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1. Úvod 

Tématem mé diplomové práce je existence a působení 

Českoslovanského abstinentního svazu v letech 1908 - 1915. Na základě 

získaných pramenných a odborných informací se budu snažit vytvořit 

obraz jeho reálného působení v české společnosti v době bezprostředně 

předcházející vypuknutí I. světové války s krátkým časovým přesahem 

do válečných měsíců. Zaměřím se především na okolnosti a podmínky 

umožňující založení svazu v roce 1908 a na konkrétní činnost svazového 

aparátu v letech následujících. Cílem mé práce bude co nej podrobnější 

zmapování protialkoholního působení hlavních činovníků svazu, 

organizačních podmínek fungování svazového aparátu a vlivu 

společensky významných autorit na ideologické směřování svazu. Na 

konkrétních případech představím spolupráci přidružených uskupení se 

svazovým ústředím a neopomenu ani vydefinovat způsoby financování 

svazových aktivit či odraz jejich působení v dobovém tisku. Naopak se 

nebudu příliš věnovat zdravovědnému a hospodářskému vlivu fenoménu 

alkoholismu na zdraví a společnost obecně, neboť se jedná o úzce 

profilová témata spadající do tématicky jinak zaměřené práce. Těžištěm 

mého zájmu zůstane charakteristika fungování abstinentního svazu jako 

osvětového celku. V závěrečné kapitole poté předložím stručný přehled 

dalšího vývoje organizovaného působení abstinentních pracovníků 

v Československé republice, až do poloviny minulého století. 

Ve své práci jsem zvolil pro větší přehlednost metodu 

chronologického popisu událostí spojených se svazovým působením, 

proloženého dokreslujícími pasážemi navazujícími na hlavní osnovu 

textu. 

Protože к činnosti a působení Českoslovanského abstinentního 

svazu neexistuje v podstatě žádná odborná literatura, těžiště mého 

výzkumu bylo přeneseno do archivních fondů. Podařilo se mi nalézt fond 
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„Československý abstinentní svaz" v Archivu Národního muzea, 

obsahující necelé dvě desítky kartonů se svazovými materiály (výroční 

zprávy, úřední korespondence, dobový tisk apod.), vztahujícími se však 

většinou к období let 1923 - 1950. Fond je uspořádaný a obsahuje i 

rozsáhlou pozůstalost významného činovníka svazu Antonína Mareše, 

který se jako jeden z mála pokusil sestavit nástin vývoje protialkoholního 

hnutí v českých zemích. Jeho práci však negativně ovlivňuje skutečnost, 

že při soupisu událostí nepřikládal jakékoliv odkazy na pramenná 

východiska jím uváděných skutečností. Ve stejném archivu jsem též 

prostudoval právě osobní fond tajemníka svazu v letech 1948 - 1950, 

Antonína Mareše. 

Ve sbírkách Státního ústředního archivu jsem zkoumal fond 

Československého abstinentního svazu vletech 1921 - 1950. Ten mi 

výrazně pomohl při orientaci ve složité struktuře svazového aparátu a při 

práci na závěrečné kapitole nástinu svazových aktivit v období po vzniku 

Československé republiky. 

Klíčovou pramennou základnou pro tvorbu mé práce byl rozsáhlý 

fond „Československý abstinentní svaz" ve sbírkách Archivu hlavního 

města Prahy. Obsahuje zhruba dvě desítky kartonů a několik desítek 

přiložených materiálů, mapujících činnost svazu a jeho odborů v prvních 

letech jeho existence. Fond jsem studoval jako první badatel od doby 

jeho uložení do archivu a práci mi velmi komplikovala neuspořádanost 

fondu. Ačkoliv se o rámcovou strukturalizaci fondu pokusil několikaletý 

tajemník svazu Václav Rubeš, příliš se mu nezdařila a do tisíců stránek 

zápisů ze schůzí, administrativní i soukromé korespondence, 

propagačních letáků a zpráv z odborů, spíše vnesl větší nepřehlednost. 

Na druhou stranu byl po Antonínu Marešovi jediným, který se pokusil o 

souhrnný přehled protialkoholního působení v Čechách, který bohužel 

pro svou nemoc nedokončil. 
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V Archivu hlavního města Prahy jsem též prostudoval 

administrativní podklady z policejního prezidia, které mělo povinnost 

evidovat existenci a stanovy vznikajících spolků. Bohužel zakládací 

listiny a stanovy některých odborů a přidružených organizací spolku se 

nedochovaly. 

Vzhledem к absenci literatury zabývající se dějinami abstinentního 

spolku jsem se pokusil obrátit na primáře oddělení léčby závislostí 

v psychiatrické léčebně v Bohnicích MUDr. Karla Nešpora, který mi při 

osobní konzultaci sdělil vlastní poznatky z kontaktů s posledními žijícími 

členy svazového vedení z konce 80. let minulého století. Zároveň mi dal 

к nahlédnutí materiály předané mu některými z těchto členů a částečně 

mi je též propůjčil к domácímu studiu. 

Při absenci jakékoliv odborné literatury pojednávající o svazové 

činnosti jsem byl odkázán na práce zkoumající podstatu alkoholové 

otázky z hlediska obsahového a nikoliv formálně organizačního. Její 

základnu tvoří tzv. Abstinentní knihovna, sestávající ze svazků 

vydávaných samotným Českoslovanským a později Československým 

abstinentním svazem v průběhu první poloviny 20. století. Kromě ní jsem 

prostudoval většinu dostupných publikací týkajících se fenoménu 

alkoholismu, vycházejících na začátku minulého století. Podle způsobu 

zkoumání problematiky alkoholismu a jeho vlivu na člověka se zaměření 

těchto publikací dá rozdělit na tři obecné okruhy, přičemž jejich 

ohraničení pojímám jen jako velmi obecné, vzhledem к časté 

mnohavrstevné tématické prostupnosti jednotlivých studií. Nejčastěji se 

jedná o spisy zdravovědné (např.: Barth, J.: Působení alkoholu na tělo 

lidské. Praha 1910, Šimsa, J.: Hygiena denního života. Praha 1913), dále 

pak o studie zaměřené na eticko-mravní dopad konzumace alkoholu na 

osobnost jedince (Batěk, A.: Národ pijanů jest národem otroků. 

Pelhřimov 1920, Masaryk, T.G.: O alkoholismu. Brno 1920) a práce 

hodnotící hospodářský dopad alkoholové otázky (Beneš, E.: Problém 

7 



alkoholové výroby a abstinence. Praha 1947, Novotný, D.: O 

alkoholismu a jeho významu zdravotnickém a sociálním. Praza 1901). 

Pro samotné vymezení pojmu abstinence jsem využil několik 

pojmoslovných publikací, nacházejících se v Národní knihovně ČR a 

Městské knihovně v Praze. Především tam jsem také studoval odbornou 

literaturu, pomáhající mi к pochopení dobové atmosféry a souvislostí 

zkoumaného období (např.: Urban O.: Kapitalismus a česká společnost. 

Praha 2003, Pokorný J.: Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století. 

Praha 2003). 

К ucelenějšímu pohledu na realizaci protialkoholního boje 

v Čechách, jsem také pročetl stovky článků dobového tisku a časopisů 

zaměřujících se přímo na abstinentní práci (např.: Časopis „Nová 

kultura". Roč. I. - XI. V Praze 1907 až 1914, 1919 - 1922., Časopis 

„Vyšší národ". Roč. I. - XXIII. V Praze 1921 - 1950). 

I přesto zůstávají klíčovým východiskem mé práce archivní fondy, 

mapující působení Českoslovanského abstinentního svazu 

prostřednictvím mnohatisícového pramenného materiálu. 
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2. Obecné informace 

2. 1 Pojem „Abst inence" 

Vymezení termínu „Abstinence" se v českém pojmosloví objevuje 

již v prvním díle Ottová slovníku naučného, vydaném v roce 1888. 

Vněm je charakterizována jako:"l) Zdrženlivost, např. zdržování se 

masitých pokrmů v určité době. 2) V životě politickém mluví se o 

abstinenci tenkráte, když lid pro kteroukoliv příčinu se zdržuje 

spolupůsobení v záležitostech veřejných, jemu ústavou vyhrazeného. To 

může se státi způsobem dvojím: buďto tím, že voličové vůbec se 

nedostaví к osudí volebnímu, nebo tím, že volení zástupcové se zdráhají 

zaujati svá místa ve sborech zákonodárných nebo samosprávných. 

Abstinence náleží mezi prostředky pasivního odporu a jeví se býti 

oprávněnou jen tenkráte, když se důvodem popírá právní základ instituce, 

kteréž se lid svou abstinencí vzdaluje."1 

O zdravovědném významu abstinence ve spojení s alkoholem se 

tak neobjevuje ani zmínka, stejně jako v naučném slovníku Dr. Františka 

Ladislava Riegera z roku 1860, který charakterizuje pouze pojem 

abstinence jako: „zdržení-se, půst".2 

V staročeském slovníku Jana Gebauera, jehož první díl vyšel v roce 

1900, pak o abstinenci či abstinentech již nenajdeme zmínku žádnou. 

Naopak poměrně rozsáhlý prostor věnoval abstinenci T. G. 

Masaryk ve svém naučném slovníku: „Abstinence - zdržování, pak i 

zvyk a vlastnost zdrženlivosti. Obyčejně se užívá slova abstinence ve 

smyslu zdržování od některých škodlivin a výstředností: abstinence 

pohlavní, od kouření, od požívání masa a jídla vůbec (půst, 

' Ottův slovník naučný. Díl první A-AIpy. Praha 1888. str. 99 
2 Rieger, F.L.: Slovník naučný. Díl první A-Bžeduchové. Praha 1860. str. 20 
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vegetarianism) atp. Nejčastěji značí abstinence zdržování od požívání 

nápojů alkoholických a hnutí proti alkoholu a alkoholismu. Abstinentní 

hnutí je především hnutí mravní a pokládá za vědecky zjištěno, že 

alkoholické nápoje lidskému ústrojí škodí a že značí ztrátu mravní i 

hmotnou. Alkoholismus jest chronickým hromadným jevem. Abstinentní 

hnutí šíří toto mravní uvědomění výchovou a poučováním. Boj proti 

alkoholismu souvisí s obecnou moderní snahou o hlubší uvědomění a 

odstranění mytického názoru světového."3 

Takto pojatá charakteristika pojmu abstinence se jeví jako ideální 

východisko pro pochopení účelu směřování abstinentního hnutí 

v Čechách. To je velmi vhodně představeno v sociologickém slovníku 

z roku 1996: „hnutí abstinentské (z lat. Abstinentia-zdrženlivost, 

hladovění) - zaměřené proti nadměrnému, resp. též jakémukoli požívání 

alkoholických nápojů, rozvíjející se od začátku 19. st. hlavně v USA, ve 

skandinávských zemích, v Anglii, Německu, Švýcarsku a od počátku 20. 

století i v českých zemích. O rozvoj v Čechách se zasloužil pražský 

profesor hygieny G. Kabrhel, propagátor veřejného zdravotnictví, který 

se v r. 1905 stal předsedou Zemského spolku proti alkoholismu, v r. 1918 

přejmenovaného na Československý abstinentní svaz. Vedle lékařských 

argumentů se protialkoholické aktivity v Čechách a na Slovensku ve 

dvacátých letech 20. století mohly vydatně opírat o solidní poznatky 

soudobé československé sociologie, reprezentované pracemi T.G. 

Masaryka, B. Foustky, E. Beneše a dalších."4 

3 Masaryk, T.G.: Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. 
Díl I. A-Č. Praha 1925. str. 12-13. 
4 Petrusek, M.: Velký sociologický slovník. Praha 1996. str. 367 
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2.2 Abstinentní a protialkoholní časopisy 

Při osvětové činnosti většiny abstinentních či protialkoholních 

uskupení v Čechách a na Moravě pomáhaly jako účinný nástroj 

oslovování často nejen odborné veřejnosti zhruba dvě desítky časopisů. 

Ačkoliv většině z nich se nepodařilo najít si stabilnější čtenářskou 

základnu a musely tak výrazně omezovat svůj náklad či zaniknout zcela, 

našla se periodika, která si vybudovala poměrně pevnou pozici jak mezi 

čtenáři, tak u odborné veřejnosti. 

Společně s prvním organisovaným spolkem abstinentů, který v roce 

1901 vznikl především zásluhou sociálně demokratického poslance 

Josefa Hybeše v Brně, objevila se potřeba prezentace činnosti tohoto 

spolku, a to nejen pořádáním osvětových seminářů a přednášek. Proto 

došlo o dva roky později, 30. září 1902 к vydání prvního čísla časopisu 

„Blaho lidu", který se orientoval především na dělnictvo, podobně jako 

činnost celého spolku. Heslem listu, které bylo v záhlaví časopisu znělo: 

„Nejlépe polepšíš lidstvo, když polepšíš sebe." Hýbeš, který v rostoucí 

konzumaci alkoholu mezi dělníky spatřoval veliké nebezpečí pro tento 

stav, přispíval do Blaha lidu mnohými agitačními články, ovšem 

z důvodu velké zaneprázdněnosti se nestal hlavním redaktorem. Tím byl 

v počátcích vycházení časopisu A. Sotolář, vystřídaný o dva roky později 

J. Rundem, v té době již novým předsedou brněnského abstinentního 

spolku. V témže roce vyšlo v Brně první číslo časopisu „Protialkoholní 

revue", který se snažil ve shodě se svým názvem nabízet čtenářům 

nejnovější poznatky o škodlivém vlivu alkoholu na jedince i společnost a 

od Blaha lidu se odlišoval odbornějším přístupem ke zkoumané 

problematice. Prvním redaktorem Protialkoholní revue se stal František 

Hlobil, jeden z aktivních členů brněnského protialkoholního spolku. 
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Velmi krátkého trvání mělo vydávání časopisu pro dělníky 

německé národnosti v Brně nesoucího název „Volkswöhl", či redaktorem 

Ondřejem Kyprou vedený časopis „Veřejné zdravotnictví."5 

Ani v roce 1906 nebyla členská základna spolku příliš široká, což 

se také odráželo ve čtenářském zájmu o doposud vydávané časopisy. 

Došlo proto ke sloučení Blaha lidu a Protialkoholní revue v list nový, 

pojmenovaný poměrně neutrálně „Zdravotnické rozhledy", který se 

zabýval okruhem širších zdravotnických témat a aspiroval tak na zájem 

větší části čtenářského spektra, než jen přívrženců abstinence. Zvláště, 

když při něm vycházela příloha Dětský koutek.6 Na vydávání 

Zdravotnických rozhledů se pod vedením redaktora Františka Hlobila 

podílela skupina přispívatelů, ve které se objevily významní odborníci na 

problematiku alkoholu a mnozí z nich sehráli v dalších letech klíčovou 

úlohu při prosazování snah abstinentních spolků v Čechách. Za všechny 

jmenujme MUDr. Jana Šimsu, MUDr. F. Veselého či Bedřicha Konaříka. 

Jejich odborné články byly doplňovány komentáři a úvahami především 

mravního charakteru, na nichž se hlavní měrou podílely učitelé z Brna a 

okolí, např.: Josef Matějíček, Antonín Prokop či František Sídlo. 

Občasně časopis využíval poznatků zahraničních odborníků, jakými byli 

např.: Dr. Krikortz ze Švédska, či Dr. Lundgren ze Švýcarska. Návaznost 

na sloučené časopisy se ukázala při vydání prvního čísla, kdy místo 

prvního ročníku, byl uveden ročník čtvrtý. 

Pod vedením Dr. Jaroslava Bartla začal v roce 1907 vycházet 

všeobecně zdravotnicky zaměřený časopis „Nová kultura"7, který 

nepravidelně na svých stránkách otiskoval protialkoholní články a 

postupem času zavedl dokonce pravidelnou přílohu „Ostřízlivění". Tato 

5 Několik ukázkových exemplářů vydávaných časopisů lze nalézt v Archivu Národního 
muzea ( dále ANM), f. Čsl. Abst. Svaz, kartón 10-13.inv. č. 307 - 363 
Většinu časopisů pak uchovává AMP ve fondu Československý abstinentní svaz, který je 
však neuspořádán. 
6 Mareš A.: Protialkoholní časopisy. Strojopis. Část pozůstalosti jednoho z nejaktivnějších 
členů Č.A.S. po druhé světové válce, nacházející se ve vlastnictví primáře mužského 
oddělení závislostí Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích, MUDr. Karla Nešpora CSc. 
7 Viz příloha 1 
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příloha byla listem Lidového sdružení abstinentního založeného v roce 

1911 a přejmenovaného v roce 1912 na Lidový spolek abstinentní, o 

kterém se zmiňuji v jiné části práce. Do Nové kultury hojně přispíval Dr. 

Jan Simsa, který také později redakci časopisu převzal a společně 

s Ludmilou Bartlovou jej vedl ve 30. letech. Časopis vycházel s krátkou 

přestávkou během první světové války nepřetržitě 30 let. 

V prvních letech činnosti svazu nebylo možno z důvodu nedostatku 

financí vydávat vlastní list a osvětová činnost tak probíhala pouze 

formou pořádání přednášek, vydávání letáků a později brožur. Od roku 

1910 se však o činnostech svazu přeci jen dařilo informovat širší 

spektrum veřejnosti, neboť redakce některých deníků byly ochotny 

otiskovat jako přílohu tzv.." Abstinentní korespondenci", kterou 

sekretariát svazu připravoval v cyklostylované podobě a zasílal redakcím 

к otištění. 

Společně se zřízením prvního protialkoholního ústavu na našem 

území, konkrétně v Kunčicích, začal vycházet tamtéž v roce 1911 

měsíčník „Obrana lidu", kterého hlavním redaktorem byl ředitel ústavu 

v Kunčicích, Bedřich Konařík. Nejednalo se však o samostatně 

vycházející list, ale byl vydáván jako příloha některých jiných časopisů. 

Na jeho obsahu kromě Konaříka a jeho bratra Augusta též pracovali 

někteří vyléčení pacienti z protialkoholního sanatoria. List zanikl 

v prvních měsících první světové války a krátkou epizodou jeho 

obnovení byl rok 1919, kdy Konařík vydal časopis v Olomouci pod 

změněným názvem „Výchova lidu", ovšem po několika číslech opět 

zanikl, tentokrát již definitivně. 

V severních Čechách, konkrétně v Liberci začal vycházet v roce 

1908 německy psaný „Der Alkoholgegner"8, který byl také orientován 

především na dělníky (byl zde vysoce zastoupen textilní a hornický 

průmysl) a vzhledem к ostatním časopisům si udržel poměrně dlouho své 

8 Viz. příloha č. 2 
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místo na trhu, neboť jeho poslední číslo vyšlo až v roce 1917, tedy rok 

před koncem první světové války. 

Zvýšený zájem o protialkoholní činnost vyvolalo svolání 

celorakouského protialkoholního sjezdu v roce 1914 do Brna. Především 

mezi studenty se hnutí stávalo více populárním a vyústěním jejich zájmu 

bylo vydání časopisu „Student - Abstinent", jehož redaktorem byl 

student techniky Ladislav Staněk. Existence časopisu však neměla 

dlouhého trvání, neboť ji velmi brzy ukončil počátek první světové 

války, do kterého stačily vyjít pouze dvě čísla. 

S vůdčím heslem „Kdo chce změnit společnost lidskou, musí 

změnit dříve sebe" v podtitulu, vyšlo 1. července 1910 první číslo 

časopisu „Abstinentní věstník".9 Pod vedením redaktora Jana Josefa 

(často používal pseudonym J. Josef Orlovský) a později Bóži Poláka 

vycházel necelé čtyři roky a byl vydáván abstinentním odborem Dělnické 

Akademie v Praze, která vznikla v roce 1896 především zásluhou čelního 

představitele české sociální demokracie Josefa Steinera a jejím účelem 

bylo „řídit a podporovat kulturní činnost českého dělnictva, pracovat ke 

všestrannému vzdělávání a uvědomování svých členů a poskytování 

nutné výpomoci". 10 Krátce před vypuknutím první světové války se 

Abstinentní věstník přejmenoval na časopis „Zdravý lid", ovšem vyšlo 

jen několik čísel a válečné události další vydávání časopisu znemožnily. 

Po obsahové stránce se Věstník a později i Zdravý lid zabýval 

zdůrazňováním škodlivých účinků alkoholu na osobnost člověka jako 

celek a poukazováním na tragické příběhy z každodenního života se 

snažil odrazovat čtenáře od požívání alkoholických nápojů. Důležitou 

součástí časopisu byly zprávy o úspěších protialkoholních sdružení 

z cizích zemí, časté studie o prospěšnosti zdravého stravování, články 

9 Viz příloha č. 3 
10 Pokorný J.: Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století. Praha 2003. str. 154-155 
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vyzývající ženy к uvědomělejšímu přístupu к pití svých mužů," ale 

především zaměření na význam ostřízlivění v životě člověka směřujícího 

к cestě socialismu. Vždyť již v úvodníku prvního čísla se redakce 

Věstníku hlásila к odkazu sjezdu rakouské sociální demokracie z roku 

1903 a charakterizovala svůj úkol slovy: „bojem proti alkoholismu, 

připravovati v lidech cestu к socialismu".12 

К obnovení vydávání časopisu se stejným názvem „Zdravý lid" 

došlo v roce 1925, a neboť si stejně jako celé abstinentní hnutí získával 

stále větší popularitu, pohyboval se náklad jednoho čísla ve třicátých 

letech až na hranici 10 000 kusů. Vycházel jednou měsíčně a kromě 

zdravotnických aspektů konzumace alkoholu se stále více zaměřoval na 

kritiku závislosti a propojení kapitalismu s alkoholem a udržoval si 

jednoznačně socialistické zaměření. Častými přispívateli byly významné 

osobnosti politického i kulturního života, jako např: ministr sociální péče 

Ing. Jaromír Nečas, poslanec a senátor Dr. Holitscher, Dr. Kunstovský či 

prof. Rádi. V napjaté atmosféře konce roku 1938 se pod hrozbou 

zaniknutí sloučil s ústředním časopisem Československého abstinentního 

svazu „Vyšší národ", vycházel i po dobu druhé světové Války, než bylo 

vydávání časopisu zastaveno v roce 1944. Hned po osvobození se 

společně s obnovou Abstinentního svazu objevila snaha navázat na 

tradici ústředního listu, a protože především vzhledem к možným 

asociacím na německou válečnou terminologii nebylo vhodné pokračovat 

v názvu Vyšší národ, navrátili se vydavatelé к předválečnému 

pojmenování Zdravý lid. Hned první číslo znovuobnoveného časopisu 

vysílalo jasný signál к velké odhodlanosti všech předních činovníků 

abstinentního hnutí к budování jasných a silných pozic abstinence 

11 Toto téma bylo doménou především aktivní propagátorky abstinence, spisovatelky a 
překladatelky Pavly Moudré, která roku 1910 vydala pozoruhodnou studii Alkoholism a 
žena.(Praha 1910) 
12 Abstinentní Věstník. ANM.f. Čsl. Abst. Svaz, kartón 4, inv. č. 37. 
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v osvobozené republice, ovšem již třetí číslo časopisu popisoval 

dlouholetý tajemník Československého abstinentního svazu Antonín 

Mareš takto: „třetí číslo listu upadá zase do mnohostrannosti námětů, což 

tříští vlastní poslání listu. Máme tady všehochuť- národní zdraví, pochod 

do budoucnosti, životospráva, nervové choroby, předsňatkové prohlídky, 

srdce, čaje, šípkové šťávy, léčení postem, vepřové atd. Mnohost látky, 

námětů bez sjednocení, bez zaměření к hlavnímu cíli a hlavně bez 

útočnosti, jak by na hnutí bylo třeba. Prostě přešlapování a pokukování 

po mnoha koutech."14 Přesto se list pod vedením prof. J. Hořejšího mezi 

čtenáři těšil poměrně silné oblibě a vycházel až do roku 1950, kdy byl 

Československý abstinentní svaz donucen sloučit se s Československým 

Červeným křížem a list zanikl. 

Jak bylo již výše uvedeno, ústředním časopisem Československého 

abstinentního svazu byl „Vyšší národ". Ten začal vycházet v roce 1921 a 

jeho motto znělo: „Národ se stane vyšším národem, až všechny jeho 

vrstvy budou stát vysoko. Vysoko sociálně, kulturně, mravně a fyzicky. 

To však není možné bez úplného ostřízlivění."15 V jeho čele se v průběhu 

let vystřídali nej významnější představitelé protialkoholního boje u nás, 

kteří též zastávali klíčové pozice ve vedení abstinentního svazu. Mezi 

lety 1921 až 1940 to byli předseda a později čestný předseda svazu Prof. 

Břetislav Foustka, jeho nástupce na svazovém předsednickém postu 

PhDr. Antonín Procházka, kterého na čas zastupoval profesor tělesné 

výchovy Václav Eliášek. V roce 1941 převzal redakci časopisu stejně 

jako předsednictví svazu Prof. Jan Hořejší, který ji vedl až do zakázání 

časopisu Němci v roce 1944. Po osvobození republiky a již zmiňované 

13 Otištěn byl např. dopis prezidentu republiky s titulem „Věrni zůstaneme", článek hlásající 
„nové evangelium zdraví" od Prof. Břetislava Foustky s titulem „Na rozcestí к novému 
životu", či článek MUDr. Františka Kazila „Proti alkoholismu a nikotinismu - pro 
republiku", který jednoznačně vyzývá: „Nesmíme j iž ani v jedné obci postavit novou 
hospodu, nesmíme j iž oslavovat alkoholem". 
14 ANM, fond Čsl. Abst. Svaz, kartón 1, inv. č. 8, Mareš, A.: Dějiny československého 
abstinentního hnutí, strojopis,, str. 76-77. 
15 Viz. příloha č. 4 

16 



změně názvu časopisu na Zdravý lid, vedl redakci časopisu prof. Hořejší 

až do sloučení svazu s Československým Červeným křížem v roce 1950. 

Vyšší národ (později Zdravý lid) vycházel tedy celkem třicet let a 

stačil během této doby otisknout více jak 10 000 článků, které svým 

zaměřením oscilovaly mezi ryze odbornými studiemi předních 

vědeckých pracovníků a populárními postřehy řadových členů, kteří 

popisovaly často tragikomické příběhy z jejich nejbližšího okolí. Zřejmě 

i proto se mu dostávalo velké popularity u členů svazu, ale i u „pouhých" 

sympatizantů svazových aktivit a náklad některých čísel tak mohl 

dosahovat hranice 10 000 kusů. Obvyklou formou odebírání časopisu 

bylo jeho roční předplatné a ačkoliv se mělo jednat o měsíčník, vycházel 

většinou pětkrát až šestkrát do roka, přičemž se vždy jednalo o dvojčíslo. 

Nevymezoval se tak jednoznačně v orientaci na konkrétní společenskou 

vrstvu jako Zdravý lid, ba naopak měl v podtitulu svých propagačních 

materiálů jasné prohlášení o své nepolitické orientaci a sám sebe 

označoval jako „lidovýchovný časopis pro zdravotní a mravní výchovu 

v duchu abstinence (od alkoholu a nikotinu) a zároveň sociologická 

revue, pro vzdělavatele, zvláště školské, sokolské, sportovní, církevní 

apod., zároveň organizační věstník spolkový, zpravodaj o 

protialkoholním hnutí doma i v cizině, poradce i tribuna pro členskou 

diskusi o problému alkoholním, kulturně a literárně historický archiv pro 

záznam této tradice."16 Jako samostatné přílohy Vyššího národa pak 

nepravidelně vycházely: „My mladí" - příloha pod vedením redaktora 

ing. J. Slabého orientovaná na mládež, 4 ročníky „Besídky Vyššího 

národa" - přílohy zaměřené na literární povídky, 1 ročník dětské přílohy 

pro nejmenší čtenáře „Sluníčko", „Abstinentní železničář" a „Slovenský 

abstinent" pod vedením Prof. Dr. Karola Lányiho, významného 

odborníka v oblasti alkoholismu a předního činovníka slovenského 

ústředí Československého abstinentního svazu. 

16 ANM, fond Čsl. Abst. Svaz, kartón 8, inv. č. 217 
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Některé časopisy vycházely z iniciativy regionálních abstinentních 

pracovníků, kteří se sdružovali v místní odborech Československého 

abstinentního svazu a působnost i náklad jejich listů byl uzpůsoben 

místním potřebám. Tak tomu bylo například u „Probuzení"17, které 

vzniklo z iniciativy sociálně demokratického poslance Petra Cingra, 

vycházelo na začátku minulého století na Opavsku a bylo zaměřeno na 

protialkoholní působení mezi dělnictvem. 18 

Podobně regionálně, i když postupem času s větším rozsahem 

působil časopis karlovarského místního odboru Československého 

abstinentního svazu „Úspěch"19, jehož první ročník vycházel v roce 1929 

a u jeho zrodu stál člen ústředního výboru Svazu abstinentů - socialistů a 

později člen ústředního výboru Čsl. Abstinentního svazu J. Mička. 

V podtitulu se list profiloval jako „informační nepolitický lidový 

týdenník" a kromě všeobecného reflektování událostí především na poli 

zdravotnickém a kulturním se orientoval na historii a současnost boje a 

poznatků moderní vědy na poli protialkoholním. 

Pro abstinenty ze západních Čech zase vycházely „Zájmy 

všelidské", které byly známy především otiskováním přednášek Dr. A. 

Batěka20, které míval každou neděli na Staroměstském náměstí. 

I přesto, že další periodikum vzniklo až po sloučení 

Československého abstinentního svazu s Československým Červeným 

křížem v roce 1950, považuji za prospěšné zmínit jeho existenci. Je jím 

léčebná pomůcka protialkoholního oddělení u Apolináře vycházející pod 

názvem „Zápisy z Apolináře". Tyto zápisy původně vycházely jako 

čtyřstránková knižnice KLUSu21, a hlavní roli při jejich zrodu hrál 

17 Viz příloha č. 5 
18 ANM, fond Antonín Mareš, karton 3. 
19 Viz příloha 6. 
20 Vlastním jménem Alexander Batěk (1874-1944), mimořádně aktivní propagátor správné 
výživy , vlastním nákladem vydal desítky přednášek pro široké spektrum veřejnosti, 
v le tech 1907-1914 vydal přes 400 ilustrovaných sešitů svých přednášek. Odborník na 
chemii, opravil dokonce české chemické názvosloví. Zakladatel Ligy nekuřáků. 
V pitoreskní podobě je zmiňován v Haškově Švejkovi. 
21 Klub usilující o střízlivost. 
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nedávno zesnulý Doc. MUDr. Jaroslav Skála. Během let 1951-52 však 

změnily podobu, přizpůsobily obsah širšímu čtenářskému spektru a 

vycházejí v obdobné podobě až do současnosti, kdy do nich přispívají 

vyléčení pacienti, či odborníci na problematiku závislostí, jakými jsou 

např.: MUDr. Karel Nešpor, či MUDr. Jindřich Nerad. Sám Skála měl 

hlavní podíl na široké oblibě Zápisů, které měly v roce 1989 okolo 1200 

předplatitelů. Hlavní tvůrce a přispívatel jejich obsah charakterizoval 

slovy: „Bylo dobré, že tvoření apolinářského domácího řádu, léčebné 

výsledky, dojmy ze sjezdů, příspěvky z kulturních soutěží pacientů byly 

vždy v Zápisech publikovány."22 

Z dalších časopisů orientovaných na téma zdravotní s důrazem na 

otázku boje proti škodlivým vlivům alkoholu je třeba uvést „Abstinentní 

informace", vycházející v době, která pro abstinentní svaz znamenala 

vrchol jeho aktivit co do četnosti, ale zároveň kritické chvíle slučovaní 

s Červeným křížem, 1948-1950. Abstinentní informace vyšly znovu 

vletech znovuobnovení svazu 1969-1972, a to zásluhou neúnavného 

bojovníka za abstinenci Antonína Mareše, ovšem stejně jako do působení 

svazu samotného, promítla se do nich omezená možnost návaznosti na 

především prvorepublikové působení svazu a jeho čelních představitelů, 

neboť politická atmosféra doby po roce 1968 oživováním těchto 

souvislostí nebyla příliš nakloněna. 

Pro úplnost uvádím časopisy vycházející na Slovensku, a to i 

přesto, že při objasňování cílů mé práce příliš velkou důležitost nemají. 

Byly to: „Protialkoholický obzor", „Cestou svetla", „Slovenská 

abstinentná korespondence", „Snaha", „Svetlo" a „Časopis pro 

zdravotnictvo".23 

22 Skála J.: Lékařův maratón. Praha, 1997. str. 171 
23 Mareš A.: Protialkoholní časopisy. Strojopis. 
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3. Počátky abstinentního hnutí v Čechách 

3.1 Zemský spolek proti alkoholismu v Čechách 

Zatímco na Moravě již několik let existovalo organizované 

společenství především lékařů a učitelů usilujících o ostřízlivění 

obyvatelstva, Čechy byly v roce 1908 co do organizovanosti odpůrců 

alkoholu v hlubokém deficitu. Ačkoliv existoval Zemský spolek proti 

alkoholismu založený roku 1905, jeho činnost se především nedostatkem 

aktivních členů omezovala na výjimečné pořádání osvětových přednášek 

především v Praze a na venkově, či vydávání propagačních plakátů. 24 O 

jeho vzniku se zachovalo minimum pramenných informací, které kladou 

založení spolku do souvislostí s mezinárodním sjezdem proti 

alkoholismu ve Vídni roku 1901, na kterém vystoupili poslanci MUDr. J. 

Dvořák, MUDr. J. Záhoř a Dr. V. Štastný se „Zprávou zemského výboru 

o rozšíření kořalečního moru v království Českém".25 Z důkladné zprávy 

vyplývala nutnost boje proti alkoholismu u nás, neboť bylo kroku 1900 

zjištěno 25.300 notorických tj. veřejnosti známých pijáků v Čechách (z 

toho 95,38% mužů a 4, 62% žen), nejčastěji ve věku 40 - 60 let a přes 

70% procent z nich bylo ženatých či vdaných. Bohužel předkládané 

statistiky neuváděli rozdělení podle vykonávaných povolání. 

V porovnání okresů26, byl alkoholismus rozšířen jednoznačně nejvíce ve 

východních Cechách a ve většině okresů jižních Cech, ale největší počet 

výčepů a obchodů s alkoholem, resp. nejmenší počet obyvatel 

připadajících na jeden výčep nebo obchod náležel oblasti severních 

24 Archiv hlavního města Prahy (dále AMP), fond Československý Abstinentní svaz, kartón 
1. Jednatelská zpráva Českoslovanského Abstinentního Svazu za rok 1908. 

25 AMP, fond Československý Abstinentní svaz, kartón 1. Odůvodnění žádosti 
protialkoholním spolků sdružených v Českoslovanském Abstinentním Svazu o udělení 
podpory na protialkoholní práci. 1908 
26 Viz příloha č. 7 
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Čech. To si lze vysvětlit tím, že v okresech severních Čech byl značněji 

rozvinut závodní průmysl а к jednotlivým závodům bylo zřizováno větší 
97 

množství kantýn, či výčepu. 

V ústavech pro choromyslné bylo 14% pacientů umístěných zde 

z důvodu závislosti na alkoholu a 55% osob v káznicích se závažnými 

problémy s alkoholem. Zpráva též konstatuje, že z celkového počtu 191 

okresních výborů, „44 se vyslovilo vtom smyslu, že v tamní krajině 

alkoholismus rozšířen není a že tudíž není třeba nějakých opatření proti 

němu, 61, že tam opilství není rozšířeno, že však se doporučuje 

provedení jistých opatření v zájmu veřejného blaha, 3, že alkoholismu 

ubývá, a že tudíž není zapotřebí dalších opatření, 6, že alkoholismu sice 

ubývá, že však se odporučují přec ještě zvláštní opatření proti němu, 7, že 

alkoholismu přibývá, 23, že opilství je v okresu nestejně rozšířeno, 15, že 

jest rozšířeno nebo dosti rozšířeno, 19, že jest značně rozšířeno. 12 

okresních výborů, nevyslovujících se blíže o rozšíření alkoholismu, 

přimlouvá se za provedení obmezujících opatření."28 

Protože data zveřejněná na mezinárodních kongresu měla velký 

ohlas mezi ostatními účastníky sjezdu i v institucích v Čechách 

(místodržitelství, okresní hejtmanství, soudy, ústavy pro choromyslné, 

nemocnice, věznice atd.), bylo doporučeno pokračování činnosti 

zemského komitétu, ustanoveného právě pro připravení zprávy o 

rozšíření alkoholismu v Čechách. Ten se však již nikdy nesešel a na 

dlouhou dobu tak chyběli relevantní statistické údaje o dané 

problematice. 

Až v roce 1905 se MUDr. Jan Šimsa29, který byl v té době řídícím 

lékařem abstinenčního sanatoria pro nervové choroby v Krči u Prahy, 

spojil s univerzitními profesory MUDr. Gustavem Kabrhelem a MUDr. 

27 Je třeba podotknout, že šetření za zaměřovalo především na pití silných lihovin, neboť 
pivo bylo v této době převážně pojímáno jako neškodný doplněk stravy. 
28 Zpráva zemského výboru království Českého o rozšíření moru kořalečního v království 
Českém, jakož i o prostředcích proti opilství. Praha 1901. str. 8 
29 Viz příloha č. 8 
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Stanislavem Růžičkou a rozhodli se po zkušenostech ze své vlastní 

lékařské praxe i z alarmující situace oblíbenosti alkoholu ve společnosti, 

založit hnutí, které by se ostře vymezilo proti nekontrolovatelnému vlivu 

alkoholu na tehdejší společnost a především sjednocovalo dosti 

roztroušené snahy o ozřejmování škodlivých dopadů konzumace 

alkoholu30. Šimsa v návrhu organizace českého spolku vysvětloval jeho 

hlavní účel takto: „Bojovati přiměřenými prostředky proti šíření 

alkoholismu a proti požívání lihových nápojů vůbec, to jest hlavním 

účelem spolku. Činnost jeho poučná a výchovná musí se obrátiti tam, kde 

lze očekávati jistý výsledek - к mládeži a do škol. K tomu cíli musí 

spolek získati součinnosti všech sil, které mají v rukou výchovu mládeže, 

jako učitelstvo, školní rady, kněžstvo apod. Důležitost výchovy mládeže 

v duchu zásad zdrženlivosti od lihových nápojů uznána odedávna na 

sjezdech protialkoholních, pedagogických i hygienických. Budoucnost 

patří tomu, kdo získá mládež. Staré pijáky těžko je přesvědčovati a 

léčiti."31 

Bohužel se na ani na policejním prezidiu , ve fondech abstinentního 

svazu, či v pozůstalostech činovníků svazu nezachovaly ani zakládací 

listina spolku a první stanovy, tudíž většinu událostí spojených se 

vznikem spolku lze identifikovat pouze komparací osobní korespondence 

zakladatelů, pozdějších článků v odborném tisku, či záznamů vzpomínek 

pamětníků. Z těch lze datovat konání zakládací schůze na 3. března 

1905 do Plodinové burse na Senovážném náměstí v Praze, kdy byl 

předsedou zvolen prof. Kabrhel a místopředsedou MUDr. Šimsa. Ze 

30 V samotné zprávě zemského výboru byly nastíněny další možné kroky vedoucí ke 
snížení spotřeby lihových nápojů, mezi kterými bylo např: „zakázání podávání lihovin 
místo řádné mzdy, zákaz podávání lihovin při večerním modlení u zemřelých a hostům 
v den pohřbu, omezení pořádání tanečních a jiných zábav, vyšší zdanění silných lihovin 
(naopak doporučovala snížení daní na pivo), zakázat konzumaci dětem do 16-ti let, 
prodávat lihoviny pouze v hostincích, vydávání lihovin pouze po čtvrtlitrových dávkách na 
osobu, zajištění levné a vydatné stravy pracujícím v lidových kuchyních, zřizování více 
výčepů nápojů neškodných apod". Zpráva zemského výboru království Českého o rozšíření 
moru kořalečního v království Českém, jakož i o prostředcích proti opilství. Praha 1901.str. 
68 - 82. 
31 AMP, f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 8. Návrh organisace českého zemského spolku proti 
alkoholismu. 
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vzpomínek pozdějšího činovníka svazu Antonína Mareše vyplývá, že 

„založení spolku a ne svazu bylo zdůvodněno taktickými důvody, aby 

nebyl zamezen vstup střízlivým. Spolek měl sekci přísně abstinentní a 

druhou, kde byli střídmí.32 

Přímým pramenem к činnosti spolku je však již kniha zápisů z jeho 

schůzí, která započíná valnou výroční schůzí svolanou na 4. prosince 

1906. Na té bylo znovuzvoleno vedení spolku, konkrétně za předsedu 

prof. Kabrhel, za místopředsedu prof. Foustka a za místopředsedy prof. 

Růžička, prof. Kunstovný, redaktor Kühnel, MUDr. Šimsa, učitelé 

Podhajská, Sedláček a Kristinek. 33 Toto vedení vydrželo až do 

přetvoření spolku na svaz a v jeho počátcích předsedalo i jemu, než 

proběhla první valná schůze svazu. Ačkoliv se vedení spolku usneslo na 

pravidelném pořádání schůzí výboru, rok 1907 byl silně poznamenán 

upadajícím zájmem mnoha členů, především místopředsedů a např. učitel 

Sedláček se zcela své funkce člena výboru vzdal a prof. Kunstovný se 

díky přeřazení do Tábora též nemohl schůzí účastnit. Jistě to bylo 

způsobeno i nedostatkem finančních prostředků potřebných pro 

fungování spolku, které se jakožto ústřední problém objevuje takřka na 

každé schůzi. Především proto bylo zamítnuto vydávání vlastního 

časopisu „Zdraví", které ještě v prosinci 1906 prosazoval MUDr. Šimsa. 

Poté co zastánce vlastního časopisu Šimsa zásadně vystupoval proti 

jakékoliv formě spolupráce s redakcí Zdravotnických rozhledů, zůstal 

spolek bez vlastního časopisu a musel se omezit na občasné vydávání 

letáků, které pak členové spolku rozdávali při různých akcí, jakou byl 

například zápis dětí do obecných či mateřských škol. 34 Souběžně 

s nedostatkem financí bylo zastaveno vydávání připravených odborných 

brožur, protože na případu spisu „Abstinentismus" Prof. Dr. Kabrhela se 

32 AHM, f. Čsl. Abst. svaz. Karton Í.Mareš A.: Dějiny Československého abstinentního 
svazu v Čechách, inv. č. 8, str. 3. 
33 AMP, f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Zápisy ze schůzí Zemského spolku proti alkoholismu 
v Čechách. 
34 tamtéž 
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ukázalo, že jejich odbyt nepokryje výdaje za přípravu a vydání. Přesto se 

činnost spolku mohla vykazovat nezpochybnitelnými úspěchy, neboť 

pomineme-li nevyjádřitelné mravně-osvětové působení skrze desítky 

přednášek35, podařilo se činovníkům prosadit do dětských čítanek 

několik ryze abstinentních článků, či rozvířit debatu nad zákazem 

pořádání voleb do zákonodárných sborů v místnostech hostinců. A 

ačkoliv byl tento zákon odhlasován až prvorepublikovým parlamentem, 

odvolávali se na spolkovou činnost mnozí z jeho navrhovatelů. 

Nej důležitějším úspěchem svazu však bylo uspořádání II. českého 

protialkoholního sjezdu v Praze.36 Ten získal abstinentním pracovníkům 

značnou pozornost veřejnosti, zvláště když bylo krátce před jeho 

uskutečním otištěno v přibližně třiceti listech provolání „Pro lepší 

budoucnost národa", představující hlavní myšlenky a snahy abstinentů.37 

Od března 1907 se započala na výborových schůzích diskuze nad 

budoucím směřováním spolku, ze které vyplynul záměr nepřijímat do 

spolku již sympatizanty s bojem proti alkoholismu a pijáky střídmé, ale 

pouze přísné abstinenty. Jestliže ještě v roce založení spolku píše MUDr. 

Šimsa „ve spolku jest vítán každý střídmý člověk dobré vůle a pevných 

mravních zásad, který v jakémkoli směru chce přispívati к omezení 

pijáctví"38, o dva roky později již označuje abstinenci za ,jedinou 

správnou cestu ostřízlivění".39 K tomu však bylo třeba dle záznamů ze 

schůzí spolku změny stanov а к té již nedošlo. Vše totiž směřovalo 

к přetvoření spolku na svaz, který by pod sebou mohl sdružovat 

jednotlivé odbory a získal by větší pravomoci při organizování 

protialkoholní činnosti a společně s tím i nárok na větší finanční podporu 

od rakouských úřadů. Cestu к němu otevřela valná hromada spolku, 

35 Ty byly organizovány vždy pro konkrétně zaměřený okruh posluchačů (učitelstvo, 
sokolstvo, dělnictvo). 
36 První protialkoholní sjezd se uskutečnil v roce 1906 v Brně a to především zásluhou 
moravského zemského spolku proti alkoholismu. 
37 O druhém českém protialkoholním sjezdu více následující kapitola. 
38 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 8. Návrh organisace českého zemského spolku proti 
alkoholismu. 
39 AMP, Čs. Abst. svaz. Kartón 1. Český zemský spolek proti alkoholismu. 
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uspořádaná 19. května 1908 v klubu Slavie. Poté co byla nejdříve 

zhodnocena neúspěšná snaha o prosazení povinných přednášek 

s tématem abstinence do škol, proběhly volby předsedy a místopředsedů, 

které potvrdily dosavadní vedení, do kterého byl nově jmenován jako 

místopředseda univerzitní docent Prof. PhDr. Břetislav Foustka40. 

Následující jednání bylo vedeno především o tématu svolání 

protialkoholního sjezdu do Prahy, který měl vyřešit i další organizační 

existenci spolku. 

40 Viz příloha č. 9 
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3.2 Druhý český protialkoholní sjezd v Praze 

V roce 1908 se abstinentní hnutí v Čechách štěpilo na několik 

navzájem nekooperujících útvarů a organizací. Prioritní úlohu sice stále 

zastával Zemský spolek proti alkoholismu41, ale nezávisle na něm se 

utvořilo několik nových útvarů. Prof. A. Batěk organizoval v Plzni 

abstinenty z řad čtenářů svých ilustrovaných přednášek ,vycházejících 

pod názvem Zájmy všelidské ve volné sdružení „Abstinentní rodina", Dr. 

Barth organizoval v sdružení podobného typu čtenáře „Nové kultury", 

občasné abstinentní schůze konaly i evangeličtí faráři podílející se na 

přípravě časopisu Hus. Tato volná sdružení neměla sice pevnější 

organizační strukturu a většinou ani finanční prostředky, ale jejich 

přívrženci měli pro abstinentní hnutí nemalý význam. Na počátku roku 

1908 uspořádal Společenský klub Slavie a Ženský klub český několik 

přednášek na téma abstinence, ke kterým byl jako hlavní host přizván 

jeden z vůdců finského abstinentního hnutí Dr. Mati Hele s manželkou. 

Ti na přítomné dámy zřejmě silně zapůsobili, neboť v březnu stejného 

roku se utvořil protialkoholní odbor ženského klubu českého a ústředního 

spolku českých žen. 

Již krátce před sjezdem došlo к významné události, která byla 

předzvěstí organizačních změn uvnitř celého abstinentního hnutí. Čerstvě 

vzniklý studentský odbor zemského spolku proti alkoholismu se 

osamostatnil a přeměnil svůj název na Studentské sdružení abstinentní. 

Tím jako by signalizoval přechod od starší práce protialkoholní, к hnutí 

novému - abstinentnímu. 

8. června 1908 se v sále Plodinové bursy v Praze uskutečnil II. 

český protialkoholní sjezd a pro další organizaci protialkoholní práce 

v Čechách měl klíčový význam. Sjelo se na něj přes 400 účastníků 

z Čech, Moravy, Slezska a Dolních Rakous, převážně členů a 

41 V březnu 1908 zřídil Ph. Stanislav Kukla Studentský odbor Zemského spolku proti 
alkoholismu. 
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sympatizantů myšlenky ostřízlivění. Zvolené předsednictvo42 společně 

s delegáty vyslechlo přes dvacet referátů vyzdvihujících myšlenku 

abstinence a na závěr jednotně schválilo návrh resoluce ze které cituji: „ 

Účastníci druhého českého protialkoholního sjezdu se obracejí k celé 

české veřejnosti a všem korporacím se žádostí, aby v zájmu celého 

národa všemožně usilovaly o omezení alkoholismu vůbec a u dětí zvlášť, 

obracejí se к úřadům se žádostí, aby v oboru své působnosti podporovaly 

protialkoholní snahy. Dále se obracejí к říšským poslancům, aby se 

přičinili o zákonodárství, podporující ostřízlivění obyvatelstva, zvláště 

pak aby chystaným zákonem o výdělečné práci dětí přísně bylo zakázáno 

používati dětí kposluhám hospodským. Za druhé žádá sjezd poslance, 

aby se přičinili o vydání zákona, jímž by se zakázalo prodávání lihovin a 

tabáku mládeži aspoň do 17 let".43 

Pro budoucnost jednotného postupu v boji proti alkoholismu však 

byl nej důležitějším bodem sjezdu referát Ph. Stanislava Kukly, který 

podal návrh na jednotnou organizaci sjednocující snahy protialkoholních 

pracovníků, neboli na založení Českoslovanského abstinentního svazu. 

Lze předpokládat, že se jednalo o vyústění předem prodiskutované 

otázky, jak naznačují záznamy ze schůzí Zemského spolku. Jako 

soukromý návrh či pobídku lze pak brát Kuklovu výzvu к uchopení se 

abstinentní práce politickými stranami,44 neboť abstinentní spolek i svaz 

se od svých počátků jednoznačně vymezoval jako uskupení přísně 

nepolitické. 

Kuklův návrh byl oceněn souhlasným bouřlivým potleskem a byla 

domluvena ustavující schůze svazu na 18. října. Do té doby se 

přetvořením stanov zemského spolku měli vytvořit nové stanovy pro 

českoslovanský svaz. 

42 Za čestné předsedy Prof. Dr. Kabrhel a poslanec Hýbeš - demonstrativně se tak měla 
ukázat jednotná snaha moravských a českých abstinentů. 
43 Časopis pro veřejné zdravotnictví. X. ročník, červenec-zvláštní příloha: Druhý český 
protialkoholní sjezd v Praze 
44 tamtéž 
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V souhrnu celý sjezd ukázal poměrně širokou základnu 

protialkoholního hnutí v českých zemích a prokázal úspěšnou snahu jeho 

aktivistů dostat se do povědomí nejen veřejnosti, ale i úřadů. O tom 

svědčí účast a referáty zemského zdravotního inspektora MUDr. Fr. 

Kulhavého45, který hovořil o nutnosti nahrazení alkoholu vzděláním a 

ducha povznášející zábavou.Na stejné téma přednášel zdravotní rada Dr. 

Ant. Smělý46 , za městskou radu hlavního města Prahy přislíbil 

všemožnou podporu abstinentnímu hnutí Dr. Kašpar. Bohužel tento 

proklamovaný zájem a přísliby pomoci se v budoucnosti až na drobné 

výjimky nepromítly do praktických opatření zmiňovaných institucí a 

ponechaly aktivity celého hnutí pouze na odhodlání a schopnostech jeho 

členů. 

Několik delegátů na sjezd též vyslali spolky z ostatních zemí, 

jednalo se však většinou pouze o pozdravné referáty a projevení sympatií 

s přáním zdaru v nadcházející činnosti.47 

Sjezd, který byl abstinentními činovníky vnímám jako výrazná 

vzpruha a „vlití nové krve a ujištění o zdárném dopadnutí naší věci"48, 

byl ukončen ve večerních hodinách, 8. června 1908 a jedním 

z posledních řečníků, hovořícím o nutnosti radikalismu studentstva při 

prosazování přísné zdrženlivosti byl Prof. Tomáš Masaryk, jemuž patří 

v dějinách protialkoholního hnutí v českých zemích důležité místo. 

45 Ten zastupoval české místodržitelství. 
46 Vystoupil jako delegát moravského místodržitelství a moravského zemského spolku 
к potlačování tuberkulosy. 
47 Dr. Kassowitz zastupoval vídeňský spolek abstinentních dělníků, Dr. Bekess přednesl 
pozdravy za vídeňskou Centralstelle der Antialkoholgegnervereine in Oesterreich a vyzýval 
к solidárnímu postupu proti alkoholismu všechny národy heslem „Alkohol není český, ani 
německý, j e jedovatý". 
4 8AMP, fond Čsl. Abst. svaz. Kartón 7. Osobní list Prof. Kabrhela Dr. Šimsovy. 1908. 
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4. Význam Tomáše Garrigua Masaryka pro 

abstinentní hnutí 

Prosazování abstinentních myšlenek ve společnosti, která po staletí 

vnímala pití alkoholických nápojů jako přirozenou a neoddělitelnou 

součást způsobu trávení velké části volného času by se dalo přirovnat 

k boji s větrnými mlýny. Přelom 19. a 20. století zastihl české země 

v situaci zvyšující se spotřeby alkoholických nápojů a o škodlivých 

vlivech tohoto trendu na zdraví jedince neexistovala takřka žádná 

odborná literatura. Otázce zdraví národa a hygienických opatřením 

obecně nebyla přikládána přílišná váha, nej vyšší rakouský zdravotní 

orgán - zdravotní rada, neměla žádnou výkonnou moc. Sociální hygiena 

nebyla sledována prakticky vůbec, majitelé továren ponechávali své 

závody bez jakýchkoliv hygienických opatření. Mezi obyvatelstvem, 

zvláště na venkově se udržovalo mnoho pověr a předsudků, uplatňovalo 

se zaříkávání, užívání prazvláštních lektvarů lidového lékařství, které 

jistě nepřinášely zvláštního užitku, ba naopak. O to těžší úkol měli před 

sebou první pracovníci na poli protialkoholním, o to více potřebovali ve 

svých řadách nalézt silné osobnosti, schopné svou mravní i odbornou 

autoritou přesvědčovat obyvatelstvo o prospěšnosti myšlenek 

ostřízlivění. Jednou z nich se pro české abstinenty stal pozdější první 

československý prezident - Tomáš Garrigue Masaryk. 

Osobnost prvního československého prezidenta byla 

prozkoumávána z mnoha pohledů, ať už se jednalo o jeho politické 

působení, fdozofický systém či literární odkaz. O jeho významu pro 

rodící se abstinentní hnutí však existuje minimum záznamů, a proto se 

pokusím ve své práci shrnout jeho názory na otázku boje proti 

alkoholismu, ke které se především v prvních letech 20. století ve svých 

přednáškách často věnoval. 
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První svědectví o Masarykových názorem na otázky alkoholismu 

zachoval z roku 1899 tehdejší posluchač filosofické fakulty a pozdější 

předseda Českoslovanského abstinentního svazu Prof. Břetislav Foustka, 

který v časopise Vyšší národ vzpomíná: „ Při přednáškách o praktické 

filosofii Masaryk hovořil o vadách našeho hospodářského života, brojil 

proti nim, proti nestřízlivosti, ale o úplné a zásadní abstinenci tehdy ještě 

soudil, že je to extrém, vyvolaný opačným extrémem - přílišným pitím a 

tím rozmáhajícím se alkoholismem. Ovšem již tehdy při tom dodával, že 

asi věc jinak nepůjde napravovat, než abstinencí, když již zlo 

alkoholismu je tak pokročilé.49 

Z Foustkových vzpomínek tedy vyplývá, že Masaryk v té době 

ještě nebyl zcela rozhodnut pro cestu přímé abstinence, ačkoliv si tuto 

myšlenku jistě připouštěl. Jeho jasné přihlášení к abstinentní myšlence na 

sebe však nenechalo dlouho čekat a došlo к němu referátem na VIII. 

mezinárodním protialkoholním kongresu ve Vídni, který se konal 9. až 

14. dubna 1901. V něm Masaryk mimo jiné uvádí: „Z vlastní zkušenosti 

mohu říci, že v okamžiku, kdy jsem o otázce pití alkoholu začal 

přemýšlet, již jsem nemohl být tak pořádně vesel, když jsem se více 

napil. Člověk cítí, že se obelhává, vychvalován a už v obhajobě pijáctví 

hledají se argumenty, asi tak, že je to příjemné a podobně. Celý 

alkoholismu spočívá na sebeklamu." a pokračuje: „Kladl jsem 

„odborníkům", zvláště významným umělcům a dobrým psychologům 

otázku, z jakých pohnutek vlastně pijí. Oni, mi stručně řečeno, udali jako 

hlavní důvod a pohnutku chuť na přirozený - přírodní stav podle 

Rousseaua. Jedni říkali - In vino Veritas, jiní říkali - je to příjemné a 

mohu být prachsprostý, když piji. Z těchto prohlášení vidíte, že 

náklonnost к alkoholu je fakticky více nebo méně rousseauismus, snaha 

po tak zvaném stavu přirozenosti a sklon к alkoholismu je umělé 

49 Foustka, В.: Před 20 lety. Vyšší národ, X. ročník, č. 3.. str. 40 
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přivádění stavu pověry."30 Svůj osobní vztah к alkoholu pak dokreslil 

v závěru slovy: „Přišel jsem sem jako skeptik. Už častěji jsem měl 

abstinentní záchvaty, v poslední době už skoro celý rok nic nepiji.... 

Uzavírám s vyznáním, že argumenty pro taktiku abstinence mi přinesly 

plný důkaz, že život bez alkoholu garantuje vyšší životní názor, tím 

radostnější a čistší životní náladu a konečně lepší životosprávu."51 

Sociologicky i fdozoficky zdatně propracovaný projev vzbudil 

zájem již na samotném sjezdu a Masaryk byl okamžitě zván na 

protialkoholní přednášky i do jiných států. Především však vzbudil 

zvýšený zájem o otázku abstinentní v Čechách, a to hlavně mezi 

studenty, kterým připravil několik přednášek s tímto tématem. Po čtyřleté 

pauze, ve které nenalézáme významnější vyjádření Masaryka 

к abstinentní otázce, promluvil dne 11. září 1905 v dělnickém domě ve 

Vsetíně ke shromážděným dělníkům na téma Alkoholismus a dělnictvo. 

„Dělnictvo má přímo povinnost vzdát se pijanství a ovšem ve svém 

zájmu. Opilství je otcem chudoby a nesvobody."52 Přednáška, která byla 

později přeložena do mnoha cizích jazyků byla do té doby 

nej významnějším impulzem pro diskuzi na téma alkoholu mezi 

dělnictvem v Čechách. Některé věty ze závěru přednášky se dokonce 

v pozdějších letech objevovaly na propagačních materiálech burcujících 

obyvatelstvo к většímu zájmu o problematiku alkoholismu a abstinence. 

Masaryk prohlásil: „ Já nezatracuji, nekáži, fakta mluví sama. Musí se 

konečně u nás vystoupit proti degeneraci alkoholem, dnes jest zejména 

povinností uvědomělého vědecky myslícího a vědě důvěřujícího medika, 

právníka, duchovního, učitele, vůbec každého uvědomělého člověka, 

hlásat slovem i skutkem, že v zájmu každého národa a zejména našeho 

českého národa jest: Alkoholismu se zbavit!"53 

5 0ANM. f. Čs. abst. svaz. Kartón 9. Příloha týdenníku Palacký. 7.3 1910. Projev Masaryka 
na VIII. protialkoholním sjezdu ve Vídni. inv. č. 256. 
51 tamtéž 
5 2AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 6. Projev T. G. Masaryka v dělnickém domě ve Vsetíně. 
53 tamtéž 
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Ještě v roce 1905 přednesl Masaryk několik pozoruhodných 

přednášek na stejné téma, z nichž největšího ohlasu dosáhla ta 

z Gdaňsku, kam byl pozván nezávislým Řádem Dobrých Templářů. Její 

název byl „O etice a alkoholismu" a označil v ní pijáky alkoholu za 

zpátečníky, konkrétně: „Piják je pokroku nepřátelský, protože je eticky 

lhostejný."54 Poprvé také výslovně vyzdvihnul celé abstinentní hnutí, 

když prohlásil: „Abstinentní hnutí má veliký význam a oprávněnost, a 

jest jednou z otázek sub specie aeternatis - pod zorným úhlem věčnosti -

rozhodně pro toho, kdo chce specie aeternatis myslit a jednat. Proto 

nejedná se jen o mechanickou abstinenci, nýbrž o pokrok lidstva 

к vyššímu rozvoji. Chceme utvořit nový, vyšší život, nové životní ideály. 

V tom smyslu platí slova: budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se 

rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života."55 

Velký mezinárodní ohlas Masarykových myšlenek bezesporu 

posílil sbor lékařů zakládajících první český zemský spolek proti 

alkoholismu, který vznikl v Čechách ve stejném roce, kdy Masaryk hojně 

o otázce alkoholismu přednášel. Rozhodně proto nepřekvapilo, že se 

Masaryk účastnil hned prvního spolkem pořádaného protialkoholního 

cyklu přednášek. Společně s profesory Foustkou, Kabrhelem a Růžičkou 

přednášeli na filozofické fakultě i na vysokém učení technickém a jejich 

přednášky byly hojně studenty navštěvovány.56 

V již zmíněném vystoupení na II. protialkoholním sjezdu v červnu 

1908 se Masaryk zaměřil především na vztah studentstva к alkoholu a 

vyzval mladé к volbě abstinence jako způsobu životního stylu. „Buďte 

nyní i potom až dospějete, ostatním příkladem. Pivaření jest hrobem 

vzdělání, proto ten úpadek mravní i politický. Naproti tomu abstinence je 

radikalismus, který vyznávejte a braňte."57 

54 AMP, f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 6. Masarykova přednáška v Gdaňsku. 
55 tamtéž 
56 O Masarykových přednáškách hojně referoval především realistický deník ČAS. 
57 Opisy referátů z II. protialkoholního sjezdu v Čechách. 
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O několik měsíců později studenti ustavili studentské abstinentní 

sdružení a 24. října uspořádali jeho manifestační schůzi. К účasti na ní 

vyzýval letáček, jehož obsahem byla i tato Masarykova slova: „Dělají se 

úsměšky na ty, kteří nepijí, protože většina lidí pije. To je přirozené. 

Když malá menšina začíná něco, veliká majorita se na to dívá 

s úsměškem vždycky. Ale i ty úsměšky mizejí a já v nich vidím vždy kus 

přiznání. Těch úsměšků se nikdo nemusí bát, člověk se nemusí bát být 

v minoritě. To bylo vždycky a všude. Minorita začíná pokrok. Nepokrok 

je v té velké mase, která dělá to co dělali otcové."58 Toto provolání od 

člověka, který měl za sebou tzv. Boj o pravost rukopisů a aféru známou 

pod označením Hilsneráda mělo jistě na mladé studenty silný vliv. 

Zřejmě i proto bylo jedním z prvních činů nově vzniklého studentského 

sdružení vydání Masarykovi přednášky „O alkoholismu". 

Mezi studenty zavazujícími se к slibu abstinence se Masaryk zjevně 

cítil dobře, neboť přednášel o rok později i na jejich druhé manifestační 

schůzi konané ve dvoraně pražského pěveckého sboru Hlahol a do roku 

1912 vykonal podobných přednášek mezi studenty zhruba deset. 

Když vyšla v roce 1906 poprvé v Čechách brožura prof. G. 

Bungeho „К otázce alkoholu", napsal к ní Masaryk úvod, ve kterém 

zopakoval své názory na pití alkoholu: „Sám jsem dříve pil a myslil 

jsem, že se pít musí, neboť držel jsem všechny ty pověry, které se pro pití 

od pijáků uvádějí, ale mužové vědy, a k nim náleží i Bunge, přesvědčili 

mne svými důkazy, že pijácká pověra je právě jen pověra."59 V témže 

roce se Masaryk účastnil ankety o nej lepších knihách, mezi kterými 

uvedl Vanderveldeho Socialistické úvahy, které se zabývají vlivem 

alkoholu, náboženství a umění na život člověka. 

Ani po vzniku republiky se Masaryk nepřestal vyjadřovat к otázce 

abstinence. V roce 1927 píše pořadatelům prvního sjezdu pro zdravotní a 

mravní výchovu mládeže v duchu abstinence: „Práce pro republiku musí 

58 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 4. Propagační materiály. 
59 Bunge, G.: К otázce alkoholu. Vídeň 1906. 
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se rodit z nadšení a nadšení pravé rodí se z té střízlivosti, jejížto rozšíření 

věnujete svou energii a práci. Vytrvejte, pokračujte."60 

Známá je pak příhoda z léta 1929, kdy se konala pivovarnicko-

sladovnická výstava v Brně, kterou prezident navštívil. Na uvítanou mu 

agrární ministr Malypetr připravil překvapení v podobě džbánku 

s napěněným pivem. Masaryk se však nenapil, pouze olízl prst namočený 

v pěně a prohlásil:"Brr, to je hořké!."61 

Zřejmě nejvýstižnější shrnutí Masarykova postoje к problému 

alkoholismu, který posiloval veškeré činovníky podílející se na boji 

s alkoholem, najdeme v knize jeho rozhovorů s Karlem Čapkem, kde 

v kapitole Starý strom uvádí:" Pokud se pití týká, nikdy jsem nepil 

kořalky; víno jsem píval od chlapectví, narodil jsem se ve vinném kraji; 

pivo jsem se naučil pít až ve městě. Teprve před svým padesátým rokem 

jsem poznal, že alkohol není к ničemu dobrému, ale spíš к zlému, a 

přestal jsem jej pít vůbec. Po mé poslední nemoci mě doktoři nutili, 

abych pil před jídlem skleničku vína; nechutnalo mi a konečně jsem 

pokusy zjistil, že to jde bez vína také a ještě lépe. Jako president chtěl 

jsem i své hosty nutit, aby jedli bez vína nebo piva, ale nešlo to. No, 

dobře, myslím si, ať každý dělá, jak se mu líbí; abstinence není mým 

náboženstvím, ale občas se pokouším své spoluobčany upozornit; jak 

nemírné pití je, stručně řečeno, hloupé."62 

60 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 7. Svazová korespondence. 
61 Viz příloha 10 
62 Čapek, K.: Hovory s T.G.Masarykem. Praha 1990. str. 203 

34 



5. Vznik Českoslovanského abstinentního svazu 

v 
5.1 Ustavení Českoslovanského abstinentního Svazu 

Ustavující schůze Českoslovanského abstinentního Svazu byla 

dohodou z 9. června svolána na 18. října 1908. Předcházelo jí 

vypracování stanov svazu během letních měsíců, na kterém se podíleli 

členové vedení zanikajícího zemského spolku.63 Stanovy byly předány c. 

k. ministerstvu vnitra v srpnu, a to je vzalo výnosem z 28. dne toho 

měsíce na vědomí.64 

Formálně je však na své ustavující schůzi ještě muselo přijmout 

vedení svazu, které tak na úvod jednání učinilo a předseda Prof. Dr. 

Kabrhel tak mohl pronést prohlášení o ustavení Českoslovanského 

abstinentního svazu. Podle § 23. stanov byla prozatímní správa svazu 

svěřena jeho pražskému odboru (přeměněnému zemskému spolku), spolu 

s delegáty jednotlivých odborů.65 Jako předseda svazu tak vystupoval Dr. 

Gustav Kabrhel, změnou bylo zúžení několika místopředsednických 

funkcí na jedinou, kterou zastával Prof. Břetislav Foustka. Ten ve svém 

vystoupení přivítal ustavení svazu, vyzdvihl pokrokovost českého 

abstinentního hnutí a vybídl ostatní к pilnému získávání nových členů. 

Důležitým bodem schůze bylo vystoupení jednatele Stanislava Kukly, 

který přednesl zprávu o jmění svazu. Po odečtení výloh za pořádání 

protialkoholního sjezdu a aktivit předcházejících ustavení svazu, 

konstatoval, že v svaz disponuje cca 450 korunami, přičemž 263 jich 

bylo uloženo v poštovní spořitelně. Toto jmění svaz nabyl z převážné 

63 Viz další kapitola. 
64 AHP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. 
65 AHP, Čs. Abst. svaz. Kartón 1. Originální Stanovy Českoslovanského Abstinentního 
Svazu. str. 12. § 23.: O ustavení Č. Abst. Svazu stanoví se toto: Členové Zemského spolku 
proti alkoholismu stávají se členy svazu a členové bydlící v Praze a okolí jsou zároveň 
členy pražského odboru, jenž se jmenuje: „Pražský odbor Českoslovanského Abstinentního 
Svazu". Výbor Zemského spolku proti alkoholismu zůstává výborem pražského odboru a 
zastává úlohu správního výboru a ústředního sboru, dokud se tento nebude moci utvořiti. 
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většiny od zaniklého zemského spolku. Nepříjemným zjištěním byla 

informace o vyřízení žádosti к povolení subvence pro svaz, podaná с. k. 

ministerstvu vnitra, které sice přislíbilo 1200 k., ale na blíže 

nespecifikovaný zásah českého místodržitelství byla subvence snížena na 

200 k. 

Několikahodinová ustavující schůze se zabývala především 

praktickými kroky, které musel svaz v dohledné budoucnosti vykonat. 

Vlivem zvýšené propagační aktivity svazu se hlásilo velké množství 

nových členů, na které kladně zapůsobil II. český protialkoholní sjezd a 

jistě též velké množství rozesílaných dopisů různým organizacím. Bylo 

proto rozhodnuto pokračovat v obesílání státních institucí i soukromých 

podniků a především uskutečnit v dohledné době manifestační schůzi 

abstinentního studentstva, spojenou s cyklem přednášek. 

Nej podstatnějším úkolem se však jevilo vypracování stanov pro 

vznikající odbory svazu v různých částech republiky, které projevovali 

zájem stát se součástí svazu. 
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v 

5.2 Stanovy Českoslovanského Abstinentního Svazu 

Tvorbou svazových stanov se zabývalo budoucí vedení spolku 

v letních měsících roku 1908 a c.k. ministerstvu vnitra je předložily 

v druhé polovině srpna. To je obratem vzalo na vědomí a schválilo. 

Velmi vzácný originál stanov opatřený razítkem c.k. místodržitelství pro 

království české se zachoval ve fondu Českoslovanského abstinentního 

svazu, v archivu hlavního města Prahy.66 

Stanovy se skládaly ze sedmi částí a obsahovaly 23 paragrafů. Pro 

označení uskupení se stále používá pojem „spolek", místo nově 

zřizovaného „svazu". Je to z důvodu platného spolčovacího zákon 

z prosincové ústavy 1867 (15.11. 1867 č.134/1867 ř.z., O právě 

spolčovacím), platícím v Předlitavsku, který poté převzala i první 

Československá Republika a v novelizované podobě platil až do roku 

1951.67 

Hlavním účelem spolku bylo „ pracovati z důvodů hygienických, 

mravních a hospodářských proti požívání alkoholních nápojů a pečovati 

o osoustavnění veškeré české protialkoholní činnosti."68 Prostředky 

k tomu užívanými měly být: „ a) pořádání v kterémkoli místě 

předlitavských zemí protialkoholních a vzdělávacích schůzí, přednášek, 

výstav, sjezdů, vycházek, ušlechtilé zábavy a představení, b) vydávání a 

rozšiřování letáků, brožur a časopisů, zřizování čítáren a knihoven, c) 

pečování o protialkoholní a vůbec zdravotnické vyučování mládeže a 

povinné jeho zavedení na všech školách, d) starání se o zákonitou 

ochranu mládež, dělnictva i všeho ostatního obyvatelstva proti 

alkoholismu, o zavedení zákonů, o úpravu a omezení výroby i prodeje 

66 Viz příloha č. 11 
"Lašťovka M., Lašťovková В., Rataj T., Ratajová J., Třikač J.: Pražské spolky, Soupis 
pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895 - 1990. Scriptorium, Praha 1998. 
68 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Stanovy Českoslovanského Abstinentního Svazu. str. 3 
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alkoholních nápojů, e) spolupůsobení podle možnosti к nápravě všech 

poměrů společenských, které alkoholism podporují atd.69 

Budoucí existence svazu prokázala vhodně zvolené prostředky 

к plnění zadaného účelu, a během několika let se podařilo realizovat 

většinu ze stanovených podmínek úspěšnosti. Právě na pořádání 

přednášek a rozšiřování letáků byla založena činnost členů svazu, kteří 

s minimem finančních prostředků věnovali většinu svého volného času 

snahám o ostřízlivění okolní společnosti, ačkoliv předem věděli o 

nemožnosti absolutního naplnění svých cílů. Právě absolutní nedostatek 

finančních prostředků, které dle 3.§ měly plynout „z příspěvků 

členských, zdarů, odkazů, podpor, ze sbírek ze schůzí, zvláštních 

podniků a z prodeje protialkoholních tiskopisů"70 byl limitem pro 

rozšíření působnosti svazových aktivit a činil tak z pracovníků svazu (s 

výjimkou tajemníka) dobrovolné aktivisty pracující bez nároku na 

odměnu. 

Členská základna se pak rozdělovala do pěti kategorií, na členy 

čestné, kteří byli jmenování na návrh odboru nebo správního výboru za 

zásluhy o abstinentní hnutí, členy zakládající, kterými se mohla stát 

každá osoba nebo korporace, jež spolku aspoň 300 korun najednou nebo 

ve splátkách, členy přispívající, tj. osoby nebo korporace, jež dali spolku 

ročně příspěvek v obnosu 5, 10, 15 nebo 20 korun. К těmto bodům je 

třeba doplnit, že zakládající nebo přispívající korporace měly právo 

vysílat do schůzí ústředního sboru delegáta s poradním hlasem. Tito 

delegáti měli právo hlasovat, volit a být voleni. Museli však být činnými 

členy. Členem činným mohla být každá osoba, která se zavázala 

к úplnému zdržování se všech alkoholních nápojů. Výjimky byly 

přípustný z náboženských důvodů, nebo lékařského nařízení. Pokud člen 

69 Tamtéž, str. 4 
70 Tamtéž, str. 4 
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porušil abstinenci, vylučoval se ze spolku, musel vrátit legitimaci a 

pozbýval právo nosit odznak.71 

Ačkoliv v původní představě Dr. Šimsy se mohly stát členy spolku 

pouze přísní abstinenti, povolovaly přijaté stanovy členství i tzv. 

pomocného člena. Za toho mohl být výborem přijat každý, kdo „zříkaje 

se veškerého pravidelného pití alkoholních nápojů požívá jich 

v případech výjimečných a v malých dávkách a chce jakkoli spolek a 

hnutí abstinentní v jeho snahách podporovati."72 Ačkoliv bylo dále 

usneseno, že jednotlivé odbory se mohou v rámci své suverenity 

dohodnout na nepřijímání těchto členů, neobjevil se v dostupných 

pramenech ani jeden takový případ. Pro činné a pomocné členy byl určen 

trojí roční příspěvek v rozmezí 50 haléřů až dvou korun ročně a každý 

člen si mohl jeho výši vybrat dle svých možností. Výjimku tvořili 

studenti a dělníci, kteří mohli platit pouze 20 haléřů. 

Všichni členové obecně pak měli právo účastnit se všech 

spolkových podniků a disponovali na schůzích hlasem poradním. Právo 

hlasovat, volit a být volen, měli pouze členové činní. Povinností pro 

všechny členy pak bylo „nevyráběti a neprodávati alkoholních nápojů, 

leč к účelům lékařským, starati se dle možnosti o rozšíření abstinence, 

získavati spolku členy nové, podporovati jeho podniky, účastniti se co 

možno nejčastěji jeho schůzí a platiti předem příspěvek."73 Nárok na 

legitimaci měl každý člen až po zaplacení příspěvku. К vyloučení člena 

docházelo při porušení členských povinností a při jednání narušujícím 

spolkové zájmy. I tak měl ale vyloučený člen právo odvolat se к valné 

hromadě. 

Hlavním orgánem spravujícím svaz byl ústřední sbor. Jeho členy se 

každoročně stávali volení delegáti odborů a spolků sdružených ve svazu, 

71 První odznaky byly vyrobeny až v roce 1910. 
72 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Stanovy Českoslovanského Abstinentního Svazu. str. 5 
73 Tamtéž, str. 6 
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bývalí členové správního výboru a jiní členové svazu, jejichž kooptaci 

uznal ústřední sbor za prospěšnou. 

Vzhledem к přeměně zemského spolku ve svaz, bylo ve stanovách 

uvedena podmínka, která úlohou ústředního sboru pověřovala výbor 

pražského odboru až do chvíle, kdy ve svazu bylo sdruženo minimálně 

10 abstinentních korporací. Jednání prozatímního ústředního sboru 

v zastoupení pražského odboru se mohli účastnit delegáti již ustavených 

odborů, zakládající členové a ostatní přizvaní členové výboru. Neboť se 

však potřebný počet odborů utvořil poměrně rychle, mohl být na začátku 

roku 1909 na valné hromadě řádný ústřední sbor ustaven. 

Smyslem jeho existence bylo několik zásadních bodů. „Ústřední 

sbor má stále přehled veškeré protialkoholní práce, stará se o její 

osoustavnění, stanoví její program, pečuje o jednotný postup všech 

českých protialkoholních spolků, určuje minimální členský příspěvek, 

mění stanovy, zřizuje, popřípadě rozpouští odbory, jmenuje na návrh 

výboru nebo odborů čestné členy a protektora spolku a volí tajným 

písemným hlasováním devítičlenný správní výbor a tři revisory účtů."74 

Minimum finančních prostředků nedovolovalo v prvních letech existence 

svazu realizaci funkce tří revizorů. Ti kontrolovali svazové hospodaření 

až od roku 1912, do té doby vypracovávání finančních zpráv prováděl 

jeden člověk pověřený funkcí pokladníka. 

Ústřední sbor se měl scházet alespoň jednou do roka v Praze a 

právem usnášet se disponoval za přítomnosti alespoň deseti jeho členů, 

zastupujících minimálně 3 odbory. Správní výbor pak měl v součinnosti 

s tajemníkem povinnost informovat jednotlivé spolky, odbory a ostatní 

kooptované či zakládající členy o termínu schůze minimálně 2 měsíce 

před jejím uskutečněním. Ke změně stanov bylo potřeba souhlasu 

dvoutřetinové většiny přítomných. К těm však prakticky nedocházelo až 

74 Tamtéž, str. 7 
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do převratného spojení zemských ústředí pod jednu organizaci v roce 

1923. 

Orgánem s nej důležitějšími a především výkonnými pravomocemi 

byl každoročně volený správní výbor svazu. Sestával z devíti členů: 

předsedy, místopředsedy, sekretáře75, jenž měl být pokud možno stálý a 

svazem placený, pokladníka a pěti členů, kterým se mohly svěřovat 

zvláštní práce. Scházet se měl podle potřeby a platně se mohl usnášet, 

pokud byla přítomna většina jeho členů. Pokud by se některý ze členů 

výboru třikrát nedostavil na výborovou schůzi a neomluvil se z ní, 

pozbýval své funkce a svaz měl místo něj povinnost kooptovat jiného 

člena. 76 Důležitost správního výboru spočívala v organizování schůzí, na 

kterých se reálně připravovala konkrétní strategie plánovaných akcí a 

vymezení působnosti správního výboru svazu uvedené ve stanovách jako 

„správní výbor obstarává i jiné spolkové záležitosti"77 dávala do jeho 

rukou poměrně volné pole působnosti. Neopomenutelnou funkcí 

správního výboru bylo též rozhodování o přijímání nových členů. 

Nezbytně též ve stanovách musela být důkladněji definována 

funkce a rozsah pravomocí předsedy. Ten „zastupuje spolek proti 

úřadům, svolává a řídí spolkové schůze, rozhoduje při rovnosti hlasů a 

podpisuje s jednatelem všechny důležité listiny, jimiž spolek béře na sebe 

nějaký právní závazek. Listiny menší důležitosti podpisuje jednatel, jenž 

obstarává s pracovními komisemi veškerou organizační práci. Práva a 

povinnosti všech ostatních členů výboru, vymezí se zvláštním jednacím 

řádem, jejž schválí ústřední sbor."78 

Pro organizaci místních svazových odboček byla zvolena kvóta 

šesti členů. Při tomto minimálním počtu se mohl samozřejmě se 

75 Častěji se spíše používalo i vzhledem к neexistujícímu stálému sekretariátu označení 
tajemník či jednatel. 
76 Dle dostupných pramenů se к tomuto kroku nemuselo přikročit za prvních deset let 
existence svazu ani jednou. 
77 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Stanovy Českoslovanského Abstinentního Svazu.§ 9 
str. 8 
78 Tamtéž § 10 
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svolením správního výboru utvořit místní odbor. Neboť vznik odboru 

musel být nahlášen na místodržitelství, putovala zpráva o utvoření 

nejdříve do správního výboru, ten jej poté nahlásil na místodržitelství, ale 

jména funkcionářů, kteří byli zvoleni za místní odbor už musel nahlásit 

odbor sám. 

Práce odborů nebyla omezena jejich okrskem, mohli zasahovat i do 

nejblíže sousedních politických okrsků a tam se starat o zakládání 

nových odborů. Řízení odborů pak obstarávaly valné hromady ( na 

počátku roku, к usnášení bylo potřeba minimálně 5 členů a pokud se do 

půl hodiny nesešel ani tento počet, usnášela se valná hromada v počtu 

jakémkoliv, volila delegáty do ústředního sboru, či navrhovala čestné 

členy), členské schůze (konání alespoň jednou za měsíc, pokud možno 

spojovány s přednáškami, rozhodovala při nich prostá většina, řešili se 

věci spojené s běžným chodem odboru) a výbor (skládal se ze tří členů -

předseda, jednatel, zapisovatel, při větším počtu členů odboru se mohly 

utvořit i funkce místopředsedy, knihovníka apod.). § 15 pak ještě 

umožňoval utvoření odboru stavovského, a to za předpokladu existence 

minimálně patnácti členů stejného stavu ve svazu, čehož například 

učitelé či lékaři brzy využili. 

Jen pro doplnění je třeba uvést důvody, kdy mohl být místní odbor 

rozpuštěn. Dělo se tak v případě, že počet jeho členů klesl pod 579 či 

neplnil-li spolkových účelů. 

Pokud bylo v určitém okrsku více odborů či spolků, mohl správní 

výbor svazu přistoupit к jejich sloučení do okrskové organizace, kterou 

bylo nutno povolit místodržitelstvím, ale nebylo třeba к tomu změny 

svazových stanov a stačilo usnesení správního výboru. Ke vzniku žádné 

okrskové organizace však v průběhu existence Českoslovanského 

abstinentního svazu nedošlo. 

79 U stavovského odboru nesměl počet členů klesnout pod hranici deseti. 
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§ 20 pojednával o řešení situace při sporu mezi členy spolku. Výbor 

měl v takovém případě svolat smírčí soud, do něhož by každá strana 

zvolila 2 činné členy. Ti by pak společně zvolili pátého člena jako 

předsedu a vynesli by rozsudek, proti kterému nebylo odvolání. 

Abstinentní hnutí však mělo tolik práce s prosazováním svých myšlenek 

mezi veřejností, že к smírčím soudům vůbec nedocházelo. 

Na závěr vybírám ze zvláštních ustanovení: „§ 21. Sídlem prvního 

odboru a ústředního sboru je Praha, jednací řeč česká. Svaz i jednotlivé 

odbory mají právo míti vlastní odznaky i razítka. § 22. Svaz zanikne, 

bude-li vněm a ve spolcích vněm zastoupených méně než 100 členů. 

Stane-li se to, neb bude-li úředně rozpuštěn, odevzdá poslední výbor 

spolkové jmění jiné české protialkoholní korporaci. Obnoví-li se svaz do 

5 let, což se stane přijetím §§ 2,4 d těchto stanov, musí mu ono jmění 

býti vydáno."80 

Po dobu více jak čtyřiceti let trvání Českoslovanského (později 

Československého a Českého) abstinentního svazu došlo pouze ke třem 

zásadním proměnám stanov a to vletech 1923, 1939 a 1948, přičemž 

změny z roku 1939 byly vynuceny odtržením Slovenska od zbytku 

republiky a ty z roku 1948 nutností úpravy ideologického působení svazu 

po únorovém převratu. 

80 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Stanovy Českoslovanského Abstinentního Svazu.§ 21. 
a 22. str. 11 
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5.3 Činnost svazu v prvních měsících existence 

Hned od ustavení svazu v říjnu 1908 se protialkoholní aktivity 

rozběhly do té doby nevídaným způsobem. Přispěl k tomu zásadní měrou 

velký zájem o nově vniklý útvar, který se odrážel v desítkách dopisů 

přívrženců abstinence došlých svazovému vedení. To získalo jako své 

první sídlo prostory v Hygienickém ústavu české univerzity, v ulici Na 

Bojišti v Praze 2. Limitujícím faktorem při komunikaci snově 

vznikajícími odbory byl fakt, že všudypřítomný nedostatek finančních 

prostředků nedovoloval svazu vydávat svůj ústřední časopis. Ačkoliv se 

na několika schůzích projednávaly návrhy o převzetí Hlobilových 

Zdravotnických rozhledů za organizační věstník svazu, vždy se muselo 

po spočítání nákladů od tohoto úmyslu odstoupit.81 Přistoupilo se proto 

к rozšiřování tzv. Oběžníků odborů Českoslovanského abstinentního 

svazu. Tento pozoruhodný fenomén vznikl především zásluhou jednatele 

Stanislava Kukly, který ve svém volném čase ručně vytvořil několik 

desítek zápisů do obyčejných sešitů. V nich uvedl instrukce pro zájemce 

o sdružování abstinentů v místních regionech a ty pak rozeslal na první 

adresy ze seznamů, které pro každý sešit speciálně vytvořil. Na prvních 

stránkách stručně představil historii protialkoholního boje v Čechách, 

informoval o utvoření centrálního svazu, vyzval к účasti na svazových 

aktivitách a požádal adresáty o sdělení několika odpovědí na předkládané 

otázky.82 Ty měly být zapsány do sešitu a nejpozději do tří dnů 

přeposlány na adresu následující v seznamu. Návrhy témat, které měly 

být zapisované do sešitu měly vlastně suplovat chybějící statistické údaje 

o přívržencích abstinence či ostřízlivění. „Do oběžníků zapisujte kolik 

má členů Váš odbor, zda pořádal nějakou akci, s jakým úspěchem se 

setkala. Dále jakých prostředků užíváte při své práci, jakým směrem se 

81 AMP, f. Čsl. Abst. svaz.Kartón 1. Zápisy ze schůzí Českoslovanského Abstinentního 
svazu. 1908 
82 AMP, f. Čsl. Abst. svaz.Kartón 1. Oběžníky odborů Čsl. Abst. svazu. 
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hlavně nesou Vaše snahy, jak se Vaše aktivity dívají neabstinenti. Na 

závěr prosím uveďte, jaké zkušenosti odbor při své práci nabyl a návrhy, 

jak by mohly pracovat odbory obecně a jak by měla postupovat 

centrála."83 

Oběžníky se setkávaly s velkým zájmem mezi oslovenými a 

přinášely mnoho zajímavých poznatků pro práci celého svazu. Mnoho 

dobrovolných organizátorů místních spolků informovalo o zvyšujícím se 

zájmu obyvatel o protialkoholní otázku a přikládalo prosby o uskutečnění 

odborných přednášek. Ty byly realizovány členy ústředí svazu a pro 

objednavatele byly zdarma, kromě vyplacení výloh za cestovné a 

ubytování. Přednášející s sebou vždy vozili omezené množství letáků a 

informačních materiálů, prostřednictvím nichž se o hlavních cílech a 

účelech svazu dozvídalo široké spektrum veřejnosti. 

Výdaje za výrobu propagačních materiálů, svazových legitimací a 

svazové korespondence byly kryty z příspěvků členů svazu a subvencí, 

které byly obratem к tomuto účelu používány. К 31. prosinci 1908 tak 

byl stav pokladny svazu 364 korun, 54 haléřů.84 

К zlepšení finanční situace svazu byly rozesílány žádosti o 

poskytování finanční podpory svazu do mnoha institucí, na které však 

většinou nebylo vůbec reagováno, či s odmítavým stanoviskem. 

Odůvodněním žádostí byl apel na budoucí rozvoj hospodářství a 

blahobytu národa, kterému musí předcházet omezení pijáctví.85 Jedinou 

subvenci tak v roce 1908 svaz obdržel od c.k. ministerstva vnitra 

v hodnotě 200 korun a od české spořitelny částku 40 korun. 

Zvýšená svazová aktivita v prvních měsících existence svazu však 

přinášela své výsledky především v utváření stavovských či místních 

odborů svazu a užší spoluprácí s volnými abstinentními sdruženími. Do 

83 tamtéž 
84 Finanční vyúčtování za rok 1908 se nedochovalo, vycházím tak z údajů vyúčtování za 
rok 1909, uloženém v AMP, f. Čsl. Abst. svaz o stavu financí svazu к 31. prosinci 1908. 
85 Tamtéž, Žádost o příspěvek na činnost Českoslovanského Abstinentního svazu, dříve 
Zemského spolku proti alkoholismu. 
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konce roku 1908 se utvořily a zahájily svou činnost86: Lékařský odbor 

Českoslovanského Abstinentního Svazu v čele MUDr. Janem Šimsou, 

Učitelský odbor Českoslovanského Abstinentního Svazu v čele 

s učitelem Janem Nepokojem, Pražský odbor Českoslovanského 

Abstinentního Svazu v čele s učitelem Josefem Pokorným, Severočeský 

odbor Českoslovanského Abstinentního Svazu v čele s účetním Laďkem 

Kuncířem, místní odbor Českoslovanského Abstinentního Svazu 

v Berouně v čele s úředníkem Luďkěm Svobodou, místní odbor 

Českoslovanského Abstinentního Svazu v Jablonné n. Orlicí v čele 

učitelem Josefem Pěšinou, místní odbor Českoslovanského 

Abstinentního Svazu v Litomyšli v čele s obchodníkem Františkem 

Marxem, místní odbor Českoslovanského Abstinentního Svazu 

v Rychnově n. Kněžnou v čele s lékařem Antonínem Ledačem, místní 

odbor Českoslovanského Abstinentního Svazu v Bystřici p. Hostínem 

v čele s odborným učitelem Františkem Sídlem, místní odbor 

Českoslovanského Abstinentního Svazu v Prostějově v čele s kaplanem 

Bedřichem Konaříkem, Valašský odbor Českoslovanského Abstinentního 

Svazu ve Valašském Meziříčí v čele lékařem Josefem z Kraiczû a místní 

odbor Českoslovanského Abstinentního Svazu v Polské Ostravě pod 

vedením odborného učitele Karla Kapličky.87 Do konce roku 1908 se tak 

abstinentnímu hnutí přihlásilo přibližně 1200 přímých členů, ovšem 

přibližně třetina z nich poté nezaplatila povinné příspěvky a šlo je proto 

považovat za pouhé sympatizanty.Přesné a podrobné statistiky se bohužel 

nedochovaly.88 

86 Tamtéž, Odbory Českoslovanského Abstinentního Svazu vzniklé v roce 1908. 
87 Třeba doplnit, že dle usnesení z výborové schůze 17.12.1908 se ponechávalo na 
možnostech jednotlivých odborů, jakou částkou přispějí na financování společné věci a 
naopak byla nabízena podpora ve formě půjček. 
88 V archivu AN M se ve fondu Čs. Abst. Svazu objevuje ve vzpomínkách Ant. Mareše číslo 
převyšující 3000 členů, ale nejsou к němu uvedeny žádné zdroje a dle dostupných 
informací z j iných pramenů lze považovat toto číslo za přehnané. 
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Osvětová činnost celého hnutí za rok 1908 zahrnovala celkově na 

30 přednášek89, vydáno bylo 174 000 různých tiskopisů o přibližně 

58 000 stranách.. Mimo to bylo otištěno v dvaceti listech provolání 

к studentstvu, v třiceti listech předsjezdové provolání „Pro lepší 

budoucnost národa" a v deseti listech provolání proti oslavování Nového 

roku požíváním alkoholických nápojů. Rozsáhlá byla i korespondenční 

aktivita, vždyť za celý rok bylo rozesláno přes 4000 dopisů, článků, 

žádostí a různých tiskopisových zásilek.90 

89 Nejčastějšími řečníky byli:Dr. Gustav Kabrhel, Dr. Břetislav Foustka, Dr. Tomáš 
Masaryk, Dr. Stanislav Růžička a Dr. Jan Šimsa 
90 AMP, f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Jednatelská zpráva Českoslovanského Abstinentního 
Svazu. 
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6. Klidná léta 1909- 1911 

6.1 Období stabilizace 

Ani v letech následujícím po založení Českoslovanského 

Abstinentního svazu v roce 1908 nedošlo к zásadnější změně strategie 

prosazování jeho snah a působení na veřejnost, spíše šlo o období 

stabilizace uvnitř struktury svazu samotné a zlepšování komunikace mezi 

odbory a ústředím. To změnilo adresu svého setrvání a sekretariát91 se 

přestěhoval do pronajatých prostor v Náplavní ulici č. 6 na Praze 2. 

Pro lepší organizaci rozrůstající se agendy měl být podle záměrů 

svazového ústředí během léta 1909 svolán do Prahy III. český 

protialkoholní sjezd. Celá otázka ohledně organizování sjezdu se 

probírala na většině členských schůzí v první polovině roku 1909, 

dokonce již byly obeslány odborové organizace s žádostí o přípravu 

referátů o činnosti za dobu od vzniku svazu. К náhlé změně došlo až 

v květnu, kdy jednatel svazu Kukla ohlásil úmysl zúčastnit se v letním 

období studijního pobytu v Berlíně. Jak důležitou osobností Kukla je a 

zároveň jaký význam má jednatelská funkce pro svaz celý92 se ukázalo 

vzápětí, kdy bylo svazovým ústředím konstatována nemožnost konání 

sjezdu po dobu Kuklovi nepřítomnosti a odložení svolání sjezdu na 

podzim. Finanční, časové i organizační problémy však nakonec stejně 

uspořádání III. protialkoholního sjezdu v roce 1909 neumožnily a svaz se 

omezil na podporu a propagaci manifestační schůze pořádané 

Studentským sdružením abstinentním.93 

91Ačkoliv oficiální korespondence svazu označuje adresu jako sídlo „sekretariátu", jednalo 
se spíše o občasně využívanou místnost sloužící к administrativní potřebě, neboť sekretariát 
v němž by se práci sekretáře mohl plně a po veškerý svůj čas věnovat jeden nebo více lidí 
vznikl až v roce 1911. 
92 To naznačuje i ocenění jeho práce, neboť z nízkého rozpočtu svazu získával tajemník 15-
30 korun ročně. Ten se však tohoto platu často dobrovolně vzdával ve prospěch svazu. 
93 Uskutečnilo se v sále Hlaholu 29. října 1909 a s referáty na něm vystoupili např.: Dr. T. 
Masaryk a Dr. B. Foustka. 
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Přes neúspěch při snaze o pořádání sjezdu se svazovým činovníkům 

dařilo zdárně pokračovat v šíření abstinentních myšlenek pomocí řady 

přednášek a především tiskem. Jako příklad četnosti přednášek uvádím 

jejich výčet za měsíc březen roku 1909:94 

Prof. Foustka Beroun 

Redaktor Kůhnel Praha - Smíchov 

MUDr. Simsa Rožmitál 

Jednatel Kukla Most 

Jednatel Kukla Kyšperk 

Jednatel Kukla Jablonné nad Orlicí 

MUDr. Kabrhel Praha 

Celkem jich svazem vyslaní řečníci přednesli za období leden 1909 

až prosinec 1910 přibližně 140, což při vědomí, že tak činili ve svém 

volném čase vzbuzuje respekt. Za stejné období vykázal svaz odeslání 

cca 7500 různých dopisů, zpráv a tiskopisů, jejichž hlavní náplní bylo 

upozorňování na důležitost protialkoholní práce, obracení se s žádostmi 

především o finanční podporu na různé spolky a úřady, či výzvy 

к součinnosti a podpoře činnosti svazu. Do tohoto čísla nejsou započteny 

desítky tisíc propagačních materiálů, především letáků, které byly 

stylizovány MUDr. Šimsou, rozdávány při většině svazových aktivit, 

maminkám při očkování, nemocenskými pokladnami dělníkům, 

roznášeny dobrovolníky z řad členů apod.95 Tím byly naplňovány hlavní 

cíle vytčené ve svazových stanovách a konkretizované na jednáních 

ústředního výboru, ze kterých cituji: „a) Obecně poučovat o alkoholní 

94 AMP.f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 2. Jednatelská zpráva Českoslovanského Abstinentního 
Svazu za rok 1909. 

95 V tomto období bylo šířeno deset druhů letáků: „Vzhůru k obrodné práci v českém 
národě", „Pro lepší budoucnost národa", „Několik výroků o pivě, víně a kořalce", 
„Nedávejte svým dětem.. . ." , „Co má žena a matka věděti o pivě, víně a kořalce", „Varujte 
se kořalky", „Co má dělník věděti o pivě, o kořalce a o víně?", „Co má každý věděti o pivě, 
o kořalce a o víně", „Několik slov pravdy o pivě" a „Tekutý chléb". 
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otázce přednáškami, letáky, brožurami, zásobováním časopisů vhodnými 

notickami a články, b) působit na různé úřady, spolky a jiné korporace 

opětovnými žádostmi o součinnost, c) zodpovídat pravidelně dotazy 

nejen členské základny, d) chránit především děti před návykem piti 

opojné nápoje, e) získání žen pro práci za ostřízlivění, f) soustavně 

pracovat mezi dělnictvem g) jasně se distancovat od podvodné kampaně 

proti opilství h) soustředit svou činnost na z hlediska alkoholismu 

problémové oblasti - východní a jižní Čechy, Českomoravská vysočina, 

Valašsko, Ostravsko, i)bojovat co nejodhodlaněji proti tzv. pivnímu 

nebezpečí, j) co nejrozhodněji se stavit proti zlozvyku slaviti obžerstvím 

odchod starého a příchod nového roku.96 

Tyto poměrně konkrétní směrnice jasně odrážejí prioritní oblasti 

svazového působení, ovšem к některým je třeba detailnějšího vysvětlení. 

K bodu a) lze podotknout, že svazové příspěvky členů a obdržená 

subvence, o kterých se ještě zmíním dovolili svazu začít vydávat a šířit 

vlastní brožury.97 Především z těch pak svazoví činovníci sestavili 

kolekci spisků vhodných ke studiu alkoholní otázky, к zařazování do 

knihoven apod. Vhodným nástrojem pro jejich šíření bylo poté zřízení 

ústředního skladu protialkoholních brožur. Pro oslovení co nej širších 

vrstev obyvatelstva učinil svaz zkoušku s agitací pomocí plakátů, která 

byla velmi úspěšná a brzy rozebrané plakáty musely být tištěny v druhém 

vydání. Nedostatek finančních prostředků naopak nedovolil vydání 

nástěnných obrazů, po kterých byla mezi odbory silná poptávka. Obrazy 

pak byly vydány až v roce 1914. 

Bod e) týkající se spolupráce svazu s ženami byl realizován 

kooperací s několika ženskými spolky, vydáním cca 60 listů 

96 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Zápisy ze schůzí Čsl. Abs. Svazu 1906-1909. 
97 Vle tech 1909-1910 byly vydány: Doc. Dr. Břet. Foustka: „Abstinence jako kulturní 
problém", Prof. MUDr. G. Kabrhel: „O významu malých dávek alkoholních", Stan. Kukla: 
„Hospodářský význam ostřízlivění. Příspěvek ku snahám o větší hospodářské 
osamostatnění", Dr. Hugo Hoppe: „Pivní nebezpečí. S dodatkem St. Kukly: Jak může 
jednotlivec protialkoholně pracovat?", Pavla Moudrá: „Alkoholism a žena", MUDr. Jar. 
Barth: Alkohol a dítě. 

50 



s provoláním „Ženskému světu českému" a zapojením oblíbené 

spisovatelky a překladatelky Pavly Moudré do protialkoholní 

knihovničky jejím spisem „Alkoholism a žena"98. 

К osvětové práci mezi dělnictvem (bod f) vydal svaz leták „Co má 

dělník věděti o pivě, o kořalce a o víně", který byl šířen prostřednictvím 

zaměstnavatelů, nemocenských pokladen a různých dalších korporací. 

Mimo to byly pořádány mezi dělnictvem mnohé přednášky. Koncem 

roku 1910 však tuto funkci nepřímo převzalo nově utvořené „Sdružení 

dělnických abstinentů". Zdá se, že svaz neměl přímý podíl na založení 

tohoto sdružení, ale nepřímý vliv lze předpokládat. 

Zajímavou, ale poměrně nepříjemnou součástí protialkoholní práce 

svazu v prvních letech po jeho vzniku byla akce proti podvodu 

s prostředky proti opilství (bod g). V roce 1910 se totiž v tisku počali 

občasně objevovat inzeráty doporučující zvláštní prostředky proti 

opilství. Brzy se ukázalo, že se jedná o lahvičky s bezcennými tekutinami 

nulového efektu, které pouze lákali peníze z kapes občanů. Byly 

prodávány v rozmezí 50 h. až 12 korun a například v Německu se dle 

informací domácího tisku podařilo malé skupině podvodníků získat tímto 

způsobem přes 300.000 marek. Svaz na tyto podrobné praktiky 

98 
Oblíbená autorka ve své knize uvádí několik rad pro ženy. Moudrá, P.: Alkoholism a 

žena. Praha, 1910. str. 11. - 1/ Vař chutné a výživné pokrmy, nedávej do nich mnoho soli, 
pepře aj. koření, poněvadž vzbuzují pocit žízně, nešetři však za to mlékem a vejci. Pokrmy 
podávej muži vždy včas. Pamatuj, že žena, jež nepořádně nebo špatně vaří, vyhání muže do 
hospody. 
2/ Nekupuj piva, vína, moštů, kořalek ani j iných alkoholních nápojů. Náhradu za ně Ti 
poskytnou líhuprosté nápoje, káva, čaj, kakao, čerstvá voda s citronem atd a hlavně mléko, 
j ež občerstvuje, živí a posiluje zároveň. Mléko jest opravdový tekutý chléb. 
3/ Nepij sama nikdy doma ani v hostinci alkoholních nápojů a dávej svou zdrženlivostí 
muži dětem dobrý příklad. 
4/ Uprav svůj byt vkusně, pohodlně a útulně, udržuj jej v čistotě a pořádku, aby se v něm 
Tvému muži i dětem líbilo, neztrpčuj muži pobyt doma zbytečnými hádkami a 
malichernými sváry, ale naopak hleď mu je j všemožně zpříjemniti. 
5/ Podnikej s mužem a dětmi vycházky do volné přírody-jež ovšem nesmí končit v nejbližší 
venkovské hospodě-, navštěvuj s ním přednášky, výstavy atd,. bav se s ním o věcech, které 
ho zajímají, čítej s ním večer dobré knihy z lidové knihovny, nebo dobrý časopis a ukazuj 
mu takovým způsobem jiné ušlechtilejší zábavy než je vysedávání v hospodě. 
6/ Přihlas se s mužem i dětmi za člena abstinentního spolku. 
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upozorňoval v Abstinentní korespondenci" a na jeho adresu docházelo 

množství dotazů souvisejících s tímto problémem. 

Vytipování nej rizikovějších oblastí zasažených „kořalečním 

morem" (bod g), proběhlo na základě zpráv informátorů z jednotlivých 

regionů, z dědictví Zprávy zemského výboru království Českého o 

rozšíření kořalečního moru v království Českém a z ostatních referátů 

pronesených především na VIII. mezinárodním protialkoholním sjezdu 

ve Vídni.100 Na takto vybrané oblasti byla zaměřena velká pozornost při 

plánování rozvrhu přednášek, směřovaly tam první vytvořené oběžníky, 

zřizovaly se odbory a spolky a okresní výbory byly opakovaně vyzývány 

к bedlivějšímu monitorování situace například pomocí letáků „Varujte se 

kořalky". 

К tomuto bodu je třeba dodat, že statistických údajů o zvýšené či 

snížené spotřebě tvrdého alkoholu, profily vrstev nej častějších skupin 

konzumentů, či údaje o vzniku nebo zrušení palíren a zařízení sloužících 

především ke konzumaci tvrdého alkoholu, byl naprostý nedostatek a 

většina dostupných informací pocházela z několik let starých zdrojů, o 

jejichž relevanci lze s úspěchem pochybovat. 101 

Překvapivě minimum zpráv se dochovalo o akcích Abstinentního 

svazu při událostech spojených s bojkotem pití piva, po jeho zdražení 

pivovarským kartelem v roce 1908. Na výborových schůzích se většinou 

pouze konstatovala nutnost využít příznivé atmosféry ve společnosti, 

způsobené jejím odmítavým postojem ke zdražení piva. Většinu 

informací tak lze čerpat z „Práva lidu", které po celý rok 1908 

informovalo většinou o postoji dělníků к realizované blokádě.102 Je 

99 Protialkoholní korespondenci rozesílal svaz zdarma redakcím většiny českých listů. 
Redigovali j e prof. Kabrhel, prof. Foustka, Dr. Barth a Pavla Moudrá. 
100 Viz. Předcházející kapitoly. 
101 Např. do Zemské zprávy z roku 1901 většina respondentů uváděla spíše než počty 
konzumentů své subjektivní názory, do kterých se promítaly osobní sympatie a především 
nechuť к vypracování odpovědí obecně. 
102 1. května 1908 j e v Právu lidu otištěn celostránkový inzerát vyzývající к pokračování 
bojkotu piva a naopak konzumaci Maršnerových šumivých limonád, 23. července 
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pravdou, že období blokády, o které se dokonce živě diskutovalo na I. 

sjezdu rakouských abstinentů ve Vídni, zastihlo svaz v době klíčové 

reorganizace, ale dalo by se předpokládat, že se pokusí z podobné akce 

vytěžit více. Do diskuze alespoň svaz přispěl vydáním Hoppeho brožury 

„Pivní nebezpečí", která měla svůj význam v ozřejmování nebezpečnosti 

konzumace piva. Brožura vyvolala nevoli mezi většinou obyvatelstva, 

protože pivo bylo bráno jako samozřejmý doplněk stravy, ba stravu 

někdy nahrazující.103 

Větší pozornost svaz nevěnoval ani svépomocné akci českých 

pivařů, kteří si totiž oblíbili vaření piva v domácnostech. Pracovníci 

svazu na nevhodnost tohoto počínání upozornili při několika 

přednáškách, vydali leták „Několik slov pravdy o pivu", ale dále se tímto 

trendem, který však neměl dlouhého trvání, nezabývali. 

Na závěr roku 1910 přistoupil svaz к masivní propagační akci 

vyzývající veřejnost к slavení příchodu nového roku bez konzumace 

alkoholických nápojů. К tomu byly ve velkých městech vylepovány 

desítky plakátů a v tisku vycházely provolání к mírným oslavám konce 

roku a příchodu nového. Apelovaly především na vstup občanů do 

nového roku „s jasnou myslí a vědomím práce, která je v nadcházejícím 

roce čeká."104 

22. února 1911 konal svaz řádnou valnou hromadu, na které byla 

bilancována činnost za období od založení svazu, zvolen byl nový 

správní výbor a schválena též byla pokladní zpráva. 

Nový správní výbor měl tuto podobu: prof. Dr. Břetislav Foustka -

předseda, Dr. Alice Masaryková - místopředsedkyně, Dr. Jaroslav Barth 

- jednatel, Ludila Barthová - pokladnice. Členy výboru se stali: Dr. E. 

Beneš, J. Kühnel, Dr. A. Mayer, prof. Dr. A. Miřička a prof. Dr. Jan 

informuje list o svolání táboru lidu v Praz VII na protest proti zdražení piva, po celé září 
pak informuje o opakovaných akcích vyzývajících к pokračování bojkotu. 
103 V době bojkotu se například ukázalo, že slévači ve vysočanské továrně Kolben-Daněk, 
dostávají к občerstvení v převážné většině místo vody pivo. 
104 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 4. Propagační materiály. 

53 



Šimsa. Vzhledem к velkým zásluhám o činnost svazu byl jmenován Dr. 

Gustav Kabrhel protektorem svazu, což byla obdobná funkce s dnešním 

titulem čestného předsedy.105 

Pokladní zpráva z tohoto období se sice nedochovala, ale 

к dispozici jsem měl knihu příjmů a vydání za roky 1909-1910, ze které 

jsem se pokusil sestavit následující přehled: 

Vyúčtování za rok 1909106 

Příjmy К h Výdaje К h 
Stav pokladny 
к 31. 12. 1908 

366 54 Honorář sekretáře 180 

Členské příspěvky 349 69 Jednatelská vydání 264 80 
Subvence a dary Tiskopisy 285 23 
Městská rada král. 
Hlav. m. P - 300 

Poštovní spořitelna 11 85 

Radlická mlékárna 

100 

Celkově 741 88 

Dr. Zátka v Karlině 

50 
Česká spořitelna 

v Praze 40 

Stav pokladny к 31.12. 1909 812 52 

Městská spořitelna 

v Chrudimi 20 

Z toho v: 

Městská rada 
v Karlině 20 

V poštovní spořitelně 361 12 

Okresní výbor 
v Pardubicích 20 

Ve vinohradské záložně 108 70 

Městská spořitelna 

v Příbrami 20 

V obchodní záložně v Praze 337 55 

Česká akc. 
mlékárna v Praze 
10 

Hotovost 5 15 

J. Staněk, 
knihtiskárna 
v Nuslích 10 

105 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Podklady к otištění pro redakce novin. 
106 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kniha příjmů a vydání v letech 1909 - 1910. 
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Okresní výbor 
v Chotěboři 5 

Okresní výbor 
v Mělníku 5 

Sdružení akad. 
vzděl. žen v Praze 
5 

Městská rada 
v Zásmukách 5 

610 

Inzerty 127 

Letáky 39 50 

Odznaky 22 92 

Různé 9 99 

Celkově 1554 40 

Vyúčtování za rok 1910107 

Příjmy К h Výdaje К h 

Stav pokladny 

31.12. 1909 

812 52 Honorář sekretáře 535 

Členské příspěvky 301 Jednatelská jednání 330 51 

Subvence a dary Honoráře autorů 35 

C.k. ministerstvo 

vnitra 300 

Tiskopisy 801 18 

Městská rada král. 

hl. m. Prahy 300 

Učty nakladatelů 269 69 

Okresní výbor 
v Pardubicích 50 

Protialkoholní korespondence 74 19 

Městská rada ve 
Dvoře Králové 45 

Poštovní spořitelna 31 79 

Městská rada 

v Karlině 20 

Zařízení kancelářské 95 

Učit. jednota Budeč 

v Litomyšli 10 

Různé 60 20 

Měst. spořitelna 730 Celkově 2232 56 

107 tamtéž 
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v Libochovicích 5 

Brožury 375 30 

Plakáty 45 Stav pokladny к 31.12. 1910 753 26 

Letáky 526 01 Z toho: 

Inzerce 162 V poštovní spořitelně 137 56 

Úroky ze vkladů 27 65 Ve Vinohradské záložně 113 06 

Různé 6 34 V Obchodní záložně v Praze 422 52 

Celkově 2985 82 Hotovost 80 12 

Z porovnání údajů vyplývá, že členské příspěvky rozhodně 

nezabezpečovaly svazu potřebné prostředky a naopak jejich výše měla 

sestupnou tendenci. V kontrastu s tím však podle vyjádření čelních 

představitelů obliba hnutí mezi veřejností rostla a počet členů se 

soustavně zvyšoval. Muselo se tak zřejmě jednat většinou o členy 

pomocné či činné, kteří přispívali na krytí finančních potřeb svazu 

minimálními částkami. Ani mohutná oslovovací kampaň nepřinášela 

příliš pozitivních výsledků, neboť drtivá většina podniků či institucí na 

výzvy к podpoře svazu vůbec nereagovala, či zaslala negativní 

stanovisko. Rozšířit tak propagační činnost mohl svaz především díky 

dvěma dotacím od c.k. ministerstva vnitra a městské rady královského 

města Prahy. 

V závěru této kapitoly je třeba ještě uvést jednu zdánlivě 

nepodstatnou změnu, která však na fungování a organizaci svazových 

aktivit měla nepopiratelný vliv. Bylo jím odstoupení Stanislava Kukly 

z funkce jednatele, ke kterému došlo na konci roku 1909. Kukla ji 

vysvětloval časovou zaneprázdněností a ani přes úporné přesvědčování 

vedení svazu si ji nerozmyslel.108 Nepomohlo ani navýšení honoráře pro 

108 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 7. Svazová korespondence. Kukla svůj úmysl odstoupit 
naznačil j iž v první polovině rok Dr. Foustkovi a od té doby byl doslova bombardován 
dopisy straníků snažících se mu jeho záměr rozmluvit. 
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jeho funkci a Kukla se tak stal jen občasným dobrovolným řečníkem na 

svazem pořádaných přednáškách. Jeho funkci převzal Dr. Jaroslav Barth 

a zastával ji v souhrnu přes dva roky, během kterých se finanční 

ohodnocení funkce neobvykle zvedlo, ovšem úměrně s rozšiřujícími se 

aktivitami svazu celého. 
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6.2 Zaměřeno na učitelstvo 

Vstup do roku 1911 znamenal pro činovníky svazu začátek nové 

kapitoly po mnoha stránkách. Nejen, že se správa sekretariátu posílila o 

studenta Václava Janovského, nadaného studenta a člena svazu, ale 

měnila se i adresa svazové kanceláře s jejímž přesunem do nových 

prostor Diezenhoferova paláce na Smíchově bylo spojeno mnoho 

administrativních komplikací. Především se však na schůzích ústředního 

výboru započala živá diskuze nad možnostmi oslovování širších skupin 

obyvatelstva. Ta probíhala až do března 1911, kdy bylo rozhodnuto o 

konkrétních krocích dalšího směřování. V březnu svaz věděl o povolené 

subvenci od с. k. ministerstva v hodnotě 300 korun, měl již vyplacenu 

subvenci 100 korun od hlavního města Prahy (ta byla oproti minulému 

roku snížena o 200 korun) a proto mohl rozhodnout o pořádání akcí i 

s přihlédnutím к rozpočtovým možnostem. 

Hlavním tématem pro následující období se stala agitace zaměřená 

na učitelský stav, od které si abstinentní pracovníci poměrně logicky 

slibovali široké proniknutí protialkoholní myšlenky především do řad 

studentů, na které by poučení pedagogové při vzdělávacích aktivitách 

vhodně působili. 

První pokusnou akcí tohoto typu se stalo uspořádání 

protialkoholních kurzů vzdělávání pro učitele škol národních. Kurzy byly 

povoleny výnosem c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 8. dubna 

1911109 a pro jejich pořádání byly pronajmutí prostory měšťanské 

chlapecké školy ve Vladislavově ulici. Ačkoliv svazoví pořadatelé 

neměli ještě zajištěn tento souhlas, již od poloviny března rozesílaly 

zvací letáky do většiny škol v Čechách, Moravě i Slezsku a do termínu 

konání 14. a 15. března se к účasti přihlásilo 65 zájemců. 

109 Výnos c.k. ministerstva kultu a vyučování o povolení pořádání vzdělávacích kursů pro 
učitelstvo škol národních v oboru antialkoholismu. 
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Na kurzy samotné se v dubnu pak dostavilo 64 učitelů a ti vyslechli 

za dvoudenní školení celkem 6 referátů110, uskutečnili procházku Prahou 

s odborným výkladem, shlédli praktické ukázky protialkoholního 

vyučování mládeže a navštívili hygienický odborný ústav.111 

Sjezd byl organizačně i po obsahové stránce velmi dobře připraven, 

ovšem ze zápisů z přípravných schůzí se ukazuje jakou obětavost museli 

bezplatně tak konající organizátoři vyvinout, aby byl průběh zdárný. 

Nesmírně komplikované se ukázalo vyjednávání s pronajímateli 

místností pro přenocování účastníků, které nakonec muselo být vyřešeno 

sice bezplatným, ale ne příliš útulným ubytováním v tělocvičně 

chlapecké školy. Též sehnání množství preparátů, světelných obrazů, 

nástěnných obrazů112, diagramů a statistických přehledů nebylo zrovna 

jednoduchým ale především levným úkolem. V osobní korespondenci 

Dr. Břetislava Foustky dokonce nalezneme postěžování si nad absencí 

bývalého tajemníka a hlavního organizátora akcí Stanislava Kukly.113 

Ačkoliv tak většina účastníků kurzů vyjádřila na závěrečné debatě 

nadšení s formou i obsahem celého podniku, pro organizátory skončil 

hlubokou ekonomickou ztrátou."4 Proto hned druhý den po skončení 

kurzů zaslali předseda Dr. Foustka i místopředsedkyně Dr. Masaryková 

na с. k. ministerstvo kultu a vyučování, urgentní žádost o udělení 

subvence 500 korun. To bylo dobře o průběhu celého sjezdu 

informováno díky účasti okresního školního inspektora prof. J. Michla a 

к velké úlevě svazových představitelů subvenci povolilo. 

Umožnilo tak svazu, aby vyslyšel přání mnoha korespondentů, kteří 

byli informováni o zdárném průběhu sjezdu od jeho účastníků a 

110 Přednášeli: Dr. Břetislav Foustka: Alkoholism a kultura národů, Dr. August Miřička: 
Alkoholism a zločinnost, Dr. Stanislav Růžička: O vlivu alkoholu na tělesnou stránku 
člověka, Dr. Břetislav Foustka: Sociální a národohospodářský význam alkoholismu, Dr. 
Alice Masaryková: Alkoholism a škola a MUDr. Jan Šimsa: Odborný výklad výstavky 
protialkoholní - Praktické návrhy a dotazy. 
111 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Program vědeckého protialkoholního kursu pro 
učitelstvo. 
112 Viz příloha č. 12 
" 3 . Osobní pozůstalost prof. Dr. Břetislava Foustky 
1,4 Výlohy na pořádání kurzů se vyšplhaly na 602 korun a 82 haléřů. 
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vyjadřovali přání opakování kurzů v letních měsících. K tomu opravdu 

došlo a v červenci se uskutečnila akce s identickým obsahem v Příboru 

na Moravě při příležitosti krajinské výstavy a za velmi početného zájmu 

učitelů. 

Zřejmě posíleno úspěchem těchto akcí, pokusilo se vedení svazu 

získat pro příští rok větší obnos udělených subvencí. Jedinými výraznými 

přispívateli byli v té době c.k. ministerstvo vnitra, rada královského 

hlavního města Praha a pro rok 1911 díky dotaci i с. k. ministerstvo kultu 

a vyučování ve Vídni. A požadovaná výše subvencí pro rok 1912 nebyla 

vůbec skromná. C.k. ministerstvo vnitra obdrželo požadavek na 

příspěvek ve výši 3000 korun a rada hlavního města Prahy žádost o 600 

korun. Kromě toho byly obesílány samozřejmě i desítky dalších 

organizací"5, u těch se však většinou jednalo o prosbu o blíže 

nekonkretizovaný příspěvek. 

Argumenty abstinentů však nebyli ani zdaleka vyslyšeny. 

Z vídeňského ministerstva vnitra sice přišel příslib 300 korun, ale 

s jasným poselstvím o nemožnosti jeho zvýšení pro budoucnost, neboť 

300 korun bylo к podpoře spolku povoleno Jednou pro vždy."116 

Ani na radu hl. města Prahy zřejmě nezapůsobila obsáhlá žádost o 

subvenci, představující svaz jako budoucího garanta „omezení 

alkoholismu, které zmenší hospodářské škody, povznese zdravotnictví, 

mravní i hospodářskou úroveň celého národa a sníží nucené výdaje na 

oběti alkoholismu v chudinství, soudnictví, nemocnicích apod. 

Munificence rady král. hlav. města Prahy odměněna bude pak ziskem 

nových hodnot v národě..."'17 a udělila svazu stejně jako v roce minulém 

100 korun. 

115 Osloveny byly např.: Svaz českých měst, Česká spořitelna, Ústřední jednota učitelská, 
České místodržitelství, Lékařská komora atd. 
116 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 6. Informace o výnosu c.k. ministerstva vnitra o povolení 
subvence Českoslovanskému abstinentnímu svazu pro rok 1912. 
" 7 . AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Žádost o subvenci od rady hl. m. Prahy na rok 1912. 
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Dobrovolná činnost svazu však pokračovala dál a v souladu s cíli 

působení na učitelstvo byl v dubnu a květnu 1911 do obecných a 

měšťanských škol zadán dotazník „Jak je mezi českou mládeží rozšířeno 

pití alkoholu?". Blížilo se totiž konání druhého rakouského 

protialkoholního sjezdu ve Štýrském Hradci a svaz chtěl vystoupit 

s výsledky vlastního statistického průzkumu. Obesláno bylo přes 150 

škol a zpět se vrátilo přes 120 vyplněných dotazníků. Jejich výsledky 

nebyly povzbudivé a referovala o nich na sjezdu místopředsedkyně svazu 

Dr. Alice Masaryková. Ukázalo se, že ve skupině dětí ve věku okolo 10 

let pouhých přibližně 8% nepilo ještě piva, přes 70% dětí pilo již čaj 

s rumem nebo obecně lihové nápoje, 80% dětí chodí rodičům pro 

alkoholické nápoje do hostinců, 5% dostává к jídlu pravidelně 

alkoholické nápoje. V poznámkách o konkrétnějších poznatcích se 

nápadně často objevovala souvislost dětí agresivních, hrubých a 

zanedbanějších s vyrůstáním v rodině, kde se vyskytovaly problémy 

s alkoholem v hojnější míře. 

Referát Dr. Masarykové o výsledcích průzkumu měl mezi 

účastníky velký ohlas a ještě v průběhu sjezdu ji přijal na osobní 

konzultaci ministr vyučování hr. Stůrgh, který ji ujistil, že úřady 

podniknou mezi školní mládeží osvětovou akci a ministerstvo poskytne 

opětovně podporu na vzdělávací kurzy pro učitele.118 Delegace 

Českoslovanského abstinentního svazu na sjezdu byla dvojčlenná a 

kromě Dr. Masarykové ji tvořil i MUDr. Šimsa, který ve svém 

vystoupení shrnul působení svazu, hovořil o aktuálním zaměření na 

učitelstvo a zároveň představil sjezdových delegátům svou sbírku 

pomůcek k protialkoholnímu vyučování. 119 

118 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 2. Písemná zpráva o průběhu II. protialkoholního 
rakouského sjezdu ve Štýrském Hradci. 
119 К osvětě mezi pedagogy též významně přispělo studentské hnutí abstinentní, které 
rozeslalo v průběhu roku na většinu středních škol letáky a s nimi dotazníky zjišťující stav 
abstinentního působení na dotyčném ústavu. Výsledky nejsou к dispozici, v pramenech je 
pouze zmínka o tom, že na 36. ústavech byli zjištěni studenti abstinující a na 17 působily 
dokonce kroužky debatující o významu abstinence. 
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Činnost svazu od počátku roku 1911 tak zaměřila svou pozornost 

především na oblast vzdělávání lidí, kteří měli v popisu práce taktéž 

vzdělávat. Kromě toho však neustávala činnost propagační mezi 

ostatními vrstvami obyvatelstva, přidalo se několik nových odborů (např. 

v Petřvaldě, Kyjově), vydáno bylo několik nových brožur (např. MUDr. 

Šimsa: Degenerační vlivy alkoholismu na potomstvo či Dr. Barth: О 

chorobách pohlavních), realizováno bylo přes 80 přednášek, rozšířeno 

okolo 250 000 letáků a 20.000 spisků. Nej důležitější událost však přinesl 

samotný závěr roku, kdy bylo založeno Lidové sdružení abstinentní. 
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6. 3 Lidové abstinentní sdružení 

Vznik odborových organizací vtělených následně do struktur svazu 

byl po celou existence svazu přirozeným vyústěním snah skupin 

příznivců protialkoholního hnutí v Cechách o jistou míru autonomie 

v rámci jeho organizace. Ovšem krok skupiny členů svazu ze závěru roku 

1911 vedoucího ke vzniku abstinentního lidového sdružení je dodnes 

obestřen ne zcela vyjasněnými motivy. Jasné je to, že 17. prosince 1911 

se konala ustavující schůze nově vzniklého „Lidového sdružení 

abstinentního", za účasti šesti členů Českoslovanského abstinentního 

svazu.120 Těmi byli: Antonín Veselý, Jan Josef, Václav Rubeš, Jaroslav 

Petrbok, Josef Lohr a Anna Josefová a schůze proběhla v ústředí spolku 

českých žen v Praze, Spálené ulici. 

Proč však tito členové svazu, kteří doposud pracovali v pražském 

odboru a neměly by mít závažnějších důvodů k tak demonštratívni' akci, 

kterou založení lidového sdružení bezpochyby bylo, není ani s odstupem 

času jednoduché zjistit. 

Možných příčin je více. Působnost pražského odboru, který vznikl 

z členů původně zemského spolku se v průběhu prvních tří let existence 

svazu nevykazovala nijak zvlášť horlivou aktivitou, na což upozorňovaly 

mnozí z členů jiných odborových organizací jíž v průběhu roku 1910.121 

Dokonce se zdá, že po přejití jeho hlavních představitelů do vedení svazu 

na počátku roku 1908, ztratil pražský odbor jednotící vedení a v podstatě 

nevešel nově ani v činnost, i přesto, že v něm formálně bylo sdružováno 

80 členů. Zakladatelé lidového sdružení se tak mohli snažit znovuobnovit 

činnost tohoto odboru, otázkou však zůstává, proč tak nečinili v rámci 

odboru samého. 

120 Zápisy ze schůzí nově vzniklého lidového sdružení abstinentního v letech 1911-1914 se 
dochovaly v ojedinělém exempláři uchovávaném v AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 6 
121 Srov. se svazovou korespondencí došlou na správnímu výboru v roce 1910. AMP, f. 
Čsl.Abst. svaz. Kartón 7 
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Dalším možným motivem jsou čistě osobní, lidské pohnutky těchto 

zakladatelů, kteří mohli mít potřebu větší seberealizace v rámci svazu. 

Nasvědčovala by tomu i činnost některých ze zakladatelů ve dvacátých 

letech minulého století. Například Antonín Veselý kandidoval v roce 

1923 na svazového předsedu a Václav Rubeš dokonce třicet let122 

zastával funkci svazového sekretáře a především jeho zásluhou se pak 

zachoval rozsáhlý archivní fond svazu, který se i pokusil částečně 

uspořádat. Sám Rubeš ve svých stručných dějinách abstinence, které 

tvořil v závěru života, ke vzniku lidového hnutí uvádí: „Při ustavení 

Českoslovanského abstinentního svazu bylo téměř všemi účastníky 

zdůrazněno, že myšlenka ostřízlivění musí se dostati do všech vrstev 

národa, aniž by se dotýkala přesvědčení politického nebo náboženského. 

To bylo také důvodem, že několik pokrokových jedinců přišlo k tomu 

názoru, pomoci, šířiti abstinenci mezi lidem a tak bylo při svazu založeno 

Lidové sdružení abstinentní, jehož ustavující schůze se konala dne 17. 

prosince 1911."123 

Tento záznam nevnáší do otázky vzniku podstatnějšího osvětlení a 

stejně tak ani kapitola věnovaná počátkům svazu od druhého sepisovatele 

dějin hnutí, sekretáře svazu z let 1948-1950, Antonína Mareše124. Mareš 

ve své práci uvádí:" Protialkoholní hnutí nebylo záležitostí jen jednoho 

spolku, jedné skupiny zájmů. Bylo mnohotvárné, vyskytly se skupinky, 

které měly třeba jiný pohled na problém a po svém proti tomuto zlu 

bojovaly. Již při ustavování Českoslovanského abstinentního svazu 

v roce 1908 bylo na sjezdě zdůrazňováno, že myšlenka ostřízlivění 

122 Sekretářem svazu byl mezi lety 1917-1947. 
123 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 9. Dějiny abstinentního hnutí v zemích českých. Napsal 
Václav Rubeš. Strojopis. 
124 Třeba však uvést, že Marešovo dílo je při podrobnějším prostudování často Rubešovými 
dějinami inspirováno, ba některé pasáže jsou přímo jejich citací. Mareš však ve svých 
mnoha pracích bohužel neuváděl odkazy na prameny a literaturu, tudíž ověřování 
věrohodnosti jeho díla je často obtížné. Zároveň nelze přehlédnout silné ideologické 
zabarvení Marešových děl, ovlivněné především jeho mnohaletým členstvím v KSČ, 
započatým ve 20. letech minulého století, kdy jako horlivý člen strany vedl redakci 
levicově zaměřeného časopisu Jiskra na Třebíčsku a na konci dvacátých let agitačně působil 
na Kladně společně např. s Rudolfem Slánským. 
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národa se musí dostatí do všech vrstev společenského života, aniž by se 

dotýkalo osobního přesvědčení jednotlivců, ať politického nebo 

náboženského přesvědčení. Tak vznikly pobočné spolky. Jako bylo 

založeno sdružení abstinentů socialistů při sociální demokracii, tak bylo 

založeno lidové sdružení abstinentů."125 

Zatímco však u sdružení dělnických abstinentů, které Mareš 

nepřesně označuje názvem „sdružení abstinentů socialistů"126 se politický 

příklon к sociální demokracii dal logicky předpokládat, lidové hnutí mělo 

ve svých stanovách jasně zakotvenu naprostou politickou nestrannost. A 

aby se problematický vznik sdružení ještě více zkomplikoval, 

objevujeme mezi zakladateli a hlavními představiteli dělnického sdružení 

abstinentního pozdější dva zakladatele sdružení lidového, a to: Antonína 

Veselého a Václav Rubeše. 

Ať už ale byly pohnutky к utvoření lidového sdružení jakékoliv, 

pro mou práci je nej důležitější činnost, kterou sdružení začalo okamžitě 

po vzniku vykonávat a pro kterou ji v dějinách protialkoholního působení 

v Čechách patří nezbytná pozornost. 

Prvním počinem lidového sdružení ve dnech bezprostředně 

následujících po ustavující schůzi, bylo pořádání prvního abstinentního 

Silvestra v Praze. Sdružení tím okamžitě prokázalo schopnost přenášení 

abstinentních myšlenek do praxe. To stálo v jistém rozporu s činností 

členů svazového výboru, kteří sice o silvestrovských oslavách 

s oproštěním se od konzumace alkoholických nápojů často při 

přednáškách či prostřednictvím letáků pojednávali, konkrétní 

organizovanou akci však nepřipravili. 

Na první výborové schůzi, těsně před konáním silvestrovské zábavy 

proběhla debata o přijímaní nových členů do sboru, ze které vzešlo 

125 AHM, f. č s l . Abst. svaz. Karton Í.Mareš A.: Dějiny Československého abstinentního 
svazu v Čechách, inv. č. 8, str. 118. 
126 Volné sdružení dělnických abstinentů vzniklo v roce 1909, vydávalo časopis Abstinentní 
věstník a na Sdružení abstinentů socialistů se přejmenovalo až po vzniku Československé 
republiky. 
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usnesení přijímat stoupence za členy ve dvou kategoriích. První tvořily 

členové přímí, kteří J sou skutečnými abstinenty"127 a druhou členové 

nepřímí, za které byli považování ti „kdo jen mírně a nesoustavně 

požívají alkoholních nápojů, ale uznávají zásadu abstinence a chtějí pro 

hnutí pracovati."128 Do května 1912 se do sdružení přihlásilo 61 členů, 

kteří měli vyměřen vstupní poplatek 20 haléřů a stejná částka byla určena 

jako pravidelný měsíční příspěvek.129 

Činnost sdružení se odlišovala od běžných aktivit svazu především 

záměrem nepropagovat pouze samotnou abstinenci, ale také snažit se 

vzdělávat a vychovávat co nej širší vrstvy obyvatelstva. Proto mezi jeho 

propagační akce nepatřily v prvé řadě přednášky, ale především 

vycházky do přírody, či návštěvy muzeí a obrazáren. Často se též 

přistupovalo к pořádání literárních večírků se zábavným programem 

z jejichž účastníků se často stávali pozdější horliví členové a 

spolupracovníci sdružení a svazu. Do poloviny května 1912 tak proběhlo 

12 vycházek do muzea o obrazáren, 7 večírků s přednáškami, 1 

přednáška samostatná a 3 vycházky do přírody, přičemž při jedné z nich 

byla uskutečněna tzv. „Slavnost květů."130 

Pro účinnější organizaci akcí a lepší administrativní zajištění došlo 

19. května 1912 к přetvoření lidového sdružení abstinentního na „Lidový 

spolek abstinentní." Ten byl přijat jako spolek sdružený u 

Českoslovanského abstinentního svazu s právem vysílat na jeho ústřední 

sbor své delegáty a povinen přispívat na činnost svazu 5 pět korun ročně. 

127 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 6. Zápisy ze schůzí Lidového abstinentního sdružení 
(později spolku). 

Tamtéž 
129 Po celou dobu působnosti sdružení se objevují stížnosti na špatnou platební morálku 
členů, dokonce se na schůzi z dubna prodiskutovával návrh na zvolení důvěrníka určeného 
к vybírání poplatků, který byl však nakonec zamítnut. 
130 Jednalo se o vycházku spojenou s recitacemi a pozorováním zvláštností jarní přírody a 
konanou v parku sanatoria Dr. Šimsy. „Při této vycházce se objevil jakýsi plakát se zelenou 
žábou a některé noviny z toho odvodily, že abstinentní mají prapor s odznakem žáby (žije 
ve vodě a pije ji) a tisk pak bezmyšlenkovitě přijal toto sdělení a dlouho abstinenty se žábou 
spojoval" AHM, f. Čsl. Abst. svaz. Karton Í.Mareš A.: Dějiny Československého 
abstinentního svazu v Čechách, inv. č. 8, str. 112. 

66 



Za předsedu lidového spolku byl zvolen Antonín Veselý, místopředsedou 

se stal Jan Petrbok, jednatelem Jan Josef a pokladníkem Václav Rubeš. 

Zároveň s ustavením spolku vznikl jeho vzdělávací a agitační odbor, 

jehož předsedou se stal Jaroslav Štych. 

Činnost spolku vykazovala i nadále velkou aktivitu, která byla 

mocnou podporou pro svazové ústředí. To mohlo ocenit především akci 

zaměřenou na sokolstvo, kdy u příležitosti Všesokolského sletu v roce 

1912 spolek zřídil stánek s ochutnávkou nealkoholických nápojů a rozdal 

při té příležitosti 50.000 letáků s heslem „Sebeobrozením к svobodě 

národa". Tato akce sice dosáhla velkého ocenění mezi svazovými 

představiteli, ovšem přinesla mírný rozkol do spolku samého, jehož 

vedení se několik měsíců po skončení sletu nebylo možno domluvit na 

výši odměny pro prodávají ve stánku.131 

Ačkoliv rozvíjející se aktivity stále přiváděli několik desítek členů 

ročně, chyběla spolku možnost propagovat své aktivity v širším měřítku, 

neboť nebyl dostatek finančních prostředků na existenci vlastního listu. 

Po několikaměsíčním vyjednávání s vydavatelem Nové kultury Dr. 

Jaroslavem Bartlem se alespoň podařilo zřídit nepravidelnou přílohu listu 

s názvem „Ostřízlivění", do které přispívali významní odborníci z oboru 

lékařského i řadoví členové spolku. 

Pro osvětu mezi mládeží spolek přistoupil k do té doby 

neobvyklému způsobu prezentování abstinentních myšlenek formou 

loutkového divadla. Představení se odehrával každou neděli a většinu 

z nich sehrál sám předseda spolku Antonín Veselý. Dětská představení 

měla velký ohlas a výnos ze vstupného též výrazně pomáhal spolkové 

pokladně. 132 

Snad největším úspěchem, kterým se spolek mohl vykázat, bylo 

založení tří abstinentních restaurací v Praze. První vznikla na Valečku na 

131 Na protest proti těmto průtahům se dokonce člen Frišman vzdal svého členství ve 
výboru. 
132 Na dětská představení se navázalo i v době poválečné. 
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Královských Vinohradech, druhá pak v Ostrovní ulici. Na konci roku 

1912 pak ještě v Žitné ulici přibyla restaurace Sanitas133, která se pro 

budoucí léta stala jakýmsi protialkoholní práce v Praze, neboť se v ní 

scházeli hlavní představitelé svazu a pořádali se zde často výborové 

schůze. 

Za rok 1913 potom spolek vykonal 29 výborových schůzí, 21 

přednášek,134 24 vycházek s odborným výkladem,13' rozesláno přes 

10 000 letáků s tématem „V zájmu svého zdraví" a uspořádána výstava a 

prodej svazových brožur, který do spolkové pokladny přinesl 17 korun a 

34 haléřů. 136 

Všechny tyto akce musely být pořádány se zřetelem к neustálému 

nedostatku finančních prostředků, kterých svaz získával z členských 

příspěvků, dotací od svazového ústředí, drobných přispívatelů137 či 

prodeje svazových brožur. Čisté jmění spolku v závěru roku 1913 totiž 

obnášelo pouhých 165 korun. 

I proto se valné hromadě konané 28. února 1914 rozhodlo o zvýšení 

členského příspěvku o 10 haléřů, které bylo zdůvodněno jako nutný 

příspěvek pro vydávání přílohy Ostřízlivění, kterou členové spolku 

dostávali zdarma až do vypuknutí první světové války, kdy příloha 

přestala vycházet. 

Od ledna 1914 započal spolek s pořádáním jazykových kurzů, na 

kterých se vyučovala francouzština, angličtina, němčina a ruština a 

133 Její otevření 15. listopadu 1912 provázelo slavnostní provolání Dr. Alexandera Batěka 
s názvem: Abstinence jako mravní příkaz. 
134 Na žádost továrníka Waldesa proběhlo v jeho Vršovickém závodě pásmo jedenácti 
zdravovědných přednášek pro dělníky závodu, na kterých přednášeli Pavla Moudrá, Dr. 
Šimsa, Dr. Batěk, učitel Petrbok a dle dostupných informací se jednalo o zcela unikátní 
případ, kdy zaměstnavatel pořádal pro své dělnictvo podobný cyklus přednášek. 
135 Nejčastěji byla navštěvována staroměstská radnice, umělěcko-průmyslové muzeum, 
vyšehradská kasemata, radlické mlékárny či anatomický ústav český. 
136 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 6. Výroční zpráva Lidového spolku abstinentního 
v Praze za rok 1913. 
137 V roce 1912 spolek obeslal s žádostí o subvenci přes 400 podniků a institucí, ale 
kladnému vyřízení došlo pouze u 11 z nich v úhrnné částce 135 korun ( přispívateli se stali: 
Vydra z Prahy, Franěk z Pardubic, Waldes a spol. z Vršovic, manželé Frišmannovi, Bratří 
Zátkové z Budějovic, Dr. Bičiště z Prahy, Společnost výrobců sodových vod pro Prahu, 
Jindřich Fritz z Dejvic, Vysočanská mlékárna, Prof. Dr. Haškovec a Nemocenská pokladna 
elektr. podniků města Prahy), tamtéž 
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navštěvovalo je přes 60 žáků. Podobně hojnou účast měly i kurzy 

těsnopisu, které též pomáhaly alespoň v částečném naplňování spolkové 

pokladny. Neočekávanou ranou pro organizaci celého spolku však byla 

první polovina března, kdy musel uprchnout do Německa zakladatel a 

první jednatel spolku Jan Josef, který se již zpět do Čech nikdy nevrátil. 

Přesto se ještě v květnu podařilo zorganizovat pronajmutí stánku na 

hospodářské výstavě, který představoval nabídku nealkoholických 

nápojů a zájemcům bylo rozdáváno množství propagačních letáků, za což 

organizátoři od správců výstavy obdrželi pochvalný diplom. 

Nepřehlédnutelnou akcí též byly opakované protesty proti prodávání 

cukrovinek s likérovou náplní, jíž bylo dosaženo vydání úředního zákazu 

prodeje těchto dezertů mládeži. 

Události spojené se začátkem první světové války zapůsobili 

neblaze na činnost celého svazu i na lidový spolek samotný. Ten se však 

na rozdíl od upadající činnosti svazového ústředí snažil pokračovat ve 

většině svých aktivit. Dokresluje to zápis z 11. výborové schůze spolku 

ze dne 15. října 1914. Té se zúčastnila tehdejší jednatelka 

Českoslovanského abstinentní svazu Hostinská, která „si stěžuje na Dr. 

Bartha a prof. Foustku, kteří nejeví v nynější době nej menší starost o 

nějakou činnost a vytýká jim ostře, že se o svaz vůbec nestarají, takže po 

několikerém úsilí ani výborovou schůzi nebylo možno konat. Na druhé 

straně zajímá se však péčí o spolek a jeho činnost a ráda by viděla, kdyby 

i svaz pracoval jako my."138 Hostinská byla na stejné schůzi požádána o 

převzetí jednatelské funkce ve spolku, neboť dosavadní jednatel J. Václ 

sej í neočekávaně vzdal. 

První válečné měsíce poznamenali činnost spolku především 

odchodem mnoha jeho členů na frontu a vzhledem к napjaté situaci se 

zcela ustoupilo od pořádání vycházek a poklesla výrazně i přednášková 

činnost. Jednou z nich však byla pozoruhodná přednáška tehdejšího člena 

138 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 6. Zápisy ze schůzí Lidového abstinentního sdružení 
(později spolku). 
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Českoslovanského abstinentního svazu Dr. Eduarda Beneše, pronesená 

20. listopadu 1914 v restauraci Sanita. Její název zněl „Problém populace 

a válka" a po drobných úpravách a rozšíření ji svaz v roce 1915 vydal 

pod názvem „Problém alkoholové výroby a abstinence".139 

Posledním pramenným záznamem o činnosti lidového spolku 

abstinentního během první světové války je zápis z valné hromady dne 

15. dubna 1915. Předseda Veselý při ní upozorňoval na katastrofální stav 

členstva, které se zužovalo vynucenými odchody na válečnou frontu. 

Opakovaně byla v diskuzi vyzdvihována činnost jednatelky Hostinské, 

která při svém vystoupení kritizovala postup při vybírání členských 

příspěvků a vyzývala к důslednější kontrole financí. Že se mohlo jednat 

opravdu o poslední oficiální schůzi během války naznačuje i to, že 

předseda Veselý oproti zvyklostem nenavrhl termín konání další schůze a 

naopak nastolil možnost přejmenování spolku z lidového spolku 

abstinentního, na lidovýchovný spolek abstinentní, který by prý lépe 

charakterizoval široké aktivity spolku. Po živé diskuzi byl návrh přijat, 

ovšem s podmínkou, že к přejmenování dojde až po skončení války.140 

O činnosti lidového spolku za války se překvapivě nevyjadřují ani 

jeho pozdější funkcionáři, a jednou z minimálních informací tak zůstává 

přepis parlamentního projevu bývalé členky spolku Luisy Landy-

Štychové z roku 1948 ve kterém uvádí: „Za první světové války se 

revoluční národní živly kryly v lidovém abstinentním hnutí, které 

omezovalo svou činnost a když jim úřady přišly opět na stopu, uchýlili se 

do astronomické společnosti. Ilegálně vydávaly letáky proti válce a 

139 Československý abstinentní svaz ji pak vydal s aktualizovanými statistikami ještě jednou 
v roce 1947 a úvod к je j ímu druhému vydání napsal tehdejší předseda svazu Dr. Jan 
Hořejší. Ten byl j iž v roce 1913 členem lidového abstinentního spolku a působil v jeho 
propagačním odboru jako neúnavný propagátor skautingu mezi mládeží. 
140 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 6. Zápisy ze schůzí Lidového abstinentního sdružení 
(později spolku). 
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Rakousku a prostřednictvím členů abstinentního spolku se 

rozšiřovaly."141 

Jisté je tak pouze to, že takžka ihned po vyhlášení Československé 

republiky, konkrétně v lednu 1919 zasílá Antonín Veselý ministerstvu 

veřejného zdravotnictví výzvu к aktivnějšímu přístupu 

к protialkoholnímu boji, ze kterých cituji: „Budiž naprosto zakázán 

prodej jinak dovolených nápojů alkoholických mimo místnosti hostinců a 

vináren, zejména též prodej v uzavřených láhvích. Budiž zakázán tento 

prodej osobám mladším 20 let, ať kupují pro sebe i jiné. V místnostech 

kde se alkoholické nápoje prodávají, nutno dovoliti vyvěsiti plakáty 

protialkoholní drasticky znázorňující zhoubný účinek používání lihových 

nápojů. Opilost nechť v trestním právu není uznána nikdy za okolnost 

polehčující, všechny trestné činy v opilosti spáchané buďte trestný 

nejméně jako přestupky. Byl-li v opilosti spáchán zločin buď opilost 

sama trestána jako zločin. Při ministerstvu vyučování o abstinentním boji 

doporučujeme pojetí jeho do osnov vyučovacích. Lidový spolek 

abstinentní v Praze doufá, že ministerstvo veřejného zdravotnictví tyto 

návrhy bedlivě prostuduje a věnuje jim svou náležitou péči a v nejbližším 

čase uvede z nich jednotlivé v působnost."142 

Ještě během roku 1919 došlo ke schválené přeměně lidového 

spolku na „Lidovýchovný spolek abstinentní", který již vystupoval 
v 

nezávisle na pomalu se znovuobnovujím Československém abstinentním 

svazu. V roce 1920 dosáhl počtu 310 členů, pořádal již opět vycházky do 

přírody a další kulturní aktivity a toho samého roku byl po jednáních 

s ústředním sborem Československého abstinentního svazu přeměněn na 

141 AHM, f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 3. Dokumenty к historii abstinentního hnutí.inv. č. 11 
Z projevu však není jasné, zda termínem „lidového abstinentního hnutí" není myšlen svaz 
obecně a termínu „lidového" není užito v souvislosti s dobovým kontextem pronášeného 
projevu. 
142 AMP,f. Čsl. Abst. svaz. Kartón 6. Úřední listiny a korespondence Lidového 
abstinentního spolku. 
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jeho Pražský odbor143. Tím se završila administrativní existence lidového 

(později lidovýchovného) spolku, ovšem jeho hlavní představitelé se dál 

podíleli na organizování protialkoholní boje v Československé republice 

a po transformaci pražského odboru na „Zemské ústředí pro Čechy" 

v roce 1923, získali ještě mnohem větší možnosti ovlivňovat tuto činnost. 

143 AMP, Spolkový katastr. SK 11/481. Povolení Zemské správy politické v Praze na 
základě zákona z 15. listopadu 1867, čís. 134 ř.z. o právu spolčovacím к utvoření 
pobočního spolku s názvem „Pražský odbor Československého abstinentního svazu." 
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6.4 Výstavní rok 

Jestliže činnost svazu v roce 1911 bylo zaměřena především na 

propagaci abstinentní myšlenky mezi učitelstvem, rok následující kladl 

před svazové činovníky výzvu v podobě pořádání I. české protialkoholní 

výstavy. К té byla směřována pozornost všech abstinentů sdružovaných 

ve spolku během první poloviny roku 1912. Její pořádání znamenalo 

náročnou organizační přípravu, spojenou se zajištěním vystavovacích 

prostor, pozváním významných hostů a řečníků, sumarizací 

vystavovaného materiálů z mnohých oblastí protialkoholního působení a 

v neposlední řadě též s dostatečnou propagací akce samotné. 

Druhou významnou akcí pořádanou v roce 1912 bylo vyhlášení tzv. 

Protialkoholních dnů, které byly připravovány ve spolupráci se 

studentským sdružením abstinentů na přelom října a listopadu. 

První měsíce nového roku byly však poznamenány především 

odchodem přibližně tří desítek členů svazu do nově vzniklého lidového 

sdružení, které sice bylo pojímáno jako svazový odbor, ale zpočátku 

s vedením svazu své výchovně vzdělávací akce příliš nekonzultovalo a 

zaměřovalo svou pozornost pouze na činnost vlastní. Další nepříjemností 

bylo zaniknutí svazových odborů v Kyjově a Přerově, kde upadal zájem 

tamějších členů o abstinentní myšlenku a už v průběhu roku 1911 

nevykazovaly tyto odbory v podstatě žádnou činnost. Dvojznačně se pak 

pro správní ústředí jevil zakládací akt nového „Školského odboru", 

ustavivšího se 15. července 1912 v Přerově. Na jednu stranu se svaz 

mohl vykazovat nově vzniklým odborem s cílem protialkoholní práce ve 

školách, zároveň však rozměnil možnosti působení několika hlavních 

členů správního výboru. Předsedou školského odboru byl zvolen prof. 

Písecký144 a místopředsedkyní Dr. Masaryková.14' Za čestné členy pak 

144 Ten byl též zvolen za předsedu moravské sekce. 
145 Břetislav Foustka ve své korespondenci s protektorem svazu Gustavem Kabrhelem 
vyjadřuje obavy související s přílišnou pracovní vytížeností Dr. Masarykové. Ta totiž byla 
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byli zvoleni prof. Masaryk a předseda Čsl. abst. svazu Břetislav Foustka, 

jejichž členství však bylo pouhou formální záležitostí. 

Všechny tyto události zasahovaly závažně do činnosti svazu, která 

však přesto nepolevovala v agitačních a propagačních aktivitách. Během 

prvních tří měsíců svaz rozeslal na 4000 nových letáků, které v názorné 

grafické podobě poukazovaly na změny činnosti vnitřních orgánů v těle 

člověka při nemírném požívání alkoholu, pracoval na přípravě výroční 

zprávy, jejíž uveřejnění se proti zvyklostem odložilo vzhledem 

к organizačním problémům na polovinu května a aktivně korespondoval 

s různými institucemi o možnosti pronajmutí prostor na protialkoholní 

výstavu.146 Zřejmě ze strategických důvodů bylo přikročeno к pořádání 

manifestační schůze dne 5. května v přednáškovém sále školy ve 

Vladislavově ulici v Praze. Ta měla ukázat šíři aktivit celého svazu a 

upozornit na význam protialkoholního boje. Proto na ni byli pozváni 

zástupci různých korporací, které se mohli stát pro svaz budoucími 

přispívateli na jeho činnost. Zklamáním pak byla účast pouze zlomku 

zástupců oslovených organizací, které již na fungování svazu finančně 

přispívali, či sami byli se svazovými aktivitami v úzkém propojení. Za 

král. město Prahu se zúčastnil rada Emler, za českou pokrokovou stranu 

Dr. Schiezsl, Dr. Pesa za českou komisi pro ochranu mládež, J. Bičíšťová 

za Ústřední spolek českých žen a dále zástupci Ženského klubu, Jednoty 

českých střadatelů, Lidového sdružení abstinentního, Studentského 

sdružení abstinentního a vyslanci odboru lékařského.147 Překvapením 

byla minimální účast z řad delegátů odborových organizací 

zvolena za předsedkyni české sekce. Foustkovi obavy došly naplnění až o dva roky později, 
kdy Masaryková opustila práci ve svazu a zaměřila své působení na činnost v Červeném 
kříži. 
146 Většina žádostí o pronajmutí prostor nebyla vzata oslovenými institucemi vůbec na 
vědomí, nebo docházely negativní odpovědi. Na schůzi správního výboru v březnu 1912 si 
stěžuje Dr. Barth: „Jsme považováni za výstředníky, kteří se pomátli na rozumu, ale o to 
s v ě d o m i t ě j i j e třeba zajistit zdárný průběh výstavy." AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Zápis 
ze schůze správního výboru. 
147 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Zpráva o manifestační schůzi s podrobným obsahem 
všech přednášek. 
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roztroušených po celé republice, kteří většinou zaslali pouze pozdravné 

dopisy. 

Manifestační schůze se skládala z referátů jednotlivých řečníků, 

jejichž ústředním tématem byly svazem realizované aktivity v posledním 

roce a informace o připravované I. protialkoholní výstavě. Ukončila ji řeč 

předsedy svazu Dr. Břetislava Foustky, který na závěr pronesl: „Přejme 

si aby naše ostřízlivovací snahy, jež mají za účel ozdravění celého 

národa, byly co nejdříve korunovány plným zdarem."148 

Bezprostředně po schůzi následovala valná hromada svazu, která se 

kromě schválení výroční zprávy zabývala volbou správního výboru pro 

další rok. Až na výjimky149 bylo potvrzeno aklamační volbou dosavadní 

vedení, do jehož středu přibyli Emilie Bičišťová a prof. Dr. Kunstovný. 

Protektorem tak zůstal prof. Kabrhel, předsedou prof. Foustka, 

místopředsedkyní prof. Masaryková, jednatelem MUDr. Barth150 a 

pokladní paní Barthová. Za členy výboru pak byli schváleni prof. 

Kunstovný, prof. Beneš, JUDr. Mayer, prof. Miřička, MUDr. Šimsa, a 

pan Kiihnel. Z časových důvodů pak bylo přikročeno к ukončení schůze 

valné hromady a další konkrétní návrhy spojené s organizací blížící se 

výstavy byly odročeny na projednání správním výborem.1"''1 

Kromě pořádání protialkoholní výstavy směřovala pozornost 

svazového výboru na uskutečnění „Protialkoholních dnů", 

připravovaných v součinnosti se studentským abstinentním sdružením. 

Akce samotná pak proběhla ve dnech 31. října až 2. listopadu a 

předcházela ji letáková kampaň především na školách. Ze svazové 

ústředí pak odešlo přes 40 lokálních zpráv (tzv. lokálek) к redakcím 

tehdejšího tisku. Do příprav se zapojil i nově vzniklý školský odbor, 

který obstaral zahájení protialkoholních dnů, vlastní manifestační schůzí. 

148 tamtéž 
149 Místo odcestovavšího revizora účtů prof. Uhlíře byl zvolen Josef Orlt. 
150 Ten z jednatelského postu průběžně odstupoval a následně se vracel v průběhu několika 
let. Důvody к tomu vedoucí se však v pramenných dokumentech nenacházejí, zřejmě 
souvisely s jeho jinými pracovními povinnostmi. 
151 Průběh celé výstavy bude popsán v následující kapitole. 
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Na té se vystřídalo s referáty celé odborové vedení a hlavním tématem 

přednášek byl vztah mládeže к alkoholu. Zájem vzbudil referát Dr. 

Masarykové, jejíž přednáška na téma „Abstinence a dívčí výchova" 

vyvolala živou debatu o postavení dívek ve společnosti.152 Mezi čestnými 

hosty se objevil městský rada Bolina, za místodržitelství byl přítomen 

c.k. zemský zdravotní inspektor Dr. Kulhavý, za zemskou školní radu 

inspektor Mikan a za vysokoškolské učitelstvo prof. Rubaška. Z výčtu 

čestných hostů se dá odvodit zvýšený zájem představitelů vysokých 

úřadů o akce spojené s organizovanou studentskou mládeží, neboť řada 

z hostů zastupujících zde rozličné korporace odmítla pozvání na letní 

protialkoholní výstavu, konanou též abstinentním svazem. 

Celá akce nabízela poměrně pestrou nabídku aktivit, na které 

nescházeli již výše zmiňované přednášky, 2 společné výlety 

protialkoholních spolků do abstinentního sanatoria MUDr. Šimsy, 

spojené s hudebním a zábavním programem, či 2 společenské zábavní 

večery v klubu Slavie1?3, které zřejmě měli podat důkaz o tom, že veselit 

se dá i bez alkoholu. Díky zvýšené propagaci především mezi studenty se 

dle informací z dobového tisku zúčastnilo všech akcí dohromady něco 

přes 300 návštěvníků. Proto bylo v závěrečném projevu předsedy 

školského odboru prof. Píseckého oznámeno přání zopakovat akci i 

následujícího roku, к čemuž opravdu došlo. Ke vzniku tradice 

každoročního pořádání však již vzhledem к válečným událostem 

nemohlo dojít a na akci protialkoholních dnů bylo navázáno až o více než 

30 let později. Od roku 1948 totiž každoročně v březnu probíhaly tzv. 

„Týdny střízlivosti". 

Pro mou práci má rok 1912 poměrně zásadní význam, neboť 

poprvé se v archivních pramenech objevují к tomuto roku alespoň 

rámcové statistiky uvádějící údaje o složení členstva svazu. Objevil jsem 

152 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. O průběhu abstinentních dnů referovalo několik novin, 
ovšem v archivu se dochovaly pouze vystřižené úryvky z článků. 
153 Ten sídlil v prostorách hotelu Viktoria. 
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je v pozůstalosti jednatele Dr. Bartha, který je bohužel neuváděl do žádné 

z výročních zpráv a zapsal si je pouze do osobního diáře. I tak však 

předkládají poměrně podrobný popis přihlášených členů přímo 

Českoslovanským abstinentním svazem organizovaných, tj. těch, kteří 

nebyli členy odborů. Ze získaných dat se pokusím sestavit následující 

ilustrační tabulky: 

Celkový počet členů organizovaných přímo u Českoslovanského 

abstinentního svazu s výjimkou členů odborů bylo 302154. 

Z toho: 

V Čehách 199 

Na Moravě 57 

Ve Slezsku 22 

V ostatních rakouských zemích 8 

V Uhrách 6 

V Německu 10 

Dle pohlaví: 

Mužů 272 

Zen 30 

Dle povolání: 

154 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 8. Pozůstalost svazového tajemníka prof. Bartha. 
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Lékaři 17 

Učitelé, Profesoři 72 

Úředníci 45 

Studenti 39 

Živnostníci, obchodníci 24 

Rolníci 10 

Dělníci 7 

Vojáci 2 

Kněží 7 

Jiná povolání 79 

Z uvedeného přehledu lze vypozorovat očekávanou strukturu členů 

svazu, mezi kterými převažovali pedagogičtí pracovníci155, naopak 

dělníci a studenti se ponejvíce seskupovali v Dělnickém abstinentním 

sdružení a Studentském abstinentním sdružení. Překvapujícím pak není 

ani fakt poměrně malého počtu sdružovaných lékařů, neboť ti byli 

většinou organizování v lékařském odboru, který byl veden obecně 

oblíbeným MUDr. Janem Šimsou. 

Chybějící statistiky o počtech členů jednotlivých místních odborů 

se pokusím alespoň částečně doplnit pramenně podloženým odhadem. 

Na konci roku 1912 měl svaz tyto místní odbory: Bystřice pod 

Hostýnem, Jablonné nad Orlicí, Lípová u Boskovic, Litomyšl, 

Morkovice, Náhlo u Olomouce, Polská Ostrava, Petřvald, Příbor, Borová 

u Poličky a Olomouc. Dohromady tedy 11 místních odborů. 

V záznamech zjednání správního výboru v roce 1912 lze zmínky o 

odborech nacházet spíše v souvislosti s jejich propagační činností, ovšem 

výjimečně se objevují i zmínky o členstvu, viz. následující tabulka156: 

155 Těch však zřízením školského odboru též ubývalo. 
156 Počty členů jsou získány ze schůzí správního výboru a svazové úřední korespondence v 
AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1, 6,8. 
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Bystřice p. Hostýnem 24 

Jablonné n. Orlicí 20 

Lípová u Boskovic nezjištěno 

Litomyšl nezjištěno 

Morkovice 9 

Náhlo u Olomouce 11 

Polská Ostrava nezjištěno 

Petřvald 36 

Příbor 27 

Borová u Poličky nezjištěno 

Olomouc 40 

Za předpokladu, že průměrně na jeden místní odbor připadalo cca 

20 členů se dostáváme při jedenácti odborech к číslu 220 členů 

v místních odborech. Společně s 302 členy u Českoslovanského 

abstinentního svazu přímo sdružovanými je tak číslo počtu členů svazu 

abstinentů na hodnotě mírně přes 500. Připočíst ještě musíme přihlášené 

odbory lékařský a školský, členy lidového spolku, kteří formálně též byli 

považováni za členy, v předpokládaném souhrnném počtu 300. Tím se 

dostáváme na celkovou přibližnou členskou základnu svazu v roce 1912, 

která činila pravděpodobně něco mezi 800 až 900 členy. 

Tomuto číslu by odpovídala i výše příspěvků vybraných od členů 

svazu za rok 1912. Celkové vyúčtování předkládám v následující 

tabulce157: 

157 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Pokladní zpráva za rok 1912. 
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Příjmy Výdaje 

Počáteční hotovost 543K 80h Vydání za tiskopisy 284K 50h 

Na příspěvcích 413К30И Učty nakladatelské 170K 67h 

Na úrocích 12K 89 h Honorář sekretáře 500K 

Za brožury 217K 36 h Vydání jednatelská 167K 48h 

Za letáky 16K 63h Vydání expediční 153K 12h 

Za plakáty 
u 

13K 19h Honoráře 
spisovatelské 

190K 65h 

fyla subvencích a darech ÎOIOK 34h Poplatky poštovní 19K 21h 

Na vstupném z výstavy 105K 44h Výlohy kancelářské 21K 

Öd školského odboru 

Moravského 

67K Výlohy na výstavku 257K 30h 

pd školského odboru 

českého 

165K 20h Výlohy školského 
odboru moravského 

29K 50h 

tta sbírku „Milion 
tfaléřů" 

120K62h Výlohy školského 
odboru českého 

129K 

Různé příjmy 30K 35h Různá vydání 74K 

Celkem 2714K12h Konečná hotovost 717K69h 
h Celkem 2714K12h 

Z uvedených údajů lze vyčíst, že svaz byl stále limitován především 

při své expediční činnosti výší subvencí a darů, které tvořily jeho hlavní 

příjmovou položku. Pro rok 1912 stabilní subvenci od c.k. ministerstva 

vnitra ve výši 300 korun, od obce Prahy 100 korun a překvapivě též 300 

korun od zemského výboru moravského.lľ,í! Zbytek částky tvořící položku 

subvencí a darů tvořili finanční obnosy darované drobnými přispívateli. 

Do roku 1913 tak vstupoval svaz posílen prokázanou schopností 

zorganizovat dobře a bezproblémově akce většího rozsahu, ovšem také 

s vědomím nepřibývajícího počtu členů a s nejistým zabezpečením 

finančního rozpočtu, o jehož výši se často rozhodovalo z měsíce na měsíc 

a který klíčově ovlivňoval veškeré další svazové aktivity. 

158 Moravský zemský výbor zařadil do svého rozpočtu na rok 1912 položku 5000 korun na 
boj proti alkoholismu a vzhledem к činnosti několika svazových odborů na Moravě tak 
obdržel dotaci i Českoslovanský abstinentní svaz se sídlem v Praze. 
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6.5 I. česká protialkoholní výstava 

I. česká protialkoholní výstava proběhla u příležitosti 

všeslovanského sokolského sletu ve dnech 26. června - 7. července 

1912.159 К jejímu účelu byly nakonec pronajaty místnosti Ústředního 

spolku českých žen v Praze, ve Spálené ulici. Neboť houževnatá 

propagační činnost založená na vydávání zvacích letáků a otiskovaných 

výzev160 lákajících na návštěvu výstavy vyvolala značnou pozornost, 

dostavil se na oficiální zahájení městský rada Bolina, zastupující starostu 

Dr. Groše,161 který slavnostním projevem výstavu otevřel. 

Hlavním jádrem výstavy byla kočovná výstavka Bedřicha 

Konaříka162, který byl v té době ředitelem azylu pro pijáky ve Velkých 
1 (í'í 

Kunčicích pod Radhoštěm. Ta představovala široké spektrum zařízení 

používaného při práci s alkoholiky, včetně pomůcek na vyvolávání 

pocitů nevolnosti, ingrediencí pro nápoje vyvolávající nechuť к alkoholu, 

či denní rozvrhy činností pro léčené pacienty. V odborné sekci pak byly 

vystaveny všechny doposud svazem vydané brožury a protialkoholní 

spisy, propagační materiály upozorňující na škodlivé působení alkoholu 

na lidské tělo, významné referáty, pronesené na některém 

z protialkoholních sjezdů. Pro případné návštěvníky cizí národnosti byla 

159 Viz příloha č. 13 
160 Ačkoliv svaz stále nedisponoval vlastním listem, podařilo se na akci upozorňovat při 
Barthově „Nové kultuře" v samostatné příloze „Ostřízlivění". 
161 Ten se omluvil v dopise zaslaném předsedovi svazu prof. Foustkovi a jako důvod uvedl 
„nával práce ve dnech sletových". AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 7. Svazová 
korespondence. 
162 Viz příloha 
163 Bedřich Konařík (1874 - 1944) byl významnou postavou moravského abstinentního 
hnutí, podílel se na založení katolického zdravovědného, protialkoholně zaměřeného 
Křížového spolku, který působil na východní Moravě. Publikoval velké množství článků, 
působil v zemském moravském spolku a především jeho zásluhou vznikl v roce 1910 první 
protialkoholní ústav právě ve Velkých Kunčicích. V roce 1923 se Konařík stal prvním 
ředitelem svazem zakoupeného zámečku Tuchlově u Teplic, který byl unikátní léčebnou 
pro alkoholiky v celé Evropě. Disponovala totiž moderním zařízením, léčila vodoléčbou, 
pracovní terapií, či výchovně přesvědčovací prací. Ústav byl zabrán Němci za druhé 
světové války a sloužil jako kasárna. Více o Tuchlovské léčebně v SÚA, fond 
Československý abstinentní svaz. 
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určena sekce cizojazyčných dokumentů.164 Na přípravě výstavy se 

podílelo také „Studentské abstinentní sdružení", které připravilo speciální 

sekci orientovanou na návštěvníky z řad studentů, pro dělníky pak 

připravilo „Sdružení dělnických abstinentů" množství diagramů 

vztahující se к alkoholismu mezi dělnictvem. 

Tato sekce však způsobila organizátorům výstavy z ústředí svazu 

největší komplikaci při průběhu celé akce. 29. června o ní informuje 

v osobním dopise tajemník Dr. Barth svazového předsedu Foustku: 

„Slovutný pane profesore, dovoluji si Vás upozorniti na jednu 

nepřístojnost, kterou nám opakovaně vyčítají návštěvníci, že totiž 

v některých tabelách v dělnickém oddělení nalézá se plno pravopisných 

chyb hrubě urážejících český jazyk. Jeden návštěvník řekl, že je to 

skandál něco takového vystavovat a dnes večer viděl jsem, že tabelách 

připsali návštěvníci nelichotivé poznámky, jež jsem ovšem pokud bylo 

možno vymazal. Dovoluji si proto uctivě požádati Vás, slovutný pane 

profesore, byste dle možností zakročil к odstranění této závady. Já sám 

s nimi jednati nebudu, jelikož pan Karpeles zachoval se ke mně i к mé 

choti hrubě, když chtěli, by do novin dala se zpráva, že výstavku pořádá 

Svaz a Dělnické sdružení, kdežto my hájili stanovisko, že výstavku 

pořádá pouze Svaz a Dělnické sdružení má v ní pouze jedno samostatné 

oddělení. Moje choť nechce se více s lidmi podobného druhu setkati a 

proto rezignuje na členství ve výboru. К mému naléhání podrží funkci 

pokladní do skončení výstavy."165 Ačkoliv vztah Dr. Bartha s členy 

dělnického abstinentního sdružení nebyly ideální ani v době před 

pořádáním výstavy166, zdá se, že jeho stížnost byla oprávněná. Některé 

164 Mezi hosty se objevil i ruský učenec Bechtěrev, který byl předsedou sjezdu pro veřejné 
zdravotnictví, konající se v roce 1913 v Petrohradě. Toho prováděl výstavou osobně MUDr. 
Šimsa, stejně jako skupinu srbských sokolů, kteří v počtu 15 členů navštívili výstavu 2. 
července. 
165 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 7. Svazová korespondence. Osobní dopis Dr. Bartha 
předsedovi svazu prof. Foustkovi 
166 V Abstinentním věstníku č. 2 a 4. vyšly články abstinentního pracovníka Karpelese, 
napadající Dr. Bartha za jeho špatnou a málo aktivní činnost ve funkci tajemníka svazu a 
s tím souvisejícího zbytečně vysokého honoráře. Ten se proti článkům ohradil v časopise 
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vystavované tiskoviny totiž byly na zásah samotného předsedy prof. 

Foustky z výstavy bezprostředně po obdržení listu odstraněny. 

Významným organizátorem i přispívatelem na výstavu byl pak 

MUDr. Jan Šimsa, který shromáždil sbírku vlastních preparátů, modelů a 

diapozitivů, které využil již pro vzdělávací učitelské kurzy v roce 1911a 

následně potom i v roce 1913. 

Vstupné na prohlídku bylo v hodnotě 30 haléřů, pro dělnictvo 20 

haléřů a pro studentstvo a školy 10 haléřů. Každý den odpoledne se pak o 

páté hodině konala odborně komentovaná prohlídka, kterou provázeli 

MUDr. Šimsa, páter Konařík, prof. Foustka, či některý ze studentů 

dobrovolníků. 

Účel výstavy byl ve zvacím letáku charakterizován slovy: „Chceme 

upozornit širší veřejnost u nás v Čechách na nové obrodné hnutí, hnutí za 

ostřízlivění, za lepší budoucnost národa, jež i u nás potěšitelně počalo 

zapouštěti své kořeny." 

Upozornit úzkou skupinu návštěvníků se jistě podařilo, ovšem 

celkově byla účast na výstavě spíše zklamáním. Dokládá to i finanční 

deficit, který činil 157 korun, 84 haléřů. Tomu, že za organizací podniku 

stál především MUDr. Jan Šimsa nasvědčuje fakt, že se po jeho skončení 

nezištně uvolil vzít toto manko na sebe a zaplatil zůstávající částku 

z osobních zdrojů. Vstřícně se к pořadatelům výstavy zachovaly i členky 

Ústředního sboru českých žen v Praze, které poté, co celá akce skončila 

ztrátově, odpustili svazovému ústředí smluvenou částku za pronájem 

prostor. 

Přes vykázanou finanční ztrátu si svazové vedení průběh a 

organizaci výstavy pochvalovalo a slovy jednatele Dr. Bartha „zanechala 
1 rn % 

v našem hnuti po sobě trvalou upomínku". Zjevně zapůsobila i na 

Nová kultura a zastal se ho i výbor svazu svým prohlášením ze dne 31. ledna 1913, 
označujíce Dr. Bartha za člověka, který , jako jednatel Svazu zastává svou funkci velmi 
svědomitě." 
167 AMP, Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Podklady pro projev pronesený při příležitosti 
protialkoholních dnů v Praze. 
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okresního soudce Pšorna z Královských Vinohrad, který po shlédnutí 

expozice navrhl svazovému vedení zřízení stálého kočovného muzea 

protialkoholního, které by cestovalo po republice a konalo protialkoholní 

osvětovou práci. Založil dokonce sbírku s názvem „Milion haléřů na 

kočovné muzeum protialkoholní českoslovanského abstinentního svazu" 

a složil к tomuto účelu prvních 2000 haléřů. Postupem času pořádání 

sbírky nacházelo stále větší ohlas mezi členy svazu168 a do konce roku 

1913 se vybralo 38.376 haléřů. Příchod první světové války však sbírku 

zastavil, finance zůstali abstinentnímu svazu к volnému využití a 

kočovné muzeum bylo zřízeno až v druhé polovině 20. let minulého 

století. 

168 Mezi prvními přispívateli byli Dr. Barth za sekretariát - 20.833 ha., prof. 
Hackenschmidt, který provedl sbírku mezi posluchači Obchodní akademie v Karlině a 
přispěl částkou 5000 haléřů a prof. Břetislav Foustka věnoval svůj honorář za učitelské 
kurzy v hodnotě 4000 haléřů. 
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7. Na cestě do propasti 

7.1 Nejen finanční problémy 

Rok 1913 a měsíce bezprostředně předcházející vypuknutí I. 

světové války znamenaly pro činnost abstinentních pracovníků 

organizovaných ve svazu především období nelehkého vypořádávání se 

s nedostatečným přísunem finančních prostředků. Oproti roku 1912 totiž 

poklesla výše obdrženým dotací, neboť zemský moravský výbor odmítl 

dál poskytovat svazu finanční podporu a žádných darů se svaz nedočkal 

ani od dalších korporací a dřívějším podporovatelů Jedinými přispívateli 

tak zůstaly:c.k. ministerstvo vnitra příspěvkem 300 korun, rada hlavního 

města Prahy příspěvkem 100 korun a 20 korun svaz obdržel od 

anonymního přispívatele z Karlina.169 

Přesto se svazoví činovníci snažili nepolevovat v agitační činnosti, 

která však musela být výrazně omezena vzhledem k finanční 

nedostatečnosti, a to se projevilo především na poklesu expediční 

činnosti.O zlepšení tohoto nelichotivého stavu se pokusilo správní ústředí 

hned v prvních měsících roku 1913, kdy obeslalo všechny své přihlášené 

členy s výzvou к dobrovolnému zvyšování odesílaných příspěvků.170 Na 

stavu pokladny se tato výzva nijak příznivě neodrazila a naopak 

docházelo к pozvolnému úbytku i tak skromného počtu členů.171 

Důvodem k tomu mohla být i pozvolná ideová vyčerpanost abstinentní 

myšlenky, neboť u některých členů se dle záznamů z osobní 

korespondence započala dostavovat únava z náročné práce ve svazu. Ta 

169 Viz. finanční vyúčtování za rok 1913. 
170 AMP. Čsl.Abst. svaz. Kartón 1. Výzva přihlášeným členům Čsl. abst. svazu. „Znova a 
znova tvrdíme, že český národ potřebuje ostřízlivění, má-li být připraven na velké úkoly 
příští doby. „Byli bychom povděčni, kdyby vzrůstal počet členů, kteří dobrovolně svůj 
roční příspěvek zvyšují. Kdo by pro speciální účely Svazu věnoval dar, račiž to zvláště 
podotknouti. Snad se jednou ujme také myšlenka pamatovati - podobně jako na jiné 
národní instituce - i na Českoslovanský Abstinentní Svaz zvláštními odkazy." 
171 I proto nebyl realizován návrh několika členů o zvýšení povinného členského příspěvku, 
diskutovaný na schůzích výboru v lednu a únoru 1913. 
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ačkoliv nepostrádala silnou ideu, neměla dostatečnou podporu veřejnosti 

a ani jiné prostředky, které by jí umožnily výraznějšího prosazení. 

Na květnové valné hromadě tak došlo к důležité změně ve výboru, 

kde se Dr. Barth vzdal jednatelské funkce a jeho místo zaujala Zdenka 

Hostinská, která jednatelskou funkci později zastávala i v lidovém 

abstinentním spolku. Ta hned v prvních měsících své práce musela čelit 

poměrně zásadním změnách v struktuře odborů, neboť svou činnost 

ukončil odbory v Jablonném a v Litomyšli a naopak svou ji zahájil 

Lázeňský odbor ve Slezsku. Ostatní vedení spolku bylo zvoleno 

v nezměněné podobě. 

Ze záznamů z valné hromady obecně vyplývá fakt, že abstinentní 

činnost se v roce 1913 přenesla ponejvíce na aktivity odborů samotných a 

ústředí sídlící v Praze vykazovalo pouze pořádání občasných přednášek a 

minimum akcí jiného druhu. Dobře však zajistilo průběh valné hromady i 

navazující manifestační schůze, o jejímž průběhu informovalo několik 

dobových listů. Například pondělník Českého slova referuje o akci takto: 

„V neděli 11. května byla konána manifestační schůze za velmi četného 

účastenství a přítomnosti delegátů různých vzdělávacích a výchovných 

spolků. Schůzi zahájil předseda p. prof. Břetislav Foustka vřelými a 

nadšenými slovy. Uvedl, že tato manifestace koná se pod heslem žena 

proti alkoholu. Po něm se к nastolenému tématu vyjádřila Dr. 

Vozábalová, která promluvila velmi obsažně a přesvědčivě o úkolech 

ženy v protialkoholním hnutí."172 

Referátů přednesených na schůzi bylo samozřejmě mnohem více a 

mezi řečníky nechyběli MUDr. Šimsa, Dr. Písecký, či Dr. Masaryková. 

Ohlas manifestační schůze byl ve dnech po jejím skončení velký, neboť 

do sekretariátu svazu přišlo na 20 přihlášek , hlásících se к založení 

ženského odboru svazu. Jednatelka Hostinská tento návrh přijala za svůj 

a po dohodě s ostatními členy ústředí svolala na 17. června schůzi 

172 České slovo, 12.5.1913. str. 7. 
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zájemkyň o založení odboru. К jejímu velkému zklamání se však na tuto 

schůzi dostavilo pouze 8 dam a záměr o založení ženského odboru byl 

dočasně odložen. 

Z akcí konaných roku 1913 žádná nevybočuje ze standardního 

koloritu činnosti let předcházejících, proto nepovažuji za přínosné 

detailněji je rozebírat. Jednalo se především o vyřizování korespondence 

zaměřené na získání finančních prostředků, vypomáhání s lokálními 

výstavkami jednotlivým odborům173, či rozesílání propagačním letáků a 

brožur. Jedinou podstatnější změnou snad byla zvýšená součinnost se 

sokolskými organizacemi, navazující na zdárné pořádání protialkoholní 

výstavy na sokolském sletu. 

V listopadu se pak uskutečnila akce „Protialkoholní dny", 

realizovaná podle vzoru z roku předcházejícího. Přibylo na ní jen 

vědeckých kurzů174 a cílem celodenní vycházky se stal ústav 

slabomyslných dětí, jejichž rodiče byli alkoholiky. Počet účastníků zůstal 

na přibližně stejném čísle jako v roce 1912 a ti odcházeli dle dobového 

tisku z akce velmi spokojeni. 

Přeci jen však měly protialkoholní dny jednu nepříjemnou dohru, 

která velmi zaměstnávala členy spolku v závěru roku 1913 a v prvních 

měsících roku následujícího. Návštěvník vědeckých kurzů, farář Antonín 

Vondra z Čáslavi, navrhl představitelům svazu obrátit se na českou a 

moravskou školní radu se žádostí, aby byly všem podřízeným ústavům 

doporučeny к propagaci protialkoholní letáky. Nápad byl přijat jako 

velmi dobrý a žádosti odešly ještě v listopadu na zemské školní rady. Ty 

obratem kladně odpověděly a v průběhu listopadu již nechal svaz odesílat 

první letáky s textem:„Nedávejte svým dětem ani kapku piva, ani kapku 

173 Zdařilá výstavka proběhla především v Hronově, z celé republiky. AMP. f. Čsl. Abst. 
svaz. Dokumenty a zprávy z činnosti odborů. Kartón 5. 
174 Kurzy byly vedeny Dr. Břetislavem Foustkou, prof. Alexanderem Batakem, Dr. 
Benešem či Dr. Masarykovou a zaměřeny byly na součinnost školy s protialkoholním 
hnutím, psychologický profil alkoholiků a lékařské aspekty konzumace alkoholických 
nápojů. 
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vína."175 V okamžiku, kdy bylo odesláno několik stovek letáků, přišlo na 

svazovou adresu předvolání к trestnímu soudu v Praze, jelikož 4 roky 

staré letáky nebyly označeny firmou tiskárny. Odeslané proto musely být 

komplikovaně stahovány z oběhu a část nových musela být opatřena 

potřebným dotiskem. Jednalo se jen o zlomek z jejich celkového počtu, 

neboť svazové finanční možnosti samozřejmě к absolutnímu pokrytí 

nového potisku nestačily. Navíc bylo několik členů svazu opakovaně 

vyslýcháno a mělo dokonce dojít i к soudnímu přelíčení. Vzhledem 

к začátku války se tak již nestalo. 

Přesto je tato epizoda zajímavým důkazem, který svědčí o postoji 

veřejnosti k abstinentním snahám, neboť v souvislosti s kauzou 

docházelo ze strany dobového tisku к často nevybíravým útokům.176 Celé 

nepříjemné období pro svaz samotný, pak shrnuje jednatelka Hostinská 

v poznámkách svého pracovního diáře: „Jsme stále terčem podceňování a 

zesměšňování, přesto nás nezlomí. Abstinentní hnutí stále se šíří, sice 

pomalu, ale šíří. Byli bychom se svou prací dál, kdybychom měli víc 

lékařů na své straně, ale pokud naši lékaři doporučovat budou výživná 

piva a nabízet sílící vína, nezmůžeme mnoho. Máme nyní 250 činných 

členů a doufáme, že jich bude přibývati, ale doba není teď našim 

myšlenkám příliš nakloněna."177 

175 AMP.f. Čsl. Abst. svaz.Karton 4. Propagační materiály. 
176 V Národních listech vyšel například v prosince článek císařského rady Fr. Zvěřiny, který 
označoval abstinentní hnutí za nepřítele všech pivovarníků a jeho členy za osoby, které 
„ačkoliv nelze bráti vážně, snaží se vystupovati jako apoštolově , přitom většina z nich je 
abstinenty jen proto, že piti více j iž nemohli." 
177 AMP.f. Čsl. Abst. svaz. Karton 1. Poznámkový diář jednatelky Zdeny Hostinské. 
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Pokladní zpráva za rok 1913178 

Příjmy Vydání 

Počáteční hotovost 7 1 7 K 6 9 h Honorář jednatele 

a autorů 

443K 43h 

Členské příspěvky 261K 15h Jednatelské a 

expediční výlohy 

164K 92h 

Subvence a dary 420K Tiskopisy 36K 80h 

Brožury a letáky 127K 61 h Učty nakladatelů 187K 59h 

Úroky z vkladů 7K Olh Poštovní 

spořitelna 

11K 02h 

Pro český odbor školský 59K Pro český odbor 

školský 

56K 

Pro český odbor 

moravský 

111 К Pro moravský 

odbor školský 

44K 50h 

Sbírka milion haléřů 267K 21 h Sbírka milion 

haléřů 

32K 

Celkem 1970K 67 h Různé 16K 20h 

Konečná hotovost 978K 21h 

Celkem 1970K67h 

178 AMP, f.Čsl. Abst. svaz. Kartón 1. Pokladní zpráva za rok 1913. Pro upřesnění uvádím, 
že konečná hotovost byla uložena částečně v příruční pokladně, Poštovní spořitelně, 
Vinohradské záložně, Obchodní záložně a při sbírce „Milion haléřů" v Obchodní záložně. 
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7.2 Přípravy na sjezd 

Očekávanou vzpruhu a znovunabytí částečně vyčerpaných 

myšlenkových i organizační sil, měl přinést pro abstinentní hnutí 

v Čechách rok 1914, ke kterému vzhlíželi mnozí vrcholní představitelé 

jako к novému počátku jejich úsilí. Do Brna byl totiž na přelom května a 

června svolán IV. rakouský protialkoholní sjezd, který dával možnost 

dokázat veřejnosti i úřadům, že abstinentní hnutí u nás je po organizační i 

programové stránce schopno nabídnout širokou škálu přínosných a do 

praxe přenositelných témat a obhájit tím své místo ve veřejném životě. 

To že sjezd nakonec nebude tou nej důležitější událostí pro působení 

svazu v roce 1914, odhadoval na začátku roku málokdo. 

V atmosféře protknuté nepříjemnými událostmi spojenými 

s nesprávně natištěnými letáky, upínala se od prvních měsíců roku 

všechna snaha svazových pracovníků na zdárnou přípravu brněnského 

sjezdu. Ta samozřejmě probíhala v kooperaci s hlavním organizátorem 

sjezdu, Zemským svazem abstinentní m na Moravě a především 

komplikované okolnosti dojednávání tématického zakotvení celého 

sjezdu, zapříčinily rozvinutí úvah o změně budoucího uspořádání celého 

protialkoholního hnutí. Ukázala se totiž potřeba jednotícího vedení, 

spojená s vybudováním ústředního aparátu a na toto téma si opakovaně 

vyměňovali své názory předseda českého svazu Foustka, s předsedou 

svazu moravského, Dr. Aloisem Papírníkem.'79 Při konání sjezdu 

dokonce již prof. Foustka zmínil v závěru svého projevu připravovanou 

akci vedoucí к sjednocení veškerého protialkoholního působení 

v Čechách na Moravě, ovšem události nadcházejících měsíců tuto ideu 

zcela překryly а к její realizaci došlo až v roce 1923. 

179 Struktura organizace protialkoholního boje na Moravě byla podobně složitá jako 
v Čechách. Zemskému svazu moravskému podléhal jako odbor tzv. Akademický odbor 
zemského svazu, jehož autonomie však byla takřka absolutní a docházelo к neustálým 
sporům o výši subvencí ze svazového ústředí zemského spolku. Kromě toho působily 
nezávislé na svazu Křížový spolek, Evangelistická abstinentní rodina, spolek Betanie a 
několik katolicky orientovaných spolků s převahou německých členů. 
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Mimo příprav na sjezd však musela svazová agenda též pokračovat 

v pořádání obvyklých akcí, i když např. přednášková činnost se výrazně 

omezila na cca 3 přednášky za měsíc. Naopak se podařilo zdárně 

dokončit jednání o zakoupení a následné distribuci obrazů akademického 

malíře Emila Holárka, jejichž námětem bylo zachycení krizových situací 

z rodin rozvrácených náklonností к alkoholu. Ačkoliv o ně svaz usiloval 

již delší dobu, pomohlo mu až přidělení navýšené dotace od c.k. 

ministerstva vnitra, ke které došlo po mnohaměsíčních apelech. Obrazy 

měly být umisťovány především do škol a na úřady a komplikacím 

s jej ich nákupem a distribucí se věnovalo ústředí takřka na každé 

schůzi.180 

Důležitou součástí každodenní administrativy též bylo obesílání 

dlužníků, kteří opomněli zasílat své členské příspěvky. Dle součtu 

členstva z dubna 1914, tak neučinilo 28, z celkového počtu 234 členů. 

Těm byly rozesílány upomínací dopisy, ovšem do konce roku 1914 zaslal 

dlužný příspěvek jediný. Ačkoliv scházejí zprávy o počtu členů z odborů, 

lze sledovat spíše než zvyšování počtu aktivních členů svazu, jejich 

mírný úbytek. Je však velmi pravděpodobné, že odborová činnost mimo 

Prahu slavila větší úspěch, neboť v závěru roku 1914 se počet odborů 

zvýšil na 14, a drtivá většina z nich působila na Moravě. Jednotlivá 

odborová vedení též dostala za úkol pro první polovinu roku 1914, vybrat 

co nejvíce peněz od dlužících členů. Zvýšenou příjmovou položku 

členských příspěvků ve finanční zprávě za rok 1914, lze tak přičíst právě 

úspěchu při vymáhání pohledávek a částka převyšující výši vybraných 

příspěvků za rok 1913 o cca 100 korun, není až zase tolik závratná, aby 

se nemohla jevit jako reálná. 

180 AMP. Čsl. Abst. svaz. Kartón 1, 4, 7. Svazové dokumenty. Zaznamenána i rozmanitá 
korespondence mezi členy vedení, týkající se v poslední chvíli před nákupem změnit autora 
obrazů za levnějšího, ovšem obrazy j iž byly namalovány. 
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Jakoby mimochodem se v květnu konala valná hromada svazu, 

potvrzující ve funkcích dosavadní vedení a poté se již zájem všech 

abstinentních pracovníků přenesl do Brna. 
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7.3 IV. rakouský protialkoholní sjezd v Brně 

IV. rakouský protialkoholní sjezd v Brně, byl pořádán od 30. 

května do 1. června v zasedacím sále moravského zemského sněmu, 

ovšem česká delegace se do Brna dostavila již o dva dny dříve. 

Odpoledne 29. května, tedy den před oficiálním zahájením sjezdu se čeští 

abstinenti sešli s ostatními delegacemi a živá debata o obsahu 

jednotlivých referátů se protáhla až velmi pozdních nočních hodin. 

Připravený harmonogram sjezdu byl však jasný. Během tří dnů, 

uskutečnit desítky přednášek a následných diskuzí nad třemi základními 

tématy. Těmi byl vztah alkoholu a zemědělství, alkoholu a dopravnictví a 

zhodnocení činnosti protialkoholních hnutí v jednotlivých korunních 

zemích. Předsednictví sjezdu se pak střídalo mezi českými a německými 

představiteli, podle jazyka, ve kterém byl referát pronášen. 

Z řečníků prvního dne zaujal zřejmě nejvíce Dr. Holistcher181, který 

v temperamentním projevu zdůraznil negativní vliv alkoholu na tělesnou 

práci zemědělských dělníků, podlamujícího jejich sílu a vytrvalost. Na 

jeho vystoupení navázal MUDr. Jan Šimsa a předestřel koncepci 

apelující na zvyšování pěstění ovoce v Čechách, z kterého by se dalo 

vyrobit mnohem více ovocných šťav, konkurujících lihovým nápojům. 

Dr. Beneš pak ve svém referátu předložil podstatu problémů 

národohospodářské vědy a na příkladech z historie dokazoval, že mnohá 

odvětví výroby zanikla bez pronikavých škodlivých následků a bylo by 

proto možno omezovat postupně alkoholní průmysl, až к jeho úplnému 

zrušení. Důvody k tomu shledával v neblahém vlivu alkoholismu na celé 

hospodářství i na společnost celkově. 

Zbylé referáty pak byly zaměřeny na konkrétní způsoby boje proti 

alkoholismu na venkově, které mělo uskutečňovat především 

duchovenstvo a učitelstvo, vhodně vedenou propagandou. 

181 Dr. Holitscher se zásadní měrou přičinil o přijetí zákona na ochranu mladistvých před 
alkoholem v roce 1922. 
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Po skončení oficiální části programu se sešly společně všechny 

delegace na neformálním večírku spojeném s živou hudbou a právě zde 

dojednávali čeští a moravští činovníci podmínky budoucího sjednocení 

v jednu centrální organizaci. 

31. květen byl zaměřen na vztah alkoholismu a dopravy. Největšího 

ohlasu dosáhla přednáška prof. Engliše, který v závěru své řeči o podstatě 

práce na železnici, vyvodil požadavek absolutního odalkoholizování 

všech pracovníků na železnici. Kroky k tomu nutně vedoucím pak měly 

následovat v zákonných nařízeních, úpravě zřízeneckých kasáren a 

opatřeních к zlevnění nápojů neobsahujících alkohol. Zvláště pak na 

přítomné jistě zapůsobila slova: „Sám jsem stál několikrát u rakve 

zřízenců, kteří svou smrt zavinili požíváním alkoholu."182 

Překvapivě málo se na sjezdu projednával vliv konzumace 

alkoholických nápojů na řidiče automobilů, kterých v té době nezbytně 

přibývalo. Jediným příspěvkem к tomuto tématu byl referát JUDr. J. 

Kučery, který za nej důležitější součást výbavy automobilisty a cyklisty 

označil pozornost a duchapřítomnost.183 

Odpolední program druhého dne sjezdu byl vyplněn výletem na 

Macochu, o kterém však pramenné zdroje neuvádějí bližší informace. 

Program třetího dne byl dle informací zapisovatelů i účastníků 

sjezdu očekáván s nej větším zájmem, neboť vystoupit měl prof. Masaryk 

i předseda svazu Foustka. Protože však došlo к organizačním problémům 

vztahujícím se především křížení debaty, kdy mnozí vystupující 

překračovali svůj povolený pětiminutový limit, neslo se celým dnem 

projednávání stížností na organizaci a nekvalitní vedení programu 

samého. K tomu ještě na poslední chvíli přišla omluvenka prof. 

Masaryka z účasti na sjezdu a tak vyzníval pořad posledního dne 

poněkud rozpačitě. O částečnou nápravu tohoto stavu se však postaral 

jedním z posledních referátů prof. Foustka, který vyložil pojem lásky 

182 Ostřízlivění. III. ročník, číslo 3. str. 19. 
183 tamtéž 
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k národu jako obraz touhy nesmrtelnosti a převedl tuto tezi na příměr 

s alkoholem, symbolizujícím ničitele veškerých hodnot. Určitý politický 

podtext pak měla závěrečná slova, po kterých následoval dlouhotrvající 

potlesk: „Abstinence jest problém malých národů a dovrší naše obrození 

mravní. Rakouští národové míří к autonomii. Jak však může žádati 

autonomii ten, kdo neovládá ani sebe, ani svůj rozum a vůli, ba nevládne 

ani svými nohami? Národové rakouští mohou dojiti štěstí jenom cestou 

ostřízlivění."184 

Celé sjezdové zasedání pak bylo zakončeno podáním petice 

к ministerstvu vyučování, aby bylo zavedeno na školách obecných i 

měšťanských povinné protialkoholní vyučování v minimálním rozsahu 

alespoň 5 hodin a na ústavech učitelských, aby byly zřízeny 

několikahodinové kurzy. V odpoledních hodinách 1. června 1914 pak 

zemský hejtman Serényi sjezd označil za ukončený. 

Česká delegace se ze sjezdu vracela s velmi pozitivními pocity, 

které shrnul předseda školského odboru F. Písecký: „Sjezdem posunuta 

myšlenka abstinentní opět o krok vpřed a zvláště pro české hnutí 

vyplynulo ze společných porad mnoho pozitivních výsledků. My Češi 

jsme zvláště spokojeni, protože naše hnutí bylo důstojně reprezentováno 

řečníky schopnými a věci znalými. Celková úroveň jejich byla vyšší než 

úroveň referentů německých. Celá naše práce abstinentní může se 

postaviti důstojně vedle práce jiných národů."185 

184 AMP, Čsl. abst. svaz. Kartón 1. Vlastnoručně napsaný referát prof. Foustky pro IV. 
rakouský protialkoholní svaz v Brně, 1914. 
iss 185 ostřízlivění. III. ročník, číslo 3. str. 20. 
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7.4 Ve stínu války 

Náročné přípravy spojené s konáním celorakouského sjezdu měly 

být vrcholem svazových aktivit pro rok 1914. Proto činnost následující 

v týdnem po skončení sjezdu byla naprosto minimální a pro období 

letních měsíců se většina členů z ústředí rozhodla věnovat spíše svým 

pracovním a soukromým aktivitám, nemajících s existencí svazu příliš 

společného. Konání výborové schůze bylo odročeno na začátek září a 

nebyly na letní měsíce naplánovány ani žádné přednášky. 

Vypuknutí první světové války však zcela pozměnilo veškeré plány 

a předpoklady к dalšímu svazovému počínání a ohrozilo samu jeho 

existenci. Místo zářijové schůze se výbor sešel a v druhé polovině října186 

a jediným bodem к projednání byla porada o možnostech dalšího 

pokračování v protialkoholní práci. Činnost výboru samotného totiž byla 

silně ochromena, neboť prof. Písecký187, prof. Kunstovný a někteří další 

spolupracovníci byli přinuceni narukovat, či opustit své současné 

působiště (např. prof. Hořejší). Přesto se výbor poměrně rychle shodl na 

nutnosti pokračovat v započaté práci i v nových podmínkách a pokusit se 

chybějící členy plnohodnotně nahradit. Nepříjemnou ztrátu však utrpělo 

vedení i odchodem Dr. Masarykové, která se na říjnové schůzi vzdala 

funkce místopředsedkyně s odůvodněním časovou zaneprázdněností. Její 

místo zaujal MUDr. Jan Šimsa, kterého jednomyslně výbor schválil. 

Nervózní atmosféru konce roku nejlépe dokumentuje listopadová schůze 

výboru, na které se prof. Foustka vzdal funkce předsedy svazu a až po 

naléhání ostatních členů výboru, kteří označili tento krok za faktický 

konec svazového působení se uvolil ještě к dočasnému setrvání ve 

funkci. Nejistotu však pro všechny členy svazu znamenalo nejisté 

finanční pokrytí možných aktivit pro rok 1915, neboť schválené 

186 AMP, f. Čsl. abst. svaz. Přílohy к činnosti svazu. Kniha protokolů o výborových poradách 
z let 1 9 1 4 - 1924. 
187 Předseda školského odboru, prof. Písecký upadl hned v počátcích bojů do ruského zajetí 
a byl vážně poraněn. 
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subvence se vztahovaly pouze pro činnost roku 1914 a v najaté válečné 

době se s příspěvky na činnost příliš počítat nedalo. Proto se plánování 

aktivit pro další rok omezovalo na úvahy o vydání protialkoholních 

letáků pro vojáky na frontě, jejichž finanční pokrytí ještě dovolovaly 

určité rezervy ve svazové pokladně. Vyúčtování za rok 1914 bylo 
1 Я8 

následující : 

Příjmy Výdaje 

Počáteční hotovost 978K 21h Honorář sekretáře 325K 

Členské příspěvky 386K Olh Jednatelská 

vydání 

139K 89h 

Brožury, letáky, 

Holárkovy obrazy 

242K 44h Cestovné 20K 

Subvence a dary 564K Poštovní 

spořitelna 

22K 59h 

Úroky 8 K 6 1 h Učty nakladatelů 31OK67h 

Sbírka „Milion haléřů" 31K 30h Tiskopisy 40K 06h 

Pro český odbor školský 126K 45h Příspěvky 

spolkové 

35K 

Pro moravský odbor 

školský 

40K Různé 42K 63h 

Celkem 2377K02h Pro český odbor 

školský 

103K 

Pro moravský 

odbor školský 

63K 

Konečná hotovost 1275K 25h 

Celkem 2377K02h 

Letáky pak byly v prvních měsících roku 1915 opravdu 

vypracovány MUDr. Simsou a několik stovek jich bylo odesláno 

vojenských velitelstvím189. Otázkou zůstává, jaký vliv měly na vojáky 

188 AMP, f. Čsl. abst. svaz. Přílohy к činnosti svazu. Kniha protokolů o výborových 
poradách z let 1914 - 1924. Pokladní zpráva za rok 1914. 
189 AMP, f- Čsl. abst. svaz. Kartón 7. Poučení vojínům o lihových nápojích. „Kdo jde do 
boje střízlivý, má nepřítele před sebou. Ale kdo jde do boje a pije, nese druhého nepřítele 
v sobě. Misí pak bojovati s nepřáteli dvěma. Vojín střízlivý dovede být statečnější i lépe 
sebe chránit od nebezpečí. Vojín střízlivý má větší naději, že se jako vítěz šťastně vrátí 
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v poli, kteří jistě nebyli hojně alkoholem zásobeni. Ovšem osvětová 

příčina této akce je vzhledem к předchozím aktivitám svazu poměrně 

pochopitelná. 

Svazová agenda postupně upadala, zvláště když se jednatelství 

vzdala Zdena Hostinská a vystoupila ze úplně ze svazu, neboť nebylo 

možno z finančních důvodů vydat svazovým nákladem její překlad dvou 

protialkoholních brožur z němčiny.190 Funkci jednatele sice převzal Dr. 

Pavlásek, ovšem kromě agitačních letáků vydaných к podpoře 

silvestrovských oslav bez alkoholu se žádná větší činnost nevykazovala. 

Do nového roku 1915 potom vstupoval svaz s oprávněnou obavou 

o své finanční zabezpečení, ovšem stále ještě s chutí hlavních 

představitelů к sice omezené, ale v rámci možností doby prováděné 

práci. Neboť rok 1915 byl jubilejním rokem od upálení mistra Jana Husa, 

plánoval svaz konání letních slavností na počest této významné osobnosti 

českých dějin. Především s ohledem к této akci, byla na březen svolána 

manifestační schůze svazu, spojená s konáním valné hromady. Ta se pak 

opravdu uskutečnila během března v prostorách školy ve Vladislavově 

ulici a vystoupilo na ní celé svazové vedení s referáty reflektujícími nově 

vzniklou situaci. Konstatován byl veliký úbytek mužského členstva 

povolaného na válečnou frontu, zasahujícího i do nej vyšších struktur 

svazu. 

Na dlouhou dobu posledními zvolenými členy správního výboru se 

staly: prof. В. Foustka za předsedu, MUDr. J. Šimsa za místopředsedu, 

Dr. F. Pavlásek za tajemníka. Členy výboru pak byli zvoleni: prof. 

Masaryková, prof. Veleninský, MUDr. Laichter, prof. Miřička a 

spisovatel Kálal. Jak vidno ze seznamu zvolených členů, chybí již mezi 

domů к milované rodině a do milované země. Vítězství náleží zdravým, silným, statečným, 
pozorným, střízlivým!" 
190 AMP, f. Čsl. abst. svaz. Přílohy к činnosti svazu. Kniha protokolů o výborových 
poradách z let 1914 - 1924. Hostinská opustila roztrpčena jednání výboru při prosincové 
schůzi a svaz se s ní rozloučil děkovným dopisem, ve kterém předseda Foustka vysvětluje, 
že vzhledem к tíživé finanční situaci si nyní nemůže svaz dovolit vydání jej ich překladů. 
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nimi Dr. E. Beneš, který sice ještě na schůzi pronesl referát, ovšem voleb 

již se aktivně neúčastnil z důvodů zamýšlených příprav na emigraci. 

Několik dalších měsíců po březnové schůzi gradovala kritická 

situace ochromuj ici další svazovou činnost. Postupně docházely do 

svazového ústředí odmítavé odpovědi na žádosti o poskytnutí subvencí 

potřebných к zajištění alespoň základních aktivit svazu, tou poslední pak 

bylo zamítavé stanovisko od c.k. ministerstva vnitra, znamenající 

zastavení příprav na oslavy Husova výročí i pořádání protialkoholních 

dnů. Když poté musel v červnu narukovat i nový jednatel Dr. Pavlásek a 

z moravského zemského abstinentního svazu začali přicházet požadavky 

na přidělení moravských odborů svazu pod přímé vedení moravského 

svazu, sezval prof. Foustka na 13. července výborovou schůzi. Té se však 

již zúčastnilo pouze 5 členů vedení, kterým předseda nastínil nově 

vzniklou situaci a vyjádřil obavu o další působení svazu. Nezbýval totiž 

takřka žádný manévrovací prostor pro zajištění fungování sekretariátu ani 

podpory odborům a přidruženým spolkům a zvolena proto byla strategie 

dočasného přerušení svazových aktivit, do momentu, než bude možno 

volit další varianty postupu. S nadějemi bylo odhlasováno svolání další 

výborové schůze na období po prázdninách téhož roku. Ta se však již dle 

dostupných pramenů neuskutečnila a svazová činnost tak musela počkat 

na svou obnovu několik dlouhých let 
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8. Od vzniku republiky po zánik svazu 

Ačkoliv působení Českoslovanského abstinentního svazu v době po 

vzniku Československé republiky již není ústředním tématem mé práce, 

považuji za prospěšné, pokusit se stručně zrekapitulovat důležité milníky 

v další svazové činnosti na poli protialkoholního boje i v tomto období191. 

Bezprostředně po říjnových událostech roku 1918 se sešlo několik 

členů posledního voleného správního výboru z roku 1915, konkrétně 

prof. Břetislav Foustka, MUDr. Jan Šimsa, Dr. Hořejší a další, kteří 

společným usnesením rozhodli o změně dosavadního názvu svazu na 

„Československý abstinentní svaz". Toto označení svazu nebylo 

změněno s výjimkou období druhé světové války, až do jeho zániku 

v roce 1950. 

Ihned po znovuobnovení své činnosti, rozvinul svaz široce 

zaměřenou propagační kampaň, oslovující spolky a korporace sdružující 

či ovlivňující velkou část veřejnosti. Tzv. „Deset dobrých námětů" 

vypracovaných především Dr. Janem Hořejším, bylo rozesláno 

sokolským jednotám, hasičským sborům, obecním výborům, správám 

škol, dělnickým organizacím, skautským organizacím, sportovním 

klubům apod. 

První manifestační schůzi uspořádal svaz až v listopadu 1919 

v prostorách Plodinové burzy v Praze. Místo bylo vybráno záměrně jako 

vyjádření návaznosti na předválečnou činnost svazu, která byla zahájena 

před jedenácti lety právě na tomto místě. Na schůzi představil staronový 

předseda, prof. Břetislav Foustka svůj sociálně-zdravotní program, který 

byl základem požadavků předložených jako výslednice manifestační 

schůze vládě a národnímu shromáždění. Ovšem ukázalo se, že poválečné 

191 Při práce na této kapitole jsem vycházel z materiálů uložených v fondu Československý 
abstinentní svaz, AMP, fondu Československý abstinentní svaz, AN M a fondu 
Československý abstinentní svaz 1921 - 1950, SÚA 
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období vyžadovalo spíše razantnějšího přístupu k prosazování svých 

požadavků, než jen demonštratívni' předávání písemných petic, jejichž 

ohlas byl mizivý. Vedoucí funkcionáři se jak vyplývá ze svazové 

korespondence příliš spoléhali na morální autoritu dvou abstinentů v čele 

státu, než aby přistupovali к praktickým akcím. 

Přesto se podařilo v roce 1920 rozsáhlou petiční akcí přispět 
109 

к schválení zákona , který zakazoval den před volbou a v den voleb 

prodávat lihové nápoje. To už existoval vládním nařízením z roku 1919 

stálý poradní sbor proti alkoholismu při ministerstvu zdravotnictví, 

kterého členem se stal i MUDr. Jan Šimsa, dlouholetý aktivní člen svazu. 

Ve dvacátých letech byl mezníkem v existenci svazu rok 1923, kdy 

po mnohaměsíčním zdlouhavém vyjednávání, došlo к reorganizaci svazu 

a vytvoření nových stanov. Svaz tehdy definitivně převzal ústřední a 

jednoznačnou úlohu sjednotitele protialkoholního působení v celé 

Československé republice. Místní odbory svazu se sjednotily pod 

vedením jednotlivých zemských ústředí, jejichž delegáti pak utvořili 

„Říšské ústředí pražské", jenž bylo s pozdějším „Protialkoholním 

sborem", pracovním centrem a reprezentací boje proti alkoholismu po 

celé republice. Vzniklo 5 zemských ústředí: pro Čechy, Moravu, Slezsko, 

Slovensko a Podkarpatskou Rus. Jejich centra byla v: Praze, Brně, 

Slezské Ostravě, Bratislavě a Užhorodě a i přes poměrně velkou míru 

autonomie, podléhala všechna Říšskému ústředí pražskému. Jednání 

směřující к této radikální přeměně trvala přes tři roky a jejich průběh by 

vydal na samostatnou diplomovou práci. Především neochota a 

neschopnost domluvit se na praktických otázkách fungování svazu mezi 

českým a moravským ústředím byla zarážející.193 

192 č. 123/20 sb. z. § 3 2 
193 Pro celý proces slučování jednotlivých organizací do jednotného celku, by bylo vhodné 
důkladně prostudovat fond Československý abstinentní svaz v archivu hlavního města 
Prahy, kde k dané problematice existuje základna několika tisíc dokumentů, smluv, 
korespondencí a zpráv rozličného typu. 
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V roce 1923 též registrujeme vznik jediného organizovaného 

protiabstinentního hnutí za celou dobu existence svazu, tzv. Společnosti 

proti výstřednostem abstinentismu, která dokonce vydala 7 čísel časopisu 

„Svobodný republikán", jehož hlavní myšlenkou byla obhajoba 

střídmého pití.194 Protože však výše zmíněná společnost postrádala 

propracovanější plán svých aktivit, zanikla již několik měsíců po svém 

vzniku a na činnost protialkoholních pracovníků nezanechala 

výraznějšího vlivu. 

Po utvoření jednotného abstinentního svazu se spolupráce českých 

a moravských představitelů brzy odrazila v zintenzívnění přednáškové 

činnosti, která probíhala obohacujícími výměnnými kurzy, kdy pro české 

prostředí ne příliš známí řečníci z Moravy předstupovali před české 

odbory a naopak. К propagaci abstinentní myšlenky výrazně přispíval i 

časopis Vyšší národ, vycházející od roku 1921. 

V roce 1927 tak svaz mohl jen v Čechách vykázat už 47 odborů a 

53 kroužků, jejichž ústředí sídlili v každém větším městě. Ke konci 

dvacátých let se v nich uskutečňovaly oblíbené večery s názvem „Hádání 

o alkoholu", na kterých přední svazoví odborníci představovali 

nej novější poznatky o škodlivosti alkoholu a diskutovali s návštěvníky o 

výhodách i úskalích abstinence. К propagační činnosti se i nadále 

používalo kromě osvědčených přednášek, bohaté tištění letáků, 

odborných i populárních brožur, či nově též rozhlasových vystoupení 

abstinentních představitelů. Nově se utvořili odbor mládeže (1926), 

odbor železničářů (1926), odbor sportovců (1924), odbor žen (1929), 

přetvořením dělnického abstinentního sdružení vzniklo v roce 1924 

„Sdružení abstinentů socialistů" a vznikali desítky dalších odborů a 

klubů sdružujících zastánce abstinentní myšlenky. Svaz vlastnil a 

úspěšně provozoval léčebnu v Tuchlově a v roce 1928 se podařilo otevřít 

první protialkoholní poradnu v Praze. Hlavní svazoví představitelé se pak 

194 Viz příloha 
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i těmito úspěchy mohly prezentovat na mezinárodních protialkoholních 

sjezdech, které se konaly většinou v tříletých cyklech (např. v roce 1923 

v Kopenhagenu, 1926 v Dorpatu, 1931 v Paříži). Konec dvacátých let 

minulého století znamenal pro pracovníky svazu období silného rozpuku 

aktivit, které se přenesly i do let následujících. Mnoho pracovníků 

odcházelo působit protialkoholně na Slovensko a Podkarpatskou Rus, 

kde byl jejich silný nedostatek, ovšem osudy mnohých z nich nebyly 

zvláště s blížícím se rokem 1938 příliš šťastné.195 

Svazovou činnost v třicátých letech jsem vzhledem к jinému 

časovému vymezení tématu práce příliš neprobádal a zároveň se obávám, 

že pozůstalost z této doby není též ve svazových fondech příliš dobře 

uchována. To platí především o konci třicátých let a době protektorátu. 

Jisté je však to, že po dobu let válečných došlo ke sloučení 

Československého abstinentního svazu s Ligou nekuřáků, a po odtržení 

Slovenska к přejmenování na Český abstinentní svaz, spravovaný 

z pražského ústředí. Vypracovány též byly nové stanovy a zvoleno 

prozatímní vedení svazu, v čele s prof. Antonínem Procházkou. Musel se 

také přestěhovat celý sekretariát, sídlící do té doby na Riegerově nábřeží 

do nových a stísněnějších prostor v ulici Na struze, která se dnes nachází 

v pražských Strašnicích. Omezeno a následně zrušeno bylo vydávání 

svazových časopisů. Svaz se stal členem Národního ústředí dobrovolné 

sociální a zdravotní péče a byl mu odejmut zámeček v Tuchlově. 

Činnost svazu se za války omezovala na tištění neutrálně 

vyznívajících letáků či občasné pořádání členských schůzí. Mnoho členů 

zahynulo v koncentračních táborech a tak se podle záznamů nově 

zvoleného předsedy svazu Dr. Jana Hořejšího o chod ústředního aparátu 

zajišťujícího veškerý kontakt s odbory, staralo pouze několik lidí. Ti se 

pak však podle Hořejšího též podíleli na odbojové činnosti, např. 

195 Z korespondence uložené v AHM lze vyčíst desítky osudů dobrovolníků, kteří při svém 
protialkoholním působení především na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi přišli o 
většinu svého majetku, po roce 1938 byli navráceni zpět do Čech a dožívali 
v hrůzostrašných sociálních podmínkách. 
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rozšiřováním letáků s textem „Všem věrným Čechům". Definitivně byla 

jakákoliv svazová aktivita německými orgány zakázána na podzim roku 

1944, kdy umírájí i tři z nejhorlivějších propagátorů abstinentní 

myšlenky - Bedřich Konařík , Alexander Batěk a Zdena Hostinská. 

Období následující po osvobození republiky dávalo abstinentním 

pracovníkům velkou naději na obrodu uvnitř celého hnutí, které však 

samozřejmě bylo stejně jako celý národ podlomeno válečnými ztrátami. 

Pobídkou к obnovení činnosti byl masivní vzrůst spotřeby alkoholu, 

jakožto reakce na dlouhé období jeho nedostatkovosti. Již v září 1945 

proto vychází první číslo časopisu Zdravý lid, který byl pokračovatelem 

Vyššího národa a redakční rada v čele Janem Hořejším se již opět 

označuje jako Československý abstinentní svaz. Obnovovala se zemská 

ústředí, navazovala se spojení na dřívější pracovníky a navrácen byl i 

zámeček v Tuchlově. První valná hromada ústředí svazu se konala 

v březnu 1946 a její delegáti přijaly rezoluci adresovanou 

Československé veřejnosti a vládě, navrhující odvádění významného 

obnosu z výnosu alkoholu a tabáku pro činnost protialkoholního hnutí. 

Přes projednání tohoto požadavku svazovou delegací s několika ministry, 

zůstalo pouze u přání. 

Přesto započala široce zaměřená činnost, zahrnující pořádání 

výstavek, výrobu plakátů, předkládání dotazníků o pitím a kouřením 

mezi mládeží, soutěžemi o nej lepší protialkoholní výzdobu tříd, 

přednášky o zdraví, týdny střízlivosti apod. Ačkoliv však tyto akce 

přinášely jistě jistou míru osvěty především mezi mladými, empiricky 

prokazatelné výsledky činnosti se nedostavovaly a svaz spíše 

polemizoval o abstinenční problematice na nesčetných schůzích, než aby 

soustředěným tlakem na výkonné orgány prosazoval své zájmy. Výjimku 

tvořily každoroční setkání s prezidentem republiky Dr. Edvardem 

Benešem, který měl k protialkoholnímu boji jako jeho dřívější činný 

propagátor velmi blízko. 
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Nezpochybnitelným úspěchem poválečného působení svazu tak 

zůstává masivní podpora a propagace přijatého zákona č. 87 Sb. z.s.n., 

který zakazoval prodej a konzumaci lihových nápojů mládeži až do 18 

let. Upravoval tak prvorepublikový zákon č. 86. Sb. z. na ochranu 

mládeže, který omezoval prodej lihových nápojů minimální hranicí 16 

let. 

Kritickým rokem pro Československý abstinentní svaz se ukázal 

být rok 1950, ve kterém činnost svazu dosahovala pozoruhodných 

výsledků, spojených s mohutnou kampaní za rozšíření bezalkoholických 

nápojů, ovšem po komunistickém převratu v roce 1948 situace v 

republice rozhodně nebyla nakloněna spolkovému životu. Proto došlo 

к vynucenému přerušení činnosti a i přes zásadní rozčarování drtivé 

většiny členů nebylo jiného východiska, než aby valná hromada 23. září 

1950 odhlasovala přechod celé svazové organizace do struktur 

Československého Červeného kříže. Tam však ani přes proklamované 

sliby zástupců Červeného kříže před sloučením, nedošlo к navázání na 

započatou práci a protialkoholní činnost Československého abstinentního 

svazu, stejně jako svaz celý, zanikla. 
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9. Závěr 

Činnost a působení Českoslovanského abstinentního svazu nebylo 

dosud podrobeno detailnějšímu vědeckému zkoumání, a proto jsem se ve 

své práci zaměřil na důležité momenty a události formující především 

jeho zrod a počátky v období prvních let minulého století. Zhodnocení 

jeho protialkoholní činnosti a zároveň odpovědi na otázky překládané 

v úvodu mé práce bych rád rozložil do tří postupných fází. 

Tou první a zároveň nej rozsáhlejší je způsob vzniku, správy a 

konkrétní činnosti svazu jako celku. 

Důvodem pro ustavení prvního protialkoholního spolku v Čechách, 

byly nelichotivé výsledky zprávy o stavu rozšíření alkoholismu 

v jednotlivých správních okresech, přednesené na VIII. mezinárodním 

protialkoholním sjezdu v roce 1901 ve Vídni. Skupina lékařů pod 

vedením MUDr. Jana Simsy poté převedla myšlenky zastánců 

ostřízlivění společnosti do konkrétní podoby, založením Zemského 

protialkoholního spolku v Čechách. Jeho organizační zázemí a omezené 

finanční prostředky však nedovolovaly sdruženým členům komplexněji 

šířit osvětovou činnost a protože souběžně s činností spolku začala 

vznikat další protialkoholně zaměřená sdružení, vyvstala před pracovníky 

spolku potřeba vytvoření organizace, která by lépe sjednocovala a 

reprezentovala zájmy části veřejnosti, klonící se к myšlence abstinence. 

Proto byl v průběhu roku 1908 dojednán a následně realizován vznik 

Českoslovanského abstinentního svazu, jehož vedením a organizací bylo 

pověřeno dosavadní vedení Zemského spolku. Hlavním orgánem správy 

svazu byl volený ústřední sbor, faktickou výkonnou mocí však 

disponoval výbor správní, tvořený předsedou, místopředsedou, 

tajemníkem a několika dalšími členy výboru. Ústřednímu svazovému 

vedení pak podléhaly jednotlivé odborové výbory, tvořené zvolenými 

členy místních či stavovských odborů, vznikajícími na území Čech a 
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Moravy. Jejich počet se v letech 1908 - 1915 pohyboval mezi deseti až 

patnácti odbory, přičemž většina z nich působila na Moravě. 

Členstvo svazu sestávalo z osob zavazujících se к slibu abstinence, tj. 

úplnému zdržování se od konzumace alkoholických nápojů, či členů 

požívajících alkohol ve výjimečných případech a snažících se abstinentní 

myšlenku podporovat. Ideová vyhraněnost svazu však byla natolik 

výrazná, že se jeho členy stávaly takřka výhradně zastánci přísné 

abstinence. Organizovaných členů svaz vykazoval ve zkoumaném období 

každoročně několik stovek, přičemž většina z nich byla přihlášena za 

členy místních, či stavovských odborů. 

Finanční zabezpečení svazových aktivit bylo závislé na příspěvcích 

členů, prodeji svazových propagačních materiálů a především pak na 

výši subvencí a darů od říšských úřadů či soukromých korporací. Suma 

získávaných finančních prostředků však byla po celou dobu existence 

svazu naprosto nedostatečná a propagační a osvětová činnost byla tímto 

faktem zásadně omezena. 

Přesto se abstinentním pracovníkům dařilo každoročně uspořádat desítky 

odborných i populárně-vědeckých přednášek, vydávat tisíce letáků 

s texty osvětlujícími škodlivost alkoholických produktů, podílet se na 

vzniku brožur a spisů hlásících se к myšlenkám ostřízlivění, 

reprezentovat abstinentní hnutí na vědeckých sjezdech a konferencích či 

organizovat výchovně vzdělávací akce pro široké spektrum veřejnosti. 

Vypuknutím I. světové války však došlo к citelnému zásahu do svazové 

organizace, která utrpěla ztrátu odchodem velkého počtu členů na frontu i 

zásadním omezením přísunu finančních dotací. Svazová činnost pak 

v následujících měsících ustávala a v polovině roku 1915 byla přerušena 

definitivně. К jejímu znovuobnovení pak došlo až v měsících 

následujících po vzniku samostatné Československé republiky v roce 

1918. 
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Druhou fází mého hodnocení bude pohled na ideové směřování 

svazu a jeho odraz v činnosti hlavních představitelů. 

Z profesního zaměření zakládajících členů Zemského spolku a 

pozdějšího Českoslovanského svazu vyplývá, že hlavními motivy pro 

počátky organizovanějšího protialkoholního působení, byly negativní 

dopady konzumace alkoholu na zdraví postižených jedinců. Skupina 

lékařů stojících u zrodu této aktivity byla ve své zdravotnické praxi 

konfrontována často s hrůznými následky alkoholismu ve společnosti a 

tento fakt se v jejich osvětových snahách jasně promítal. Většina spisů či 

letáků z prvních let existence organizovaného hnutí je proto především 

zaměřena na ozřejmování zdravotních rizik spojených s konzumací 

alkoholických látek. Zároveň se zdravotními aspekty se však jasně 

projevovalo úzké propojení alkoholismu se špatnými sociálními 

podmínkami velké části nej silnější skupiny pijáků a bylo proto potřeba 

jasněji strukturovat zaměření osvětové činnosti na konkrétní skupiny 

obyvatel. Do abstinentního hnutí proto vstoupili svými myšlenkami i 

konkrétní prací další odborníci, orientující se spíše na sociální aspekty 

vysoké spotřeby alkoholu, jakými byli např.: prof. Foustka, či prof. 

Masaryk. Především oni pak přispěli к vytvoření sociálně-

zdravovědného přístupu к otázkám abstinence, který se stal základním 

ideovým východiskem pro propagační a osvětovou činnost svazových 

přestavitelů. Na takto vystavěném myšlenkovém rozhraní poté probíhala 

odborná diskuze zabývající se teoretickými tématy, jakými bylo např.: 

zdůvodnění zvýšené spotřeby alkoholu jako důsledku špatného 

sociálního postavení jedince, či naopak zdůvodnění sociálního úpadku 

způsobeného nepřiměřenou konzumací alkoholických nápojů. Ta však 

pouze částečně diferencovala myšlenkové okruhy jednotlivých aktérů 

protialkoholního boje a ve svém důsledku přispívala к ještě důslednějším 

snahám o jednotný a transparentně realizovaný zápas o abstinenci. 
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Během několikaleté existence svazu se postupně kladl stále větší 

význam představování postradatelnosti alkoholu jako důležitého 

ekonomického přínosu, a to se zaměřením na konkrétní jednotlivce či 

rodiny. Stále častěji bylo apelováno na tzv. pijáky, aby omezením, či 

naprostou zdrženlivostí od alkoholu pomáhaly sami sobě či svým 

rodinám к objevování jiných a přínosnějších požitků, kterých mohlo být 

dosaženo ušetřením prostředků dosud vydávaných za alkohol. Nabízenou 

škálu činností pak představovaly sportovní zápolení nej různějšího druhu, 

příjemné chvíle strávené s literaturou, poznávací vycházky do přírody či 

za kulturou, často organizované právě svazem a jeho odbory. Na úrovni 

debat o celostátním hospodářství pak především Dr. Beneš často 

v publikacích referoval o možném pozvolném zaniknutí alkoholového 

průmyslu, bez negativního vlivu na státní finance. 

Otázka potřebnosti abstinence tak byla činovníky svazu 

nastavována v širokém spektru souvislostí a zaměřována na konkrétní 

veřejné vrstvy i na společnost jako celek. 

V poslední fázi mého hodnocení tak vlastně již zbývá jen 

zodpovědět otázku, do jaké míry byla činnost Československého 

abstinentního svazu úspěšná. 

Ačkoliv se mohou na první pohled jevit výsledky práce 

abstinentních pracovníků s přihlédnutím к malého počtu přímo 

sdružovaných členů, či minimu reálně prosazených zákonných opatření 

jako mizivé, domnívám se, že jejich činnost nepostrádala opodstatnění. 

Při svém vzniku si do stanov svaz vytknul pracovat z důvodů 

hygienických, mravních a hospodářských proti požívání alkoholu, jako 

symbolu konkrétní hrozby pro jedince i společnost Při uvědomění si 

negativních reakcí na jejich snahy z řad široké veřejnosti, která 

považovala například pivo za dostatečnou náhražku pevné stravy si lze 

jen s obtížemi představit velké množství ústrků a posměšků, které je na 

jejich cestě к abstinenci provázely. Obdivuhodně pak na mě působí 
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veškerá ochota a energie se kterou ti nej vytíženější členové ústředního 

sboru svazu obětovali svůj veškerý volný čas к protialkoholní práci, která 

i při odmítnutí abstinence jako absolutního závěru, jistě nepostrádá své 

eticko-zdravotní opodstatnění. Činili tak s vědomím prakticky 

nevyjádřitelného výsledku jejich snažení, minimální finanční podpory a 

častého nepochopení z řad veřejnosti. Přesto se jim podařilo pronikat do 

povědomí tehdejší společnosti desítkami vzdělávacích akcí, stovkami 

odborných přednášek, tisíci vydaných brožur a statisíci rozšiřovaných 

letáky, které vytvořili základnu pro budoucí protialkoholní práci. 

Především z těchto důvodů lze považovat činnost svazu za úspěšnou a 

její poválečná kapitola čeká na podrobnější zpracování. 
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Příloha č. 12 - Propagační materiály ze sbírky MUDr. Jana Šimsy 

VÝSTAVA 
PROTIALKOHOLNÍ 
POŘÁDANÁ CESKOSLOVANSKÝM 
ABSTINENTNÍM SVAZEM V PRAZE 

nalézá se v místnostech 
Ústředního spolku čes-
kých ten, Spálená ul. 34. 

Od 26. června do 5. července 1912 
Otevřeno: 9—12 a 2—7. 
Vstupné 20 haléřů. 

Príloha č. 13 - Plakát upozorňující na protialkoholní 
výstavu v roce 1912 

122 



14 Příloha č. 14 - Významný protialkoholní činitel Bedřich Konařík 

»Zde я můíe áiovék koupil nedokrevnost, souchotí, et-
mí*Ndwcnici' zde « P'oáává chudoba, lie se může a w a r*m ukev* doplnění by napsè! Клт"пЬ dö «<** '̂ «••»ь. Ufa, oval eovedebí «IkoW 

123 



124 



ЖШопу hehtofUtů vypitého 
atfcohofu, to není Ďlaňobyt, 
to je zkáza národa. míL^X^ 

»»iŕcjŠ ßi*;. íH'objU iti«!e4i«m й« 
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