk výrazně ozval v souvislosti s údajnými „nepořádky“ 

v hospodaření ČsČK roce 1928, jeho předsedkyně měla na jeho účet cestovat a luxusně žít 

v Paříži i po republice, pod palbu kritiky se dostala i správa Hradu a Lán. Večerní list také 

ostře zaútočil na nekompetentní „vrchnostenské zasahování“ ČsČK do oboru působnosti 

ministerstva školství a resortu sociální péče, za krajně podezřelé považoval studijní stipendia 

pracovnic ČsČK, konkrétně L. Klinderové.48 Vedení ČsČK se prý propůjčilo k účasti na 

„společenských a národních škodách…[jsou] citelnější než hmotné ztráty z nich“.49   

 
46Tamtéž, A. Masaryková F. Veselému 2.8.1930. Dopis obsahuje poznámky F. Veselého. Aby byla iluze 
dokonalá, poskytnutá půjčka se úročila až od třetího roku, ale pouze 1%, od pátého roku od poskytnutí 3%. 
Tamtéž, dopis Alice Masarykové F. Veselému 4.8.1930. Obnos ze Zemské banky byl převeden do brněnské 
pobočky jako výpůjčka, jejímž věřitelem byl F. Veselý a pravděpodobně i E. Beneš. Viz: F. Veselý A. 
Masarykové 18.8., 19.8., 25.8.1930 do Topolčianek.  Ke kauze také: Gašparíková-Horáková, Anna, Z lánského 
deníku 1929-1937. Praha 1997, s. 45. 
47Podobné problémy ale měly i další zařízení – zejm. ozdravovna YWCY Žabárna u Valašského Meziříčí, kam 
jezdili Masarykovi na letní dovolenou době, kdy za tento moravský volební okres kandidoval Masaryk do říšské 
rady. Tamní dům pro sociální péči byl zakládán jako odkaz Charlotty G. Masarykové, koupě nemovitosti stála 
600 tisíc  Kč, ale  svépomocnými akcemi YWCY nebo sbírkami se z této sumy zaplatila pouze malá část – 51 
tisíc Kč, otevřen byl v roce 1929 po evidentních nesnázích. Je pravděpodobné, že i zde v rámci udržení dobrého 
jména YWCY zasáhla Alice Masaryková finančním příspěvkem, navíc, když šlo o ozdravovnu nesoucí jméno 
její matky.  Dům pak spadal pod odbočku YWCY v Brně. Podle zápisu schůze ústředí YWCY v Praze na konci 
roku 1930, kterou řídil guvernér Národní banky Pospíšil, rovněž angažovaný, vykazovaly stavební podniky 
organizace, tj. Dívčí dům v Praze, Brně, ozdravovny v Brňově a Hořicích značné finanční zatížení celého spolku 
a navíc při nejasném, smluvně neupraveném poměru spolku k jednotlivým pobočkám. Schůze konstatovala, že 
ústředí staví odbočkám domy, vyvíjí sociální činnost, ale nevybírá od nich příspěvky. Vzájemné vztahy proto 
musela napříště upravovat smlouva, v tomto duchu měly být změněny také stanovy. Takové rozhodnutí bylo 
možná přímým důsledkem šetření F. Veselého a brněnské kauzy. Do dalších podrobností, které bych nalezla 
v archivním materiálu YWCY jsem se ale nepouštěla. ANM, F. Veselý, k. 61, inv. č. 4047.  
48L. Klinderová (narozena 1899) vstoupila do služeb ČsČK v roce 1919, vystudovala Vyšší školu sociální péče 
(1920-1921), poté pracovala jako dobrovolnice v Péči o mládež v Curychu. V roce 1926 získala dvouleté 
stipendium od Ministerstva školství a národní osvěty do USA (stát Iowa). Po návratu pracovala v oddělení pro 
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KPR velmi zajímalo, „odkud má Stříbrný celkem přesné informace“.50 A. Masaryková 

nechávala své cesty účtovat F. Veselému, např. služební cestu do Paříže kryly zdroje ze 

soukromého (prezidentova) fondu pro mimořádnou reprezentaci. Podobně byly v pořádku i 

další účty, jenže bulvární tisk má tu moc zasévat pochybnosti. A další obvinění ještě přišla. 

Stavba rodinného domu A. Masarykové ve slovenské Bystřičce u Svatého Martina, 

chudém kraji jejích dětských prázdnin, se nešťastně kryla s hospodářskou krizí počátku 30. let 

a jejími důsledky. Takové konstelace mohl komunistický, národně demokratický a Stříbrného 

tisk využít k velmi tvrdým, až nechutným obviněním prezidentovy dcery, A. Zápotocký 

přímo k obvinění z defraudace fondů ČsČK. Každý Hradu nepřátelský politický proud mohl 

působit na voliče nějakým aspektem: propastný rozdíl života osvoboditelů proti 

osvobozeným, třída kapitalistů proti pracujícím nebo národní identifikace architekta domu. 

Jen titulky mluví za samy za sebe: „Nejsme hodni paní Alice“ (Polední list), „Jak se vyhazují 

peníze“ (národně demokratický Krušnohorský obzor), „V Turčianském Svatém Martině není 

školských místností. Staví se zato vila a silnice pro sl. Masarykovou“ (Rudý večerník) atd.51 F. 

Veselý reagoval články (včetně regionálních novin národních socialistů), kde věcně 

argumentoval a snažil se vyvracet jednotlivá tvrzení nepřátelského tisku.52  

 
sociální hygienu ČsČK. Viz ke studijním cestám dalších žen zaměstnaných v ČsČK  AÚTGM, fond Alice G. 
Masaryková, krabice 7, složka 37-38. O doporučení A. Masarykové na ministerstvo školství a ministerstvo 
osvěty tamtéž.  
49Večerní list, roč. II, 1928, č. 272, 14.11., s. 3. Stříbrného tisk psal o tom, že předsedkyně ČsČK „hází utopie 
pacifismu“, její sociální aktivity jsou „humanitářská sentimentalita a přemoudřelé tolstojánství“. Obranu 
Veselého jako i dalších členů Hlavního stanu byla odmítnuta, prý je vedená „nekritickým obdivem“ atd. K dalším 
palcovým titulkům zaujatého tisku (Večerní list, Polední list) a polemikám k nim viz tisková dokumentace 
ANM, F. Veselý, k. 60, inv. č. 4041.  
50Podezřelý z odnášení informací byl u KPR a Veselého pracovník ČsČK Vlasák. K účtování cest Alice 
Masarykové z let 1924-1928 (Paříž, Brno,Vídeň, Bratislava, Turčianský Svatý Martin) a finanční zajištění 
jednotlivých fondů, z nichž čerpala (fond pro mimořádnou reprezentaci, organizační fond, slovenský a fond, 
kterým disponuje prezident viz: ANM, F. Veselý, k. 60, inv. č. 4032/1. Dále: AÚTGM, fond Alice Masaryková, 
krabice 7, složka 40-41. Zde je i podrobná bilance příjmů a vydání A. Masarykové, kterou si vedla na cestě po 
západní Evropě v roce 1919 a evidentně potvrzují falešnost obvinění.   
51Polední list, roč. IV,1930, č. 188, 8.7., s. 4. Krušnohorský obzor. Orgán československé strany národně 
demokratické pro obvod severočeský, roč. IV, 1930, č. 35, 5.9., s. 2. Rudý večerník, roč. XI, 1930, č. 217, 19.9., 
s. 2. A. Masaryková byla obviňována, že si hraje na princeznu a nikoliv ze soukromých zdrojů: v nechudší 
krajině si staví zámek za 3 milióny s vlastním vodovodem, silnicí, aby k němu mohla přímo autem, v kraji, kde 
chybí i 10 tisíc Kč na stavbu školy. Pak prý bude „tuberkulózní děti zachraňovat a chvástat se humánní 
činností“:  Rudý večerník, roč. XI, 1930, č. 217, 19.9., s. 2. Faktem bylo, že prezident již dříve daroval na školu 
v Bystřičce 250 tisíc Kč a finanční dar putoval i na ZŠ ve slovenském Martině. Více tisková dokumentace: 
ANM, F. Veselý, k. 51, inv. č. 3947; k. 60, inv. č. 4032/3. Také: Lovčí, R., c. d., s. 305-307. 
52ANM, F. Veselý, k. 51, inv. č. 3947. Jindy byli Jan a Alice Masarykovi nařčeni, že využívají protekce a 
postupují v rozporu s předpisy v případě pozemků v pražských Střešovicích. F. Veselý pozemky zakoupil v roce 
1924 na jejich jména za 441 tisíc Kč, podle smlouvy s Radou hl. města Prahy se majitelé zavázali do dvou let 
jejich plochu zastavět, při nesplnění závazku si obec vyhradila právo zpáteční koupě. Příděly levných stavebních 
parcel nabízelo město pravidelně, v tomto případě šlo podle všeho o dlouhodobou investici do půdy. Lhůtu se 
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O důvěře a ocenění F. Veselého práce u Masarykových vypovídají opakovaná slova díků 

obou dcer prvního čs. prezidenta. „…nikdy Vám nezapomenu, jak Jste mně svým klidem, 

laskavostí a spravedlností pomáhal v těžkých dobách,“ napsala na adresu benešovského 

advokáta A. Masaryková v roce 1926.53  

Ve výše popsané angažovanosti ve prospěch nejen Alice Masarykové, ale i Masarykovy 

širší rodiny pomáhala F. Veselému přinejmenším od roku 1928 jeho dcera Ludmila, 

společnice v jeho advokátní kanceláři. Zasvěcoval ji do všech záležitostí na výslovnou žádost 

A. Masarykové. Ludmila jako společnice svého otce byla prý splněním snu zesnulé CH. 

Masarykové, která dlouho před realizací toužila české ženy vidět v pozicích soudkyní a 

advokátek, aby prosadily žádoucí změny v zákonodárství.54 Během života svého otce převzala 

postupně L. Kloudová část jeho agendy. V roce 1935 tak byla plně připravená zaujmout jeho 

pozici právního poradce, i když již nešlo o místo u prezidentovy rodiny.55 To zaujal její 

manžel, Ivan Klouda, kterého pravděpodobně zasvěcoval do záležitostí E. Beneše jeho otec 

A. Klouda, dlouholetý advokát ministra zahraničí a od roku 1935 prezidenta ČSR. Advokátní 

kancelář v Benešově si tak kontinuálně udržela prestižní klienty až do politických změn  roku 

1938, resp. 1939.  

 

 
dařilo prodlužovat, ještě v roce 1929 byl při jednání F. Veselého s městem schválen odklad do jara 1930. 
Stříbrného Express se o obsahu dané schůze mezi Veselým a městskou radou dozvěděl, již ten den vyšel článek: 
„Jan a Alice Masarykovi dostávají levný pozemek od města Prahy“. Důvod, proč „americký milionář a nejlépe 
placený úředník republiky“ a předsedkyně ČsČK dostávali výhody byl kromě svazku s prezidentem prý i fakt, že 
městkou radu ovládali národní socialisté. ANM, F. Veselý, k. 51, inv. č. 3956, Střešovice 1924-1952. Cit: 
Express, roč. II, 1929, č. 197, 30.8., s. 2. Proti pozdějším atakům proti rodině Masarykově (např. Express, 
Polední list nebo fašistická Vlajka) vystupovala na obranu L. Kloudová: ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 344, A. 
Masaryková L. Kloudové 1938; k. 50, inv. č. 3947. Lovčí, R., c. d., s. 329.  
53ANM, F. Veselý, k. 50, inv č. 3945, A. Masaryková F. Veselému 18.12.1926. Obdobně psala v roce 1930: 
„…vím, jak velikým díkem jsem Vám zavázána…pomohl Jste mi v nejhorší době, kdy už mě únava opravdu 
zmáhala. Ne z práce, ale z polovičatosti a nejasnosti, dnes vím, bylo to šero před úsvitem.“ Tamtéž, k. 6, inv. č. 
342/23, A. Masaryková F. Veselému 4.7.1930. Olga Revlliodová ocenila práci F. Veselého již v roce 1923: 
„…jak Jste ulehčil odpovědnost našemu tatovi a jak velmi pomáháte Alici…jsme hluboce vděčni, že máme tak 
dobrého zástupce a rádce, který je nám i přítelem.“ Tamtéž, k. 6, inv. č. 345/1, Olga Revilliodová F. Veselému 
25.2.1923.  
54ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č. 4112-4113. 
55SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton označený 1920-1946. Zápisník F. Veselého, v němž 
pokračovala Ludmila Veselá-Kloudová, zejm. roky 1928-1939. Manželé Kloudovi patřili k úzkému okruhu 
osob, které v září 1937 přijali Olga a Jan Masarykovi v Lánech, aby se soukromě vzdali úctu zemřelému 
prvnímu prezidentovi republiky. Jako přátelé rodiny se účastnili i převozu ostatků.  
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9.2 Americká domovina v Brně – příklad prospěšného kontaktu na 

českoamerické prostředí. 

S angažovaností pro Masarykovu rodinu souvisí i téma Americké domoviny v Brně; na 

závěr této části se chci věnovat zapojení F. Veselého do její činnosti. se chci zmínit o zapojení 

do její činnosti. Americká domovina, vzdělávací a léčebný ústav pro sirotky po legionářích a 

chudou mládež (přesný název původně zněl Americká domovina pro výchovu prací a léčbu 

dětských tělesných vad v republice Československé) vděčí za svůj vznik americkému Čechu, 

F. V. Severovi a jeho agitaci v USA. Myslím, že se zde projevují identické etické hodnoty 

benešovské rodiny, které odpovídaly již popsané činnosti manželů Veselých. Navíc se zde 

vytvářel prostor pro inspiraci v amerických pedagogických metodách a v celkově odlišných 

postojích americké  společnosti. 

F. V. Severu (1853-1938) je možné nazvat typickým selfmademanem, v USA žil od 

svých patnácti let, z lékárníka se vypracoval do pozice významného podnikatele ve státě 

Iowa, žil v Cedar Rapids stejně jako výše zmíněná lékařka R. Wisteinová.56 V roce 1921 

kontaktoval Severa příslušné čs. orgány s návrhem založit v ČSR zařízení pro legionářské 

sirotky a postiženou nebo pracující mládež, které by jim zajistilo domov, výchovu a vzdělání. 

Pro ústav poskytl na počátku finanční prostředky ve výši 2O tisíc amerických dolarů, podle 

zakládací smlouvy měl poskytnout celkem 5O tisíc dolarů, tj. 1 miliónu Kč, za podmínky, že 

do pěti let američtí Čechoslováci složí tutéž částku (počítal zejména se sbírkami v Chicagu), 

ČSR pak dohlédne na chod zařízení, příp. obstará personální sílu.57

 
56Dokumentace k AD: ANM, fond F. Veselý, k. 54, inv. č. 3975/ 1-4 (1921-1927); k. 55,. inv. č. 3975/5-8 (1928-
1946) ; inv. č. 3976-3985.  

F. V. Severa se narodil v Doubravici u Chrudimi, začínal v USA jako lékárenský praktikant, v roce 1880 si 
založil první vlastní lékárnu v Cedar Rapids v zemědělském kraji státu Iowa (zde se  také  o rok později oženil 
s českou krajankou), o dvacet let později (1903) již existovala F. W. Severa Co. – velkovýrobna léků (Severovy 
rodinné léky; firma vyráběla čaje, sirupy, masti, balzámy). Stal se zakladatelem česko-americké spořitelny, 
pozdější American Trust and Saving Bank, odtud i předsedou Merchants National bank; své aktivity rozšiřoval 
dalším finančním podnikáním (Iowa Electric Light and Power co., založil pojišťovnu ). Nikdy se nepřestal hlásit 
ke své staré vlasti. Uvádí se, že ze Cedar Rapids učinil skutečné krajanské centrum: inicioval zde založení 
Dámského klubu matice školské (1894) a finančně ho zaštítil, dále Český čtenářský spolek, svým darem založil 
v roce 1902 i Matici vyššího vzdělání, byl i jejím  pokladníkem. Výrazně podporoval české  krajanské školy 
v Cedar Rapids a zaměřil se na finanční a morální oporu nadaných chudých dětí včetně děvčat. Nepřekvapí, že 
se za Velké války výrazně zapojil do zahraniční akce na vznik Československého státu, v roce 1916 navrhl 
Českému sdružení v Chicagu založit propagační kancelář ve Washingtonu, která by USA a svět informovala o 
českém odboji - krajanské listy později jeho zásluhy o čs. samostatnost oceňovaly. V roce 1928 mu prezident T. 
G. Masaryk udělil nejvyšší státní ocenění pro obyvatele s občanstvím jiného státu - Řád Bílého lva . O V. F. 
Severovi viz: nekrology tamtéž, k. 55, inv. č. 3879; inv. č. 3985; také tisková dokumentace krajanského tisku 
k roku 1928: tamtéž, k. 55, inv. č. 3975/5. 
57ANM, fond F. Veselý, k. 55, inv. č. 3975/2. 
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Severovu část nadačního jmění spravoval F. Veselý. Benešovský advokát se stal jeho 

právním zástupcem v Čechách s plnou mocí a až do roku 1935, kdy na něj i v této funkci 

budou navazovat manželé Kloudovi, působil v intencích hlavního donátora Americké 

domoviny (dále AD) při jednání s čs. úřady, v propagaci podniku v ČSR apod. V roli správce 

finančního jmění vykonával opět stejnou funkci jako u rodiny Masarykovy. Důvod, proč si F. 

V. Severa vybral právě Veselého? Pravděpodobně ho doporučila R. Wisteinová a snad i 

prezident Masaryk.58  Každopádně si byli oba muži ideově blízcí, včetně své náboženské 

identifikace v českobratrské církvi, kde hledali vyšší posvěcení své angažovanosti. 

Z pracovního spojení se stalo přátelství, jak napovídá i změna dikce vzájemné korespondence 

a osobní návštěva Severy a jeho manželky u Veselých v Benešově.59  

Čestnou předsedkyní celé nadace byla jmenovaná A. Masaryková, její jméno mělo 

pomoci v organizování sbírek a propagaci AD v USA i v ČSR u ženských spolků, za 

zřizovatele vystupoval F. Veselý, další členové kuratoria byli velmi pečlivě vybíráni, osoby 

navržené Severou po poradě s jeho českým delegátem měl doporučit ještě prezident, příp. 

KPR.60  Chod AD musely udržovat veřejné sbírky v USA i ČSR – Severa pomáhal propagaci 

svými kontakty v americkém tisku, pro ČSR získal dokonce z českého Chicaga „odborníka 

v agitaci na zisk peněz pro filantropické účely“. Veselý zajišťoval intervencemi subvence u 

ministerstva školství a sociální péče, stejně tak od něj žádosti o hmotnou podporu dostávala 

KPR.61    

 
58ANM, fond F. Veselý, k. 55, inv. č. 3979; k. 56, inv. č. 3986/1, R. Wisteinová rodině Veselých 31.3.1919, 
2.10.1922. 
59Severa byl členem Českobratrské Západní církve, podle korespondence i zaznamenaného života vyznával její 
ideály. Pokud jde o přátelství s Veselým , z „drahého senátora“ se stal „ctěný přítel“ a Severa mu psal 
mnohokrát dík. Např. v roce 1928 uváděl: „znám Vaše ideály a názory, úspěch ústavu bude zároveň také 
zásluhou Vaší“. Tamtéž, k. 55, inv. č. 3975/5, F. V. Severa F. Veselému 4.4.1928. M. Veselá se pomoci AD také 
účastnila.  
60ANM, F. Veselý, k. 54, inv. č. 3975/1. Nadační smlouva a podmínky založení AD. Statut nadace tamtéž, inv. č. 
3975/2. Jednota amerických přátel složila obnos slíbený nadaci (50 tisíc dolarů) v roce 1925. Tamtéž, k. 55, inv. 
č. 3975/5. Kuratorium se po vleklých problémech s personálním obsazením a jednáním s městem Brnem ustavilo 
v roce 1923, členové kuratoria, které volilo pětičlenné ředitelstvo, byli tito prezidentem (později Alicí 
Masarykovu) jmenovaní zástupci: ministerstva sociální péče, města Brna, Zemské péče o mládež, další členové 
za čs. legionáře a slovenský národ (kvůli americkým Slovákům). Pro ilustraci: americký továrník požadoval za 
sebe a americké Čechoslováky především organizátora brněnské Vesny Mareše, moravské profesory Lista a 
Kallabu (stal se předsedou), dr. Porubovou, která dříve pracovala mezi americkým Slováky nyní v ČSČK na 
Slovensku atd.– jasný je důraz na zástupce se zkušenostmi, dále na osoby znalé amerických poměrů a ty, jejichž 
profesní zásluhy a lidské kvality česká Amerika znala nebo mohla ocenit. Veselý s Masarykem pro získání 
hmotné podpory domácích spolků a jednotlivců zaangažovali představitelé „lidových vrstev“, jak je sami nazvali 
(max. počet odborníků v devítičlenném kuratoriu byl stanoven na šest), pečlivě se dbalo i na jejich stranickou 
příslušnost ve smyslu vyváženosti všech politických proudů včetně komunistické zástupkyně.  
61Roční vydání AD bylo např. v roce 1928, kdy již stál chlapecký i dívčí pavilon, přes 400 tisíc Kč při počtu 68 
chovanců (23 dívek a 45 chlapců) k tomuto roku, z nich 41 byly děti legionářů,  z celkového počtu studovalo 14 
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Dokumentací k AD prostupuje odlišnost české mentality a amerického přístupu k životu. 

Myšlenka založit podobný podnik vycházela nepochybně z humánních a vlasteneckých 

motivů, a přesto její realizace probíhala nečekaně dlouho (alespoň podle amerického 

hlediska), narážela totiž především na opakující se problémy s dodržením závazku města Brna 

týkající se bezplatné dispozice pozemků tak, jak stanovila původní dohoda. Město Brno bylo 

vybráno pro výhodné umístění uprostřed republiky, aby bylo i symbolicky vyjádřena 

otevřenost Americké domoviny pro přihlášky z východních částí státu. Jak uvedl F. Veselý, 

Domovina „bude širokým oknem, kterým by k nám ze světa proudil zdravý vzduch a teplé 

slunce svobody, demokracie a zdravých názorů hospodářských i sociálních…ohnisko 

pracovitosti, svobody a sebevědomí“.62 Do svého pole působnosti chce AD vtáhnout nejen 

bývalé Předlitavsko negativně zatížené duchem rakouských škol, úřadů a vojska, ale také  

Slovensko a Podkarpatskou Rus, které trpí příznaky bývalé „duševní poroby“ mnohem více, 

uváděl F. Veselý.    

Moravské město v rámci snahy získat F. V. Severu pro stavbu na svých pozemcích 

poskytlo pod vedením starosty B. Macků, člena strany čs. socialistů, své parcely na tzv. 

Kociánce v Brně- Králově Poli, kde již stála nemocnice pro tělesně postižené děti. Ale plného 

naplnění slibu jako morální závazku se Veselý v roli Severova zástupce domáhal tak dlouho, 

že tento úkol přešel i na jeho zetě I. Kloudu po roce 1935, ani on se dodržení závazku 

nedomohl.63     

 
dětí (měsíční náklad na jednoho chovance 335 Kč pokrýval stravu, šaty, domov). Podle účetních výkazů byly 
výlohy AD např. v roce 1928 kryty takto: Podpůrný legionářský fond 180 tisíc Kč, Masarykův fond 4 tisíce Kč, 
příspěvky od zákonných zástupců chovanců a učňů 70 tisíc Kč, ministerstvo sociální péče a ministerstvo školství 
a národní osvěty 25 tisíc Kč, ministerstvo zdravotnictví a obchodu 20 tisíc Kč, zemský moravský výbor 10 tisíc 
Kč, město Brno 5 tisíc Kč, dary z USA 50 tisíc Kč, dary z ČSR 5 tisíc Kč. Další zdroje přinášely zahrady a 
hospodářský výnos AD samotné. ANM, F. Veselý, k. 55, inv. č. 3975/5. Počet dětí kontinuálně stoupal, zejména 
s dobrým jménem ústavu ve 30. letech; po nacistické okupaci se k roku 1945/6 již opět uvádí vysoké číslo 110 
chovanců. Tamtéž, k. 55, inv. č. 3975/8. 

Pro finanční podporu získal Severa především Jednotu amerických přátel v Cedar Rapids. K důležitým 
přispěvatelům z českoamerické účasti patřil i řád Odd Fellows, dobročinné sdružení, jehož heslem bylo 
„přátelství, láska a pravda“. Řád měl ideově blízko k svobodným zednářům, ve vzdělání kladl důraz na duševní 
a mravní stránku výchovy. V roce 1929 vznikla v ČSR Jednota přátel Americké domoviny, která shromažďovala 
příspěvky zajišťující její chod. K roku 1940 měla Jednota 30 zakladatelů, 30 přispívajících členů, 140 členů 
činných a spravovala jmění 163 tisíc Kč. Mezi zúčastěnými jednotlivci byla např. A. Masaryková, T. Baťa, ze 
spolků americké spolky, Podpůrný fond legionářský nebo Obchodní a živnostenská komora v Brně. K AD 
stručně také: Řepa, Milan a kol., Dějiny Králova Pole. Brno 2004 s. 203-204. Tamtéž. Také 
http://www.inbrno.cz/view.php?cisloclanku=2006080030, 7.4.2007. 
62ANM, F. Veselý, k. 54, inv. č. 3979. F. Veselý k založení Americké domoviny (rkp.). 
63Severa několikrát urgoval urychlení celého postupu stavby, obracel se na A. Masarykovou se slovy: „…na 
takovou zdlouhavost nejsme my Američané navyklí…takové váhavosti nechápeme.“ ANM, F. Veselý, k. 54, inv. 
č. 3975/2. A to stavební práce ještě ani nezačaly. Až k tomu dojde, budou se podobné a ostřejší dopisy do Čech 
opakovat, protože česká pomalost spojená s úředními postupy poškozovaly celou akci v zámoří. Navíc 
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Zajímavé je, že okruh osob kolem F. Veselého a J. Kallaba inicioval v souvislosti s AD 

prostřednictvím prezidenta návrh nového čs. zákona o osvobození nadací s dobročinným 

účelem od kolků, poplatků a daní. K příležitosti 10. výročí vzniku ČSR a otevření druhého 

pavilonu AD s početnou návštěvou amerických krajanů byl návrh vládou úspěšně schválen, 

nový zákon neprošel v původním požadavku F. V. Severy na úplné osvobození nadací od 

daně z obohacení po americkém vzoru, podstatně ale sazbu placených daní snížil.64

Devizou zakladatele Americké Domoviny bylo, aby vznikl církevně a politicky neutrální 

ústav jako „živý odkaz osvobození vlasti a zřízení Československé republiky“, v rámci něho 

chtěl „spolupracovat, budovat a podílet se na budoucnosti“ ČSR. V AD měl vládnout duch 

amerických škol,  „aby české dítě …mělo všechen život tak volný a otevřený... vědomé si 

rovnocennosti“ jako americké, ze zdejších 14-18tiletých dětí (původní zaměření na sirotky a 

polosirotky po legionářích, mládež postiženou a ze sociálně slabých rodin bylo rozšířeno i na 

další zájemce – ti již platili školné 100-200 Kč měsíčně; zčásti se děti učily řemeslu, 

nejnadanější z nich studovali65) měli být vychováni svobodní, sebevědomí a soběstační 

občané podle americké inspirace (dokonce i architekt byl čechoameričan, aby vystihl sloh 

amerických budov, „landscaping architecture“). Ale důraz byl kladen i na myšlení T. G. 

Masaryka vycházející z domácích poměrů. S tím souvisely nové výchovně-vzdělávací 

 
vyvolávala obavu u vlastního iniciátora, že se dokončení AD ani nedožije. Brzy se hlavním problémem stal 
zmíněný přístup městské rady v Brně. Město se pod vedeném starosty B. Macků (1879-1929), starostou města 
Brna byl v letech 1920-1925, roku 1924 zavázalo připsat na AD bezplatně území Kociánky o rozloze 28 ha, 
místo bylo úmyslně vybráno kuratoriem v blízkosti školských zařízení a další infrastruktury. Již v roce 1924 
musel Severa městu pohrozit, že pokud slib nesplní, nadaci pro ústav přestěhuje do Prahy. Když se zařízení AD 
v dalších letech rozšiřovala a AD prosperovala, žádala o další části slíbené plochy. Tlak Veselého a Kallaba na 
starostu města (opět příslušníka národně socialistické strany) vedl k ústní dohodě o postoupení dalších 5 ha. 
V roce 1934 však radní prohlásili, že se poměry změnily a uvedli, že původní dohodu nedodržela druhá strana - 
Severa prý 50 tisíc dolarů nesložil a jeho ústav místo humánního poslání „ohromně vydělává svou drůbežárnou“. 
Po předložených argumentech F. Veselého (Severa daroval podle výběrů Veselého z jeho účtu z Živnobanky 
mnohem více, v daném roce se mj. prostavěly přes 3 milióny Kč) a intervenci A. Masarykové nakonec město 
nabídlo poloviční kompenzaci původně slíbené rozlohy. Severa v roce 1934 nemohl pochopit „nesplnění 
čestného závazku“, trvající již 10 let, vždy prý spoléhal na „americký zvyk“, že dohody, včetně ústních 
bezpodmínečně platí. Úpadku svého podniku se již nedožil, zklamání nad postupem Brna vyjadřoval ale jeho syn 
Lumír. Celá věc negativně provázaná s českým přístupem měla ještě dohru. V listopadu 1938 požadoval starosta 
Brna Ing. Sparzer na AD finanční náhradu za „svépomocné a neoprávněné užívání pozemků“ ve výši bezmála 17 
tisíc Kč. Tamtéž, inv. č. 3975/1, 6, 7, cit. inv. č. 3975/7, Rada města Brna F. Veselému 4.10.1934; F. V. Severa 
F. Veselému 31.7.1934, I. Kloudovi 17.10.1936. 
64Do roku 1928 se při věnování vyšším než 1OO tisíc Kč platila při normální sazbě daň 30-55% - Severa těžko 
chápal, proč má ze svého finančního daru platit přes 100 tisíc Kč. Nový zákon snížil sazbu na 3,5-10% u darů 
nad 100 tisíc Kč a u nižších na 3%. Zákon z 12.7.1928 č. 120 Sb. z. a n. ANM, F. Veselý, k. 54, inv. č. 3975;   
http://www.psp.cz/eknih/1928ns/ps/tisky/t1621_00.htm, 7.4.2007. 
65AD přijímala žádosti kromě Slovenska a Podkarpatské Rusi také z Jugoslávie nebo Rakouska. Původní 
zaměření na postižené děti se modifikovalo a vytratilo se i z názvu. Chlapci v AD vychovávaní se často uplatnili 
v brněnském zbrojovce, dívky byly vedeny k praktickým povoláním  (např. modistky, švadleny, ale i ke 
knihovnictví atd.). ANM, F. Veselý, k. 54, inv. č. 3975. 
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metody: žákovská samospráva, polovinu vyučování tvořila praktická práce v dílnách a na 

školních hospodářství typu americké farmy, bydlelo se v internátu, součástí AD bylo zařízení 

pro volný čas (knihovna, čítárna, sportovní kluby, divadelní a osvětový kroužek, taneční 

zábavy). S úspěchem se potkaly společné nedělní besídky, od roku 1936 skauting. AD přišla i 

s novým pojetím kázeňských trestů.66  

S českou mentalitou se střetla především Severou prosazovaná koedukace. Když byl v 28. 

října 1925 slavnostně otevřen chlapecký pavilon, okamžitě se rozeběhly práce na dívčím. 

Veselý tlumočil v Brně Severova slova, že zapojení dívčí populace bylo v plánu od začátku, 

protože „pomoc dívkám je nutnější než chlapcům…musí se jim poskytnout otevřený 

svět…objevit v nich schopnosti budoucích spisovatelek a umělkyň“. Pro české poměry 

připomínal americký donátor Masarykův důraz na nové hodnocení ženy.67

Tento cíl měla pomoci prosadit Emma Formannová, kterou AD přijala na doporučení A. 

Masarykové. Po první Severou zaplacené studijní a propagační cestě po USA (1924-5) 

nastoupila jako ředitelka ústavu spolu se svým manželem, správcem AD. Koedukaci však i 

nová ředitelka prosazovala proti zažitým předsudkům nesnadno a v úkolu jí nepomáhala ani 

adolescentní mládež.68

Manželé Formannovi se stali duší AD až do druhé světové války, jejich zásluhou 

hospodářství AD, zahrnující zahradnictví a zemědělské hospodářství, nebývale prosperovalo, 

zejména když ještě založili vzorně fungující drůbežárnu s umělou líhní, jednu z největších 

v republice (uznání jejich činnosti jim složil formou diplomů i F. V. Severa).  Mimochodem, 

od nich se snažili tajemstvím úspěchu pěstování drůbeže inspirovat i manželé Kloudovi na 

svém oblíbeném statku Švihov, když se s Formannovými během profesních styků kolem AD 

úzce spřátelili. Ve 30. letech byla již AD pojmem, z původně sociálně motivovaného podniku 

 
66ANM, F. Veselý, k. 54, inv. č. 3975/5. Chovanci AD vytvářeli koedukované skupiny po pěti a voleným 
vůdcem, zdůrazňovala se spoluodpovědnost za společný život, vzájemná pomoc a kooperace. Takové metody 
byly v ČSR nové, ve 30. letech s nimi pod vlivem amerického studijního pobytu a převahy tamní pragmatické 
pedagogiky J. Deweye začal teprve experimentovat pedagog V. Příhoda a J. Uher (pracovní škola, sociální 
učení, ze života a pro život, praxe, aktuálnost atd.). 
67ANM, F. Veselý, k. 54, inv. č. 3975/4. F. V. Severa F. Veselému 7.4.1927. Podle Severy sice existuje množství 
škol pro dívky, ale on chtěl poskytnout příležitost pro ty nemajetné. Dívčí pavilon byl dostaven v létě 1928. Třetí 
(chlapecký) pavilon byl postaven hned vzápětí (1929) na základě množících se žádostí o přijetí, které nemohly 
dosavadní kapacity uspokojit.  
68ANM, F. Veselý, k. 54, inv. č. 3975/3, 4. Tisková dokumentace z cesty E. Formannové, korespondence 
související.  
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pro chudou mládež se stalo zařízení známé pokrokovými a úspěšnými metodami výuky - 

žádosti o přijetí dětí přicházely i z USA nebo Anglie a Francii z dobře situovaných rodin.69  

Americká domovina podlehla průvodním jevům druhé světové války, její hospodářský 

potenciál zničila z velké části německá okupace (pravděpodobně s přispěním českých občanů) 

ještě před bombardováním roku 1944. Když se po roce 1945 pokusil I. Klouda na odkaz 

amerického mecenáše, svého tchána a mrtvých manželů Formanových (V. Forman byl 

společně s ním v Buchenwaldu, kde v roce 1945 zemřel) navázat, stačil pouze podat žádost o 

náhradu škod vzniklých válkou. V roce 1948 byla na AD uvalena národní správa. Pro ústav, 

který „bude trvale připomínat bratry z Ameriky, šířit ducha amerického svobody…výchovu 

sebevědomých budoucích občanů a vštěpovat zásady, které Ameriku přivedly k moci a 

rozkvětu,“ nezbylo v ČSR po roce 1948 místo.70   

 

9.3 Česká Amerika podruhé – R. Wisteinová. 

Pro rozšíření informačního obzoru a demokratických tradic benešovské rodiny se mi jeví 

přínosný také pokračující styk s českoamerickou krajankou R. Wisteinovou. Tato lékařka se 

stejně jako Severa angažovala za první světové války v propagaci zahraniční Masarykovy 

akce, mezi řádky její pozdější korespondence se lze dokonce dočíst, že na ni obětovala velkou 

část svého jmění. Byla to prý ona, kdo upozornil ředitelku chicagského settlementu M. Mc 

Dowellovou na věznění A. Masarykové (jako „jedné z největších Češek vůbec“) rakouskými 

 
69ANM, k. 55, inv. č. 3975/8. Formannovi zaváděli postupy, které poznali v Anglii a Belgii, zaměstnávali 
odborné síly z brněnské zvěrolékařské školy, pořádali o nově zavedeném oboru přednášky, včetně další 
propagace. Dovezen byl nový přístroj na líhnutí vajec známý pod jménem Mamut, pěstovaly se bílé Leghornky a  
živá drůbež. Hospodářství za vedení manželů Formannových dosáhlo rozlohy 30 ha (AD pozemky nakoupila, 
když Brno původní slib nesplnilo). K roku 1937 hospodářství AD disponovalo párem koní, dobytkem a 920 kusy 
drůbeže. Produkovalo se i obilí, brambory, seno apod. Viz propagační brožura: Americká domovina roku 1936. 
Královo Pole 1937; Americká domovina v Brně-Králově Poli. Královo Pole 1937. 
70ANM, F. Veselý, k. 55, inv. č. 3975/5, F. Veselý o Americké Domovině (rkp.), 1928. 

AD přinesla oblasti do roku 1939 vícestranný prospěch, na stavbách jejích pavilonů a zařízení byli zaměstnáni 
místní dělníci, poskytovala svým chovancům kvalifikaci, především tu vedle skleníku a farmy byla její úspěšná 
drůbežárna. I. Klouda byl jmenován do kuratoria v roce 1936 a do USA vzkázal, že bude rád se svou ženou, 
kterou Severa osobně znal ze svých návštěv v Benešově, působit v intencích tchána. Nadchla ho atmosférou a 
pobyt v AD ho prý posílil proti deprivaci z veřejného života. „Ze způsobu výchovy jsem nadšen,“ psal 
Formanovým, obdivoval tamní „ovzduší svobody“ a setkání s upřímnými lidmi: „Máme jich tak málo, jsem 
z toho Rakouska stále ještě hodně hrbatí, zkrátka duch lidí nesvobodných.“ Masaryk sice na tomto poli pracoval, 
ale teprve u mladé generace se „rozbřeskne“, domníval se I. Klouda a naději viděl právě v AD. Tamtéž, k. 55, 
inv. č. 3975/7, I. Klouda Formannovým 22.3.1936. I proto chtěl AD po roce 1945 obnovit pro sirotky „po 
obětech válečné okupace“. Žádal o subvenci na základě vyčíslených škod z války (na 2 mil Kč plus dluh AD  
0,25 miliónu Kč; během obléhání Brna byly ukradeny i hospodářské stroje za 300 tisíc Kč, které předtím 
přečkaly nacistickou okupaci). AD ANM, k. 55, inv. č. 3975/8. Poválečná obnova, vyčíslení škod, pomoc 
krajanů ad.  
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úřady. Faktem je, že akce chicagských krajanů spolu s protestními listy spolku česko-

amerických lékařek státu Iowa a dalšími krajanskými spolky, které se obrátili na Berlín a 

Vídeň, přiměla americkou vládu k podání oficiálního protestu proti věznění dcery americké 

občanky a pro rakouskou vládu a nežádoucí publicita vedla k amnestii A. Masarykové.71  

Wisteinová se v USA po roce 1918 zasazovala o propagaci ČSR a státního zájmu. Konala 

přednášky včetně univerzitních, psala články do krajanského tisku (např. typu „Proč mají 

američtí Češi oslavovat 28. říjen?“), na základě od Veselých zasílaných knih aktuálních 

českých spisovatelů chtěla sestavit příručku o ČSR, zasazovala se o zařazení důležitých 

informací o českých zemí do amerických učebnic apod. V USA organizovala sbírky na 

Americkou domovinu (přednášela proto mj. v Detroitu, New Yorku) a také na Coe College 

Camp, sociální ústav v Cedar Rapids pod vedením A. Hybergrové, jeho odbočky byly v rámci 

krajanské podpory ČSR založeny v ČSR. Jedna z nich vznikla v Černovicích u Tábora pod 

názvem Dětská ozdravovna amerických Čechů pro děti ohrožené tuberkulózou. Do její 

činnosti se zapojila M. Veselá.72  

Wisteinová bedlivě sledovala americký tisk v tom, jak prezentuje ČSR - podle všeho měla 

kontakty i do amerických vládních míst (snad prostřednictvím sociálních pracovnic) a tyto 

zprávy zasílala do Benešova. F. Veselý několik takových dopisů předal A. Masarykové. 

Stejně tak podle všeho informoval E. Beneše o zasílaných zprávách o K. Perglerovi, bývalém 

prvním zástupci ČSR v USA, od následného nepříliš korektního odvolání z Tokia odpůrci čs. 

minstra zahraničí, nebo o tamní, maďarské a proti ČSR zaujaté propagandě. Podle 

korespondence zasílala Wisteinová prezidentovi Rooseveltovi i informace o zásluhách E. 

Beneše apod. Na druhé straně se v krajanském listě Svornost mohly objevit zprávy nejen o 

 
71Důkazem této zásluhy Wisteinové je kopie jejího dopisu M. McDowellové v korespondenci Olgy Masarykové: 
ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 348. Dále ANM, F. Veselý, k. 56, inv. č. 3986/1, R. Wisteinová manželům 
Veselým 25.7.1921, cit. 2.3.1923, 21.10.1932. Podle korespondence před Velkou válkou agitačně působila za 
známost Masarykovy osoby v USA, resp. českých požadavků v rakouské monarchii, po jeho přednáškovém 
turné v Chicagu např. podněcovala tisk k publikování informací o tzv. Friedjungově procesu, dokonce napsala: 
„aby Masaryk mohl po USA přednášet [tj. v roce 1907], musela jsem přestát nejednu hilsneriádu“. Lze těžko 
zjistit, kolik sil a kapitálu na českou a později čs. propagaci v USA obětovala, ale o oddanosti k ČSR a Hradu, i 
přes zjevné zklamání a hořkost, že A. Masaryková nepomohla k jejímu návratu do Čech, vypovídá její 
korespondence mnohé. Tamtéž, 21.10.1932, dále tamtéž, inv. č. 3990, náborové materiály k čs. lidu do čs. 
armády.    
72A. Hybergrová původně v USA působila jako učitelka francouzštiny na americké koleji. Wisteinová a její 
okruh známých žen zajistily M. Veselé kontakt na A. J. Fialovou z Chicaga, která přes ni do Čech zasílala 
hmotnou podporu z amerických sbírek na nově založený Coe College Camp ( C. C. C.). Kuratorium C. C. C. 
sídlilo v Praze. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 1920-1946,  korespondence, členské legitimace; 
ANM, F. Veselý, k. 56, inv. č. 3992.  
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prvním prezidentovi Masarykovi a E. Benešovi, ale i o činnosti F. a M. Veselých nebo A. 

Kloudy.73   

R. Wisteinová nikdy nepřestala doufat, že se do Čech vrátí, již v roce 1924 upozorňovala 

Hybergrová na její tristní situaci a slib A. Masarykové, že Wisteinové „zajistí koutek na 

Slovensku“, ona zato bude pracovat pro ČsČK (s tím původně počítal i syn manželů Veselých, 

když se jako lékař usadil na Podkarpatské Rusi a těšil se na spolupráci). Tehdy ani později, 

když se na A. Masarykovu nepřímo obrátili  českoamerické ženy o pomoc, se tento sen 

českoamerické lékařce nevyplní. Její finanční situace se navíc povážlivě horšila, v roce 1934 

žádaly americké krajanky L. Kloudovou-Veselou znovu, ať u prezidentovy dcery intervenuje, 

po jejím neúspěchu se na ní obrátily přímo. Argumentovaly zásluhou Wisteinové na poli 

 
73K K. Perglerovi viz: Rysková, Světlana, K případu Karla Perglera. In: ČČH 4, 1992, s. 571-587. 

K. Pergler (1882-1954), novinář, politik a právník, odešel v roce 1890 do USA, když se vrátil po osmi letech do 
Čech, přidal se k proudu socialistické mládeže kolem A. P. Veselého, svého přítele, a vstoupil sním do řad 
sociální demokracie. Po jeho smrti se znovu vrátil do Chicaga, vynikal jako skvělý řečník a redaktor tamní 
krajanské Spravedlnosti. Usadil se v Cedar Rapids, vystudoval práva. Zapojil se do činnosti českoamerického 
výboru pro osamostatnění českého národa (pozdější České národní sdružení) jako zástupce socialistů v jeho 
vedení, od roku 1917 stál v čele nově ustavené odbočky Československé národní rady v USA, v propagační a 
politické práci vynikal, v lobby mu pomáhali i Wisteinová a okruh kolem ní. Lékařka psala, že v její pracovně 
byla informační kancelář, obesílala prý profesory, americký kongres, novináře, hmotně podporovala tisk 
propagačních brožur apod. Perglera prý (kvůli nemocné manželce a dětem) doporučila v roce 1918 T. G. 
Masarykovi a „vymohla audienci u Wilsona…Češi před válkou neměli nejlepší reputaci u americké vlády“, 
psala. A to přesto, že o Perglerově charakteru pochybovala (byl v Chicagu dosouzen za křivou přísahu k ročnímu 
vězení) a byl to „socan a ty i dnes jsou persona non grata zde“, napsala do Benešova v roce 1931. Masaryk 
jmenoval Perglera před svým odjezdem z USA prvním zástupcem ČSR ve Washingtonu. Wisteinová později 
Perglera obvinila, že přeložil její anglické články o českém národě z válečných let z amerických žurnálů a vydal 
je pod svým jménem. ANM, F. Veselý, k. 56, inv. č.. 3986/1, R. Wisteinová manželům Veselým 17.3.1931. 

Pergler byl z USA přeložen do Japonska, způsob jeho brzkého odvolání z Tokia E. Benešem neproběhl běžným 
způsobem (tzv. tokijská aféra), v USA pak přednášel, psal, stal se děkanem Národní univerzity ve Washingtonu. 
Po svém návratu do Čech na konci 20. let vystoupil s J. Stříbrným v čele jeho strany, do roku 1931 zastával 
poslanecký mandát, než jeho platnost volební soud kvůli americkému občanství zrušil, stejně dopadlo jeho 
zvolení do pražského obecního zastupitelstva. Od roku 1932 žil trvale v USA a o jeho činnosti nadále 
informovala Wisteinová, při svém úsudku o americké neinformovanosti o Evropě se obávala vlivu jeho 
protibenešovské agitace („jaká neuvědomělost v amerických kruzích o všem“, „zdejší americká povrchní znalost 
evropské situace...lze jim vše namluvit“, „kdo tak málo myslí jako většina Američanů, nesmí očekávat filozofické 
ovoce“ apod.).  

Lékařka brzy informovala o podle ní nevhodném pojetí reprezentace ČSR, včetně neblahého životního stylu, 
který v amerických kruzích poškozuje pověst ČSR. Nutno říct, že podobně kritická byla Wisteinová nejen 
k prvnímu čs. zástupci:„to je přímo hrozné, co za lidi reprezentuje Čechy…sbírají peníze, žvaní a nic kloudného 
neudělají. Lid česko Americký jim peníze přímo házel do hrstí, tak mohli lehko sbírat …[Pergler] šil si 15 
obleků…dělal floutka se stenografkou…teď Štěpánek bez zkušeností a nyní prý tragédie: chtějí poslat Vojtu 
Beneše…musela bych se za český zahraniční odbor stydět!“ A jindy: „marné chválit český národ, když takový 
nevychovanec vše zkazí, všichni měli špatné stolní mravy, buď mlaskaly, že je bylo slyšet přes dvůr anebo 
neuměli jísti s vidličkou a oblizovali nože…i náš obyčejný Američan se umí u stolu slušně chovat,“ komentovala 
do Benešova svůj pohled na věc s důrazem na to, jak velkou roli hraje chování v posudku Američanů. Žádala 
Veselého u Beneše zasáhnout a doporučovala dokonce jeho osobu nebo jeho zetě Fliedra na místo čs. vyslance. 
S Chvalkovským v roli vyslance (1923-1925) již vyjádřila spokojenost. Tamtéž, k. 56, inv. č.. 3986/1, R. 
Wisteinová manželům Veselým 11.7.1921; dopisy 1919-1936: tamtéž, inv. č. 3986/1, 2. Také: AÚTGM, fond 
Alice G. Masaryková, k. 7, krabice č. 6, složka 36, R. Wisteinová M. Veselé a rodině Veselých 1932. 
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zdravotním, ve výzkumu rakoviny, publicistickou činností (články o ochraně matek, kojenců, 

spisem o českých lékařkách – na podkladě informací od M. Veselé – jako jediném díle v USA 

o mimoamerických lékařkách apod.). Požadovaly nostrifikaci jejího lékařského diplomu a 

finanční pomoc. Sbírku za tímto účelem iniciovala pravděpodobně L. Veselá, která 

kontaktovala i KPR a F. Plamínkovou, zapojila se do ní nakonec asi i A. Masaryková. R. 

Wisteinová však krátce na to zemřela.74  

Zbývá zodpovědět, proč jsem věnovala takový prostor vazbě na americké Čechy. 

Vzhledem ke svému tématu se domnívám, že zaujímala v životních vzorech a atmosféře 

rodiny benešovského advokáta významné místo. První kontakt na americké prostředí 

zpostředkovala Ch. G. Masaryková, z úcty k její práci a demokratické tradici její původní 

vlasti visel v bytě Veselých její portrét. Z přednášek F. Veselého o AD vyplývá inspirace a 

respekt k  zámořské zemi. Na druhé straně, ale několikrát uvádí, že nechce „amerikanizovat“ 

český život. Když mluví o brněnská Domovině, přál si, aby byla „oknem, kterým by k nám ze 

světa proudil zdravý vzduch a teplé slunce svobody, demokracie a zdravých názorů 

hospodářských i sociálních“.75

Představu svobodného, sebevědomého a pracovitého občana propagoval F. Veselý 

permanentně. Projevil se přitom sociální původ českých středostavovských elit a jejich důraz 

na demokratizaci a svépomoc. F. V. Severa na tomto podkladě mohl psát: ….„český lid 

pokládati se může za národ šťastný, pokud má dobré, poctivé a silné charaktery…nemáme 

obavy o vlastnictví a národ náš, pokud má Masaryky a Veselé“.76  

 

 
74ANM, F. Veselý, k. 56, inv. č. 3988. Korespondence L. Kloudové s americkými ženami, s Plamínkovou, s 
KPR a sekretářkou A. Masarykové (1934-1937). Dále ANM, fond F. Veselý, k. 66, inv. č. 4092; inv. č. 4125, 
4131-5; k. 12, inv. č. 1088. Rodina Veselých byla kromě Wisteinové v kontaktu s dalšími krajankami v USA, 
zejm. s  L. Kosovou z Chicaga, která přispívala do místního časopisu české komunity, byla autorkou i tamního 
nekrologu na M. Veselou.  
75ANM, F. Veselý, k. 55, inv. č. 3979. Přednáška F. Veselého k založení AD. 
76ANM, F. Veselý, k. 54, inv. č. 3975/2. F. V. Severa F. Veselému 13.10.1923. Veselý se v AD angažoval bez 
nároku na palmáre, v roce 1930 mu Severa na důkaz díků přesto zaslal za jeho práci šek na 10 tisíc Kč, inv. č. 
3975/6. F. Severa F. Veselému 4.12.1930.  
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10. Život druhé generace aneb „aby i naše děti byly vychovány týmiž 

krásnými zásadami“. 

V poslední části práce bych chtěla postihnout odraz rodinné výchovy, hodnotové 

orientace a žitých norem v konkrétních životních osudech všech čtyř potomků manželů 

Veselých. U synů půjde o stručný nástin, zejména kvůli nedostatečnému pramennému 

podkladu, pro dcery existuje materiálu více, zejména u mladší Ludmily díky její snaze 

zachovat rodinné památky, její široké angažovanosti a trvalému spojení s Benešovem. 

Vzhledem k dříve pojednanému tématu ženské emancipace jsem se zaměřila na to, jak se 

v ženském pokolení mohly liberální a pokrokové názory rodičů realizovat v profesních 

kariérách dcer. V obou případech lze také sledovat výraznou váhu intelektuálního prostředí, 

v němž vyrůstaly; profesní jedné a společenský úspěch druhé s sebou také nesl posun 

v životním stylu a rodinném životě.  

 

10.1 Svatopluk a Ctibor. 

Oba syny manželů Veselých jsem již několikrát zmínila. Starší Svatopluk se narodil 

v roce 1895, mladší v roce 1899. Během studia Ctibora na benešovském gymnázia a 

Svatopluka na lékařské fakultě zasáhla do jejich života první světová válka. Svatopluk 

nastoupil jako dobrovolník vojenskou službu v Praze, odtud předával informace relevantní 

pro protirakouskou činnost otci, než byl v červnu 1916 jeho pluk č. 102 dislokován do 

uherské Békéscsaby.1 S bratrem Ctiborem se zde sešel v roce 1917. Mladší syn Veselých byl 

odveden k 28. zeměbraneckému pluku, ale nechal se k překvapení rodičů aktivizovat k 102. 

pluku a za měsíc rukoval. O tomto rozhodnutí ve svém deníku napsal, že ho cítil jako 

povinnost k vlasti, vzhledem k časové shodě se vstupem USA do války na straně Dohody a  

rodinným pozadím je pravděpodobné, že touto vlastí mínil samostatné Čechy.  

Podobně jako jeho sestra Ludmila  a předtím jeho otec vedl si Ctibor asi od svých 

sedmnácti let deník.2 Z jeho zápisků z pobytu v Uhrách je možné sledovat každodenní život 

 
1Bekéscsaba ležela v jihovýchodním Maďarsku u hranic s Rumunskem.  
2Originál deníku je uložen v SOkA Benešov, Osobní fond Ctibora Veselého, válečný deník. Informace z deníku 
čerpám z článku: Jirušková, T.-Procházková, E., V italské legii a za bojů na Slovensku z deníku Ctibora 
Veselého. In:  Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Českoslovenští legionáři z okresu Benešov. Sv. 41. 
Praha 2001, s. 99-130. K C. Veselému dále: Otava-Charamza, J., Legionář z Benešova, in: Benešovský kalendář, 
1993, č. 5, s. 7-9; č. 6, s. 13-14; č. 7, s. 14-15 (částečná edice Ctiborova deníku). Renner,E., Krátký život Ctibora 
Veselého, in: Benešovský kalendář, 1999, č. 1, s. 8-9. ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č. 40 
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českých vojáků, problémy, jejich denní režim v cizojazyčném prostředí s odlišnými zvyky, 

ale i Ctiborovy zájmy, v nichž se odrazil vliv předchozí výchovy a rodinného zázemí. Jako 

jednoroční dobrovolník bydlel v podnájmu a ve chvílích volna odpoledne a večer si stereotyp 

tamního pobytu zpestřoval kromě návštěvy školy hrou na klarinet poslaným z domova, v 

místním biografu, loutkovým divadlem, procházkou v přírodě, kterou v zápiscích reflektoval, 

cukrárnou, ale i hostincem a toho se jeho matka v Benešově obávala. Proti hrozbě mravní 

újmy v důsledku vojenského života měl nad mladším synem dohlížet Svatopluk, i když podle 

zápisků se Ctibor choval podle vštěpovaných zásad. Vzpomínku na domov evokoval 

Ctiborovi schovaný obrázek Prahy, o dovolené při návštěvě sestry M. Fliedrové zemskou 

metropoli s radostí procházel. 

Od roku 1918 byl pluk obou bratrů přemístěn na italskou frontu, Ctiborova setnina na 

tyrolské bojiště kolem Trentina. Po jistém váhání spojeném s obavou o rodiče se v září 1918 

Ctibor definitivně odhodlal k útěku z rakouské armády. Přípravu na útěk s vnitřním bojem, 

v němž rozhodla i vzpomínka na T. G. Masaryka, jistotu, že by s jeho krokem rodiče 

souhlasili, vlastní útěk a pobyt v legii popsal v deníku stejně jako svůj návrat do Čech 

v prosinci 1918.3

Svatopluk nezanechal podobný rukopisný pramen a za legionáře se sám nepovažoval. Do 

italských legií  vstoupil až 20.10.1918, působil zde jako vojenský medik. Přísahu italskému 

králi ještě složil, ale do bojů na protirakouské straně již nezasáhl. Proto prý na označení 

legionář právo neměl, jak tvrdil s odstupem času v korespondenci s F. Hlaváčkem ze 60. let 

20. století. Při likvidaci fronty se znovu setkal s Ctiborem a vítal s ním T. G. Masaryka 

v Českých Budějovicích v prosinci téhož roku.4  

 
3K částem deníku také: Bednařík, F., V boj. Kronika československé legie v Itálii 1915-1918. Praha 1927, s. 64-
65, dále i s. 689-9, 855, 884. Zde se uvádí, že C. Veselý byl velením paradoxně vybrán, aby dezercím bránil. 
Měsíc před svým překročením line se stal očitým svědkem rakouské popravy legionáře Sobotky z 1. roty 39. 
pluku, ke které si napsal: „V sobotu [27.7.1918] vedli vojáci zajatého českého legionáře na popravu provazem 
k linii. Vypadal výborně. O svých pocitech a myšlenkách nemohu zde psáti.“ Tamtéž, s. 855. Do 1. roty také poté 
vstoupil. Bezprostředně po své dezerci si zapsal: „Ohlédl jsem se na rakouské zákopy. Jaký to blahý pocit 
volnosti a svobody.“ ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č. 4126.   
4F. Hlaváček (1878-1974), novinář, politik, propagátor česko (československo)-jihoslovanské vzájemnosti, byl 
přítel A. Kloudy z období Omladiny a pokrokového hnutí, původně realista, kde poznal i Veselého, později 
státoprávník, od roku 1907 mladočech. Z rakouského poručíka se během války po své dezerci stal ředitelem 
římské kanceláře Čs. národní rady (1917), v letech 1919-1925 ředitel Čs. zásobovací komise v Paříži, poté byl do 
roku 1931 generálním tajemníkem Čs. strany národně demokratické a exponentem jejího protihradního křídla, 
1943-5 byl vězněn nacisty, po válce se věnoval překladům z jihoslovanských jazyků, byl také prvním předsedou  
Historické komise legionářů (1969-1973) Viz: Tomeš, J., Biografický slovník XX. století, I, s. 463.  

V souvislosti s jeho předsednictvím komise také došlo ke korespondenci s L. Kloudovou a S. Veselým v roce 
1968-9 Hlaváček rekapituloval svůj život a v dohasínajíc atmosféře „pražského jara“ 1968 (bydlel naproti Čs. 
rozhlasu a svůj bezprostřední zážitek ze srpna 1968 líčil do Benešova) s L. Kloudovou vzpomínali (vykázáni 
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Ctibor ve svém válčeném deníku pokračoval. Bratři se totiž po mobilizaci čs. armády 

proti postupu Maďarské republiky rad na jižním Slovensku zapojili do bojů o východní část 

státu. Oba mluvili o vlastenské povinnosti a podobně se v dopisech synům vyjadřovala i jejich 

matka M. Veselá. Umístěni byli u města Komárna, kde hlídali most přes Dunaj a nahrazovali 

celní službu. F. Peroutka označil události po českém překročení demarkační čáry Komárna za 

„improvizovaný podnik československého vojska“ a v Praze byli podle něj „uspáváni lenivým 

pocitem nasycení a zdráhají se uvěřit ve vážnost aféry“.5   

Dopisy bratrů do Benešova od ledna 1919 tato slova bohužel dobře dokládají. „Klofáč 

[ministr národní obrany] a jiní slibují, ale nevědí co slibují a nejméně se starají o to, co bude 

s námi…do Komárna nikdo z vlády nepřijede, říká se, že je tu horká půda,“ napsal hořce 

starší syn na jaře 1919.6 „…prosíme o pomoc a v Praze nikdo nehne ani prstem…národ 

nestydí se přijímat stále dary od legionářů…my svou povinnost konáme a vykonáme, Vy 

Čechové konejte také svou a starejte se o nás,“ zaznělo v jeho dopisech.7  

Kromě všech nedostatků ve vyzbrojení a zajištění čs. vojska ho ještě tížily starosti o 

budoucí uplatnění, obával se ztráty dalších semestrů medicíny, považoval za nutnost 

vykonávat nějaké prospěšné povolání co nejdříve, když se nestane ceněným lékařem, tak 

 
nástupem komunismu 1948 z veřejného života) na minulé ideály: T. G. Masaryka, F. Veselého, italské legie, 
První republiku. L. Kloudová pak zprostředkovala i písemný styk Hlaváčka s bratrem. SOkA Benešov, fond 
Kloudová-Veselý, karton neoznačený, informace o legiích F. Hlaváček S. Veselému 12.12.1968, S. Veselý F. 
Hlaváčkovi 12.1.1969. 
5Peroutka, F., Budování státu, II, s.  642, 644. K bojům na Slovensku také: Hanzal, V., Výzvědčíci v Itálii a na 
Slovensku. Praha 1928. 
6ANM, F. Veselý, k. 3, inv. č. 40/2. Boje o Slovensko, cit. S. Veselý F. Veselému 27.3.1919. Oba bratři sloužili 
u 39. p. (výzvědného) pluku. Svatopluk Veselý ostrou kritikou na adresu tehdejšího ministra národní obrany V. 
Klofáče nešetřil a když uvažoval nad poměry v Praze začátku roku 1919, dodával: „Zdá se nám, že budou musiti 
Češi z legií v Čechách udělati pořádek“, „až budeme hotovi se škůdci zahraničními, pak že budeme musiti ještě 
dlouho…klidnit své bolševické bratry-gaunery…a najde se jiných ještě mnoho.“ Tamtéž, cit. S. Veselý rodičům 
11.1.1919, 24.1.1919. Tamtéž, fond Kloudová-Veselý, karton neoznačený, část korespondence obou synů 
z fronty a Slovenska rodičům, rodiče synům; karton korespondence II a.  

O vlastenectví v rodině svědčí i slova M. Veselé z června 1919, tj. téměř měsíc po smrti svého mladšího syna. 
Psala o bývalých vojácích rakouské armády, kteří se v civilu klidně prochází po Konopišti se slečnami jako o 
„ulejvácích“, další prý zase „vlastenčí, ale pouze jsou-li bezpeční a neriskují-li“. Zklamaně v této souvislosti 
odsoudila postoj členů sokolské jednoty v Bystřici u Benešova: muži prý z něj vystupují, aby nemuseli 
k odvodu. Tamtéž, korespondence II a, M. Veselá S. Veselému 21.6.1919.  
7ANM, F. Veselý, k. 3, inv. č. 40/2, S. Veselý rodičům 27.6.1919. Opakovaně prosil otce, aby se věci ujal: 
„Prosím, tatínku, abys udělal rámus u Klofáče, aby nám sem poslal trochu vojska a děl…na frontě 15 km je asi 
130 vojínů a 4 kulomety…je tudíž jen cirkusovým kusem, že dosud Komárno držíme,“ napsal Svatopluk 
21.června 1919. Opakoval tak dřívější jinak vyjádřenou žádost, aby otec „pánům ve vládě trochu osvítil hlavy“ 
jinak „nejvýše tam pohne se jejich mozek, kde se jedná o jejich prospěch“. Tamtéž, S. Veselý rodičům 19.3.1919. 
Některé dopisy byly ministerstvu obrany předány.    
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alespoň dělníkem, jinak „není tu vůbec pro mne místa a nepatřím mezi lidi“, uvažoval se 

směsí bezmoci a zklamání S. Veselý.8  

Posledního dubna 1919 se ve vlaku cestou na oslavu 1. májového dne v Táboře sešli 

přátelé F. Veselý a K. Nový. Spisovatel informoval benešovského advokáta o aktuální 

novince, v tisku ještě neuveřejněné: o maďarském útoku na Komárno, podle svých slov uviděl 

F. Veselého poprvé opravdu zneklidněného a zaraženého. „Aby se zítra žena nepolekala,“ 

pronesl prý pak na vysvětlenou ke svému společníkovi v kupé.9  

Oba synové se bojů zúčastnili, ráno 1. května legionáři získali nad městem kontrolu. 

Velkou zásluhu na tom nesla četa kulometníků při obraně silničního mostu u slovenského 

města, u svého kulometu padl jako jeden z obětí nočního útoku maďarských bolševiků také 

dvacetiletý desátník 39. výzvědného pluku Ctibor Veselý. Posmrtně byl vyznamenán 

Československým válečným křížem a Československou revoluční medailí.10 Oficiální pohřeb 

se konal na Wilsonově nádraží 4.5.1919 za četné účasti představitelů vojenské i civilní moci. 

Tělo bylo zpopelněno v prvním českém krematoriu v Liberci, tuto tradici následovaly i další 

členové rodiny Veselých podle svého náboženského přesvědčení. V soukromí benešovského 

domu Veselých projevili rodině soustrast manželé Masarykovi.11   

Svatopluk (1895-1983) se ze Slovenska vrátil začátkem července 1919, kdy výsledek 

bojů o slovenské území potvrdila diplomatická jednání v Paříži.12 Za obranu Komárna a 

červnové velení u řeky Žitvy získal Československý válečný kříž. Začátkem roku 1921 

dokončil studium medicíny v Praze, jako externista poté (nebo snad i během studia) působil 

 
8ANM, F. Veselý, k. 3, inv. č. 40/2,  S. Veselý rodičům 27.3.1919. Svatopluk požadoval na konci března studijní 
dovolenou, ale jeho žádost byla zamítnuta: „V 26 ti letech mi snad dovolí, abych šel dostudovati bývajících pět 
roků. Takže ve 40 ti letech bych mohl být samostatným. Za to pěkně děkuji: Ta vlast je krásně vděčná!,“ psal 
rodičům v reakci na rozhodnutí ministerstva. Tamtéž, 27.3.1919.  
9Nový, K., JUDr. František Veselý mrtev, in: Pod Blaníkem, roč. 15, 1935-1936,  s.  30 an, cit. s.  30. 
10V posledním dopise rodičům psal Ctibor o tom, že na mostě u Komárna vládne klid, pověsti o chystaném 
velkém útoku maďarských bolševiků považoval za liché, malou početní sílu čs. vojáků prý dožene agilnost a 
odhodlanost, boj za republiku nelze podle jeho dopisu srovnat s bojem v rakouské armádě a přístupem českých 
vojáků v ní. SOkA Benešov, osobní fond Ctibor Veselý, C. Veselý rodičům 29.4.1919. Dále ANM, F. Veselý, k. 
66, inv. č. 4126; O útoku na komárenský most: SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton neoznačený, S. 
Veselý F. Hlaváčkovi 12.1.1969 (popis bojů o Komárno). O roli Ctibora Veselého např. Honner, J., Legionář 
Ctibor Veselý, in: Blaník. List československé strany národně socialistické, roč. XV, 1934, č. 32, s. 1-2. Zde také 
částečná edice deníku z bojů o Slovensko. Také: Boje v okolí Komárna v roce 1919, in: Národní listy, roč. 1934, 
1.5.  
11SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 1920-1946, zápisník F. Veselého, zápis 11.5.1919. ANM, F. 
Veselý, k. 49, inv. č. 3904, soukromá návštěva T. G. Masaryka u F. Veselého 11.5.1919, s fotografií S. 
Veselého. Dále např. Legionářský pohřeb, in: Národní politika, roč. 37, 1919, č. 122, 4.5.; Pohřeb legionáře, in: 
Venkov, roč. 14, 1919, č. 105, 4.5., s. 1.  
12Viz: Kárník, Z., České země v éře První republiky, I., s.  48. 
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zejména u dr. Teunera, který vedl lékařskou fakultu ve Vídni. Po návratu dostal sice pracovní 

příležitost na klinice v Bratislavě, ale na základě informací ministerstva zdravotnictví o tristní 

situaci na Podkarpatské Rusi (rozšíření tyfu a spály) přijal jeho nabídku pro tuto nejzaostalejší 

a nejchudší část státu, původně na několik měsíců. V župní nemocnici v Berehově 

(Beregsász) se nakonec usadil dlouhodobě. V této souvislosti opět mluvil o vlastenecké 

povinnosti a  službě státu. 

Podle všeho přechodně hostoval i na některé zahraničních klinice a jako vězeňský lékař 

v dalších částech ČSR. Opakovanou výzvu R. Wisteinové, aby si praxi doplnil zkušenostmi u 

ní v USA ale asi nepřijal, i když v kontaktu s ní neustále byl.13 Od druhé poloviny 20. let 

postupoval v profesní kariéře ve specializaci ženských nemocí a porodnictví (odborný lékař 

pro ženské nemoci 1926, primářem gynekologicko-porodnického oddělení 1929, od roku 

1935 i ředitelem Zemské nemocnice v Berehově a zároveň odborným lékařem v chirurgii, 

gynekologii a porodnictví. Stal se také předsedou místní lékařské organizace.14  

Kromě odborných kvalit se S. Veselý prezentoval veřejnou činností, kde se projevil 

příklad angažovanosti rodičů. Ideový střet pracovníků české národnosti s rusínko-maďarsko-

židovskými občany líčí jeho dopisy do Benešova. Považoval za státně-politickou povinnost 

reprezentace v Praze, aby se s východem republiky osobně seznámila – nejprve přiměl 

k návštěvě otce a jako vzor pro ostatní měl působit i E. Beneš. 

Agitace za čs. státní myšlenku spojená i s jeho politickým průkazem socialistické strany 

zahrnovala také informace o podle něj státně nespolehlivých zaměstnancích na Podkarpatské 

Rusi vyžádaných ze strany KPR. Jeho hlášení (dokonce seznamy osob) do Prahy se 

v důsledku nesetkala s vlídným přijetím postižených osob.15 Maďarský tisk uveřejnil např. 

článek pod názvem „Kdo chce vyštvat osvědčených karpatskoruských úředníků?“  

S. Veselý byl napadán nejprve osobně (pro svou politicky-ideovou orientaci, z využívání 

protekce pro kariérní růst). Po zpochybnění osobního charakteru byl obviněn z klamání 

 
13ANM, F. Veselý, k. 56, inv. č. 3986/1, R. Wisteinová rodině Veselých, výzva pro Svatopluka zazněla již v roce 
1919, ale doklady o jejím přijetí nebo i návštěvě v USA jsem nenalezla. Ani jeho rodiče asi opakovanému 
pozvání dr. Wisteinové, aby se osobně seznámili s americkými poměry, nevyužili. 
14SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton neoznačený, osobní doklady a bankovní výpisy Mudr. 
Svatopluka Veselého.  
15SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 1920-1946, dopisy S. Veselého do Benešova z let 1921-1922. 
V dopise s jejím seznamem údajně zkompromitovaných a neloajálních osob z 27.12.1922 uvádí, že jména zasílá 
na žádost Schieszla z KPR. Pravděpodobně ale Hrad projevil zájem až po upozornění F. Veselého, který 
reagoval na synovy informace o nebezpečí promaďarské politiky nejen v Berehově.  S. Veselý zasílal relevantní 
údaje k některým státním úředníkům, obviňoval je z e zaujetí proti ČSR, rozkrádání státního majetku, 
v souvislosti s nebezpečím habsburské restaurace i z vytváření iredenty. Jeho dopisy podle všeho skutečně 
fungovaly jako iniciativa k šetření z Prahy.   
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ústředních úřadů včetně veřejné mystifikace prostřednictvím Českého Slova a proslovů 

v senátu: „…miláček Klofáčův, syn bývalého ministra spravedlnosti, který na základě 

rodinných svazků jako začátečník a nezkušený lékař dostal se na čelo tak velké 

nemocnice…Tento mladík, jehož český šovinismus je známý a který Hron-Pova-Živný [bývalý 

kapitán policie sesazený na pomocnou sílu, druhý úředník – policejní písař - byl propuštěn, 

Živný byl strážmistr v Berehově] úplně oznámili, tento mladík poučoval Klofáče o 

Beregszáských a podkarpatských poměrech,“ charakterizoval S. Veselého zaujatý maďarský 

tisk v Berehově.16  

Starší syn Veselých vystupoval kromě národně-politické agitace i na poli kulturně-

sociálním. Rodinné vzory jsou zřejmé: přednášel nejen na téma zdravotní, ale propagoval i 

družstevnictví, angažoval se ve správní radě Všeobecné úvěrní slovenské banky, publikoval 

v odborných časopisech, byl předsedou místní odbočky Masarykovy ligy proti tuberkuloze a 

především místní pobočky ČsČK.17  

O tom, že obvinění z šovinismu bylo účelové vypovídá líčení Svatopluka do Benešova - 

jeho snahou bylo naleznout pod střechou místního ČsČK společnou řeč pro všechny tři 

národnosti – Čechy, Rusíny, Maďary „bez sporů politických“, ale důsledně na podkladě 

propagace čs. státní myšlenky. Agilně se věnoval zdravotní a lidovýchovné složce programu 

ČsČK, pořádal kulturní programy, získal koncesi na knihovnu a kino.18 Hygienické a 

zdravotní poměry zdejšího obyvatelstva shledal v hrozivém stavu, ale v roce 1922 pod 

 
16SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton advokátní praxe, materiály k  S. Veselému, korespondence,  
tisková dokumentace (překlady článků z maďarštiny ad.). Článek z 6.2.1923 z maďarského tiskového orgánu 
v Berehově. Další útoky laděné stejně také maďarský křesťansko-sociální časopis z Košic (Kassai Ujság) 
z 9.2.1923.  Ke korespondenci z Berehova také: ANM, F. Veselý, k. 3, inv. č. 40/3. Seznam tzv. „štváčů“ uvádí 
např. v dopise z 2.10.1921, 27.6.1922, na prvním místě s bývalým županem Lichtem a současným Rohrbachem, 
kteří si prý kupují i běžné občany za placený alkohol v hostinci apod. Na protiakci – věci se měl ujmout „klidný“ 
politik s pravomocí nahlédnout do úředních spisů a ustavena měla být podle S. Veselého i zvláštní vyšetřovací 
komise - angažoval nejen F. Veselého, ale i senátora A. Klouda nebo strýce, ředitele Nejvyššího kontrolního 
úřadu E. Erbena. Na něj pravděpodobně také maďarský tisk narážel.   
17SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 1920-1946, S. Veselý  rodičům. Dále: Reprezentačný lexikon 
Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 684-5. 
18SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton advokátní praxe. Korespondence Veselého syn žádal v roce 
1932, kdy na oblast doléhaly důsledky hospodářské krize a opakované neúrody hroznů, o oficiální peněžní 
půjčku své organizace na převzetí místního kina do režie ČsČK (pod tlakem místních úřadů). Místní spolek 
ČsČK získal licenci již v roce 1922 za 140 tisíc Kč (spolu s pasivy kina ve výši 170 tisíc Kč). Při své žádosti 
argumentoval, že když se ČsČK v Berehově dařilo, ústředí svůj podíl na zisku neopomnělo žádat, nyní jde podle 
něj o dobré jméno celé organizace spojené se státní myšlenkou, pokud se kino dostane do konkurzu, čekají je 
procesy, trestní stíhání a to vše „pošpiní“ ČsČK, každý den roste „finanční ztráta a hlavně morální“, urgoval do 
Prahy. Předsedkyně ani po poradě s F. Veselým sanaci nedoporučila, ale jeho syna vyzvala, ať přijede věc 
osobně projednat do Prahy. O výsledku a příp. výši sanace korespondence dále nemluví. ANM, F. Veselý, k. 60, 
inv. č. 4032/3. 
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dojmem díků tamních chudých žen psal, že ho práce nadmíru těší, protože se daří odstraňovat 

„pověst porodnictví zkaženou maďarskými babami [tj. porodními]“.19  

V roce 1930 se jemu a jeho spolupracovníkům splnil i dlouhodobý cíl  (pravděpodobně 

díky již naznačeným konexím a intervencím z okruhu jeho otce), když získal státní subvenci  

na stavbu nové nemocnice v Berehově (stavba dokončena 1935). Současně se od této doby ale  

začala zhoršovat národnostně-politická situace východní části republiky. S. Veselý dokázal po 

vídeňské arbitráži 1938 narychlo odvézt nové zařízení nemocnice v Berehově  do Chustu –

Krivé. (Maďary, obsazující s jižním Slovenskem i nejúrodnější část Podkarpatské Rusi 

s vinicemi a sady s městy Užhorod, Mukačevo a Berehov tím údajně vůbec nepotěšil). 

V tomto novém hlavním městě autonomní vlády Karpatské Ukrajiny vedl až do maďarského 

obsazení celého území nemocnici. Od května 1939 do konce roku 1943 pak působil 

v nemocnici v Ostravě, kde byl vedoucím lékařem chirurgického oddělení do příchodu 

německých jednotek SS. Do Ostravy se vrátil s koncem druhé světové války. Politicky se již 

neangažoval. V roce 1969 napsal, že za války spolupracoval s komunistickou stranou, ale 

nikdy do jejich řad nevstoupil, „ježto jsem nepochopil jejich demokracii, tolik se lišící od 

demokracie T. G. Masaryka a od jeho humanismu“.20  

Pokud jde o soukromé poměry S. Veselého, vyznívá z nich dosažení solidního sociálního 

statusu. S. Veselý se oženil v roce 1923 s dívkou pocházející podle všeho z pražské dobře 

situované rodiny. Ze sňatku se narodil syn Ctibor a dcera Helena. V Berehově si S. Veselý 

postavil rodinný dům (se čtyřmi ložnicemi, dvěma hostinskými pokoji, ústředním topením a 

zavedenými telefony), kde byla umístěna i ordinace s čekárnou. Domácnost měla k dispozici 

jednu dvě služky a kuchařku, jak se slušelo na vnější reprezentaci lékařské rodiny; podle 

všeho vybírala tuto pracovní sílu M. Veselá, přinejmenším kuchařka pocházela z Benešova. 

Spořádanost jako hodnotu střední vrstvy ale narušil rozvod, o který požádal S. Veselý (údajně 

na nátlak rodičů z morálních důvodů). Syn Ctibor zůstal v jeho péči, dcera Helena byla 

svěřena matce. Z dalšího sňatku se narodily dvě dcery, Svatava a Vlasta.  

Prarodiče v Benešově se proti chování a výchově dětí v pojetí druhé snachy Vlasty ostře 

vymezovali, Ctibora si nakonec vzali na stálou výchovu do Benešova, po jejich smrti se o 

 
19SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton advokátní praxe, S. Veselý rodičům 1.1.1922. Ženy ho prý 
dokonce nazývali „Pánem Bohem“.  
20SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton neoznačený, osobní doklady, dále dopis S. Veselého F. 
Hlaváčkovi 12.1.1969, kde líčí své vzpomínky na léta 1938-1943 poměrně podrobně.  

Do důchodu odešel v roce 1960, žil v moravském Rožnově a byl nadále činný jako lékař na porodnicko-
gynekologickém oddělení. Zemřel v roce 1983. 
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synovce starala Ludmila Kloudová.21 S. Veselému se tak splnilo přání, které vyslovil, když 

matce vyjadřoval dík za „…Tvou velkou lásku a oběti, které jsi mě a všem nám dětem 

věnovala, abys z nás vychovala lidi…pouze si přeji, aby i naše děti byly vychovány týmiž 

krásnými zásadami..“22  

Ctibor (1925-1975) maturoval  na benešovském gymnáziu - shodou okolností v době 

heydrichiády – po válce šel ve stopách otce a stal se gynekologem. Oženil se s lékařkou, 

bývalou partyzánkou jugoslávského osvobozeneckého boje.23

A jak se odrazila rodinné prostředí v životě dcer manželů Veselých?  

 

10.2 Milada Fliedrová a Ludmila Kloudová. Příklad progresu českého 

feminismu a rodinné výchovy ve společenském a profesním uplatnění. 

10.2.1 Milada Veselá-Fliedrová. 

Milada se narodila roku 1893 jako nejstarší dcera manželů Veselých. Již jsem uvedla, že 

před dalším studiem dala ke zklamání rodičů přednost sňatku s nadějným doktorem práv, 

sociálně zakotveným v nemajetné  úřednické rodině.  

Robert Flieder (1883-1957) vystudoval Právnickou fakultu, během studií se zaměřil i na 

filozofii 19. století, jeho zájem byl ale široký a podobně jako F. Veselý o dvacet let dříve 

navštěvoval přednášky snad všech známých profesorů české univerzity (Masaryk, Kalousek, 

B. Rieger, Gruber, Bráf, Hostinský). Ztotožnil se s humanitním a demokratickými ideály prof. 

Masaryka a dostal se do jeho okruhu.24 Od léta 1915 byl členem Maffie. V jejích službách byl 

 
21SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton babička, dědeček, Jičín, Benešov, rodinná korespondence 20., 
30. léta. Druhá žena S. Veselého, Vlasta vystupovala v charakteristice M. Veselé jasně: „líná, sobecká, 
poživačná marnotratnice…parádnice…nestará se o děti…zlá macecha“. K výchově Ctibora se prarodiče 
rozhodli pod dojmem potřeby mravní záchrany svého vnuka („doufám, že ho zachráníme“). I to dokazuje důraz 
kladený v rodině na etické zásady a morálku. Tamtéž, korespondence M. Veselé rodině  do Benešova, cit.  M. 
Veselé F. Veselému 24.3.1931.  
22SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton babička, dědeček, Jičín, Benešov, S. Veselý M. Veselé 
10.2.1927. 
23Podle vyprávění paní Mileny Veselé a Jarmily Mertlové, neteří S. Veselého, v Benešově 14.4.2007.  
24ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 531-534. Vysvědčení chudoby z 11.1. 1907 (otec byl c. k. rada 
v Praze) tamtéž, inv. č. 531. R. Flieder se narodil roku 1883 v Pacově, v roce 1901 byl zapsán na PF v Praze, 
první státní zkoušku u komise Randa, Čelakovský, Heyrovský, Vančura složil s vyznamenáním stejně jako ty 
následné  (poslední roku 1906). Podle deníků se zajímal o dílo Hegela, Feuerbacha, Marxe, Engelse, Stirnera, 
tedy zejm. o tzv. novohegelovce a jejich kritiku náboženství, asi i díky tomu došel k zájmu o Masarykovo dílo. 
Tamtéž, k. 12, inv. č. 927, deníkové záznamy 1904-1918. 

Během právní služby ho vedoucí jeho semináře B. Rieger (R. Flieder prý zůstal v jeho semináři celé čtyři roky 
jediný, s B. Riegrem navázal i osobní přátelství) vyzval k habilitaci na základě oceněných prácí „Corona regni 
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na jaře 1917 poslán do Vídně, kde se stal sekretářem prezidia Svazu českých poslanců. 

(Využíval svého pobytu i k archivnímu studiu dějin českého práva.) V rakouské metropoli 

navázal také kontakt se slovenskými odbojovými skupinami.25  

Během dvacetileté existence první republiky působil R. Flieder v diplomatických 

službách. Po 28. říjnu 1918 byl jmenován charge d´affaires v (Německém) Rakousku, jako 

zástupce ČSR se výrazně podílel na jednání s kancléřem K. Rennerem i na uzavření 

mezistátních dohod, které tvořily základ dobrých vztahů mezi oběma republikami. Asi není 

překvapivé, že stejně jako celá rodina Veselých přestoupil i R. Flieder ze strany pokrokové 

k československé straně socialistické.26  

R. Flieder se oženil s M. Veselou jako zaměstnanec magistrátu po zasnoubení trvající 

téměř dva roky (leden 1911-listopad 1912).27 Podobně jako F. Veselý čekal asi i R. Flieder se 

svatbou na ekonomické zajištění. V době sňatku byl již státním zaměstnancem se skvělým 

hodnocením své práce a slibnou kariérou (jeho adjutum bylo v dané době „po bezvadné 

službě“ zvýšeno na 1600 K, v roce 1915 se vyhoupl do VIII. hodnostní třídy, tzn. disponoval 

platem 3600 K, ale k dané částce se musí ještě připočítat blíže nespecifikované příjmy 

z publikování a přednášek).28  

Na rozdíl od její matky nebo sestry se po Miladě bohužel nezachoval žádný deník nebo 

milostné korespondence z doby před sňatkem, totéž platí o písemném styku mezi oběma 

manžely, ačkoliv žili často odděleně. Téměř nic se tak nedá zjistit přímo k tomu, jak se u 

mladší generace proměnil partnerský vztah oproti předchozí a v tomto ohledu ani míra vlivu 

myšlenek ženské emancipace. Milada se o svém manželství (také na rozdíl od matky) v jinak 

četných dopisech do Benešova nezmiňovala. Snad proto, že ani její manželství stejně jako 

jejího bratra, nebylo harmonické tak, jak by si rodiče přáli.  

 
Bohemiae“ a „Poměr Moravy ke Koruně české“. R. Flieder poté studoval státní právo ve Freiburgu u Bellow-
Schmidta (1908), dále v Breisgau, Berlíně, po návratu se vedle práce pro pražský magistrát věnoval studiu 
Zemského výboru českého království (1713-1783) a právnímu dualismu. Publikoval, před rokem 1914 přednášel 
na Českém učení pro politické vědy a převzal rubriku Právo v Masarykově Naší době (se zájmem o mezinárodní 
právo a vztah stát-církev). Pro studium k habilitaci ho za války vyzýval i F. Veselý, vyvracel jeho obavy o tom, 
že jeho vědecké snahy budou na úkor rodiny  (v té době již měli Fliedrovi dceru) i jeho vnitřní pochybnosti. 
ANM, týž fond, k. 10, inv. č. 551, F. Veselý R. Fliedrovi 7.5. 1914. R. Flieder se nakonec habilitoval pro dějiny 
středoevropského práva (1921). Tamtéž, k. 10, inv. č. 541. 
25Slovník prvního československého odboje 1914-18. Praha 1993, s. 41. 
26ANM, fond R. Flieder, k. 12, inv. č. 872, fond F. Veselý, k. 2, inv. č. 38, R. Flieder F. Veselému 1919-1921. 
27M. Veselá se provdala na pražském Vyšehradě na konci roku 1912. SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, 
karton babička, dědeček, Jičín, Benešov, rodinná korespondence, (z lázní před rokem 1914); dále tamtéž, 
zápisník.  
28ANM, fond týž, k. 10, inv. č. 532. 
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Diplomatická kariéra manžela (v letech 1919-1938) přivedla starší dceru Veselých do 

mezinárodních kruhů, cestovala po celé Evropě,29 navazovala kontakty a když se vrátila trvale 

do Čech, ovládala nejen latinu, řečtinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, ale i 

polštinu, srbochorvatštinu, dánštinu, švédštinu, portugalštinu a španělštinu - podobně jako její 

manžel.30 Nebyla veřejně známou ženou, manželky diplomatů jsou koneckonců málokdy, ale 

domnívám, že její práce a aktivita vedle R. Fliedra i bez něho, je zajímavá, projevuje se v ní 

rodinná výchova, vzory chování a s daným faktem spjatá oddanost vůči československé státní 

myšlence. 

První kritické poválečné roky strávila rodina R. Fliedra ke svému zklamání ve Vídni – R. 

Flieder očekával ze strany E. Beneše ocenění svých zásluh významnějším postem. Zatímco 

uváděl do chodu tamní čs. vyslanectví, zapojila se jeho manželka do činnosti Českého srdce 

v Rakousku zaměřené na děti (nemocnice, útulky) a organizovala pomoc pro tamní českou 

menšinu. V poválečné nouzi to znamenalo, že obcházela britské a americké mise ve Vídni 

s prosbami o potraviny, starala se o balíčkovou doprava nebo milodary, za tímto účelem 

angažovala otce k intervencím na ministerstvu sociální péče v ČSR. Vedla samostatnou 

kancelář ve vyslanectví, kde zaměstnávala několik pomocníků. Odtud se vypravovaly české 

děti na venkov, pro starší od 14ti let se zaváděly pokračovací kurzy. Při své sociální činnosti 

vzpomínala na vzor matky, jak by ji pohled na dceru asi uspokojil.31

Další zaměstnání v redakci českých učebnic ve Vídni ji přivedlo k vypracování čítanky 

textů pro děti tamní české menšiny s cílem posílit jejich národní povědomí,32 kromě toho 

učila vedle svého strýce E. Erbena na obchodní škole ve Vídni v koedukovaných třídách, 

obchodní korespondenci a těsnopis rozšířila i o výuku jazyků. Ještě ve Vídni se 
 

29ANM, fond R. Flieder, k. 10,  inv. č. 541. R. Flieder byl po Vídni (1919-1921) přeložen do Ženevy, kde kromě 
postu čs. vyslance ve Švýcarsku působil i u Společnosti národů. Zde se osvědčil a stal se delegátem SN u 
Mezinárodního úřadu práce, byl přidělen i jako odborník na mezinárodní právo u mezinárodního arbitrážního 
soudu vzniklého z Versailleské mírové konference (do roku 1927). Byl členem pařížské Academie diplomatique. 
Zúčastnil se také mezinárodní konference v Lausanne (1922). Od roku 1924 byl vyslancem v Polsku, v letech 
1927-1930 ve Švédsku a Norsku, přitom nadále vystupoval jako odborník na mezinárodní právo na několika 
dalších evropských konferencích. V období 1930-1934 byl přidělen jako vyslanec do Jugoslávie, pak do roku 
1937 zastával vyslanecký post ve Španělsku a Portugalsku, kde mj. řešil právní otázku neutrality zahraničních 
delegací po propuknutí španělské občanské války. Po celou dobu své státní služby publikoval odborné články.   
30ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 33. Životopis M. Fliedrové (1893-1980). 
31ANM, fond F. Veselý, k. 2, inv. č. 38/1-4. Rodinná korespondence. Milada Fliedrová Miladě Veselé a F. 
Veselému (1918-1935), Ludmile a Ivanovi Kloudovým (1921, 1936-7). Tamtéž, inv. č. 38/1, dopisy z Vídně 
1918-1922, Robert Flieder F. Veselému z Vídně. F. Veselý zasahoval např. v případě, když se odeslané vagóny 
s potravinami někde „zatoulaly“. Dopis ze 7.6.1919, 2.12.1918, 22.2. 1919. 
32Studánka. Československým dětem vídeňským věnuje České srdce. Vídeň 1921. Mezi autory byl R. Flieder (o 
F. L. Riegrovi), P. Moudrá, R. Tyršová, R. Svobodová ad. Zařazeny byly texty o  J. Husovi, J. A. Komenském, 
B. Němcové i B. Franklinovi. 
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prostřednictvím přátelství s uruguayským konzulem a jeho ženou začala s jejich pomocí učit 

španělsky.33  

M. Fliedrová musela manželovu pozici řádně reprezentovat. Ale podle mého soudu 

dokázala nejen to. Po boku manžela se v několika evropských státech záslužně i úspěšně 

angažovala při propagaci Československa. Myslím, že většina takových akcí v sobě nesla její 

vlastní myšlenkovou invenci a organizační talent spojený s citem pro jinonárodní prostředí. 

M. Fliedrová pořádala při dlouhodobé zaneprázdněnosti a nepřítomnosti manžela velké 

večeře, čaje, recepce, i koncerty české hudby, hovor se přitom soustředil na české umělce, 

českou lidovou tvorbu (výšivky, kroje, občas český kroj sama úspěšně používala  jako 

plesovou róbu). Zajímavým nápadem byly dětské čaje v Bernu, kde se v porozumění měla 

setkat směs mnoha národů. Diplomatické a politické hosty upoutalo obvykle i výborné české 

menu (některé přísady a potraviny jí zasílala matka z Benešova). Obdiv sklízela hostitelka 

svou mnohajazykovou znalostí – schopnost propagovat nenásilně český stát a jeho kulturu 

v hovoru se  delegáty a státníky několika jazyků a národů patřila nepochybně k ceněným 

hodnotám vyslancovy manželky a M. Fliedrová mimořádným jazykovým talentem 

disponovala.34  

Myslím, že M. Veselá-Fliedrová mohla ve své roli stavět na pevném základě poskytnutém 

intelektuálním prostředím benešovské domácnosti, v atmosféře zájmu o politické a veřejné 

dění a důrazu na sociální aktivity od dětství vyrůstala. Vklad rodičů do svého života ocenila 

ještě před rokem 1914 takto: „… kdybys, máti, věděla, anebo aspoň tušila, jak vděčna jsem 

Vám za všecko, čemu jste mne naučili, anebo dali učit, a za každou sebe nepatrnější věc, jež 

od Vás mám… připravili jste moje štěstí.“35  

M. Fliedrová registrovala a podle mého názoru i zasvěceně komentovala politické 

události, u jejichž zdroje se poměrně často ocitala  (např. bezprostředně sledovala vývoj 

světové politiky po uzavření rapallské smlouvy v Ženevě, účastnila se s H. Benešovou 

 
33Tamtéž, fond F. Veselý, k. 2, inv. č. 38/1, M. Fliedrová M. Veselé z února 1919. Žena uruguayského konzula 
pocházela ze Srbska, šlo o vzájemnou kulturní výměnu, M. Fliedrová jí prý zase učila česky. I tak se navazovaly 
kontakty v diplomatických sborech. 
34Příkladem jedné recepce může být oslava desetiletého výročí vzniku Československého státu. Propagace roku 
1928 nebyla ve švédském prostředí zrovna lehká, ale česká hudba (Dvořák, Suk, Smetana, národní písně) 
v podání Dvořákova kvarteta prý nadchla a dlouho se o ní mluvilo. V srbském prostředí navázala M. Fliedrová 
zase na tamní ženské hnutí, využívala zde i matčiných přednášek o Charlottě G. Masarykové, publikovala a 
zpětně se informace z tohoto zdroje dostávaly z jihoslovanského prostředí do Ženské národní rady, jejíž členkou 
M. Fliedrová byla.  ANM, k. 2, inv. č. 38/3, M. Fliedrová M. Veselé 8.11.1928, inv. č. 38/4, M. Fliedrová M. 
Veselé 1930-1934 (z Bělehradu). Kontakty českých žen na jihoslovanskou oblast sahají do 19. století, informace 
o snahách tamního ženského hnutí podával dobový český ženský tisk. Neudorflová, M., České ženy, s. 326 ann.  
35SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton neoznačen, M. Fliedrová M. Veselé 11.2.1914. 
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zasedání Rady Společnosti národů (1923).36 Z prázdninové cesty po Itálii (duben-květen 

1924) do Benešova znepokojeně referovala o úspěšné formě fašistické  propagandy, zejména 

pod dojmem účasti na Mussoliniho projevu z římského paláce Chigi si uvědomila číhající 

hrozbu.37 Přímou konfrontaci s vyhrocenou evropskou situací zažívala během manželovy 

státní služby ve Španělsku a Portugalsku. O propuknutí španělské občanské války věděla 

mnohem dříve, než byla oficiálně pro Evropu vyhlášena.38  

Zdá se, že nechtěla být a nebyla „jen manželkou“ čs. diplomata, podle korespondence 

měla vlastní názory, vytvářela si na manželovi nezávislý úsudek a svým přehledem a 

duchaplností mohla vystupovat sama za sebe. Příležitostně reprezentovala i Ženskou národní 

radu na mezinárodní úrovni (podle všeho záleželo na místě aktuálního pobytu rodiny). 

V rámci svého členství v ČsČK spolupracovala i s A. Masarykovou a na této nadstátní úrovni 

se angažovala pro její cíle.39 Myslím, že je v její osobě zajímavě projevil intelektuální kapitál 

rodinného zázemí, když dokázala bez vyššího vzdělání reprezentativně vystupovat na 

mezinárodní úrovni a vedle svého manžela vykonala pro ČSR také svůj díl práce, i když 

veřejnosti skrytý.40

 
36Jednáním v italském Janově na jaře 1922 a uzavření následné smlouvy v Rapallu uspěla Moskva a Výmarská 
republika, oba státy se vracely po poválečné izolaci do evropské politiky. R. Flieder v letech 1921/2-1924 
působil jako diplomat ČSR v Bernu. ANM, fond R. Flieder, k. 10, inv. č. 541, inv. č. 543. 

M. Fliedrová rodiče zvala do Ženevy nebo Bernu, je prý na čase zahájit „výzkumné cesty rodiny Veselých roku 
1923“. Přinejmenším ji navštívil otec, u matky jsou doklady návštěv z jiných evropských států, kam byl R. 
Flieder v průběhu své diplomatické služby umisťován. ANM, fond F. Veselý, k. 2, inv. č. 38/2, M. Fliedrová 
z Bernu, Varšavy 1923-5, o společnosti národů dopisy z října 1923.  
37ANM, fond F. veselý, k. 2, inv. č. 38/2, M. Fliedrová M. Veselé duben-květen 1924, Itálii projela se svým 
mužem, dcery zůstaly v Benešově, od severu po Sicílii a odtud pokračovala do Tunisu a Alžíru přes Marseille 
zpět. Reflektovala vše kolem sebe, od ukřičení římského starosty fašistickými davy, italského umění, směs 
sicilské kultury, po situaci Arabů a saharskou oázu a jízdu na velbloudovi. Dopisy jsou zajímavou črtou vnímavé 
cestovatelky.  
38Ještě v koncem dubna 1936 psala rodičům z Madridu, v létě 1936 sice již byla v Brně, ale sama, R. Flieder 
uvízl v bombardovaném San Sebastianu. Atmosféra občanské války byla zřetelná od volebního vítězství 
levicového bloku Lidové fronty (únor 1936). M. Fliedrová psala o tajnostech kolem četných výbuchů, střelby, 
zejména, když při oslavách španělské republiky (1936) vybuchla bomba nedaleko prezidenta Azani. Nebezpečí 
bylo velmi blízko – střelba se dostala do bezprostřední blízkosti jejich madridského bytu. ANM, fond F. Veselý, 
k. 2, inv. č. 38/4. Dopisy z dubna 1936, z 31.8. 1936. M. Fliedrová manželům Kloudovým. 
39Ženská rada, roč. X, Mezinárodní kongres Ženské rady 1934, čs. delegátka v mírové komisi byla M. Fliedrová. 
Přispívala i do Ženské rady nebo Ženského světa.  
40O jinak neznámých zásluhách manželek vyslanců ČSR se občas zmínil tisk, povědomí o některých akcí na 
oslavu ČSR se pokoušeli prarodiče prosadit pomocí domácího tisku. ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č. 4131. Také 
Klecandová-Maternová, A., Žena na mezinárodním poli. In: Československé studentky 1890-1930, s. 271ann. 
Autorka zdůrazňuje, že podle manželky se odvíjí obliba a pověst vyslance, sebekázeň, mravní úroveň a vzdělání 
vyslancovy ženy jsou prý vizitkou ČSR a velmi usnadňují přijetí čs. reprezentanta i v bývalých nepřátelských 
státech.  
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Milada Fliedrová byla i matkou a manželkou. Ze sňatku se narodily dvě dcery, Milada 

(asi 1913 nebo 1914,) a Božena (ve Vídni v roce 1920).41 Rodinná domácnost diplomata 

musela naplňovat požadavky na reprezentaci. S některými rozdíly pod vlivem častého 

stěhování a míst pobytu lze její podobu rekonstruovat z Miladiných dopisů jako malý průhled 

do všedního dne diplomatovy manželky. (Líčený vysoký standard rodinného života se ale 

pravděpodobně netýká častého cestování mezi Varšavou a Pobaltím druhé poloviny 20. let, 

kdy tomu podmínky nepřály, tzn. jde hlavně o období švýcarské, snad i švédské.)     

Důležitým znakem životního stylu bylo zaměstnávání služebnictva. U Veselých stačila 

k zajištění prestiže v maloměstských poměrech jedna služebná, společenské postavení 

manželů Fliedrových vyžadovalo mnohem více. Diferenciace v označení převážně ženského 

služebnictva ukazuje na symbolický status rodiny v sociální stratifikaci.  

Rodina zaměstnávala dvě tři služky, panskou, kuchařku, sluhu, vrátného-zahradníka a 

topiče. Ženská pracovní síla byla výhradně z Čech, vesměs přímo z Benešova, jejich výběr 

nechávala M. Fliedrová výslovně na své matce (důvod byl asi hlavně ten, že jim mohla 

důvěřovat - při výběru dívek z českých kolonií se totiž obávala klepů, které by prestiži rodiny 

uškodily), ale měly být „čistotné, pilné, poctivé, ne do větru“, což byly kvality, které zcela 

kopírovaly dříve zaznamenané požadavky její matky M. Veselé.42 Volno měly služebné 

v sobotu nebo v neděli. Jejich úkoly byly přesně rozdělené. Fliedrovi většinou bydleli v domě, 

ve Švýcarsku prý větším než v Benešově. Jednou měsíčně organizovala paní domu „velký 

úklid“. Běžné vaření obstarávala jedna ze služek, pokud šlo o recepce, hostiny apod. 

vystupovala aktivně hlavně M. Fliedrová.43  

Přes dobrou situovanost rodiny dokázala M. Fliedrová rodinný rozpočet šetřit. 

V poválečné drahotě po roce 1918, kdy se ceny oděvů v Vídni šplhaly nahoru rychlým 

znehodnocováním rakouské koruny, sama pro děti šila (šicí stroj dokázala sama opravit) a 

látky si nechala posílat z Čech. I tehdy ale důsledně dbala na módnost oblečení pro sebe i 

 
41K narození dcer jsem nalezla informace jen v korespondenci, např. v únoru 1920 uvádí, že krátce před 
porodem zahajovala ve Vídni český akademický ples pod protektorstvím R. Fliedra. ANM, fond F. Veselý, k. 2, 
inv. č. 38/1. Dopis z 10.2. 1920. Dále SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, korespondence I a, M. Fliedrová, 
Robert Flieder Veselým, M. Fliedrová M. Veselé 1913-1917. V dopisech matky s dcerou během války se vedle 
obyčejných starostí (rady kolem těhotenství, kojení, domácnosti nebo letního bytu) postupně objevuje odraz 
válečného nedostatku, i když na straně pražské magistrátní domácnosti ve srovnání s benešovskou poměrně 
pozdě.     
42ANM, fond F. Veselý, k. 2, inv. č. 38/2, 3. M. Fliedrová M. Veselé mj. 17.2. 1924, 27.9. 1924, 3.11. 1932. M. 
Veselá s vybranou pomocnou silou za dcerou i jezdila.  Povinnosti služek byly přesně rozděleny, komorná-
panská s nejnižším platem obstarávala servírování.  
43ANM, fond Veselý, k. 2, inv. č. 38/2. Také: Fliedrová, M, Vítejte nám. In: Žena a domov, roč. III, 1934, č. 10, 
s. 1-2. 
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dcery. Za tímto účelem angažovala i matku, která podle přesných instrukcí zhotovovala a do 

různých evropských měst posílala ručně šité a tedy naprosto originální oblečení pro vnučky - 

v něm mohly v evropských kruzích překvapit a oslnit.44  

Fliedrovi vlastnili automobil, Milada ráda řídila, ačkoliv řidič byl k dispozici (zamilovala 

se i do létání).45 Příjem manžela byl vysoký, R. Flieder se zmiňuje o tom, že k roku 1935 

dosáhl ve své státní službě přirazení k I. platové stupnici s ročním příjmem 72 tisíc Kč plus 15 

tisíc Kč činovné.46 O domácím hospodaření bohužel Milada Fliedrová nepíše, ale měla asi 

zájem na svém vlastním příjmu, nezávislém na manželovi (viz vyučování ve Vídni, překlady, 

publikování), důkazem jsou i její dopisy sestře Ludmile Kloudové. Ta byla podle všeho její 

rádkyní ve finančních záležitostech (zejména po roce 1935 v souvislosti s  naložením části 

jejího dědictví – v uložení peněz, nákupu a prodeji akcií, státních půjček, Ludmila se přitom 

snažila udržet zděděné akcie v rodině). R. Flieder také investoval do cenných papírů 

v Čechách, tchánovi občas dával přes Miladu instrukce k nákupu v ČSR, ale jistě neinvestoval 

pouze prostřednictvím F. Veselého.47  

Fliedrovi se museli vyrovnávat s problémem, jak při svém „kočovném životě“ dcerám 

zajistit kvalitní soustavné vzdělání. Podle svých slov chtěli děti naučit disciplíně spojené se 

školní výukou, s frekvencí rodinného stěhování souvisel požadavek na rychlou adaptaci k 

novému prostředí a v neposlední řadě chtěli využít příležitosti snadného osvojení cizích 

jazyků prostřednictvím jinonárodních škol (podle zmínek navštěvovaly děti francouzskou, 

švédskou a srbskou národní školu).  

Od počátku si M. Fliedrová ale uvědomila i nevýhody, které s sebou  diplomatický život 

pro potomky přináší a v dcerách se snažila rozvíjet vztah k čs. republice a české historii, ale i 

vazbu na pevné rodinné zázemí, které jim sami rodiče poskytnout nemohli. 

Obě dcery studovaly i čs. školu – gymnázium v Benešově. Část roku tak trávily u 

prarodičů, zpravidla od jara do září a skládaly zkoušky. (I domácí učení s matkou mimo 

 
44ANM, fond Veselý, k. 2, inv. č. 38/1, 2. M. Fliedrová M. Veselé 1919, 17.10. 1921, 5.9. 1922, 27.9. 1924. Ve 
Švýcarsku měla k ruce modistku pro sebe i dcery, v korespondenci doporučovala sestře i matce módní styly 
apod. Podle vyprávění neteří M. Fliedrové, byla „teta Míla“ vždy elegantní, v módě náročná a zakládala si na 
tom, na rozdíl od babičky a matky. Podle vyprávění M. Veselé a J. Mertlové 23.4.2007. 
45ANM, fond Veselý, k. 2, inv. č. 38/2, 3. Dopis z 5.6. 1925, 2.10. 1925, z roku 1935.  
46ANM, fond R. Flieder, k. 10, inv. č. 539-540. V roce 1933 roční plat činil 66 tisíc Kč plus 9 tisíc činovné a 3 
tisíce Kč výchovné. Kromě toho měl další doplňkové funkce, asi placené a publikoval mj. na téma mezinárodní 
právo. 
47ANM, fond F. Veselý, k. 2, inv. č. 38/1, 2, 3. Např. dopisy z března 1924, 1927, 1935. L. Kloudová se snažila 
nejen v rodině udržet zděděné a mezi děti rozdělené cenné papíry F. Veselého, ale pokračovala v otcově finanční 
politice a zůstala i věrná „jeho“ peněžním ústavům. Tamtéž, inv. č. 38/3, dopisy sester z roku 1935-7. 



 

 

259

                                                

Čechy se věnovalo zčásti československým osnovám a když např. psaly kompozici ve škole 

ve Stockholmu, jejich tématem byl Benešov a Konopiště –„to budou Švédi koukat, jak je tu u 

nás krásně“, komentovala to jejich matka). M. Fliedrová dcery postrádala, ale měl prý radost 

za ně, že jsou „doma“ v českém Benešově a z dopisů je znát, že sama úlevu před náročným, i 

když exkluzivním životem, vyslancovy manželky hledala v pravidelných návratech k rodičům 

do Benešova nebo na statek Švihov.  

Kromě studia se vnučky Veselých zapojovaly i do sociálních aktivit své babičky a tety 

(sbírky OPM, Ženského spolku apod.). Obě dcery dostávaly soukromé taneční hodiny, hrály 

na klavír a byly vedeny ke sportu (s matkou se zmiňuje lyžování, plavání, tenis, v Benešově 

samozřejmě Sokol). Pravidelná návštěva divadla a kvalitní četba byla podle všeho 

samozřejmostí.48     

Její starší dcera se provdala za koncipienta svého dědečka, Nováka, pozdějšího advokáta 

v Sedlčanech, kde dosud (jaro 2007) žije. Z jejich čtyř dětí se advokátská profese udržela v 

generaci jejich synů. Mladší dcera Božena se v roce 1941 provdala za majora J. Kaštila, 

pobočníka generála Fassatiho a člena vládního vojska. V roce 1944 byla zatčena gestapem a 

uvězněna v Terezíně, odkud byla propuštěna v lednu 1945 kvůli své nemoci (záškrtu).49  

M. Fliedrová ze své zkušenosti manželky diplomata těžila v jisté formě i v poměrech 

politicky nepříznivých jí i celé rodině. Díky manželově státní službě totiž rozvíjela svůj 

jazykový talent a začala se věnovat knižním překladům, jmenovitě z polštiny a pak převážně 

z portugalštiny. Na tento jazyk jí prý přivedly překlady portugalských pohádek pro dcery. 

Této činnosti se podle všeho věnovala i během protektorátních let až do zatčení gestapem 

v roce 1944.  Společně s dcerou, již matkou dvou dětí, prošla neblaze proslulou Pečkárnu a 

přes pankráckou věznici byla odvezena do Malé pevnosti v Terezíně. Tady prožila i konec 

druhé světové války.50   

Po roce 1945 se M. Fliedrová s manželem rozvedla a vrátila se k překladatelské práci,  

poslední překlad jejího oblíbeného portugalského spisovatele a  přítele F. de Castro vyšel pod 

jménem M. Fliedrové v roce 1949. Pro komunistický režim nebyla zjevně žádoucí 

 
48ANM, ANM, fond Veselý, k. 2, inv. č. 38/1,2, 3. Dopis mj. z 22.2. 1919, z jara roku 1924, 1929, 1930. 
Neuvádí typ škol obou dívek. Dopis z 11.5. 1930. SOkA Benešov, karton babička, dědeček, korespondence 
rodinná, M. Fliedrová do Benešova, její dcery prarodičům, cit. M. Fliedrová M. Veselé 2.2.1928. Dále: 
Fliedrová, M., Ze školy a ze života. In: Československé studentky let 1890-1930. 40 let ženského studia. Praha 
1930, s. 192-5.  
49ANM, fond R. Flieder, k. 10, inv. č. 552. Také podle vyprávění M. Veselé, neteře M. Fliedrové 23.4.2007. 
50ANM, fond F. Veselý, k. 1, inv. č. 33. Životopis M. Fliedrové; k. 66, inv. č. 4136. Kloudová, L., Za německé 
okupace.   
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překladatelkou, i když politicky bezzubých portugalských románů.51 Na čas pracovala 

v Centrotexu, do roku 1973 se v pražském Kulturním středisku věnovala jako důchodkyně 

výuce jazyků. Po válce byla také, snad téměř symbolicky, dlouholetou předsedkyní výboru 

vzdělávacího spolku Minerva (1958-1971).52 Zemřela v roce 1980.  

10.2.2 Ludmila Veselá-Kloudová.  

Myslím, že nejvěrnější transmisi kulturních vzorů a rodinných hodnot se stal život 

nejmladší dcery Veselých, Ludmily. Po studiích žila v Benešově, pracovala po boku svých 

rodičů a plně na jejich vícestrannou aktivitu navázala. V jejím životě se promítly změny 

ženského hnutí po roce 1918, její profesní úspěch byl s těmito změnami komplementárně 

propojený a na dalším posunu v praxi, tj. v možnostech uplatnění vystudovaných žen všech 

oborů, přímo závislý. Je možné u ní sledovat promítnutí ženské profese do rodinného života. 

Ale nejde jen o tento individuální střípek úspěchu v obraze ženské emancipace v Čechách 

před rokem 1945. V životě rodiny Kloudovy ukázal P. Balek,53 autor diplomové práce na 

dané téma, dopady nedemokratických politických režimů na život politických a 

intelektuálních elit První republiky. A přes potomky F. Veselého se „převalily“ jak vlna 

nacistická, tak ta mnohem trvalejší komunistická. 

 
51ANM, fond Veselý, k. 1, inv. č. 33. Již při pobytu v Polsku (1925-7) překládala mj. spisy univerzitního prof. T. 
Zielinského (1859-1944) - témata o starořeckém náboženství, judaismu a helénismu, starém křesťanství a 
starořímské filozofii, v roce 1930 v Melantrichu vyšla v jejím překladu kniha výše zmíněného profesora 
Náboženství starého Řecka. Své překlady publikovala díky rodičům v Českém Slově nebo Křesťanské revue. 
Dlouhodobě spolupracovala s V. Tillem (1867-1937), literárním historikem, kritikem a teoretikem, od roku 1911 
prof. srovnávacích dějin literatury na FF UK. Viz: Tomeš, J. a kol, c. d. , III, s. 356-7. Tille byl podle všeho 
příbuzný Erbenovy rodiny, ale nepodařilo se mi zjistit bližší informace. M. Erbenová-Veselá často psala o strýci 
téhož jména, je možné, že šlo o otce V. Tilleho.  

Z portugalštiny překládala M. Fliedrová hlavně pokrokového spisovatele F. de Astro, Redola nebo Dantase. 
Během druhé světové války vyšly v jejím překladu tyto Castrovy knihy:  Stín kaučuku (1941, 2. vydání, první 
v nakladatelství Sfinx 1934, kde oddělní Evropské knihovny vedl univerzitní prof. Tille), Chladná země (1944), 
další knihu po roce 1945, Emigranti (1949), sice přeložila, ale vyšla již pod jiným autorem, na Slovensku. S 
portugalským de Castrem zůstala nadále ve styku, posílal jí prý i své  práce, jeho romány v Československu sice 
dál vycházely, ale ona je překládat již nemohla. SOkA Benešov, fond Kloudová- Veselý, karton 1920-1946. 
Doklady, korespondence rodinných příslušníků. Také: Tywoniaková, J., Překladatelka z Benešova, in: 
Benešovský kalendář, 1993, č. 7-8, s. 15-16.  

R. Flieder pracoval od roku 1938 na ministerstvu zahraničí v sekci právních a mezinárodních smluv, od r. 1941 
poslán do penze, nadále studoval české právo, v roce 1944 byl zatčen gestapem spolu s manželkou a mladší 
dcerou, do května 1945 byl podle životopisu vězněn na Pankráci. Zemřel v roce 1957. ANM, fond R. Flieder, k. 
10, inv. č. 543. 
52V korespondenci se svou bývalou profesorkou z Minervy, A. Honzákovou, vyjadřovala ještě v roce 1973 velký 
respekt (oslovení „vážená paní doktorko, po léta milovaní paní profesorko“) vřelý dík za její činnost, v úctě 
k její rodině prý navazovala na svou matku, která obdivovala sestru řečené profesorky, lékařku MUDr. Annu 
Honzákovou. LAPNP, fond Albína Honzáková, oddíl korespondence přijatá od Milady Fliedrové, inv. č. 293-
296, 1932, 1970, 1973.   
53Balek, P., Vzestupy a pády jedné rodiny. Ivan a Ludmila Kloudovi. Diplomová práce FF UK. Praha 1999.   
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Ráda bych se v působení L. Kloudové krátce zaměřila na některé prvky zajímavé pro 

vývoj ženské otázky, ačkoliv její život obecně byl popsán ve výše zmíněné práci, pokusím se 

jí v této části doplnit.  

Deník L. Veselé z gymnaziálních let lze srovnávat se zápisy jejího otce, jak jsem se již o 

tom zmínila – tatáž touha po veřejné aktivitě, důraz na národní cítění i s tím spojené problémy 

s učiteli, a nejen touha, ale i skutky. Jen vnější okolnosti jejího studia byly jiné. Když v roce 

1917 se spolužáky zorganizovala explicitně zakázaný kabaret s účelem získat finance na 

opravu světnice básníka S. Čecha, čekal ji karcer. Další potenciální důsledky akce 

s vlasteneckým poselstvím F. Veselý zneškodnil, když dceru proti jejímu přesvědčení přiměl 

k omluvě na adresu profesorů („…jeho [otcova] vůle je mi svatou…jsem příliš zvyklá 

pokládat vše, co si přeje otce za správné, i když mi to není vhod,“ uvedla v reakci na to).54  

Ludmila hrála studentské divadlo, aktivně vystupovala v místním studentském sdružení a 

po roce 1918 zakládala benešovskou Pokrokovou mládež, stala se i jednatelkou spolku. 

Umělecké cítění projevila jako kustodka benešovského muzea. Přirozeně se zapojila do oslav 

28. října v Benešově, vedle matky se podílela např. na organizaci peněžní sbírky pro 

potravinovou pomoc benešovských Italů před jejich odjezdem, kterého velmi litovala, protože 

jím ztrácela přítelkyni - dceru italského advokáta Zanelly. Z tohoto (nakonec celoživotního) 

přátelství se odvíjela i její znalost italštiny.55  

Za příznačné považuji zaměření sbírek, které v roce 1919 organizovala: šlo o sbírku na 

zlatý poklad republiky a podporu ČsČK.56  

V novém roce 1919 přestoupila Ludmila z církve katolické do českobratrské evangelické 

jako první z rodiny, ještě před oficiální změnou vyznání svých rodičů, při této příležitosti 

 
54Světnice básníka S. Čecha se dodnes vystavuje v jeho rodné vsi na Benešovsku v Ostředku. SOkA Benešov, 
fond Kloudová-Veselý, karton babička a dědeček, Jičín aj. Zápisník L. Veselé, zápis z 11.11. 1917. Pro její 
myšlení je myslím typické, že se při organizaci akce nebála trestu, ale o budoucnost Čech, pokud čeští profesoři, 
tj. česká inteligence, zakazuje českým studentům to, co přináší národu prospěch. Ludmila přes silný pocit 
solidarity s ostatními viníky otce poslechla  a nakonec napsala profesorům omluvný dopis.  
55SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta. S Yolandou Maestranzi-Zanella zůstala 
Ludmila Kloudová v korespondenčním kontaktu až do roku 1985. Její častá pozvání do Itálie nemohla být 
rodinou z politických důvodů vyslyšena. Při 60tiletém výročí vzniku ČSR L. Kloudová vzpomínala v  
normalizační době s jasným ideovým poselstvím na česko-italské bratrství ideálů, které zvítězilo nad ideologií, 
na svobodu a lidskost neznající tehdy, tj. v letech Velké války, hranic. Dopisy L. Kloudové, rukopisný koncept 
z roku 1978. Do Itálie psala přirozeně italsky, ale Yolanda česky snad rozuměla. Písemný kontakt se poté rozšířil 
i na ředitelku Muzea osvobození v Trentinu.  
56SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton babička a dědeček, Jičín, zápisník, zápis z března 1919. Na 
zlatý poklad republiky věnovala vlastenecky všechny své (skrovné) šperky a ozdoby. 31.3. 1919.  

O vítání prezidenta Masaryka zápis z 21.12. 1918. Účastnila se i sjezdu středočeského studentstva v Táboře 
(listopad 1918), ale zklamaně ho zhodnotila jako pasivní.  
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psala o pocitu volnosti.57 Tato deviza se objevuje i v jejím pojetí  partnerského vztahu. 

Odmítala snahy svých nápadníků přivlastňovat si a omezovat partnerku nebo potlačovat touhu 

mladé dívky bavit se. Ve vztahu si nárokovala naprosto rovnocennou pozici, podle zápisků si 

zakládala na přímosti a čestnosti. V septimě dospěla k názoru, že prioritou jsou pro ni studia 

(„…už mám těch nápadníků, co to myslí vážně dosti…mám plány do budoucnosti“58). Vztah 

by jí prý zdržoval nebo dokonce bránil ve splnění vytčeného cíle. Právnickým (nebo po vzoru 

bratra medicínským) studím byla ochotna mnoho obětovat i omezit své současné záliby – 

koncerty, zpěv, divadlo, Sokol, studentské funkce („je to přítomná nemožnost…musím nechat 

všeho, co mě odvádí od studia“).59  

Myslím, že jasnou vizi své budoucnosti a ambic plně vyjádří nejlépe sama: „Chci 

studovat a teprve po doktorátu budu myslet na něco jiného než na studie…pak vdání 

nevylučuji, protože se mi rodinný život s milovaným mužem a milujícím velmi líbí…nechci 

toho, kdo chce mě, ale chci toho, koho také já chci a mám ráda.“60   

To je myslím důležitý posun ve vnímaní sebe sama, své pozice a rovnocennosti k muži, 

srovnám-li její vyjádření s opatrnějšími formulacemi Ludmiliny matky k budoucímu 

manželovi asi třicet let nazpět. Byla si vědoma ženského přínosu do vztahu a manželství, zdá 

se mi, že měla již v tomto věku pevně seřazený žebříček hodnot a na něm zásadově stavěla. 

Nepochybuji o tom, že v jejích názorech se odrážela přímá zkušenost z kladů otevřeného, 

vzájemně obohacujícího vztahu pozorovatelná u rodičů i výběr četby, jak o ní již byla řeč.61

Svůj slib sobě a rodičům také splnila. Když se konečně otevřely dveře právnické fakulty i 

pro ženy, zvolila si Ludmila stejnou profesní dráhu jako otec. V roce 1923 se stala čtvrtou 

doktorkou práv v republice a koncipientskou praxi vykonávala u svého otce v advokátní 

kanceláři v Benešově, od 1928 jako jeho společnice spolu s manželem.62 V roce 1931 patřila 

k jedné ze sedmi žen-advokátek v republice pro věci trestní.63   

 
57SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton babička a dědeček, Jičín a jiné. O změně církve zápis ze 
16.1.1919. Rodiče opustili své formální katolictví až o měsíc později.   
58Tamtéž, zápis z června 1918. Psala, že nebude potlačovat své já kvůli chlapci, nechce opakovat chybu, kdy se 
„nechala oloupit o krásná léta“. Zápis z podzimu 1917, 14.4.1918. Jejím nápadníkem byl i gymnaziální 
profesor, snad k nelibosti rodičů, kteří se asi obávali jejího sňatku v neprospěch dalšího studia jako u starší 
dcery. 
59Tamtéž, zápis březen 1919. 
60Tamtéž, zápis z 31.5.1918.  
61SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton korespondence II b, účty z knihkupectví, předplatné knih, 1890. 
62Právnická fakulta se poprvé otevřela zájemkyním v semestru 1918/1919, oproti tehdy 30 zapsaným ženám 
jejich počet v dalších letech rostl. První doktorka práv Anděla Kozáková -Jírová (promoce 1922), nar. 1897, se 
také v roce 1935 stala notářkou a jako místopředsedkyně Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v republice 
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Výše uvedená slova o dosažení doktorátu a teprve pak možném sňatku vyplnila. Provdala 

se až po své promoci v létě 1924 za svého kolegu ze studií a syna otcova dlouholetého přítele, 

Ivana Kloudu.64 Její manžel spoluvytvářel od svého příchodu do Benešova komunální politiku 

jako člen obecní samosprávy, ředitelstva Městské spořitelny, spolků apod., několik let po 

boku tchána. Stejně tak měla jeho manželka při své veřejné činnosti ve městě vedle sebe 

matku - aktivita obou manželů vykazovala kontinuitu s rodiči Ludmily a jejich zděděnou 

pozici městské elity posilovalo napojení na nejvyšší informační kanály a inovační centra, 

odkud měli příležitost přijímat impulsy pro svou činnost.  

Právně bylo ústavní listinou ČSR deklarováno plné zrovnoprávnění žen s muži, ale přes 

setrvačnost tradičného myšlení se toto formální uznání nedostávalo do životní praxe snadno. 

Bylo na ženách samotných, aby měnily společenskou atmosféru a teorii v pracovní a úřední 

praxi. Proto byla v roce 1923 založená asi nejznámější ženská organizace v Československé 

republice, Ženská národní rada v Praze (v čele s F. Plamínkovou, dále ŽNR) jako centrálně 

zastřešující instituce pro obnovující se síť liberálně orientovaných ženských zájmových a 

odborových spolků a jednotlivkyň bez ohledu na politickou příslušnost. Přední pracovnicí 

brněnské pobočky ŽNR byla již zmíněná ředitelka AD E. Formanová.65

Činnost ŽNR se rozpadala do jednotlivých pracovních a zájmových skupin, které jsou 

podepsány zejména pod zápasy za právní úpravu stávajících zákonů (nebo tvorbu nových) 

 
Československé bojovala za práva svých kolegyň. Havránek, J, První absolventky Univerzity Karlovy. In: 
Charlotta G. Masaryková, Praha 2001, s. 85-91, s. 88. F. Veselý ženskému zaměstnání přál, v advokátní 
kanceláři byly dlouhodobě zaměstnány ženy, ještě výraznější to bylo od příchodu jeho dcery. SOkA Benešov, 
Kloudová-Veselý, karton akce Neveklovsko. Také podle vyprávění M. Veselé, 14.4.2007.  
63Portrét obhájkyň viz: Pražský ilustrovaný zpravodaj, roč. 1931, č. 569, s. 11.  
64Ivan Klouda se narodil v roce 1900 jako nejstarší z pěti bratrů z advokátské rodiny A. Kloudy. Všichni bratři 
také práva vystudovali, matka byla učitelka hudby. Doktorát získal v roce 1923, koncipientskou praxi (1923-
1928) vykonával u svého otce v Praze, kam dojížděl z Benešova, poté s manželkou pracoval ve tchánově 
benešovské kanceláři, kterou po jeho smrti manželé Kloudovi převzali. ANM, fond F. Veselý, k. 1, inv. č. 33, 
životopis I. Kloudy, L. Veselé-Kloudové.  
65Viz ideové rozdělení aktivit ženského hnutí v ČSR u J. Burešové: Burešová, J., Proměny společenského 
postavení českých žen v první polovině 20. století. Praha 2001. Autorka vyděluje dva hlavní proudy, liberálně 
orientované spolky a sdružení v ŽNR v Praze, s pobočkou v Brně pro Moravu a Slezsko, samostatné postavení 
měla liberálně orientovaná Zemská organizace moravských žen (v čele s L. Zatloukalovou-Coufalovou) 
navazující na zdejší první válkou přerušené úspěchy Z. Wiedermannové-Motyčkové v rámci Pokrokové 
organizace moravských žen. Vedle nich staví J. Burešová katolické ženy a jejich organizace, se základy 
v křesťansko-sociálních spolcích paní a dívek z 90. let 19. století. Pro tento proud byl zastřešující Svaz 
katolických ženských spolků v Čechách  (vznikl roku 1912, v čele od roku 1918 do poloviny 20. let stála v čele 
A. Rozsypalová, poslankyně za lidovou stranu) s přidruženými odborovými organizacemi. 

Oba nesilnější společenské proudy měly navenek podobné zájmy a tendence (sociální pomoc, vzdělání dívek, 
výchova dětí), ale náplň snažení se lišila. Oba byly napojeny na mezinárodní směry ženského hnutí a měly své 
zastoupení. Katolický směr se snažil o uchování tradičně konzervativní představy ženy, s hlavním posláním 
v péči o rodinu, hlásal návrat k náboženskému životu a mravnosti.  
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tak, aby souzněly s výše zmíněným § 106 ústavy nebo za pracovní uplatnění žen 

s vysokoškolským diplomem. Nevstřícný postoj proti uplatnění žen ve státní nebo veřejné 

službě se týkal jmenovitě právniček. Společným cílem vystudovaných žen a ŽNR tedy byla 

vzájemná spolupráce pro změny. L. Kloudová-Veselá se sice uplatnila v advokacii, ale o 

problémy svých profesních kolegyň v jiné oblasti se zajímala, kromě ŽNR, kde se stala od 

roku 1933 předsedkyní jejího smírčího soudu, byla činná i v právní sekci Sdružení 

vysokoškolsky vzdělaných žen.66 Publikovala (např. v časopise Nová žena, Ženský svět, i v 

krajanské Svornosti po vzoru matky) a přednášela. 

Koncem roku 1937 vznikl v Benešově také Klub Ženské národní rady, téměř jistě 

z iniciativy L. Kloudové. Kluby vznikaly v českých městech od roku 1932 jako snaha po 

rozšíření dosahu působení ŽNR, o snazší proniknutí ženských pokrokových názorů do 

společnosti. Stavělo se na členkách v daném místě, v Benešově se ale činnost Klubu zjevně 

nestačila rozvinout pro politické události následných let.67   

V rámci intencí a programu ŽNR byla L. Kloudová nejvíce aktivní na poli sociálně-

výchovném, včetně prevence (ochrana matek a dětí a péče o dítě a výchovu). Je evidentní, že 

šlo o rodinnou tradici, vedle matky také získávala první zkušenosti a postupně převzala i její 

funkce. V  takto orientované péči projevila organizační nadání a právní erudici, její práce byla 

i formálně oceněna pražským ústředím Ochrany matek a dětí.68  

V propagační a osvětové činnosti L. Kloudové považuji za důležité její vedení Poradny 

pro matky společně s benešovským lékařem K. Sternem. V jejím rámci byla poskytována 
 

66SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta, Ročenka Ženské národní rady. Praha 1923. 
Seznam členů, s. 5. ŽNR se hlásila k zásadám husovským, českobratrským, k osvědčené spolupráci obou pohlaví 
z let Velké války. Dále karton babička a dědeček, L. Kloudová Ženské národní radě 3.4. 1933. Také Ženská 
rada, roč. X, 1934, s. 3.  V rámci ŽNR existoval odbor pod názvem Žena v zákonech a veřejných řádech, kde se 
jednalo o spolupráci s právničkami na změně občanského zákoníku, péče o nemanželské děti atd.  

Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen bylo založeno v roce 1922, s A. Honzákovou a první promovanou 
právničkou, A. Kozákovou, v čele. Právě právnická sekce byla nejaktivnější částí sdružení. Uplatnění žen-
právniček bylo dlouho možné jen v advokacii nebo v samosprávných orgánech, o změnu, tj. uplatnění ve státních 
nebo jiných veřejných službách se agilně snažila právnická sekce. Až roku 1930 např. získaly ženy přístup 
k soudcovskému povolání. Viz: Čeho jsem docílili. Deset let práce Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen 
v republice Československé. Praha 1932, s. 11. Dále Ze studií právnických a z úsilí právniček o právo na práci. 
In: Československé studentky let 1890-1930, s. 295 ann. Havránek, J., První absolventky Univerzity Karlovy. In: 
Ch. G. Masaryková,  s. 89 ann. 
67Ke klubům ŽNR Burešová, J., c. d., s. 65. I tato spolková činnost spadá do dosud nepřístupných materiálů 
SOkA Benešov.  
68Šlo zejména o funkce v Okresní péči o mládež a jeho odborech, Ochraně matek a dětí, v pražské pobočce 
Ochrany ženských zájmů, ČsČK, v Ženském spolku, v Zemském ústředí ochrany o mládež. SOkA Benešov, 
fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta, průkazy a legitimace L. Kloudové. SOkA Benešov, týž fond, 
karton babička a dědeček, Jičín. Diplom uznání pro L. Kloudovou z usnesení Ochrany matek a dětí ze 17.5. 
1936. Tamtéž, fond Okresní úřad,  OPM, k.1, Ročenka OPM, V, 1934, s. 10-12, s. 17. Dále ANM, fond Veselý, 
k. 1, inv. č. 33. 
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materiální a lékařská pomoc a porada, ale stejně jako její matka, M. Veselá, si uvědomovala, 

že to zdaleka nestačí, dary šatů nebo potravin nepřispívají ke snižovaná kojenecké úmrtnosti, 

ke skutečnému zlepšení situace zanedbaných dětí. I ona tedy prosazovala prevenci a aktivní 

přístup, tzn. osobní návštěvy u rodin a osobní seznámení se s prostředím, v němž děti žijí, 

kontrolu rodinné péče včetně provádění důsledků šetření, tj. podání žalob pro zanedbání péče, 

opatření náhradní výchovy. Práci tzv. v terénu, kterou dosud vykonávala vesměs M. Veselá 

obchůzkami i po celém vesnickém okolí Benešova, převzala odborná síla, sociální pracovnice 

-  roku 1936/7 ji prosadila L. Kloudová.69  

Poradna neúnavně propagovala důležitost hygieny, kojení, vzájemnou výměnu 

mateřských zkušeností např. i formou dýchánků matek. Zavedeny byly i hospitace 

adolescentních dívek v rámci pohlavní výchovy. Přípravu k mateřství chápala L. Kloudová 

komplementárně propojenou s otcovstvím - přednášela např. na téma stejných práv a 

povinností obou rodičů, rovnocenné míry odpovědnosti nutné pro správnou funkci rodiny.70 

Po roce 1945 zřídil benešovský odbor Čs. ochrany matek a dětí i dětskou ozdravovnu, jesle a 

mateřskou školku.71

Pravidelnou propagaci správné péče o dítě na půdě poradny doplňovaly další akce – 

výstavy vzorné mateřské péče, oslavy Dne matek (poprvé slavený v ČSR v roce 1926), 

v květnu 1938 byl Den matek úspěšně spojen se sbírkou na podporu státu. Téhož roku stála L. 

Kloudová v čele benešovské pomoci českým uprchlíkům z odstoupeného sudetského území a 

v sociálně podpůrné činnosti se snažila pokračovat i během druhé světové války. Vedoucí 

funkci v OPM zastávala i krátké období po roce 1945 - nově v ní kladla důraz na péči o 

rozvrácené a neúplné rodiny, své dlouholeté zkušenosti využívala omezenou dobu také jako 

zásobovací referentka ONV.72

 
69SOkA Benešov, fond Okresní úřad, OPM, k. 1, ročenky OPM (1930-1936). Ročenka OPM, VII, 1937, s. 6-7. 
Kvalifikovaná sociální pracovnice byla k OPM přidělena k přelomu let 1936/7. 
70SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta, texty projevů L. Kloudové za První republiky. 
Výchova k mateřství, Právo rodinné (pro ŽNR), Právo rodičovské ad.   
71SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta, projev L. Kloudové 18.6. 1941. O výchově 
ženy. Dále SOkA Benešov, fond Okresní úřad, OPM, k. 1, Ročenka OPM, VIII, 1937. Ozdravovnu zakoupilo 
zemské ústředí OPM, funguje dodnes. SOkA Benešov, okresní úřad, OPM, k. 1, Ročenka OPM, 1947.  
72V souvislosti s mnichovskou dohodou 1938 organizovalo ministerstva sociální péče pomoc pro uprchlíky 
z odstoupených území, L. Kloudová stála v čele benešovského pomocného výboru. Během druhé světové války 
dokázala udržet činnost poradny, zejména pro těhotné matky, aktivně se zde bojovalo především proti hrozbě 
tuberkulózy. Později byly zřízeny i žňové útulky. SOkA Benešov, Spolek paní a dívek, k. 1, inv. č. 9. Také 
Balek, P., c. d., s. 34-5, s. 85.  
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Politické změny spojené s nedemokratickou vládou komunistické strany po roce 1948 pak 

znamenaly konec nejen profesní kariéry manželů Kloudových, ale i podpůrných a pomocných 

sociálních aktivit L. Kloudové.  

Když po třiceti letech společného manželství I. Klouda uvažoval o svém životě, hodnotil 

svůj sňatek s L. Kloudovou jako „největší výhru“. V nuceném odloučení od rodiny v 

padesátých letech 20. století vznikaly při práci na rudných vrtech jeho dopisy do Benešova, 

které jsou vyznáním úcty, osobní zpovědí i úvahou o tom, jak do jejich vztahu a života 

zasáhly obě pro novodobé ČSR převratné politické události v roce 1938 a 1948. V jejich 

důsledku, jak uváděl,  se své ženě musí vyznávat „nad obsluhou pumpy nebo motoru“. Když 

se jejich společné sny střetly s realitou, nesla podle něho stěžejní zásluhu na vítězném, tvrdém 

boji o společnou existenci během války i po ní zásluhu L. Kloudová vždy „statečná, klidná, 

dobrá a obětavá“.73  

Manželé pocházeli z velmi podobného rodinného prostředí sociálně-profesně identického: 

jejich otcové se na úspěšné advokáty, jejichž klienty byli i dva nejvýznamnější muži 

meziválečné ČSR, vypracovali z chudých poměrů a vlastní činorodostí. Oba byli od mládí 

veřejně činní, brzy i osobní přátelé, ideově si velmi blízcí, po roce 1918 i členy stejné 

politické strany, za níž úspěšně kandidovali do senátu po celé meziválečné období. A. Klouda 

si zakládal na tom mít z všech synů úspěšné pokračovatele své profese, ačkoliv jeho nejstarší 

syn Ivan podle svědectví svých dcer tíhnul k práci s půdou. I on ale absolvoval pražskou 

právnickou fakultu a během studia se sblížil s dcerou otcova přítele.  

Své porozumění mohli oba mladí lidé stavět na velmi podobném rodinném základě a 

předávaných kulturních vzorech. Oba projevovali přirozený zájem o veřejné a politické dění. 

Z hlediska tématu ženské emancipace je tato veřejná aktivita L. Kloudové zajímavá v tom, že 

se již nediskutuje jako něco překvapivého. Milada Veselá projevovala svůj zájem na 

vystoupení ze sféry domácnosti před rokem 1914 prostřednictvím charitativní péče, k níž se 

přidávaly i kulturní a osvětové akce a uznání rovnocennosti se dočkala maximálně v soukromí 

u svého partnera a poté manžela. Její mladší dcera vystupuje již bezproblémově i jako 

oficiální řečník důležitých akcí města Benešova včetně vítání politických návštěv a hlavy 

státu, pokud zmíním jen tuto lokální úroveň. Rovnocennost a rovnoprávnost je v této době již 

formálně uznaná a ona jako žena, matka a advokátka v jedné osobě má ambici ostatním 

ženám dokázat, že si ani ony nemusí vybírat mezi svobodně zvolenou profesí a rodinou - 

 
73ANM, fond Veselý, k. 66, inv. č. 4140. Dopisy z rudných vrtů, Krumlov. I. Klouda L. Kloudové cit. 4.4. 1955, 
3.3. 1957.  
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mohou mít oboje. Ještě mnohem markantněji by byl rozdíl v postavení ženy ve společnosti 

vidět při srovnání s životem Ludmiliny babičky Erbenové nebo i prababičky Jurenkové.  

Postup ženské emancipace  je podle mého názoru na tomto konkrétním příkladě dvou tří 

generací žen v průběhu několika desítek let evidentní.  

Manželství považovala L. Kloudová za  partnerský svazek s uznáním rovnocennosti ženy, 

ale ne samoúčelně. Žena si úctu měla zasloužit.  Zastávala názor o prospěšnosti a dokonce  

nutnosti veřejně-politické angažovanosti žen, pouze touto cestou prý získají odpovědnost, 

která je zpětně důležitá i v domácí sféře, ve výchově dětí. Domnívala se, že vstup žen do 

nových funkcí, úřadů a do politických stran zvýší mravnost a poctivost politiky a výrazně 

přispěje k masarykovsky chápané humanitě ve veřejné správě. Zapojením do veřejné práce 

podle ní ženy totiž nejenže zjistí míru své osobní síly (i slabosti ), ale jejich úkolem je  hájit i 

mimo domácnost určité hodnoty, na prvním místě právě ty výše zmíněné. Při obsazování 

veřejných postů nesmí podle ní hrát roli pohlaví ve smyslu automatického upřednostňování 

mužů, ale jedině schopnosti.  

Ve svých článcích a přednáškách hledala autoritativní oporu především v názorech T. G. 

Masaryka, ostatně jeho citace se v českém liberálně orientovaném ženském hnutí stala téměř 

normou. Zároveň tím zdůrazňovala mnohaletou tradici svého apelu. Vyjadřovala pochopení 

pro obtíže vzniklé spojením role matky a veřejně činné osobnosti a upozorňovala na 

možnosti, jak si může žena povinnosti v domácnosti ulehčit správnou organizací práce ( 

„neotročit“, jak říká, a myslí tím překonání zavedených a na čas náročných postupů), 

placenou pomocí s prádlem, při úklidu apod.74 Myslím, že na takové názory by bylo možné se 

i dnes neradikálních feministických kruzích odvolávat. Zaznívá z nich vklad z rodičovské 

strany obohacený o vlastní zkušenosti i další vývoj ženského hnutí.  

Své požadavky kladené na budoucího manžela v době gymnaziálních studií si L. 

Kloudová podle korespondence (i vyprávění svých dcer) vyplnila. Z potomků F. a M. 

Veselých byla podle všeho jediná, které se vydařil harmonický partnerský vztah, jaký se 

svými sourozenci u rodičů oceňovala a ke kterému se vymezovala jako k vzoru. Největší 

 
74SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta, texty projevů L. Kloudové. Přednášky. Autorka 
naráží na Masarykovy statě na toto téma, přednášky a články v Naší době. Upozorňuje jmenovitě na Masarykovu 
přednášku Moderní názor na ženu (1904), pojednávající o potřebě stejných možností v společnosti pro obě 
pohlaví, pokud o ně žena projeví zájem.  

U pomoci v domácnosti mluví L. Kloudová o družstvech, která mohou obstarat správku prádla, vyprání apod. 
Přednášela ji tedy po roce 1945, ale zdá se pravděpodobné, že s ní vystoupila ještě před válkou a pouze ji 
upravila v některých bodech, po roce 1945 byla rada najmout si pomocnici do domácnosti nebo pradlenu, jak o 
tom píše v roce 1937 u své vlastní domácnosti, společensky nežádoucí.  
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konflikty v manželství vznikají podle ní na poli každodennosti: „….překonat denní nesnáze 

malé je těžší než jednou za čas srážku, ač považovanou za citelnější a horší.“75 Tvrdila, že jí 

pomohla společná práce s manželem v advokátní kanceláři, snad i tato profesní spolupráce 

přispěla  k tomu, že jsou si zcela a ve všem rovni a „….neomezujeme svobodu jeden 

druhému,“ uváděla.76  

Z manželství nemladší dcery Veselých se narodilo pět dcer (nejstarší zemřela ve dvou 

letech v roce 1927, v témž roce se narodila Ludmila, 1929 Iva, 1933 Milena, 1935 Jarmila), 

kromě nich vychovávala L. Kloudová po roce 1935 i svého synovce Ctibora. Jako příklad, jak 

symbioticky může působit profese a mateřství uveřejnila v roce 1937 článek s vše říkajícím 

názvem „Jak jsem spojila advokacii s rodinou“. 77

Rozvrh všedního dne měla podle svého vyprávění pevně daný a čas pravidelně dělila 

mezi kancelář, děti a volný čas. Vstávala v půl sedmé, dopoledne (8-11 hodin) strávila 

v kanceláři, následoval společný oběd s dětmi (pokud měla volnější den, připravovala oběd 

podle svých slov sama), příp. společná procházka, pak si přečetla časopisy a od 14 hodin byla 

opět v kanceláři. Opouštěla ji v pět hodin odpoledne, do devatenácté hodiny, kdy se podávala 

večeře, využívala čas k nákupům a dalším pochůzkám. Děti po škole navštěvovaly soukromé 

hodiny, při společné večeři byl prostor pro vyprávění denních zážitků. Večerní čas využívala 

L. Kloudová ke studiu a čtení. Jinou podobu měl den, když  ji čekalo stání u soudu, cesta do 

Prahy, schůze apod.   

Pro zajištění provozu domácnosti využívala rodina služeb ošetřovatelky, chůvy, 

pomocnice v domácnosti a pradleny. Pralo se jednou za tři týdny a tzv. velký úklid 

organizovala jednou za čtrnáct dní L. Kloudová sama. A prostory k úklidu nebyly malé. 

V prvním poschodí zděděného domu po rodičích se tradičně nacházela rozšířená třípokojová 

advokátní kancelář, vedle ní byl umístěn samostatný byt manželů Veselých. Kloudovi bydleli 

v horním patře rodinného domu, kde byly upraveny dva původně samostatné byty v šesti 

pokojový rodinný byt. (Dva byty v přízemí byly podle všeho nadále pronajímány).   

Líčením své každodennosti chtěla autorka ženám ukázat, že mohou spojit obojí: touhu po 

rodinném zázemí a současně uspokojit své profesní ambice. Její úspěch měl mluvit lépe než 

slova.  
 

75SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta, texty projevů. Výchova k mateřství, Právo 
rodinné ad. 
76SOkA Benešov, fond Kloudová.-Veselý, karton články 20. léta, L. Kloudová, rukopisné texty projevů. Cit. 
Kloudová, L., Jak jsem spojila advokacii s rodinou. In:  Žena a domov, roč. VI, 1937, č. 1, 15.1., s. 1-2.  
77Tamtéž.  
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Takto představený harmonogram všedního dne a fungování domácnosti uvádí L. 

Kloudová k roku 1937, tzn. v době, kdy byl provoz kanceláře zcela v rukou manželů a děti již 

vesměs chodily do školy, ale pravděpodobně se v průběhu předchozích let neodlišoval. M. 

Veselá popsala denní náplň své mladší dcery do Berehova v roce 1930 velmi podobně:  

„….Lidce je potřebí trochu rozptýlení. Namáhá se hodně, jako Ty…ráno než jde do 

kanceláře, vykoupe si Ivušku a uloží do kočárku, v poledne, když přijde od soudu, rozdílí oběd 

pro 11 i 13 osob. A tak pracuje stále v honu. Tatínkovi se nevede o mnoho lépe. Je většinou ve 

vlaku, na schůzích, ať v Praze nebo na venkově,“ dodávala M. Veselá krátce před  odjezdem 

dcery, vnuček a manžela do Luhačovic a na Bystřičku, kde měla být L. Kloudová při stavbě 

domu A. Masarykové důkladně zasvěcena do „právních a rodinných věcí“ Masarykových.78  

L. Kloudová se v rámci angažovanosti v péči o matku a dítě mnohokrát vyjadřovala 

ke svému pojetí správné výchovy. Není důvod se domnívat, že by se v teorii a praktické 

realizaci rozcházela a dosvědčují to i vzpomínky obou dcer.  

Matka musí být v zájmu společnosti vzdělaná, podle jejího názoru s všestranným 

vzděláním  roste i mateřská způsobilost ženy a v této roli jí pomáhají i zkušenosti z povolání. 

Od dětí se má matka učit a být tak neustále duševně mladá. Žena v jejím pohledu tedy nemusí 

trávit většinu času se svými dětmi, protože to prý více škodí než prospívá. Ze své osobní 

zkušenosti poukazovala na fakt, že kvalitní vztah s vlastnímu potomky je založen dokonce na 

opaku.79 Její zaměstnanost prý dcery vedla k samostatnosti a tu oceňovala velmi vysoko 

stejně jako prevenci před rodiči vypěstovaným dětským sobectvím (zajímavé, že její popis 

odpovídá tomu, co dnešní pedagogika nazývá fenoménem „malého tyrana“). Mládež má pak 

být bez ohledu na pohlaví vedena k odpovědnosti, pozitivním předsevzetím, k praktickým 

zkušenostem včetně manuální práce studentů a k cestování. Opět se opírá především o 

Masarykovy názory („vzděláním proti egoismu“), ale i o klasika výchovy Komenského.80 

Podobné myšlenky zazněly přednášek F. Veselého o několik let dříve.81

 
78SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, rodinná korespondence, M. 
Veselá S. Veselému 7.6.1930. 
79SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta. O mládeži. Dále nezařazená přednáška 
Výchova k mateřství s datem 18.6.1941. Zde je patrně obsah v několika prvcích přizpůsoben politické situaci 
Protektorátu (instrukce o výchově dorostu v Německu, k mateřství dívek). Dále ročenky OPM (1929-1938), 
články L. Kloudové.  
80SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta. Texty projevů, O mládeži, dále nezařazená 
přednáška Výchova k mateřství s datem 18.6.1941. Zde je patrně obsah v několika prvcích přizpůsoben politické 
situaci Protektorátu (instrukce o výchově dorostu v Německu, k mateřství dívek). Také ročenky OPM (1929-
1938), články L. Kloudové.  
81Srov.: ANM, F. Veselý, k. 21, inv. č. 2517. Úkoly mládeže (rkp.) Veselý psal článek pro Bratrství, roč. VI, 
1924, č. 43, s. 1. Požadoval praxi pro život, výchovu k odpovědnosti, obětavosti, nezištnosti, při orientaci na 
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Ze všech zmínek a z celkového dojmu ze zachovaných pramenů se domnívám, že děti 

Kloudovy byly vychovávány v  intencích výše zmíněných ideálů. I v další generaci byla 

pěstovaná úcta k tzv. humanitní tradici českých dějin, jak ji v linii Hus - Chelčický - 

Komenský - Havlíček - Palacký vymezil T. G. Masaryk. Jeho jméno se na konec této řady 

v meziválečné době přirozeně zařadilo. Posilovalo ji soukromé a pracovní soužití rodiny L. 

Kloudové-Veselé s otcem a matkou, jejich vnuci na atmosféru hluboké úcty k odkazu prvního 

čs. prezidenta vzpomínají dodnes – v bytě prarodičů visel např. jeho ručně malovaný portrét. 

Českobratrská tradice se v rodině udržovala – všechny dcery L. Kloudové vstoupili do stejné 

církve jako jejich matka a prarodiče (je pravděpodobné, že tomu tak bylo i u dalších vnuků), 

ačkoliv I. Klouda byl stejně jako jeho bratři a otec bez vyznání. Do českobratrského sboru 

v Soběhrdech se chodilo již jen příležitostně, v Benešově totiž vznikla samostatná modlitebna 

(1925).82   

Myslím, že se ve výchově dětí manželů Kloudových výrazněji projevily prvky i do ČSR 

pronikajících proudů americké pedagogiky, i když zdroje tohoto vlivu byly u benešovské 

rodiny ranější, mohly je posilovat vazby na pedagogické síly školené přímo v USA pro 

Americkou domovinu a tradice styků s českou Amerikou a s Ch. Masarykovou. Takové 

tvrzení je těžko ověřitelné, ale z rodinné korespondence vystupuje do popředí liberálnost, 

volnost výchovy, kterou ocenila americká Češka L. Kosová již u M. Veselé.83 Výchova 

v rodině Kloudových nemohla být při plném zaměstnání rodičů úzkostlivá, jejím cílem bylo 

směrovat děti k široce chápané odpovědnosti. L. Kloudová se podle všeho plně praktikovala 

názory, které propagovala v OPM nebo v Poradně pro matky.  

Pokud jde o intelektuální a společenskou stránku výchovy, M. Veselá již v roce 1918 

hlásala pro mládež heslo „ctěte a učte se jazykům Čtyřdohody“.84 Podle zpráv o benešovském 

pobytu nejstarších vnuků a starších dcer Kloudových navštěvovaly děti soukromé jazykové 

 
národní zájmy „zatlačení vlastní osoby“ a učit se od českých spisovatelů v řadě od Dobrovského, Jungmanna, 
Čelakovského, Šafaříka, Tyla, Klicpery, Havlíčka, Němcové k novým českým autorům. L. Kloudová z otce (a 
asi i matky, i když u ní jsem podobný rukopis nenalezla, jistě se tématu v rámci své angažovanoti věnovala) 
vycházela, ale dokázala názory rodičů přizpůsobit dobovým proudům, neulpět na mládeži nepříjemném 
moralizování. Inspiraci také již nehledala u prvních obrozenců, situace českého národa byla již odlišná, než ta, 
k níž se F. Veselý ještě mnohdy asi instinktivně ideově vracel. 
82Obě vnučky manželů Veselých udržují tuto českobratrskou náboženskou tradici dodnes. Podle vyprávění M. 
Veselé 16.5.2007. 
83Kosová L., Vzácná žena, in: Svornost, roč. 59, 1934, č. 27, 8.4., s. 8. O pragmatickém přístupu k výchově, 
(včetně dětských nehod), moderních názorech na hygienu a zdravotní stránku dětí obecně atd.: SOkA Benešov,  
fond Kloudová-Veselý, zejm. karton dědeček, babička, rodinná korespondence.  
84ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č. 4119. Přednáška z roku 1918. 
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kurzy, byly vedeny k četbě, hudbě a k tanci. Samozřejmostí bylo chození do Sokola a 

turistika. 

Meziválečná dovolená se podle všeho trávila s prarodiči – částečně v Luhačovicích, na 

Slovensku při jednání s Masarykovými, s E. Benešem, ale nejdelší část léta trávila rodina na 

mlýnské usedlosti Švihov u Želivky, kam jezdili „hospodařit“ manželé Veselí, členové 

Kloudovy rodiny a návštěvu venkovského statku si oblíbila i M. Fliedrová s dcerami. Tady se 

děti nevyhnuly manuální práci v úzkém sepětí s přírodou. Manželé Kloudovy asi příležitostně 

cestovali i do zahraničí (za M. Fliedrovou, na návštěvu Olgy Revilliodové apod.), luxusní 

dovolená v prestižním letovisku, jakou si jistě dovolit mohli, jim ale byla podle všeho cizí a 

zachovávali věrnost rodinné tradici vlastní zemi a skromnosti.85  

Dlouholeté spojení celé rodiny s prezidentským okruhem vedlo 1. září 1939 k zatčení L. a 

I. Kloudových, kteří byli v rámci akce gestapa spolu s dalšími osobami Benešovska odvezeni 

k výslechům do pražského vězení na Pankráci.86 Hlavním bodem výslechů byla otázka 

bankovních účtů a dalšího majetku E. Beneše. Smutným symbolem následujících šesti let 

bylo, že den před svým zatčením se manželé Kloudovi spolu s přáteli  Formanovými 

z Americké domoviny sešli v Lánech u hrobu prvního čs. prezidenta, aby vzdali čest jeho 

památce před nadcházejícím výročím jeho úmrtí.87  

L. Kloudová byla po týdenním věznění propuštěna, její manžel byl ale deportován do 

Dachau,  krátce nato do Buchenwaldu, kde byl vězněn až do dubna 1945. L. Kloudová se za 

dané situace musela postarat o zdroje obživy pro zbytek rodiny. Do této doby platilo, že si 

advokátní praxi manželé dělili  na případy sporné pro I. Kloudu a nesporné řízení pro jeho 

 
85SOkA Benešov, fond Kloudová.-Veselý, karton dědeček, babička, Jičín, Benešov, rodinná korespondence. 
Podle vyprávění M. Veselé 23.4.2007, dále i fotodokumentace v jejím soukromém archivu. I ANM, k. 6, inv. č. 
434, O. Revilliodová F. Veselému 1928. 

I když se osobnostmi manželů Veselých podrobně zabývala zmíněná diplomová práce, považuji za nutné,na 
tomto místě uvést důležitá fakta z dalších životních osudů rodiny, jak se odvíjely po smrti původního majitele 
advokátní kanceláře, i když za cenu opakování. K období září 1939 do konce války viz: Balek, P., c. d. , s. 47-70. 
86V září 1939 bylo na Benešovsku zatčeno při jednorázové akci gestapa asi 50 lidí (tzv. vnitřní nepřátelé říše), 
mezi nimi i dvě ženy, L. Kloudová a ředitelka měšťanských škol, přítelkyně Veselých P. Řeháková. L. Kloudová 
strávila v pankrácké věznici týden s F. Plamínkovou. Blíže: Tywoniak, J., Léta okupace na Benešovsku. I. 
(1939-1942). Benešov 1987. 
87Podrobné autobiografické vzpomínky L. Kloudové viz: ANM. F. Veselý, k. 66, inv. č. 4136. Kloudová, L., Za 
německé okupace; tamtéž, k. 1, inv. č. 33. Vlastní životopis L. Veselé-Kloudové. Dále k tématu SOkA Benešov, 
fond Kloudová-Veselý, karton babička a dědeček, Jičín a jiné. Kloudová, L., Návrat z Buchenwaldu, Týden ve 
vězení s F. Plamínkovou (autobiografické vzpomínky). 

Spisy týkající se bývalého čs. prezidenta Beneše a dispozičních práv k jeho účtům získal komisař gestapa při své 
návštěvě v benešovské kanceláři 1940, L. Kloudová měla  vše již připraveno. Je známo, že finanční záležitosti E. 
Beneše a A. Masarykové byly již ošetřeny, časná jednání o těchto záležitostech náznakově dokládá i zápisník L. 
Kloudové: SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton 1920-1946, zápisník.   
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manželku. Aby advokátní kancelář fungovala nadále plnohodnotně, využívala L. Kloudová do 

jeho zatčení právní pomoc švagra a advokáta Jiřího, pak pomoci benešovského advokáta. Po 

obstavení velké části majetku v Benešově, včetně automobilu se rodina odstěhovala na 

Švihov, odkud L. Kloudová dojížděla do kanceláře (s obvyklou otvírací dobou 14-17 hodin) 

nově zakoupenou bryčkou. I když v naprosto odlišných, omezujících podmínkách dokázala L. 

Kloudová praxi po celou druhou světovou válku udržet a v jejím rámci prospět a pomoci 

německou okupací postižených občanů. Na druhé straně mohla počítat s potravinovou i jinou 

podporou některých přátel a známých. A té bylo třeba.88   

Hospodářství na části nezabaveného statku na Švihově a další usedlosti A. Kloudy a jeho 

synů v Lysolajích u Prahy bylo zdrojem obživy Kloudovy rodiny v Čechách a doslova 

životním jměním pro vězněné mužské příslušníky.89 Na Švihově hospodařila L. Kloudová 

s manželovou tetou a s pomocí úřednice z advokátní kanceláře. Kromě vlastních dcer a 

synovce Ctibora se na statku ocitly po zatčení Boženy Fliedrové i dvě malé neteře L. 

Kloudové. Pro děti od 3 do 14ti let se snažila podle vlastních slov zajistit normální chod 

domácnosti a školní výchovy doplněné při omezené školní docházce na vesnici vlastní 

soukromou výukou.90    

V dnes asi jen těžko plně představitelných podmínkách projevila L. Kloudová velkou 

vnitřní sílu i vynalézavost při hledání cest, jak pomoci vězněným příbuzným. Nebyla na tento 

 
88Tamtéž. Dále SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, články 20. léta. L. Kloudová advokátní komoře 
20.9.1939 (zahájení samostatné praxe). Benešovský majetek včetně cenných papírů (i dosud existujícího 
podpůrného fondu legionáře Ctibora Veselého) a všech vkladů spravovalo pět nucených správců. Ze statku 
Švihov byla obstavena pouze polovina díky faktu, že druhou část vlastnila teta I. Kloudy. Podobně tomu bylo u 
rodinného statku v Lysolajích. ANM. F. Veselý, k. 1, inv. č. 33; k. 66, inv. č. 4136.   
89V únoru 1943 byli zatčeni A. Klouda (ve věku 72 let), jeho další tři synové - Jiří (1903-1983), Vladimír (1904-
1944), Vratislav (poslední syn Antonín byl v té době ve Velké Británii) a synovec Jiří. Všichni byli zapojeni do 
odbojového hnutí. Vladimír se věnoval zpravodajské činnosti, organizoval v prvním roce války přechody čs. 
vojáků do zahraničí, po atentátu na R. Heydricha poskytoval pomoc hledaným parašutistům, zatčen byl stejně 
jako jeho mužští příbuzní 8.2.1943, za svou činnost odsouzen k trestu smrti a popraven  Tomeš, J. a kol, c. d., II, 
s. 83. Zbytek rodiny byl krátce vězněn v Osvětimi, poté deportován do Buchenwaldu, kde se setkali s Ivanem 
Kloudou a dalšími známými (např. P. Zenklem, z ostatních i A. Čepičkou nebo V. Najmanem, jejichž pozdější 
identifikací s komunistickou stranou byl prý I. Klouda nadmíru znechucen), tyto vazby se podle svědectví 
ukázaly pro přežití zásadní.  

Manželé Kloudovi udržovali po celou dobu písemný styk, psali si výlučně německy, což v podmínkách 
nacistické kontroly usnadňovalo jejich kontakt. Do Buchenwaldu posílala L. Kloudová rodině balíčky obsahující 
kromě povzbuzujících dopisů potraviny a říšské marky, které sloužily jako úplatek vlivným osobám a podle 
všeho zachránily život A. Kloudovi. L. Kloudová po válce děkovala přátelům, kteří jí při obživě rodiny doma a 
především životní podpoře Kloudových mimo Čechy pomáhali finančně, surovinami i jinak. Šlo např. o bývalé 
nájemníky rodiny Veselých, funkcionářku Ženského spolku, bývalé úřední síly z advokátní kanceláře. Za pomoc 
během války děkovala L. Kloudová i rodině J. Šaldy, již bývalého ředitele Melantrichu a přítele A. Kloudy. I 
v této době se projevila důležitost sítě známých a přátel, které svou veřejnou angažovaností vytvářeli již rodiče 
L. Kloudové.  ANM. F. Veselý,  k. 1, inv. č. 33; k. 66, inv. č. 4136, inv. č. 4147. 
90Tamtéž.  
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úkol sama. Manželky vězněných bratrů Kloudových se v Praze týdně scházely a radily o 

dalším postupu: tok balíčků s důležitou pomocí do koncentračních táborů řídily podle všeho 

precizně, pokusili se vykoupit i Vladimíra Kloudu z Německé říše.91  

Když dostala L. Kloudová nabídku na spolupráci s odbojovou skupinou v Benešově, 

uvážlivě ji odmítla - v rodině bylo podle jejích slov devět vězňů a ona se cítila plně 

odpovědná za několik dětí. Finanční transakce prostřednictvím její kanceláře a jí samotné 

pomohly podle všeho i tak mnoha dnes anonymním lidem.92  

O tom, že L. Kloudová dokázala konspirativní praktiky z války využít i během 

komunistického režimu a dovést je k dokonalosti svědčí jedna pozdější epizoda z jejího 

pestrého a pohnutého života.  

V roce 1935 dodala kopřivnická Tatra Správě Masarykova domu unikátní a zakázkově 

vyrobený automobil značky Tatra 80, který si první čs. prezident koupil za 200 tisíc Kč jako 

privátní vůz. Do konce druhé světové války byl automobil různě ukrýván, pak se stopa po 

něm ztratila. V roce 1957 získalo luxusní tatrovku Národní technické muzeum na Letné.  

Odkud? Z dřevěné garáže v Benešově. L. Kloudové se pravděpodobně s pomocí přátel 

podařilo vůz jako jednu z památek hmotného i duchovního dědictví prezidenta Masaryka 

uchránit před likvidací, když ho po roce 1948 dostala do benešovského úkrytu. O obsahu 

dotyčné benešovské garáže nic netušily ani její dcery, dokud tajemství cesty, kterou se jeden 

z 22 kusů v ČSR vyrobených osmdesátek dostal do muzejních sbírek, nevypátrali dnešní 

novináři.93     

Po návratu I. Kloudy z Buchenwaldu se manželé mohli ještě krátce veřejně angažovat, po 

roce 1948 byly jejich profesně-společenské pozice důsledně negovány.94 Po smrti Jana 

 
91ANM. F. Veselý, k. 66, inv. č. 4136. Když manželka Jiřího Kloudy na konci války zemřela, převzala starost  o 
její dvě dcery opět L. Kloudová, opřít se mohla již o pomoc nejstarší dcery Ludmily.  
92ANM. F. Veselý, k. 1, inv. č. 33; k. 66, inv. č. 4136. L. Kloudová uchovávala podle všeho majetek některých 
diskriminovaných občanů (rasově a politicky), jindy peníze ihned předávala na určené adresy. Podle vyprávění 
paní Holzerové zasáhla L. Kloudová výrazně do jejího životního osudu, když účelově rozvedla křesťansko-
židovské manželství jejích rodičů v roce 1942, aby byly před deportací zachráněny děti z manželství. Je 
pravděpodobné, že takových případů pomoci bylo z její strany více, ale ona sama se s nimi nesvěřovala ani 
dcerám, za války pro jejich ochranu a po roce 1945 také ne. O činnosti své matky a pomoci některým lidem se 
dozvídaly z jiných zdrojů. Podle vyprávění J. Holzerové, M. Veselé v Benešově 16.5.2007.   
93Viz: Melničuk, Petr, Národní poklady na čtyřech kolech. In: Hospodářské noviny. Příloha Víkend 9/2006, s. 12-
15. Zde také úryvky dopisů mezi národním technickým muzeem a L. Kloudovou.  
94O organizaci benešovské výpravy do Buchenwaldu pro příbuzné a známé s reflexí válkou zničeného Německa 
L. Kloudové a dalších podrobnostech konce války a osvobození ČSR viz: SOkA Benešov, fond Kloudová-
Veselý, karton babička, dědeček, Jičín , Benešov, Kloudová, L., Návrat z Buchenwaldu. O ztrátách na životech 
během let 1939-1945 z řad příbuzných, přátel a známých: ANM, F. Veselý, k. 66, inv. č. 4136.  
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Masaryka L. Kloudová spravovala jeho pozůstalost a podle pokynů jeho sester zařizovala 

záležitosti zbytku jejich majetkových práv v ČSR.95  

Úspěšná a náročná profesní kariéra L. Kloudové-Veselé se uzavřela krátce nato. Bývalá 

advokátní kancelář F. Veselého ukončila svou činnost po více než padesáti letech existence 

likvidací na přelomu let 1950/1. L. Kloudová v ní pracovala 27 let.96 I. Klouda se po roce 

1948 snažil provoz kanceláře zbavit  politického tlaku komunistické strany a ve snaze 

umožnit praxi alespoň manželce se z její činnost stáhl. Ani L. Kloudová však přes své 

protesty nebyla přijata do nově utvořeného sdružení advokátů v Praze. Nepomohlo ani to, že 

advokátní kancelář vykázala v průběhu své existence převahu klientely z řad dělníků, 

zemědělců a živnostníků, mnohdy zastupované bezplatně asi podle vzoru, který zavedl již F. 

Veselý před rokem 1914, když několikrát v roce zastupoval chudé vrstvy zdarma.97  

L. Kloudová (a její manžel po ztrátě Švihova) musela do svého důchodu (1966) hledat 

obživu různě – ve skladu, jako brigádnice, domácí tkadlena. Historicky cenný secesní dům na 

Malém náměstí (čp. 41), ve kterém rodina bydlela a současně pracovala po tři generace od 

roku 1904, byl v sedmdesátých letech pod tlakem prodán městu a v rámci socialistické 

přestavby Benešova zbořen.98

 
95ANM, F. Veselý, k. 6, inv. č. 347, Olga Revilliodová L. Kloudové duben-říjen 1948; tamtéž, inv. č. 344, A. 
Masaryková L. Kloudové 1948-1949. Hlavnímu městu byly v této době také prodány lukrativní pozemky A. a 
Jana Masarykových v pražských Střešovicích z roku 1924 (značně pod cenou).  

S Alicí Masarykovou se L. Kloudová setkala naposledy v roce 1966 při návštěvě své dcery Ludmily v USA (I. 
Kloudovi nebyla cesta státní mocí povolena). Tamté, k. 1, inv. č. 33. 
96SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton články 20. léta, likvidace advokátní kanceláře. Účetní uzávěrka 
17.11.1950.  I. Klouda s advokacií úředně skončil dnem 3.3.1948. Tamtéž, různé. 
97Během války obhajovala L. Kloudová ex offo nemálo příslušníků komunistické strany. SOkA Benešov, fond 
Kloudová-Veselý, karton články 20. léta. Po únoru 1948 byla L. Kloudová akčním výborem vyloučena ze 
Sokola, všech spolků a odboru žen již bývalé strany socialistické, kde působila na poli kulturním a sociálním.  
98ANM, fond Veselý, k. 1, inv. č. 33. L. Kloudová pracovala ve skladu textilu, v průmyslovém kombinátě i 
jinde.  Pokud jde o I. Kloudu ještě krátce po návratu z Buchenwaldu se stejně jako manželka veřejně angažoval – 
mj. působil v ústředním výkonném výboru strany Čs. socialistické nebo jako veřejný žalobce v retribučních 
procesech 1945-1947. Kvůli následnému politickému tlaku komunistické moci se uchýlil na svůj statek u 
Želivky, do roku 1950 zde působil jako „výkonný zemědělec“. Usedlost nabídne sám státu k odkoupení v roce 
1950 jako prevenci před obviněním z kulactví. Výkupní cena nebyla podle všeho nikdy zaplacena.  

Po uhelné brigádě v Ostravě mu jeho švagr S. Veselý zajistí práci v geologickém výzkumu v západních a jižních 
Čechách (do roku 1960), potom byl zaměstnán i jako topič. Po odchodu do penze je I. Klouda stále velmi 
činorodý, reflektuje propojenost minulosti a přítomnosti, komentuje mezinárodní situaci (mj. karibskou krizi v 
roce 1961-2). Dokonce mluví o plánu sepsat své vzpomínky dětem a v 60. letech  se snaží v Benešově 
vyhledávat i pamětníky minulosti a nacistické okupace. Podle svých slov nebyl bohužel úspěšný. S politickým 
uvolněním kolem roku 1968 se I. Klouda ještě jako osmašedesátiletý veřejně angažuje, hlavně jako právník 
Okresní rehabilitační poradny. Známí ho zase po dlouhé době na ulici zdraví, jak sám změnu atmosféry ve městě 
komentuje. Reflexi svého života po roce 1945 zanechal mj. zlomkovitě v dopisech F. Hlaváčkovi, SOkA 
Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton neoznačený, I. Klouda F. Hlaváčkovi březen 1969, L. Kloudová F. 
Hlaváčkovi prosinec 1968. Dále ANM, F. Veselý, k. 1, inv. č. 33.  
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Kulturní vklad do života vnuček manželů Veselých byl stejně jako u obou dcer 

Fliedrových podle všeho velký. I do jejich osudů se ale výrazně promítly politické změny. 

Podle svědectví I. Kloudy nebylo ani jedné dceři po roce 1948 umožněno studovat (u nejstarší 

dostudovat). V roce 1948 nejstarší dcera Ludmila emigrovala do USA, její manžel, za kterého 

si těsně před překročením hranic tajně provdala, se později stal tamním univerzitním 

profesorem. Ludmila se v Americe stýkala s Alicí Masarykovu a podílela se i na tamní knize 

o jejím životě. Její tři sestry byly podle vyjádření otce (z roku 1969) „důsledně 

diskriminovány“.99 Politická nemilost u vládnoucí komunistické strany se dotkala všech 

potomků F. a M. Veselých.  

 
Politická perzekuce totalitních režimů si je nepříjemně podobná svou důsledností, i po roce 1948 se týkala celé 
rodiny. A. Klouda se pouze krátce stal prezidentem advokátní komory, po roce 1948 se z veřejného života pod 
tlakem sáhl, bratr Ivana Kloudy, Jiří převzal otcovu advokátní praxi, zapojil se stejně jako starší Ivan do činnosti 
retribučních procesů. Jako právní zástupce americké společnosti Standard Electric byl v roce 1950 zatčen a 
komunistickou justicí obviněn z velezrady a špionáže, odsouzen byl na 12 let do vězení, amnestie se dočkal až 
v roce 1960. Tomeš, J. a kol, c. d., s. 83.   
99SOkA Benešov, karton neoznačený, cit. I.  Klouda F. Hlaváčkovi 2.3. 1969. Dále ANM, fond Veselý, k. 1, inv. 
č. 33. Ani jedné ze tří sester nebylo dovoleno pokračovat po absolvování benešovského gymnázia v univerzitním 
vzdělání (starší dcera Iva pracovala po válce v ÚTGM, než byl v roce 1954 zrušen, pak pracovala jako 
řidička nákladního vozu; další dvě dcery dnes žijí v Benešově, nejmladší Jarmila byla jako (nevystudovaná) 
učitelka kvůli svému rodinnému původu přeložena do Ostravy pro výuku romské populace, zde jí v existenci 
pomáhal strýc Svatopluk, později se provdala za syna známého primáře benešovské nemocnice MUDr. I. Mertla 
(jeho otec, MUDr. L. Mertl (1905-1964) se zasloužil o systematické budování benešovského zdravotnictví od 
roku 1933, projevoval výrazné sociální cítění, viz: 300. výročí založení gymnázia Benešov, s. 13) a dodatečně 
vystudovala školu pro laborantky. Nejstarší Ludmila žije s rodinou dodnes v USA. Podle vyprávění M. Veselé 
23.4.2007.   
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Závěr 

Ukončení života Milady Veselé (1934) a Františka Veselého (1935) provázelo mnoho 

děkovných nekrologů a kondolencí, které vypovídají o jejich oblíbenosti, všestranné 

angažovanosti i důležitém okruhu přátel a známých stejně jako dříve gratulace a články 

k narozeninám. F. Veselý byl zcela jistě veřejně známější než jeho žena, ale i tak se o její 

široké sociální činnost vědělo a přinejmenším na lokální úrovni ji lidé oceňovali.  

Místa, odkud přicházely kondolence F. Veselému, kopírovaly itinerář jeho cest během 

života – od severních Čech po Bratislavu a Užhorod. Mezi kondolujícími nechyběli zástupci 

zahraničních vyslanectví (zejm. rumunské, švédské, jugoslávské, uruguayské), dokonce ani 

telegram od řeckého ministra Xydakise a z Bělehradu. Zásluhy M. Veselé na tomto poli 

ocenila proslovem při posledním rozloučení s ní předsedkyně Ženské národní rady,  

pracovnice mezinárodního ženského hnutí a senátorka F. Plamínková.1  

Poslední přání manželů Veselých odpovídalo ideálům, ke kterým se oba během života 

hlásili. Požadovali skromný pohřeb: „Při mém zpopelnění nebudiž připuštěno žádné řečnění 

ani projevy a budiž jenom zahrána píseň Zdeňka z Dalibora, rusalčina píseň o měsíčku 

z Rusalky a chorál Kdož jste, boží bojovníci,“ uvedl F. Veselý představu o  podobě posledního 

rozloučení po vzoru své manželky.2 M. Veselá žádala rok předtím rovněž rozloučení bez 

řečníků, bez kněze, místo věnců a kytic měli přítomní pamatovat na dobročinné účely. Již 

jsem se zmínila, že svým odkazem založila podpůrné fondy u Ženského spolku a u Okresní 

 
1M. Veselá zemřela po dlouhé nemoci 16. března 1934. List československých žen ji přirovnal k Charlottě 
Masarykové: vytvořila prý stejně jako ona „ovzduší plné mravní síly a pocitu odpovědnosti, hlubokého vzdělání 
a nejvyšších, nejryzejších tužeb národních“. Zemřela vzácná žena, in: List československých žen, roč. I, 1934, č. 
2, 10.4., s. 2. Ke kondolencím a nekrologům: ANM, F. Veselý, k. 12, k. 16; k. 66, inv. č. 4125; SOkA Benešov, 
fond Kloudová-Veselý, karton novinová dokumentace; dále karton neoznačený, Pietní večer na paměť Milady 
Veselé. Z nekrologů např.: Blaník, roč. XV, 1934, č. 12, 24.3., s. 1; č. 13, 31.3., s. 1; č. 14, 7.4., s. 2-3; Pod 
Blaníkem, roč. 13, 1933-1934, s. 113-115, s. 129-131. 

F. Veselý zemřel 24. září 1935. Kondolenčních listů na adresu pozůstalých je úctyhodný počet - 928, od 
jednotlivců zahrnující nejvyšší státní představitele až po neznámé osoby, od finančních, průmyslových a dalších 
institucí až po různé kategorie spolků. Viz: ANM, F. Veselý, k. 16-19; nekrology v tisku tamtéž, k. 66, inv. č. 
4078; SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, karton noviny. Nekrology např.: Kostnické Jiskry, roč. XVII, 
1935, č. 40, 3.10, s. 1; České Slovo, roč. XXVII, 1935, č. 223, 25.9, s. 1; č. 225, 27.9., s. 1; Národní osvobození, 
roč. XII, 1935, č. 224, 25.9, s. 1.; Telegraf, roč. 1935, č. 191, 27.9., s. 1; Nezávislá politika (Brno), roč. II, č. 33, 
28.9, s. 1; Venkov, roč. XXX, 1935, č. 225, 26.9., s. 6; Nový směr, roč. 16, 1935, č. 38, 27.9, s. 5; 
Československo-jihoslovanská revue, roč. V, 1935, s. 166. Ročenka Okresní péče o mládež Benešov, roč. 6, 
1935, s. 9-10. 
2Honner, J., Skromný pohřeb skromného člověka, in: Blaník, roč.  XVI, 1935, č. 40, 5.10., s. 1. Pohřbu v novém 
krematoriu v pražských Strašnicích se zúčastnili Jan a Alice Masarykovi, zástupci vlády, prezidentské kanceláře, 
českoslovenští vyslanci, u rakve stála čestná stráž čety Stráže svobody.  
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péče o mládež. Zazněla Dvořákova známá a M. Veselé oblíbená skladba Hospodin je můj 

pastýř, Beethovenova Měsíční sonáta a Mahlerovy písně.3  

Činnost manželů Veselých byla i několik let po jejich smrti vzpomínána a oslavována. 

Jinak tomu bylo u jejich dětí. Většina z nich žila dlouhý život, ale více než jeho polovinu 

v politické perzekuci nebo zapomnění. Ocenění své činnosti po vzoru rodičů se nedočkali. Je 

charakteristickým, i když historicky zcela marginálním faktem, že jména legionáře Ctibora 

Veselého, překladatelky Milady Veselé-Fliedrové, úspěšné advokátky Ludmily Veselé-

Kloudové nebo nacistickou justicí popraveného Vratislava Kloudy se znovu objevují 

v povědomí společnosti, přinejmenším regionální. Členům obou rodin bytostně spjatých 

s demokratickou ideou první československé republiky a jejími dvěma nejvyššími státními 

představiteli se ve státně politických poměrech po roce 1938 odchýlil směr dosud úspěšného 

života přinejlepším do zapomnění.  

Některé novinové články posledního decenia 20. století je z tohoto stavu vyzdvihují. 

Ozvuk legionářské tradice a s ním spojeného boje za vyšší ideu u synů manželů Veselých 

nebo vlastenectví a osobní oběť proti nacistické okupaci početné rodiny Kloudovi má 

v podmínkách české postkomunistické společnosti za cíl připomenout, že v českých 

novodobých dějinách nebyli jen konformisté, kolaboranté nebo zrádci, ale i nositelé občanské 

statečnosti, v případě obětí totalitního systému je na místě slovo hrdinství. Takové příklady 

chtějí působit navzdory postpostmoderní realitě poučně a inspirativně. Mým cílem bylo na 

rozdíl od zmíněných publikovaných článků něco jiného než působit na „svědomí národa“.  

Na předešlých stránkách jsem se pokusila ukázat odraz společensko-politických proměn 

v životě individuálních osob a konkrétního rodinného prostředí vícegenerační rodiny 

Veselých, resp. Kloudů a Fliedrů. S menšími přesahy k dalším předkům a potomkům jsem 

chtěla sledovat mezigenerační mobilitu, tedy postup z nižších středních vrstev – pokud za 

znak přináležitosti počítám vnější životní styl a subjektivní pocit spíše než příjmovou stránku 

- směrem k elitní skupině. Přístup ke kvalifikaci a novým profesím typu advokát souvisel s 

vnějšími možnostmi - obecnými sociálními poměry a hospodářským vývojem. Rychlost 

vzestupu na sebe ve středostavovském prostředí vázala schopnost učit se novým vzorům 

 
3SOkA Benešov, fond Kloudová-Veselý, Pietní večer na paměť M. Veselé.  

Oficiální hrob rodiny Veselých vznikl až nedávno, ostatky svých rodičů a bratra Ctibora uschovávala Ludmila 
Kloudová v benešovském domě a po jeho zbourání v panelovém bytě, podle své dcery Mileny tak následovala 
své rodiče, když chtěla mít své blízké co nejblíže, i duch českobratrské církve. Podle vyprávění M. Veselé 
14.5.2007. 
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chování. Pohled na sled dvou tří generací rodiny v průběhu přibližně jednoho století ukázal 

poměrně rychlé tempo kultivace spadající vjedno s mezigenerační sociální mobilitou.  

K atributům nových jazykově českých moderních elit na přelomu století se řadil 

plebejský původ, hodnota, která v kombinaci s autoritou založenou na poctivě nabytém 

majetku nebo individuálních schopnostech vytvořila organický přechod pro potomky manželů 

Veselých. Budoucí elitu samostatného československého státu charakterizovalo několik 

důležitých znaků.  

U F. Veselého a jeho potomků jsem se soustředila na sociální původ, materiální 

podmínky, výchovu a vzdělání; odrážely se zde postoje, se kterými se identifikovali, vliv 

četby, jiných intelektuálních podnětů a dobových změn. F. Veselý patřil k zástupcům nové 

vrstvy jazykově české inteligence, která ohlásila nástup díky osamostatnění české části 

zemské univerzity. Tato skupina byla výrazným nositelem tendence ke konečné dezintegraci 

českého a německého národa v Čechách; také mladý advokát Veselý se svými ambicemi 

podílel na procesu nacionalizace společnosti, čeština, styl oblékání a čtenářské zájmy mu byly 

distinktivním znakem. Chtěla jsem ukázat, jak veřejnou činností v Jičíně, Praze, Lipníku, 

potom v Benešově komunikuje své subjektivně vnímané národní hodnoty a pravdy. 

Seznámení s myšlenkami prof. Masaryka a přijetí programu politického realismu jeho národní 

radikálnost utlumilo a postupně transformovalo do smířlivější podoby, i když, jak jsem výše 

naznačila, šlo o vnitřní boj. Nacionální hnutí, v jehož rámci vrstvy české inteligence 

definovaly tzv. národní zájem, posilovala emotivní kombinace minulé zkušenosti promítnutá 

do současných událostí; u F. Veselého byly skupinové postoje vymezující se k odlišné etnicitě 

také silně zažité.   

Součástí identity středostavovské inteligence byla deklarace liberálních svobod, 

demokracie, touha po sociální rovnosti a spravedlnosti, další prvky – antiaristokratimus a 

antiklerikalismus projevil F. Veselý především na lokální úrovni před první světovou válkou. 

Důležitá byla podle mého názoru rodinná vazba na dělnickou mládež a evangelické reformní 

prostředí. Manifestace potřebnosti duchovní a morální obrody byla dalším znakem sociálně 

profesní a ideové identifikace sledované rodiny. I v rámci těchto duchovních zdrojů aplikovali 

manželé Veselí před rokem 1918 kritická měřítka na vyšší majetnou a mocnou společnost a 

zdůrazňovali mentální odstup.  

Životní styl měl tuto mentalitu odrážet: advokát na malém městě v českém vnitrozemí 

vystupoval neokázale, jak konvenovalo i sociální kontrole a vzorům maloměsta, svým 

odmítáním přehnané etikety, usměrněním života na výkon profese, středostavovský standard i 
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trávení volného času měl navenek komunikovat demokratismus, vlastenectví, dosaženou 

vzdělanostní a kulturní úroveň, ale pro potřeby prestiže i solidní majetkové zázemí. S tím 

souviselo sebevědomí, iniciativa v občanském životě, účast v komunální politice, k ní vedla 

cesta přes společenskou aktivitu: předsednictví spolků a angažování v kulturním dění.  

Rodinu F. Veselého jsem před rokem 1914 zařadila k lokální elitě – jeho pozice 

s rozhodovacími pravomocemi v obecní samosprávě se odvíjela z kvalifikace a byla 

podpořena sumou zastávaných úřadů a funkcí (správa, spolky, politická strana). Profesní 

znalosti a sociální vliv rámovaly cestu k možnosti získat majetek a významné pozice i 

v nadlokálním měřítku. To se u F. Veselého realizovalo v letech 1918-1935. 

Potomci manželů Veselých reprodukovali nebo využili dosažené pozice otce. Kariéru jim 

odstartoval důraz rodičů na kvalitní vzdělání. Schopnost vykonávat kvalifikovanou profesi a 

zažití hodnot pracovitosti, umění hospodařit, úcty k majetku, pragmatického postoje k životu 

nebo řádné reprezentace stavu byly vkladem rodinné předválečné výchovy. Advokátka, lékař 

nebo manželka čs. vyslance vykazovaly stabilní návaznost na znaky elitního příslušenství. 

V reprodukci pozic jim pomohla některá z kombinací vzdělání, kvalifikace, rodových sítí, 

majetku a sňatkové preference – tou se podle mého názoru reálný a symbolický kapitál 

významně kumuloval. U Milady Veselé-Fliedrové se sňatek s vystudovaným advokátem stal 

prostředkem k sociálnímu avansu a další kultivaci. R. Fliedr, člen otcova realistického 

okruhu, po roce 1918 zúročil politicko-ideový profil a vědeckou erudici ve službách čs. státu 

na mezinárodní úrovni. Syn Svatopluk manifestoval rodinný vzor vlastenectví, a to jako lékař 

v zaostalé východní části státu; díky napojení na vysoká politická místa v Praze se v místních 

podmínkách dostal do značně vlivného a prestižního postavení. Z něj přicházel s inovačními 

impulsy nejen v oblasti zdravotní.  

Ludmilu Veselou-Kloudovou považuji za zaznamenáníhodný příklad spojení všech 

uvedených složek důležitých pro stabilitu pozice elity. Mohla stejně jako její bratr vycházet z 

vysoké kvalifikace, z kulturní úrovně rodinného prostředí, která spolu s prestižní Minervou 

stačila její starší sestře ve vyslaneckých kruzích, znásobené ještě sňatkem se synem otcova 

profesního a politického přítele, Ivanem Kloudou. Jeho otce Antonína je možné řadit s F. 

Veselým k zakladatelské generaci elit První republiky; velmi podobné sociální a ideové 

charakteristiky otců sblížily i jejich potomky: demokratická mentalita, étos služby, duchovní 

ideály českého náboženského reformismu, důrazu na etické hodnoty, v souvislosti s původem 

pak návyk na skromnost, ale i nové sebevědomí těch, kteří vyrůstaly v prostředí veřejné 

angažovanosti, účasti zápasu za státní samostatnost, konečně F. Veselý byl držitelem 
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prezidentského ocenění, revoluční medaile za tyto zásluhy. Je třeba zopakovat, že rodina F. 

Veselého a A. Kloudy, R. Fliedra nevyjímaje, vstoupila po roce 1918 do strany čs. 

socialistické a vyjádřila tím svou politickou jednotnost, pravděpodobně však především sepětí 

s hradní skupinou; v rámci zastávaných pozic ve vedení strany se ukazuje propojení 

informačních kanálů i s možností vzájemné pomoci a kariérního růstu, např. pro R. Fliedra. 

Úzké sepětí a bezprostřední kontakt manželského svazku L. a I. Kloudových s životem 

předchozí generace včetně dokonalé reprodukce a kontinuity všech jejích funkcí a 

zastávaných úřadů s sebou neslo i kopii hodnotových žebříčků rodičů. Vlastenecky a 

demokraticky orientovaná rodinná výchova byla konfrontována s rychlými mocenskými 

zvraty ve střední Evropě. Změna státu, jeho teritoria a následně i etnických vztahů po roce 

1918 přinesla nové generaci prestižní pozici advokátů obou meziválečných prezidentů, ve 

které se kumuloval kapitál vzdělání, vlivu a moci (chápu ji jako možnost jednat podle 

vlastních záměrů). O dvacet třicet let později se tytéž vzory chování dostaly pod tlak 

totalitních systémů.   

Výchovu k naznačeným ideálům měla na přelomu století na starosti především matka, 

právě ve sledovaném vztahu manželů Veselých jsem chtěla v kontextu ženské otázky 

upozornit na ústup tradičního pojetí muže jako intelektuální a mocenské hlavy rodiny, když 

jsem dostala příležitost sledovat tento fenomén na stránkách dochované korespondence. 

Střední vrstvy byly nositelé nového paradigmatu rodiny, když opustily Rousseauův model 

matky a výlučně výdělečně činného muže. M. Erbenová-Veselá vytvořila podle mého soudu 

intelektuální podloží, aby se model ženy vstupující do oblasti profesního světa a politiky plně 

projevil v životě jejích dcer. Sebevědomí generace žen Milady Fliedrové a Ludmily Kloudové 

mělo pevné základy, u druhé jmenované plynulo i z celoživotní hospodářské a sociální 

suverenity. Získaná nezávislost na mužích vychýlila roli žen z tradičních pozic a především 

umožnila svobodný výběr mezi  návratem ke staré roli domácích babiček i matek nebo 

přijetím nové role. Ludmila Kloudová příznačně sama deklarovala tuto osvobozující volbu a 

možnost transformace otázky dlouho položené jako „buď a nebo“. Chtěla a získala obojí – 

uspokojení z profese i velkou rodinu. Její členové si zvykli na velmi zaměstnanou a veřejně 

angažovanou matku, která se na materiálním zajištění rodiny podílí rovnocenně se svým 

manželem a pracovním společníkem v jedné osobě. To považuji za zajímavé vyústění cesty, 

kterou při hledání vlastní identity urazilo ženské pohlaví v jedné středostavovské rodině.  

Když jsem používala pojem elita ve smyslu dominující vrstva, není novým objevem 

konstatovaní, že její členové musí být vlastní pospolitostí jako takoví akceptováni, k tomu 
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potřebují disponovat schopností prosazovat své hodnoty. Myslím, že příslušníci benešovské 

rodiny Veselých toto umění osvědčili v podmínkách místní, později nadlokální společnosti od 

počátku 20. století do politických změn, které zničily prostor pro demokratické soupeření 

idejí. Pokud je pravdivé tvrzení, že je možné měřit míru vnitřní demokratizace společnosti 

postojem jejích společenských elit k hodnotám svobody, zodpovědnosti za vlastní 

rozhodování či pluralitního způsobu života, pak si myslím, že se na jejím rozvoji zástupci 

střední vrstvy inteligence - manželé Veselí svou výchovou podíleli. Jejich popsaný život 

může sloužit jako ukázka dobových trendů, kontinuity a změn společnosti, ze které vyrůstal 

jejich myšlenkový svět a proti níž se zároveň obraceli.  
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Summary 

A public official, friend and lawyer of the T.G. Masaryk’s family. A fine example of 

cross-generational mobility of the modern Czech elite in several generation. The thematic axis 

of the presented thesis is the life and work of the family of  F. Veselý and his wife Milada 

Erbenová-Veselá, in a wide context of the times. We consider the less known personalities of 

the family as representatives of the middle class, the adherence to which they show in their 

attitudes, behaviour, life style or form of family constitution.  

The Veselý family is an example of a modern local and later government-level Czech 

speaking elite. Following the multi-generational cycle in the family we want to highlight the 

potential sources of the ideals of democracy, social justice and formal equality, which they 

advocated. F. Veselý is a specific example of a social advance of a talented person coming 

from poor lineage, formation of a world opinion of a specific lawyer, pre-war realist, who 

advocated democratic ideas on the level of the town Benešov, actively worked against 

conservative tendencies and clericalism of the Konopiště estate owners, the archduke Franz 

Ferdinand d’Este. His progressive efforts were rewarded after 1918, when he reached a 

prestigious position and wealth – he became a lawyer of the family of the first Czechoslovak 

president T.G. Masaryk, became a minister of justice (1919-1920) on behalf of the 

Czechoslovak National Socialist Party, in the name of which he was a senator until his death 

in 1935. As the lawyer of the family of the first president he cooperated with the 

organisations, which were connected with “the Castle Circles”, he was active in social affairs 

(Czechoslovak Red Cross, YWCA, YMCA etc.) – for instance he helped the American 

Czechs to build the American Home Centre (Americká domovina¨) in Brno.   

Simultaneously we follow the career of the wife of F. Veselý. As a member of the 

bureaucracy class and later as a wife of a lawyer M. Erbenová-Veselá did what was expected 

of her – she took care to represent the husband and was active in charity. At the same time 

however she came to advocate equality of sexes and in her public activities she promoted the 

idea of emancipation, which was a hot issue of the times. She brought her four children up in 

the same ideas of progress. The life stories of her two daughters – a wife of the Czech envoy, 

Milada Fliederová, and a lawyer, a heir to her father’s position and clients, Ludmila 

Kloudová, can be seen as a probe into the history of the emancipation of Czech women and 

their success.  
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The professional career of the children of the Veselý couple was closely connected with 

the fate of the democratic Czechoslovak state. It served me to map the social and professional 

career, cultivation, continuity and change of values, life style and the changing form of family 

life. At the same time I tried to show the negation of these representatives of the First 

Republic elite after the social changes, which hit Central Europe after 1939 and 1948.  
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