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Anotace
Práce se zabývá dějinami Československé státní střední školy ve Velké Británii, která
existovala mezi lety 1940-45 jako součást československého exilového školského systému.
Jsou zde obsaženy informace o vzniku a organizaci školy a o její kulturní a propagační
činnosti. Část práce je věnována rovněž profesorům a jejich žákům, kteří na škole vedli
„Kroužek československých středoškoláků“, jenž kromě kulturních a sportovních akcí
vydával školní noviny a organizoval žákovskou samosprávu. Práce rovněž pracuje se
vzpomínkami žáků, které dokreslují celkovou atmosféru školy a podávají pohled žáků na
tehdejší výuku a organizaci školy.
Klíčová slova: československé exilové školství, Velká Británie, dějiny, 2. světová válka.

Summary
My work deals with the Czechoslovak State Secondary School in Great Britain which
was operated by the Czechoslovak government-in-exile from 1940 to 1945 as a part of the
Czechoslovak school system. Information on origin and organization of this school and also
information on its cultural and promotional activities are specified here. A part of this work is
dedicated to professors and students of this school. The students had their own organization
called „Club of Czechoslovak High School Students“ which organized cultural and sport
activities of the school as well as edited a school magazine and took part at students
management of the school. Some memories of former students themselves are added to
demonstrate a global atmosphere of the school and to show student's perspective on classwork
and school organization.
Keywords: Czechoslovak exile education, Great Britain, history, 2nd World War.
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1. Úvod
1.1. Téma práce
Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila Československou státní střední školu ve
Velké Británii, jejíž fond mě zaujal mezi materiály uloženými v Národním archivu. Otevřela
se tak přede mnou zajímavá otázka československého exilového školství za druhé světové
války. Téma mě upoutalo i z toho důvodu, že při své práci archiváře pracuji s fondy škol, mezi
které patří i střední školy fungující během druhé světové války na území protektorátu.
Československé školství v zahraničí je poměrně málo prozkoumanou kapitolou
českého školství. Tyto české a československé školy mají přitom dlouhou tradici,
tzv. doplňovací školy zakládali krajané již na konci devatenáctého století. Hlavním úkolem
těchto škol bylo udržet u dětí znalost českého jazyka. Většina zařízení pouze doplňovala
výuku, kterou děti získaly na místních školách, přesto se objevují i školy, které krajanům
poskytovaly komplexní vzdělání podle československého vzoru. Výjimečným fenoménem je
v tomto ohledu školství organizované exilovou československou vládou ve Velké Británii.
Jako protiklad potlačované české vzdělanosti v protektorátu zde byl během let 1940-1945
vybudován základní a střední vzdělávací systém, jehož absolventi byli podporováni i ve
studiích na britských vysokých školách, jež jim umožnily univerzitní studium.
Vzhledem k rozsahu tohoto školního systému, jenž obsahoval dvě státní školy, národní
a střední, řadu škol doplňovacích a rovněž několik rekvalifikačních kurzů a dalších kurzů
pořádaných v rámci armády, jsem se soustředila pouze na jednu školu a to již výše
jmenovanou Československou střední školu ve Velké Británii. Střední školu jsem zvolila
i z důvodů dobré zachovalosti materiálů, které pokrývají celé její působení. Střední škola je
rovněž zajímavá díky skutečnosti, že její žáci dosáhli věku, ve kterém již jsou schopni sami
formulovat myšlenky, více přemýšlejí o své situaci a budoucnosti. Kromě oficiálních

8

informací vydávaných školou bude tak možno využít i materiálů sepsaných žáky v době
studia i jejich pozdější vzpomínky.
Tato i další jmenované školy ovšem vznikly v době válečného konfliktu, v cizí, byť
spřátelené zemi. Jejich vývoj a postavení se tak odlišuje od běžných středních škol, stejně
jako byl odlišný i jejich význam. Práce se zaměřuje na okolnosti vzniku této školy a na její
vnitřní uspořádání, přičemž věnuje velký prostor samotným žákům. Škola byla výjimečná
i svým myšlenkovým základem, jakožto instituce vedená oficiálním československým exilem
byla prodchnuta duchem první republiky. Pokusím se tedy osvětlit zájmy jejích zakladatelů,
cíle, s nimiž byla zakládána, i její výsledky. Využiji přitom dochované prameny, obraz školy
v tehdejším tisku i již výše zmíněné paměti žáků.
Práce je postavena na tradičních historických metodách, využila jsem zvláště metod
strukturní analýzy, dochované materiály prošly kritikou, byly analyzovány a zhodnoceny.
Přičemž základními prameny byly dokumenty vzniklé působením zřizovatele školy,
školského odboru ministerstva vnitra a také samotnou školou. Vzhledem k neúplnosti
materiálů jsem tyto informace doplňovala i z fondů jiných orgánů československé vlády
v londýnském exilu, se kterými škola spolupracovala. Informační hodnota jednotlivých
materiálů je ovšem nejednotná a bylo proto třeba učinit výběr. Pokud to dochované archiválie
umožnily, využila jsem ke sledování rozvoje školy také principů historické statistiky. Část
práce je také postavena na vzpomínkách bývalých žáků, které jsem čerpala z ego dokumentů,
pamětí a deníků, a také z osobního kontaktu s některými bývalými žáky. Postupovala jsem
přitom podle metod orální historie, přestože vzhledem ke skutečnosti, že jde o lidi žijící
v zámoří, probíhala komunikace v písemné formě a nešlo tak využít všech aspektů tohoto
oboru. Pro tento účel jsem zvolila formu krátkého dotazníku s deseti otázkami týkajícími se
vztahů s Brity, života ve škole i budoucí kariéry respondenta (viz příloha č.2). Celkem jsem
získala odpovědi od necelé desítky bývalých žáků, kteří byli velice ochotní.
9

Pro pochopení válečného kontextu je ovšem nutné nejdříve zmínit okolnosti, které
vedly ke vzniku československé emigrace ve Velké Británii. V prvních kapitolách jsou proto
probrány okolnosti a možnosti odchodu Čechoslováků do zahraničí v době pomnichovské,
a to zvláště s důrazem na odchod do Velké Británie. Následující kapitola bude věnována
vzniku československé emigrace ve Velké Británii, jejímu rozsahu a složení, pokud to
dostupné statistiky umožní. V krátkosti je rovněž nastíněn vývoj československé exilové
vlády, která zbudovala a spravovala československý školský systém ve Velké Británii.
Následující část se již věnuje přímo školství. Na počátku je uveden přehled vývoje
československého školství v době první republiky a jeho proměna za protektorátní správy.
Tato kapitola by měla čtenáře seznámit se základními typy škol, jak existovaly
v československém vzdělávacím systému, a zároveň přinést stručné dějiny československého
zahraničního školství v době před druhou světovou válkou. Zároveň zde uvádím základní
shrnutí vzdělávací činnosti československé exilové vlády v Londýně, resp. školského odboru
ministerstva vnitra, vznik samotného školského systému a jeho dělení. K celkové orientaci
slouží přehled československou exilovou vládou zřízených škol, jejichž cílem bylo vychovat
mladé československé uprchlíky a to od mateřské školy po střední školu, na niž ještě
navazovalo několik kurzů.
Jádro práce je ovšem věnováno škole střední. Práci školy samotné jsem shrnula do
sedmi kapitol. V první jsou zahrnuty dějiny školy, škola totiž za dobu své existence několikrát
změnila své umístění i vnitřní organizaci. Další kapitola pojednává o organizaci gymnázia
a jeho vzdělávací činnosti, na tuto kapitolu přímo navazuje kapitola o výchovné péči školy.
I čtvrtá kapitola se týká organizace školy, je zaměřena na profesorský sbor a žáky jakožto
hlavní zájem školy. Pátá kapitola se věnuje škole jakožto orgánu, jenž československé exilové
vládě umožnil propagaci Československé republiky, jsou zde shrnuty kontakty s jinými
školami či kulturní činnost, které se škola věnovala. Škola měla také poměrně široké spektrum
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mimoškolních aktivit, o těch pojednává kapitola následující. Poslední kapitolu věnuji
záměrům a výsledkům školy v kontextu zájmů československé exilové vlády i školy a žáků
samotných.
Práce je soustředěna zvláště na odlišnosti, kterými se škola díky své výjimečné situaci
odlišovala od československého systému, jenž byl pro její založení vzorem. Škola jakožto
vzdělávací instituce měla vliv na žáky a jejich budoucnost. To, jak bylo toto působení silné
a do jaké míry studenty ovlivnilo, se pokusím ukázat na osudech jejích žáků.

1.2 Rozbor pramenů a literatury
Odbornou literaturu jsem využila hlavně v první části práce. Pro dobu druhé republiky
mi cenné informace poskytla práce Jana Gebharda a Jana Kuklíka „Druhá republika 19381939, Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě“, která
shrnuje historii a myšlení druhé republiky a podává základní informace o původu
československého exilu. K samotné emigraci jsem také využila

řady odborných článků,

doplňujících informace o německé emigraci, jež se v Československu nacházela již před
mnichovskou dohodou, a rovněž o specifické emigraci židovské. Uprchlíky z Německa
v Československu se zabýval Michal Frankl1, práce o židovské emigraci

se nachází ve

sborníku Terezínské studie, zabýval se jí např. Bohumír Černý2 či Jaroslava Milotová3.
O samotné emigraci z Československa jsem se zajímala hlavně v souvislosti s britskou
politikou, základní přehled o britské pomoci v této souvislosti podala Hana Velecká4
a s britskou organizací Czechoslovak Refugee Trust Fund seznamuje práce Jana Kuklíka
1
2
3
4

Michal FRANKL, Druhá republika a židovští uprchlíci, dostupné na:
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/texts/druha_republika_uprchlici (ke dni 21.3.2010).
Bohumil ČERNÝ, Emigrace Židů z Českých zemí v letech 1938-1941, in: Terezínské studie a dokumenty
1997, Brno 1997, s. 55- 71.
Jaroslava MILOTOVÁ, Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze. Geneze a činnost do počátku roku
1940, in: Terezínské studie a dokumenty (ed. KÁRNÝ-KÁRNÁ), Praha 1997, s.10-29.
Hana VELECKÁ: Britská výpomoc uprchlíkům z Československa od okupace do vypuknutí války v roce
1939, in: Soudobé dějiny, 2001, č.4, s. 659-691.
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a Jany Čechurové.
Literatura o londýnském exilu v době druhé světové války je poměrně obsáhlá. Otázka
samotné emigrace je nejkompletněji zpracována v práci Jana Křena „Do emigrace“, jedná se
ovšem již o starší publikaci, která vyšla na začátku šedesátých let. Nověji se touto otázkou
zabýval např. Eduard Čejka, jeho práce „Československý odboj na Západě“ se ale zaměřuje
především na dějiny československé armády v tomto období. K problému vzniku
československé vlády v Londýně jsem využila práce Jana Kuklíka „Londýnský exil a obnova
československého státu 1938-1945“, která předkládá podrobný právní výklad k této otázce.
Přehled prvních let československé exilové politiky podává také práce Detlefa Brandese „Exil
v Londýně 1939-1943“, ta se ovšem zaměřuje hlavně na komparaci československé exilové
vlády s exilovými vládami Jugoslávie a Polska. Většina z jmenovaných prací se ovšem
zabývá politickými či právními dějinami, kulturní a společenský vývoj emigrace je zde
opomíjen. Z tohoto ohledu je výjimečná práce Bořivoje Srby „Múzy v exilu“, jež sleduje
kulturní dění v londýnském exilu. Přestože se tato práce zaměřuje hlavně na jednotlivé
umělce, poskytuje rovněž informace o společenském dění československé emigrace
v historických souvislostech od příchodu prvních československých uprchlíků až po konec
druhé světové války. Práce mi tak byla základním zdrojem pro československou exilovou
společnost z hlediska společenského.
K československému školství v emigraci jsem žádnou literaturu nenalezla, použila
jsem tedy několik příruček o československém školství. Základní informaci podává učebnice
pedagogiky pro učitele5, podrobněji se českým školstvím v několika publikacích zabývá
František Morkes, zvláště přínosná byla práce „Československé školy v letech druhé světové
války“. Vývoj československého středního školství je podrobněji rozebrán v práci Zdenky

5

Alena VALIŠOVÁ – Hana KASÍKOVÁ a kol, Pedagogika pro učitele, Praha 2008.
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Veselé6. Informace o britském školství a jeho organizaci obsahuje příručka faráře Vančury7
vydaná československou exilovou vládou, ač poměrně stručná podává základní přehled
o britském školství z československého pohledu. Další informace jsou čerpány přímo
z pramenů, které lze rozdělit do tří okruhů.
Prvním jsou materiály uložené ve fondech školy či ve fondech institucí s činností
školy spojených. Vycházela jsem hlavně z fondů Národního archivu, kde jsou uloženy přímo
materiály školy8, tak fondy Ministerstva vnitra v Londýně, které školu spravovalo. Dále jsem
využila materiálů z archivu Ministerstva zahraničních věcí, fond MZV-Londýn, jehož
osvětový odbor se školstvím rovněž zabýval. Některé materiály se dochovaly také ve fondu
Edvard Beneš II. v archivu Masarykova ústavu a AV ČR. K doplnění informací o exilové
organizaci školství jsem využila též fondů Ministerstva sociální péče v Londýně,
Československého červeného kříže v zahraničí a Československého ústavu zahraničního.
Dochované archiválie pokrývají dobu existence školy (1940-1945) značně
nerovnoměrně. Nejvíce materiálů se dochovalo z pozdějších let, zvláště z posledních dvou let
fungování školy, prameny z doby založení školy jsou neúplné. Tento fakt byl zapříčiněn
hlavně ztrátami ve fondu Ministerstva vnitra, resp. jeho školského odboru, jehož dokumenty
nejsou dochovány v celistvosti. Na neúplnosti materiálů se podílel i zprvu nedokonalý
organizační systém samotné školy. Rovněž kvalita archiválií je různá, i zde platí, že novější
materiály jsou obsáhlejší. Tato nejednotnost mi ovšem komplikovala práci či někdy přímo
znemožnila sledovat vývoj v některých konkrétních otázkách, jakými je např. počet žáků
a jejich náboženský a sociální původ. Nejednotnost materiálů tak do značné míry znemožnila
porovnávání a sledování vývoje školy. Neexistují například statistiky školy za jednotlivé
školní roky, při porovnávání bylo tedy nutné vycházet z různorodých materiálů. Základním
6
7
8

Zdeňka VESELÁ, Česká střední škola od národního obrození do druhé světové války, Praha 1972.
Národní Archiv, fond Ministerstvo vnitra Londýn, inv.č. 1502, sig. 2-8-32, k. 111, Bohuslav VANČURA,
O anglickém školství, Londýn 1942.
Materiály jsou uloženy ve fondu Československá státní střední škola ve Velké Británii, materiály tohoto
fondu pak rozšiřuje fond Sbírka československé školy ve Velké Británii.
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pramenem pro mě byla jediná školou vydaná výroční zpráva za rok 1941/42 a dále zprávy
poskytované školou ministerstvu vnitra či inspekční zprávy školského odboru tohoto
ministerstva. Obsáhlý materiál rovněž poskytují protokoly profesorského sboru, tyto jsou
ovšem dochovány teprve od školního roku 1942/43. První školní rok se správa školy
a profesoři pokusili zmapovat ve Sborníku školy, vydaném v létě roku 1941.
Rovněž jsem se informovala u britských archivů The National Archives v Kew
a Powys Country Archives Office, do jehož působnosti spadá Llanwrtyd Wells, o možných
materiálech týkající se dané školy v jejich fondech. Dostalo se mi záporné odpovědi,
materiály o škole přístupné ve Velké Británii jsou tady spíše jednotlivosti obsažené v rámci
jiných archivních celků. Vzhledem k poměrně vysokému počtu pramenů dochovaných
v České republice, které podávají přehled o činnosti školy, mi tak tyto prameny nepřišly
stěžejní, v případě podrobnějšího studia vztahů školy s britskými úřady i veřejností by bylo
ovšem tyto materiály vzít v potaz.
Dalším okruhem zdrojů jsou články uveřejněné v době působení školy, čerpala jsem
hlavně z časopisu Čechoslovák, dříve Čechoslovák v Anglii, do něhož je možné nahlédnout
v Národní knihovně. Vzhledem k „oficiálnosti“ tohoto časopisu byly důležité i výstřižky
z různých dalších tiskovin, zachované v archivech. Výstřižky z britských novin za pět let
působení se nacházejí rovněž ve fondu Ministerstva vnitra v Londýně, další pak v níže
zmíněné sbírce školy. Specifickým pramenem je časopis Abernantské zprávy, který v letech
1943 až 1945 vydávali sami žáci a který ilustruje život ve škole tak, jak ho viděli samotní
studenti.
Posledním pramenem pro mě byly paměti žáků školy. Zde byl neocenitelnou pomocí
fond Sbírka československé školy ve Velké Británii, kterou bývalí žáci ze svého podnětu sami
uspořádali. Nevýhodou fondu je, že byl sestaven mimo archiv manželkou jednoho ze žáků,
knihovnicí Judith Woltovou, má tedy odlišný způsob uspořádání. Fond se navíc skládá hlavně
14

z kopií originálních materiálů, přičemž na kopiích není vždy poznamenáno, odkud původně
pocházely, což ztěžuje práci hlavně v případě výstřižků z časopisů. Kromě samotných
vzpomínek na školu zde jsou uloženy různé materiály z doby existence školy. Nachází se tu
téměř kompletní vydání žákovského časopisu Abernantské zprávy, Sborník školy vydaný
v prvním roce jejího působení či kopie propagačního filmu, jejž pro školu v roce 1944 natočil
režisér Jiří Weiss. Součástí sbírky jsou také vydané paměti několika žáků, výstřižky z novin
a časopisů od založení školy po dnešní dny, stejně jako nahrané televizní pořady a zprávy
ze setkání žáků.
Sama jsem také získala kontakt na řadu žáků, jimž jsem položila několik základních
otázek. Nevýhodou ovšem je, že se většinou jedná o lidi, kteří již své paměti sepsali, takže
některé výpovědi nepřinesly mnoho nového a některé se i opakovaly. Tyto odpovědi jsem
proto doplnila i vzpomínkami obsaženými ve sbírce školy, stejně jako zvukovými
a obrazovými záznamy, jichž je ve fondu celá řada. Nejcennější přitom jsou materiály z doby
existence školy a z doby těsně po válce, kterých je ovšem bohužel málo. Novější vzpomínky
jsou totiž většinou zkresleny nejenom dlouhým odstupem od událostí, ale i několika srazy
bývalých žáků školy. Tato skutečnost se pak odráží v tom, že někteří žáci opakují stejné fráze
a hodnocení školy. Odstup času a srazy také smývají rozdíl v tom, kdo byl žákem a kdo
učitelem.
Posledních dvou skupin zdrojů, tj. novinových článků a vzpomínek žáků, jsem
využívala především k dokreslení atmosféry tehdejší školy. Jako hlavní prameny jsem tyto
materiály využívala jen v případech, kdy se k dané otázce nedochovaly oficiální materiály.
V ostatních případech mi vzpomínky pomohly zvláště jako možnost komparace s oficiálními
prameny vydávanými školou či ministerstvem vnitra. Ve většině případů se ovšem vzpomínky
týkají věcí v oficiálních pramenech pomíjených nebo zmiňovaných pouze okrajově.
Vzhledem k množství materiálů obsažených ve sbírce a získaných kontaktem s bývalými
15

žáky, jsem těmto pramenům věnovala podstatnou část v přílohách.
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2. Historické souvislosti
Koncem třicátých let dvacátého století probíhala ve Střední Evropě řada politických
a státoprávních změn. Nástup Hitlera k moci v Německu a s ním spojená expanzivní politika
tohoto státu v souvislosti s politikou appeasementu západních mocností vyvrcholila
12. března roku 1938 anšlusem Rakouska a o půl roku později podpisem Mnichovské dohody.
Tato smlouva uzavřená 30. září 1938 v Mnichově znamenala pro Československou republiku
ztrátu pohraničního území, které tvořilo asi 38% její původní rozlohy a většinu obranného
systému země. Další územní ztráty pak představovala Vídeňská arbitráž z 2. listopadu 1938,
kterou Maďarsko získalo část jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi. Tyto smlouvy ve svém
důsledku vedly k politickému rozvratu Československa, neboť za hlavního viníka stávající
situace byla považována dosavadní liberální politika první republiky. Záhy po vzniku
okleštěné druhé republiky, 4. října 1938, podala vláda demisi a o den později odstoupil
prezident Edvard Beneš.9
V rámci „zjednodušení“ politického života byly na podzim roku 1938 z poměrně
širokého prvorepublikového politického spektra stran vytvořeny strany pouze dvě – pravicově
orientovaná Strana národní jednoty10 v čele s agrárníkem Rudolfem Beranem a Národní strana
práce11, které předsedal sociální demokrat Antonín Hampl, všechny dosavadní politické strany
tím byly zrušeny. Hlavní slovo měla Strana Národní jednoty, ve které se sdružila většina
pravicových a stran politického středu, menšinová Národní strana práce, složená z levicových
stran, doufala v kontrolní funkci. Dne 20. října 1938 byla ukončena činnost komunistické
strany a zastaven veškerý její tisk, zcela zrušena byla 23. prosince 1938.12 Celkově tak byla
9 Jan RATAJ, O autoritativní národní stát, Praha 1997, s.15.
10 Vznikla 17. listopadu 1938 z následujících stran: Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu,
Čs. strana národně socialistická, Čs. živnostensko-obchodnická strana středostavovská, strana Národního
sjednocení, Čs. strana lidová v Čechách a Národní liga. Více Jan GEBHARD - Jan KUKLÍK, Druhá
republika 1938-1939, Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Praha
a Litomyšl 2004, s. 50-61.
11 Vznikla 11. prosince 1938 a skládala se z členů zaniklé strany sociálně demokratické a části členů strany
národně socialistické. J. GEBHARD – J. KUKLÍK, Druhá republika, s. 61-73.
12 Na Slovensku její činnost ukončena již 4. října. J. GEBHARD, J. KUKLÍK, Druhá republika, s. 127.
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omezena politická, ale i spolčovací práva obyvatel, byla utužena cenzura a rušen tisk
považovaný za protistátní, od počátku roku 1939 byl omezován veškerý tisk a rozmáhaly se
útoky proti Národní straně práce. Situaci však změnil vznik protektorátu.13
Novým prezidentem byl 30. listopadu zvolen Dr. Emil Hácha, který jmenoval do čela
vlády Rudolfa Berana. Významnou změnu v československém zákonodárství přinesl ústavní
zákon č. 330/1938 z 15. prosince roku 1938, kterým prezident republiky získal rozsáhlé
pravomoci, se souhlasem vlády směl vydávat dekrety s platností ústavního zákona.14 Tímto
aktem byla obcházena moc parlamentu, v této době již značně redukovaného. Po odtržení
pohraničí ztratili mandát tamní poslanci, na konci roku 1938 i poslanci zrušené komunistické
strany. Parlament tím ztrácel na významu, od prosince 1938 se již nesešel, oficiálně byl
Háchou rozpuštěn 21. března 1939.
Změnila se také forma státu. Vzrůstající autonomistické tendence Slovenska vedly
k jednáním v Žilině, která se konala 5. a 6. října a vedla k vyhlášení slovenské autonomie.
V čele slovenské autonomní vlády stál dosavadní ministr pro Slovensko Jozef Tiso.
Definitivně byla autonomie Slovenska uznána ústavním zákonem č. 299/1938 Sb, od této
doby mělo Slovensko vlastní vládu a zemský sněm.15 Ten získal veškeré pravomoci, které
nebyly určeny přímo Národnímu shromáždění. Na podobném principu byla ústavním
zákonem č. 328/1938 ustanovena autonomie Podkarpatské Rusi. Oficiální název státu pak
zněl Česko-slovenská republika.
Kromě politických a územních změn přinesla doba velkou proměnu myšlení české
společnosti. Ztráta pohraničí přivedla do centra země tisíce československých obyvatel, kteří
se ocitli bez práce, sociálního a finančního zabezpečení. Aby se pro ně uvolnila pracovní
místa, byli penzionováni státní zaměstnanci16 a propouštěny zaměstnané vdané ženy. Mezi
13 J. RATAJ, O autoritativní národní stát, s.209-216.
14 Jan KUKLÍK, Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945, právní a politické aspekty
obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci, Praha 1998, s. 44.
15 J. KUKLÍK, Londýnský exil, s. 43.
16 Penzionovány byly ročníky 1878-81.
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obyvateli vládlo rozčarování ze „zrady“ západních mocností a „zbabělého“ odstoupení
pohraničí, nespokojenost s předchozí vládní politikou a osobou bývalého prezidenta Beneše
byla navíc podněcována propagandou.
Politika republiky se ocitla v obtížně řešitelné situaci, západ podmiňoval svou pomoc
i obchodní kontakty národnostní a náboženskou snášenlivostí, zatímco Německo tlačilo
k zavádění antisemitistické politiky. Beranova vláda tak již 27. ledna 1939 vydala nařízení
o zjišťování židovských úředníků ve státní správě a o jejich penzionování či zamezení styku
s veřejností. Veškeré snahy však nezabránily rozpadu republiky. Západ byl příliš vzdálený
a spoléhal na dodržení Mnichovské dohody, Německá říše naproti tomu již byla rozhodnuta
podrobit si i zbytek Československa. Pod vlivem Německa byla 14. března 1939 vyhlášena
samostatná Slovenská republika, ve stejnou dobu Maďarsko okupovalo Podkarpatskou Rus.
Prezident Emil Hácha musel tolerovat německou okupaci Čech a Moravy, která proběhla
15. března, a o den později došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. 17 České země se
tak staly součástí Německé říše, byť s autonomním zřízením. V jejich čele stál nadále
prezident Emil Hácha a vláda, jako zástupce Říše zde figuroval říšský protektor. Veškerý
dohled nad brannou mocí, dopravou a zahraniční politikou převzala Říše. Obyvatelstvo
protektorátu bylo rovněž rozděleno, etnickým Němcům bylo přiznáno říšské občanství
a vztahovaly se na ně říšské zákony, zatímco ostatní obyvatelstvo mělo národnost
protektorátní a dohlížely nad ně stávající protektorátní úřady.18

17 J. GEBHARD – J. KUKLÍK, Druhá republika, s.326-640.
18 Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po
současnost, Praha 2007, s. 405 – 414.
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2.1. Emigrace
2.1.1. Emigrace v Evropě ve 30. letech 20. století
Během třicátých let ve střední Evropě došlo k značnému pohybu obyvatelstva. Od
roku 1933, kdy byl Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem, odchází z Německa do
okolních zemích řada členů opozice. Šlo hlavně o představitele Sociálně demokratické strany,
komunisty a antifašisty obecně. První opatření byla také zaváděna vůči Židům. Příliv
uprchlíků ještě narostl po vydání Norimberských zákonů v roce 1935, kterými Židé ztratili
říšské občanství a s ním i řadu práv.19 Další masovou migraci pak vyvolal anšlus Rakouska.
Přesná čísla uprchlíků neznáme, neboť většina odcházela ilegálně, odhady ale uvádějí, že
z Německa odešlo celkem 280 - 330 000 a z Rakouska 150 000 Židů, kteří tvořili převážnou
část uprchlíků. Emigrace se ale neskládala pouze z Židů, značný podíl měla politická opozice,
kterou nacistické Německo tvrdě pronásledovalo. Velký příliv emigrantů vedl k tomu, že
okolní země postupně uzavíraly své hranice, uprchlíci představovali ekonomickou zátěž,
později byli navíc bráni jako potenciální nebezpečí. Již na konci roku 1933 vznikl při
Společnosti národů v Ženevě úřad Vysokého komisaře pro německé uprchlíky. Situace se
vyhrotila po anšlusu Rakouska, kdy všechny evropské státy uzavřely hranice ve snaze
zabránit přílivu dalších židovských uprchlíků. Americký prezident Franklin D. Roosvelt proto
svolal na červen roku 1938 do francouzského Evianu konferenci, která měla situaci vyřešit.
Byl na ní ustaven Mezivládního výbor pro politické uprchlíky20, jinak její jednání nebyla
úspěšná neb většina států odmítala přijmout větší počet uprchlíků z Německa či Rakouska.21
I v době zavedení poměrně přísné migrační politiky v Evropě nacházeli uprchlíci
útočiště v liberálním Československu, jejich pobyt na našem území se řídil zákonem o pobytu

19 Heslo Norimberské zákony dostupné na www.holocaust.cz (k 28. červenci 2010).
20 Kateřina ČAPKOVÁ, Michal FRANKL, Nejisté útočiště, Praha-Litomyšl 2008, s. 298.
21 Z pozvaných 32 států se 16 odmítlo byť jen zúčasnit a zbytek trval na přistěhovaleckých kvótách, výjimkou
byla Dominikánská republika. Leo PAVLÁT, Konference v Evianu a špatné svědomí světa, přístupné na
http://romove.radio.cz/cz/clanek/22559 (ke dni 30. července 2010).
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cizinců z roku 1935. Díky německému osídlení v pohraničí zde uprchlíci měli i vhodné
zázemí, pro jejich podporu na území Čech vznikla řada sdružení22, která je finančně
a materiálně podporovala. Příspěvky přicházely i ze zahraničí, výrazným podporovatelem
židovských uprchlíků byl American Jewish Distribution Commitee. S nárůstem napětí
v Evropě však i Československo přistupovalo k přísnějším opatřením, stejným jako v dalších
evropských státech, uprchlíci z Německa byli podezíráni z možné špionáže. Koncentrace
uprchlíků v pohraničí však trápila československé úřady, které se obávaly ohrožení
bezpečnosti hranic. Vláda se proto pokusila uprchlíky soustředit ve středních Čechách, od
tohoto opatření nakonec pro mnohé protesty ustoupila.23 Přesto byla situace uprchlíků
v Československu lepší než v ostatních státech. Pro většinu uprchlíků bylo Československo
jen zastávkou na dlouhé cestě, jejich odchod byl navíc uspíšen událostmi roku 1938.

2.1.2. Emigrace z území Československé republiky
Předválečné období, zvláště pak doba po vzniku protektorátu Čechy a Morava,
přinutilo řadu obyvatel Československé republiky k odchodu do zahraničí. Kromě politických
a židovských uprchlíků, které k emigraci vedly čistě existenční důvody, odcházela inteligence,
zejména z humanitních oborů, která pociťovala omezení ve svém působení. Zklamání
z kapitulace a následného rozpuštění armády přivedlo do zahraničí také řadu převážně
mladších lidí, kteří chtěli bojovat za obnovení republiky. Jejich motivy se různily i navzájem
prolínaly.24
Z hlediska časového proběhly do počátku války tři vlny emigrace z Československa.
První, způsobená přímo podpisem Mnichovské dohody respektive odstoupením českého
pohraničí, se datuje od 30. září 1938 do 15. března 1939 a týkala se především osob s cizím
22 Bohumil ČERNÝ, Komitéty pro pomoc německé emigraci (1933-1938), in: ČČH, č.15, 1967, s.277-300.
23 Michal FRANKL, Druhá republika a židovští uprchlíci, dostupné na:
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/texts/druha_republika_uprchlici (ke dni 21.3.2010).
24 Jan KŘEN, Do emigrace (1938-1939), Praha 1963, s. 236.
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státním příslušenstvím, které přišly na území Československé republiky jako utečenci během
30. let. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava následuje další emigrační vlna, té se již
účastní převážně občané Československé republiky. Třetí fází pak byla emigrace po vypuknutí
války, ta již byla díky mnohým omezením a praktickému obležení protektorátu ojedinělá.

2.1.2.1 1.fáze emigrace (říjen 1938 – březen 1939)
Mnichovská dohoda postoupila Německé říši pohraniční oblasti, přinutila tak
k dalšímu pohybu již zmíněné německé a rakouské uprchlíky, i některé Sudetské Němce, kteří
se cítili ohroženi politikou Říše. Řada z nich si přitom nebezpečí uvědomovala již dříve, a tak
mnozí odcházeli do českého vnitrozemí již po vyhlášení první mobilizace v květnu 1938.
V září je následovali i občané české národnosti, další skupinu tvořili státní úředníci, jejichž
přesídlení částečně organizoval stát. Křišťálová noc ze dne 9. listopadu 1938 pak do
vnitrozemí přivedla další vlnu židovských uprchlíků. Další uprchlíci přicházeli z území
odstoupených na počátku listopadu 1938 Vídeňskou arbitráží. Češi přicházeli i ze Slovenska,
kde se začaly projevovat protičeské tendence.
Podle oficiálních údajů přišlo z pohraničí do Čech a na Moravu 150 882 osob
a 40 000 státních úředníků, kteří byli registrováni zvlášť.25 Zprvu se o ně staralo několik úřadů
a charitativní organizace, vládním nařízením z 11. listopadu 1938 (č.292/1938) byla zřízena
centrální organizace, Ústav péče o uprchlíky. Ten všechny příchozí evidoval, poskytoval jim
základní zdravotní a sociální péči, případně jim poskytoval pomoc pro vycestování
z republiky.26
Většina československých občanů, kteří se tímto způsobem dostali do vnitrozemí, přes
ekonomické a další obtíže nepociťovala potřebu emigrovat ze své vlasti. Mnichovská dohoda

25 Údaje Ústavu péče o uprchlíky, J. GEBHARD - J.KUKLÍK, Druhá republika, s. 171.
26 Jaroslava MILOTOVÁ, Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze. Geneze a činnost do počátku roku
1940, in: Terezínské studie a dokumenty (ed. KÁRNÝ-KÁRNÁ), Praha 1997, s.10-29.
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byla sice brána jako prohra a zrada západních mocností, počítalo se ovšem s tím, že přinese
republice klid. K hrstce československých emigrantů, kteří v tomto období odešli z republiky,
patřil například Edvard Beneš, který 5. října 1938 abdikoval na post prezidenta a záhy
s manželkou odletěl do Velké Británie. Beneš také apeloval na další politické činitele
a nabádal je k odchodu, vypracoval za tímto účelem seznam osob, které by se měly uchýlit do
emigrace.27 Sám se v té době politické činnosti nevěnoval, působil jako profesor na Chicagské
univerzitě. Do politiky se vrátil až projevem proti obsazení Česko-Slovenska 16. března 1939.
Uprchlíci německé a rakouské národnosti, náhle soustředění do vnitrozemí Čech, se
naproti tomu snažili uniknout ze sevření Německou říší a emigrovat dále. Z hlediska západní
politiky byli také nejohroženější skupinou v daném prostoru, proto vznikaly mnohé
organizace, které podporovaly jejich emigraci ze země. Odchod byl rovněž podporován státní
politikou druhé republiky. Velké množství cizích uprchlíků zatěžovalo ekonomiku, z Německé
říše byl navíc vyvíjen nátlak na zavedení antisemitistické politiky, která v první fázi počítala
s vystěhováním Židů. První fáze emigrace z Československa se tedy skládala zejména
z občanů jiné než československé národnosti, případně odcházeli němečtí antifašisticky
orientovaní obyvatelé obsazených Sudet.
Právě tito emigranti se stali předmětem dohody mezi druhou republikou a vládou
Velké Británie. Británie ve snaze zmírnit důsledky Mnichovské dohody nabídla
československé vládě půjčku. Finance měly být použity na rekonstrukci Česko-slovenské
republiky, která spolu s pohraničím přišla o velký díl průmyslových oblastí. Finanční podpora
však byla podmíněna pomocí československé vlády emigrantům, na niž byla z půjčky
vyčleněna konkrétní částka. Původně se z britské strany očekávala podpora ve výši
33 milionů liber, postupem času se však jednání, zejména s ohledem na počínající
antisemitistickou politiku druhé republiky a českou neochotu podporovat německé uprchlíky,
27 J. KŘEN, Do emigrace, s. 355.
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komplikovala. Jednání probíhala již od podzimu roku 1938, samotná smlouva byla uzavřena
27. ledna 1939. Británie poskytla Česko-slovenské republice půjčku 6 milionů liber a dar
v hodnotě 4 milionů liber, který byl určen výhradně na podporu uprchlíků. Britové si ze
strachu před diskriminací určitých skupin emigrantů vymínili dohled nad těmito financemi.
Na podporu emigrantů bylo vyčleněno 348 000 liber a dalších 500 000 liber bylo určeno
výslovně pro emigranty do Palestiny28. Československá národní banka s těmito financemi
mohla disponovat pouze pod dohledem člena Runcimanovy komise Roberta J. Stopforda.29
Starost o emigranty z Československa do britských dominií převzal nově vzniklý
Britský výbor pro uprchlíky v Česko-Slovensku (The British Committee for Refugees from
Czecho – Slovakia), který podporoval výhradně Němce a Židy z německých oblastí, ti byli
totiž podle západu nejvíce ohroženi. Kancelář v Praze poskytovala 30 uprchlíkům pomoc při
emigraci z Česko-slovenské republiky, a to hlavně do Kanady a Austrálie, v případě Židů také
do Palestiny. Za tím účelem poskytoval fond nemajetným uprchlíkům podporu až do výše
200 liber31. Pro majetné osoby pak zprostředkovával zajištění valut.32 Pohyb majetku totiž
značně oslaboval druhorepublikovou ekonomiku a byly proto stanoveny přísné limity. Vývoz
kapitálu byl podmíněn souhlasem Ústavu péče o uprchlíky a Národní banky. Britský výbor
také zprostředkovával vydávání víz. Jejich počet byl ovšem omezen a v případě emigrace na
Britské ostrovy bylo třeba za každého přistěhovalce složit zálohu 50 liber, každý navíc musel
mít na území Velké Británie svého ručitele.
Britská kancelář fungovala v Praze již od podzimu roku 1938, britsko-francouzskočeskoslovenská smlouva o britské půjčce byla ale sepsána až 27. ledna 1939. V této smlouvě
28 Bohumil ČERNÝ: Emigrace Židů z Českých zemí v letech 1938-1941, in: Terezínské studie a dokumenty
1997, Brno 1997, s.57
29 Jan KUKLÍK - Jana ČECHUROVÁ, Czech Refugee Trust Fund a československá emigrace (část 1. Geneze
a finanční zabezpečení), in: Soudobé dějiny XIV, 1, 2007, s. 9-43.
30 Bořivoj SRBA, Múzy v exilu, Brno 2003, s 38.
31 Tehdejší kurz byl přibližně 1libra za 137 Kč, dle Bohumil ČERNÝ: Emigrace Židů z Českých zemí, s.57.
32 V normálním kurzu jim bylo vydáno 200 liber, další majetek podléhal vysokým přirážkám, které měli
vyvážit podporu pro nemajetné uprchlíky.
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byly stanoveny skupiny emigrantů, na něž se půjčka vztahovala. Jednalo se o uprchlíky žijící
na území odstoupeném Mnichovskou dohodou před 12. květnem 1938 a o německé
a rakouské občany, kteří přišli na území pomnichovského Československa před 30. zářím
1938. Dohoda pak uvádí, že další skupiny uprchlíků mohou být určeny dodatečně.33 Od
14. března 1939 byli z britských fondů podporováni i emigranti směřující do Francie.
Uprchlíci československé národnosti tak neměli možnost tyto finance získat, západem byli
většinou považováni pouze za ekonomické uprchlíky. Pravdou ovšem je, že většina
československých občanů v této době o nutnosti emigrace přesvědčena nebyla.34
Organizováním emigrace ohrožených uprchlíků se zabývaly i další organizace, silné
bylo postavení kvakerských (Society of Friends) a unitářských organizací, organizace Youth
Aliayh pak připravovala mladé Židy pro zemědělský život v Palestině. Pro záchranu
ohrožených dětí byly založeny organizace jako The World Movement for the Case of Children
from Germany či britský Save the Children Fund, ty se ovšem zaměřovaly především na
území Německa a Rakouska. Největší podíl na záchraně dětí z Československa měl Nicolas
Winton a jeho spolupracovníci, kteří od března roku 1938 do začátku války odbavili řadu
dětských transportů v celkovém počtu 669 dětí. Mnohé z těchto dětí později studovaly právě
na Československé státní škole ve Velké Británii.

2.1.2.2. 2.fáze (březen 1939 – srpen 1939)
Hlavní vlna československé emigrace nastala až po vzniku Protektorátu Čechy
a Morava, 16. března 1939. Kromě politických emigrantů odcházeli Židé, vojáci35, kteří
doufali, že se zapojí do války na straně západních mocností, a část inteligence, kterou Říše
33 Jan KUKLÍK, Do poslední pence, Československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách
1938-1982, Praha 2007, s.46. Jednalo se o obyvatele z Německa bez českého státního občanství, o uprchlíky
z Německa s českým občanstvím, ale bez možnosti návratu do Německa a nakonec o Židy z pohraničí s
českým občanstvím.
34 J. KUKLÍK – J. ČECHUROVÁ, Czech Refugee Trust Fund, s. 23.
35 J. KŘEN, Do emigrace, s. 195.
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potlačovala. Politici odcházeli jen tehdy, pokud se cítili přímo ohroženi, současná vláda tedy
zůstala na území protektorátu, což později zkomplikovalo založení zahraniční akce, kdy
Československu chyběla legitimní exilová vláda.
V té době byla ovšem Evropa uprchlíky zahlcena a mnohé státy odmítaly přijímat
nové, z velké části byly také vyčerpány podpůrné fondy. Výjezd z protektorátu byl navíc
podmíněn písemným souhlasem gestapa. Většina československé emigrace proto do zahraničí
odešla ilegálně, což ztěžuje přesné určení jejího rozsahu. Nejčastěji byla používána cesta přes
Polsko, které po počátečních problémech emigranty nevracelo a shromažďovalo je v blízkých
Katovicích, kde péči o ně převzal Britský výbor, či v Krakově, kde sídlil bývalý
československý vyslanec. Tuto cestu volila také řada vojáků, kteří se po vzoru legií rozhodli
vstoupit do západní armády v boji za osvobození své země. Další možností byla cesta přes
Slovensko či Maďarsko, zde ovšem mnoho emigrantů končilo ve vězení pro neplatné doklady.
Konečným cílem byly hlavně země západní Evropy a zámoří, cesta tam ale mnohdy
představovala dlouhé putování napříč zeměmi.36
V této době se měnila i britská politika. Do Británie směřovalo stále více uprchlíků,
a tak ostrovní království zavedlo přísnější opatření. Záborem Česko-Slovenska Německou říší
a vznikem Protektorátu Čechy a Morava se z československých občanů stali občané
potenciálně nepřátelského státu. V Británii rovněž panovaly obavy, že by spolu
s československými emigranty do Velké Británie mohli proniknout němečtí špióni. Britský
výbor se soustředil převážně na zbývající německé uprchlíky, kterým hrozila internace
v Německu.37 Situaci navíc komplikovala skutečnost, že vedením podpůrných orgánů pro
uprchlíky byla pověřena první vlna emigrantů, tj. převážně němečtí sociální demokraté, kteří
při udělování podpory uprchlíkům dávali přednost vlastním lidem.38 Ztížena byla také situace
36 O konkrétních cestách píše Bořivoj SRBA, Múzy v exilu, s. 34-35, Eduard ČEJKA, Československý odboj
na Západě (1939-1945), Praha 1997, s. 11-12. o emigraci Polsku pak Jan KŘEN, Do emigrace, s. 383 – 410.
37 Tento osud potkal asi tisícovku uprchlíků, dle J.GEBHARD - J. KUKLÍK, Druhá republika, s. 246.
38 J. KŘEN, Do emigrace, s.352
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Britského výboru, konta, ze kterých čerpal finance na pomoc emigrantům, byla spolu se
všemi českými konty u Bank of England britskou vládou zmražena.39
V červenci 1939 byla podle vídeňského vzoru zřízena Ústředna pro židovské
vystěhovalectví v Praze. Říšská politika měla v této době zájem na vystěhování Židů, kteří
zde byli nuceni zanechat většinu majetku, od židovských organizací dokonce požadovala
plnění kvót k emigraci přihlášených Židů. Židé ovšem neměli kam odcházet, Palestina na
nátlak arabských zemí zavedla tzv. Bílou knihu, jíž byla výše přistěhovalců stanovena na
75 000 osob na pět let, většina států pak odmítala Židy přijímat. Ústředna tak potlačila činnost
Ústavu pro péči o uprchlíky, který byl později přejmenován na Ústav pro péči o přistěhovalce.
Zahraniční organizace se musely spoléhat pouze na vlastní činnost ze strachu, aby finance
určené na pomoc uprchlíkům nezískaly německé úřady, ochota posílat do protektorátu další
finance se tak zmenšovala. Zástupci Britského výboru opustili protektorát, nadále ale
podporovali československé uprchlíky v Polsku. V Praze zůstala pouze organizace kvakerů.40

2.1.2.3. 3. fáze emigrace (záři 1939 – 1941)
Po vypuknutí války bylo již téměř nemožné se vystěhovat. Protektorát byl ze všech
stran obklopen Říší. Veškeré podpůrné organizace byly nuceny území protektorátu opustit,
emigrace byla organizována pouze prostřednictvím Ústředny pro vystěhování Židů. Okolní
státy brzo přestaly uznávat protektorátní víza. Válka navíc zkomplikovala dopravní situaci,
uzavřela např. italské přístavy, možnosti jak opustit Evropu se snižovaly. Celkově lze říci, že
emigrace od podzimu 1939 byla již minimální. Po roce 1941, kdy byl zaveden zákaz
vycestování z Říše, byla již naprosto vyloučena.

39 Šlo o konta subjektů a osob s působením na území protektorátu, jednalo se o ochranné opatření, po anšlusu
Rakouska totiž došlo ke značným finančním ztrátám, více Jan KUKLÍK, Do poslední pence, s. 58-59.
40 Hana VELECKÁ: Britská výpomoc uprchlíkům z Československa od okupace do vypuknutí války v roce
1939, in: Soudobé dějiny, 2001, č.4, s. 659-691.

27

2.2. Organizování zahraniční akce 41
Českoslovenští emigranti v zahraničí nevytvořili pevně sjednocenou skupinu.
Vznikaly spíše menší skupiny národnostně, politicky či nábožensky scelené. Hlavním
nedostatkem ovšem byla neexistence politického vedení. Po Mnichově sice z Československa
odešli někteří prvorepublikoví politici, ti však byli v rámci propagandy druhé republiky
diskreditováni a mnozí se již v emigraci do politiky nezapojili. Naproti tomu politici druhé
republiky většinou zůstali v protektorátu, jehož vláda byla světem uznána, nebylo tedy možné
založit právoplatnou exilovou vládu.
Hlavním záchytným bodem emigrantů se tak po březnu 1939 stala bývalá
československá diplomatická zastoupení v jednotlivých státech. Mnozí diplomaté totiž
nevyslyšeli příkaz ministra zahraničních věcí Františka Chvalkovského42 a nevydali své úřady
do německých rukou, místo toho se prohlásili za jediné právoplatné pokračovatele
československého státu. Mezi nejaktivnější v tomto směru patřilo velvyslanectví v Paříži,
které vedl Štefan Osuský. Svůj úřad nepředali ani vyslanci ve Washingtonu, Moskvě či
Londýně.43 Emigrantům putujícím směrem na východ poskytoval také pomoc bývalý konzul
v Záhřebu Miňovský, zachovány zůstaly i některé úřady v jiných zemích. Západní velmoci
proti okupaci českých zemí sice protestovaly, v průběhu roku 1939 ale protektorát uznaly.
Vztahy s československými emigranty při jednání s Německem pak jejich situaci jen
komplikovaly.
V květnu roku 1939 byla francouzskou i britskou vládou de facto uznána nově vzniklá
Slovenská republika a o něco později i samotný Protektorát Čechy a Morava, což značně
omezovalo možnosti československého exilu. V Londýně byl přijat slovenský konzul
a zvažovalo se uzavření československého vyslanectví.44 Zahraniční akce tak musela
41
42
43
44

Kapitola je zpracovaná hlavně podle: Jan KUKLÍK, Londýnský exil a Jan KŘEN, Do emigrace.
J. KŘEN, Do emigrace, s. 327.
Tamtéž, s. 330.
J. KUKLÍK, Londýnský exil, s. 46.
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postupovat velice obezřetně a Edvard Beneš vyzýval zástupce československého exilu, aby na
sebe příliš nepoutali pozornost. Změna přišla až s vypuknutím válečného konfliktu. Štefan
Osuský začal okamžitě jednat s francouzskou vládou o vzniku československého pluku. Čeští
vojáci, kteří chtěli bojovat za obsazenou vlast, byli totiž do té doby přijímáni jen do cizinecké
legie.45 Pluk se měl řídit československými zákony, mobilizaci tak podléhali všichni
českoslovenští občané na území Francie. V rámci této smlouvy s Francií, uzavřené 17. října
1939, byl ustanoven Československý národní výbor, který spravoval české vojenské jednotky
a zároveň alespoň částečně suploval neexistující vládu v emigraci. Kromě vedení vojska
zajišťoval zahraniční politiku exilu, finance, propagandu a sociální zabezpečení emigrantů.
Díky tomuto limitovanému uznání ze strany Francie, Velké Británie a britských dominií směl
výbor vydávat směrnice pro československé občany ve Francii.46
Do čela výboru byl jmenován Edvard Beneš, ten ale nebyl francouzskou vládou příliš
oblíben a osobně doufal spíš v podporu Velké Británie. Edvard Beneš po odchodu do exilu
vystupoval pouze jako soukromá osoba a přednášel na Chicagské univerzitě, v Chicagu také
navázal styky s krajanskými kruhy. Na březnové události zareagoval protestem adresovaným
vedoucím představitelům západních mocností a Společnosti národů47, kterým je žádal, aby
neuznávali právoplatnost Protektorátu Čechy a Morava. Toto gesto Edvardovi Benešovi
pomohlo obnovit Mnichovem pošramocenou pověst a navrátilo ho do politického života,
zároveň tím ovšem ohrozil postavení Osuského, který se ustanovil zástupcem zaniklé
československé republiky. Benešova politika stála na tzv. teorii právní a politické kontinuity
Československé republiky, podle ní byla Mnichovská dohoda neplatná, neboť jí samo
Německo porušilo obsazením Československa v březnu 1939. Na tomto základě uznával
pouze zákony přijaté do 29. září 1938, od tohoto data dál trval tzv. „čas nesvobody“, jehož

45 E. ČEJKA, Československý odboj na Západě,s.121.
46 J. KUKLÍK, Londýnský exil, s. 48-9.
47 Tamtéž, s. 78.
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právní akty nebyly uznány. Tato koncepce, jež zprvu nebyla přijata ani krajany ani exilem48,
se později stala základním kamenem československé zahraniční politiky. Po návratu do
Evropy Beneš sídlil v Londýně, kde zřídil britskou pobočku národního výboru.
Československou zahraniční politiku tak komplikovaly stálé spory mezi jejími
hlavními představiteli, Štefanem Osuským, Edvardem Benešem a Milanem Hodžou, který
založil Slovenskou národní radu jako protiváhu Národního výboru. Pádem Francie přišel
Osuský o podporu, změnila se rovněž politická situace a tak bylo 21. července 1940 ze strany
Velké Británie dosaženo uznání československé prozatímní vlády čele s Edvardem Benešem.
Jak samotný název napovídá, šlo pouze o omezené uznání. Britové odmítli přijmout Benešovu
koncepci oduznání Mnichova49, platnost vlády navíc podmaňovali spoluprací se slovenskými
a německými politiky československé emigrace. Vláda rovněž neměla pravomoc nad všemi
Čechoslováky v exilu, stále zde totiž bylo mnoho Benešových odpůrců, kteří ji neuznávali
(např. Milan Hodža a armádní generál Lev Prchala).
Vláda, v čele s předsedou Mgr. Janem Šrámkem, byla složena z pěti ministerstev:
fungovalo ministerstvo zahraničí (Jan Masaryk), ministerstvo národní obrany (gen. Sergej
Ingr), ministerstvo financí (Eduard Outrata), ministerstvo vnitra (Juraj Slávik) a ministerstvo
sociálních věcí (František Němec), ministry bez portfeje se stali Štefan Osuský, Jaromír
Nečas a později Ladislav K. Feierabend, jeden z mála druhorepublikových politiků
v emigraci, zástupci Slovenska byli státními tajemníky. Počet ministerstev časem stoupal,
v říjnu 1941 bylo zřízeno ministerstvo spravedlnosti, zemědělství či ministerstvo pro otázky
obchodu, ministerstvo pro otázky poválečné rekonstrukce a Nejvyšší účetní a kontrolní úřad.50
V čele emigrace stál i nadále Edvard Beneš jakožto prezident. Z koncepce neplatnosti
48 Tamtéž, s. 80.
49 Tato koncepce souvisela s koncepcí právní kontinuity, tedy s představou, že Československá republika
nepřestala existovat s podpisem Mnichovské dohody, resp. s 15. březnem roku 1939. Zástupcem této
republiky měla být exilová vláda v Londýně. Tato teorie zároveň neuznávala zákony a právní akty uzavřené
Druhou republikou a Protektorátem Čechy a Morava, z čehož byla později odvozena i neplatnost abdikace
prezidenta Beneše.
50 J. KUKLÍK, Londýnský exil, s. 51-53.
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Mnichovské dohody byla vyvozena neplatnost jeho abdikace, vláda mu rovněž výjimečně
prodloužila funkční období, které končilo v prosinci roku 1942, a to až do doby, kdy bude
možno svolat právoplatné Národní shromáždění.51 V roce 1942 se změnilo složení vlády, svůj
úřad opustil i hlavní Benešův odpůrce Štefan Osuský, čímž se vyřešila leklá vnitřní krize
československé politiky v exilu.
Vláda tak přijala Benešovu koncepci oduznání Mnichova. Snaha o naplnění ústavy
z roku 1920 se ovšem potýkala s nemožností svolat Národní shromáždění. Díky
nerovnoměrnému zastoupení jednotlivých politických stran v emigraci a celkově malému
počtu možných politických zástupců nebylo možné zvolit shromáždění, které by Národní radu
plnohodnotně zastoupilo. Českoslovenští právníci52 v emigraci proto navrhli, aby zákonodárná
moc byla v součinnosti s vládou vložena do rukou prezidenta. Vzniklo tak nařízení podobné
druhorepublikovému zmocňovacímu zákonu č. 330/1938, i když se na něj přirozeně
neodvolávali. Prezident díky němu mohl na návrh vlády vydávat ústavní dekrety, ty byly
navíc podmíněny podpisem předsedy vlády a členů vlády odpovědných za jejich provedení.
Vládě pak zůstávala výkonná moc prováděná nařízeními vlády. Tento princip byl uzákoněn
ústavním dekretem prezidenta republiky z 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci
zákonodárné, stanovena byla i pravidla pro budoucí potvrzení těchto zákonů ve vlasti
tzv. ratihabici.53
Na exilové politice se ovšem podíleli hlavně Češi a Slováci, mimo vládu stáli čeští
Němci. Pod správu československé vlády spadala jen část emigrantů, kteří do Velké Británie
přišli z Československé republiky. Sudetští Němci představovali samostatnou skupinu, která
se dále dělila podle politických názorů do jednotlivých skupin. Mezi nejvýraznější patřila
„Treugemeinschaft Sudetendeutscher Sozialdemokraten“54 vedená Wenzlem Jakschem. Ten
51 Tamtéž, s. 100-108.
52 Patřil mezi ně např. JUDr. Adolf Procházka, JUDr. Jaroslav Stránský, velký podíl na této koncepci měla také
Kancelář prezidenta republiky, v jejím rámci zvláště Dr. Eduard Táborský. (Tamtéž, s.57.)
53 Tamtéž, s. 56 – 58.
54 Detlef BRANDES, Exil v Londýně 1939-1943, Praha 2003, s.42.
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i nadále prosazoval autonomii Sudet v rámci Československé republiky, po neshodách
s prezidentem Benešem pak Němce mimo jiné nabádal, aby nevstupovali do armády české,
ale do anglické cizinecké legie. Mimo vládu také dlouho stáli komunisté, i když se Edvard
Beneš vždy snažil nevystupovat přímo protisovětsky.
Po vzniku vlády byla rovněž ustanovena Státní rada55, jíž předsedal Rudolf Bechyně
a později Prokop Maxa, její členové byli jmenováni prezidentem republiky na jeden rok. Šlo
o náhradu parlamentu, jakýsi quasi-parlament. Reálně vykonávala funkci pléna, ve kterém
měly být zastoupeny všechny skupiny emigrantů, zahraniční vláda se tak snažila vyhovět
požadavku spojenců. Rada působila jako poradní orgán prezidenta republiky, sama ovšem
neměla vlastní iniciativu. Počet členů rady byl nejdříve stanoven maximální hranicí čtyřiceti,
v listopadu 1941 byl zvýšen na 40 až 50 členů. Do rady byli rovněž přijati zástupci komunistů
a německé menšiny. Na podzim roku 1942 byly pravomoci státní rady rozšířeny, členové si
volili své předsednictvo, měli právo interpelace a radě byly povinně předkládány dekrety
prezidenta republiky k vyjádření.
Uznáním prozatímní vlády získala emigrace možnost zažádat o oficiální půjčku na
svou existenci. Do této doby se československý exil potýkal s finančními problémy. Akce byla
financována z příspěvků krajanů či velkých československých podniků (Zbrojovka Brno,
Škoda, Baťa), které měly díky zahraničním pobočkám přístup ke svým kontům. Příspěvky od
firem ale nebyly příliš velké, podniky dávaly spíš přednost pomoci tím, že vládě dávali
k dispozici své zaměstnance v zahraničí.56 Diplomatické úřady pak měly své vlastní, omezené
zdroje. Již koncem července britská vláda poskytla československému prozatímnímu zřízení
půjčku, která se do konce války vyšplhala na necelých 20 milionů liber. Pro kontrolu těchto
financí vznikl v listopadu roku 1941 Nejvyšší kontrolní a účetní úřad. Tento úřad zároveň
pečoval o státní podniky, mezi ně patřily např. zbrojařské společnosti Caswi a Omnipol, které
55 J. KUKLÍK, Londýnský exil, s. 63-69.
56 J. KŘEN, Do emigrace, s. 215.
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zaměstnávaly československé emigranty, ale také londýnská pobočka česko-anglické banky,
spořitelny československého vojska či časopis Čechoslovák.57
Napadením Sovětského svazu Německem 22. června 1941 získal západ nového
spojence. Díky otevření východní fronty se zmírnil tlak na Británii, Německo již nemělo tolik
prostředků, aby se dále snažilo o dobytí ostrovního státu. 12. července byla sepsána smlouva
o spojenectví a hospodářské pomoci mezi Velkou Británií a Sovětským svazem. Obě mocnosti
záhy uznaly československou vládu v emigraci za právoplatného zástupce Československého
státu. Vláda byla také nově rozšířena o představitele komunistické strany. Vládu v průběhu
roku 1942 uznaly i Spojené státy, které do války vstoupily 7. prosince 1941 po japonském
útoku na Pearl Harbour. 5. srpna 1942 bylo dosaženo cíle zahraniční akce, britský ministr
zahraničních věcí Anthony Eden oznámil anulování Mnichovské dohody.58 Toto konečné
uznání vlády přimělo mnohé odpůrce přehodnotit vztah k exilové vládě, o nová jednání se
pokusil např. Wenzel Jaksch, který zastával práva sudetských Němců. Snažil se proto zamezit
vystěhování Němců z Československa po ukončení války, o kterém již prezident Beneš začal
jednat se spojeneckými mocnostmi. S tím, jak tyto plány na vystěhování nabývaly pevnější
formy, stávala se spolupráce zcela nemožnou.59

2.2.1 Postavení československého exilu ve Velké Británii
S pokračující německou expanzí se Británie rychle stala jedním z mála „bezpečných“
států v Evropě. Shromažďovali se zde uprchlíci z obsazené Belgie, Holandska, Francie i ze
vzdálenějších zemí. Mnozí pokračovali dále za oceán. Londýn se stal centrem evropské
politiky, sídlily zde exilové vlády obsazených států, shromažďovalo se zde vojsko. Přes
veškerou snahu se Německu Británii dobýt nepodařilo, bombardování průmyslových oblastí

57 J. KUKLÍK, Do poslední pence, s. 101-132.
58 D. BRANDES, Exil v Londýně, s.183.
59 Tamtéž, s. 302-303.
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ale značně komplikovalo situaci v zemi.
Spojené království nepatřilo k zemím, kam v předešlých dobách směřovali
českoslovenští exulanti. První Češi sem sice přišli již po bitvě na Bílé hoře a další pak na
konci 19. století, jejich počet ale nikdy nebyl tak vysoký, aby vytvořili silnou
československou kolonii, jaké bychom našli například v Chicagu, v Paříži nebo ve Volyni.
Hlavním důvodem bylo přistěhovalecké zákonodárství, od příchozích bylo vyžadováno
zvláštní pracovní povolení, které bylo vázáno značně vysokou kaucí. Výjimku mohli získat
pouze osoby uzavírající v Británii sňatek, dále osoby politicky či rasově perzekvované ve své
rodné zemi.60 České krajanské hnutí se proto omezovalo prakticky pouze na Londýn a nemělo
příliš velké zázemí. Výjimku tvořili zaměstnanci českých firem, například již před válkou zde
měly továrny firmy Baťa, Sigmund Pumps Ldt., či zaměstnanci Zbrojovky Brno, kteří byli do
Británie evakuováni a působili v britském zbrojním průmyslu. Čechoslováci, kteří sem přišli
během druhé světové války, museli krajanskou organizaci budovat od základů, nedostávalo se
jim zázemí ani finanční podpory, s jakou mohli počítat exulanti v USA či ve Francii.
Jistou pomoc poskytlo emigrantům v místní obyvatelstvo, v mnohých vzpomínkách
jsou Angličané představováni jako velice ochotní hostitelé. Československý problém vyvolal
ve Velké Británii velký ohlas, veřejné mínění a opoziční labouristé výrazně přispěli ke vzniku
výše zmíněné státní půjčky. Kromě toho se pořádaly různé sbírky určené na pomoc
uprchlíkům. Prvním byl fond „Lord Mayor's Fund for Czecho-Slovak Refugees“, který vznikl
z iniciativy londýnského primátora sira Harryho Twyforda již 25. října roku 193861, obdobný
fond založila redakce listu New Chronicles. Takto získané finance byly použity na finanční
podporu Britského výboru v Čechách. Podpora uprchlíkům přicházela také od nevládních
organizací, ty se ale většinou soustředily na podporu konkrétních skupin obyvatelstva.62
60 Krajané ve Velké Británii, dostupné online:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/kultura_a_krajane/krajane/krajane_ve_svete/velka_britanie/ind
ex.html (ke dni z 27. dubna 2010).
61 J. KUKLÍK, J. ČECHUROVÁ, Czech Refugee Trust Fund, s. 12.
62 Bořivoj SRBA, Múzy v exilu, s.36.
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Přátelské styky s místním obyvatelstvem potvrzují také mnohé Československo-britské
organizace. Již od roku 1939 fungovali Friends of Czechoslovakia (1939-41), nebo od roku
1941 z české iniciativy vzniklý Klub Československo-britského přátelství (CzechoslovakBritish Friendship Club), na venkově pracovala „Masarykova společnost.“ Pamětníci
vypovídají o vstřícném postoji místních obyvatel k jejich situaci, to samé se ovšem nedá říci
o postoji britské vlády, která Čechy považovala za nežádoucí cizince, kteří problematizují její
vztahy s Německem. Vývoj probíhal specifickým způsobem také díky národnostnímu složení
emigrantů.63
Vzhledem k mnohým organizacím, které pečovaly o uprchlíky, je těžké určit přesný
počet československých občanů ve Velké Británii. Celkový počet za války podporovaných
československých uprchlíků ve Velké Británii je tak uváděn dosti volně číslem mezi pěti
a čtrnácti tisíci.64 Většina statistik ale vychází z čísel CRTF (Czech Refugee Trust Fund),
tj. jde pouze o uprchlíky podporované touto organizací. Po vypuknutí války podle těchto
údajů v Británii žilo šest až sedm tisíc uprchlíků z Československé republiky, počátkem roku
1941 jich bylo o tisíc více. Počet se rapidně zvýšil po pádu Francie, kdy do Velké Británie byli
evakuováni českoslovenští vojáci i část civilních osob. Státní rada tak v březnu 1942 počítá se
stavem 14 000 emigrantů z Československa. Počty uprchlíků na ostrovech byly rovněž značně
proměnlivé, mnozí odcházeli dále do Spojených států, Kanady a Austrálie, otevření východní
fronty a později znovuotevření západní fronty znamenalo odchod vojenských složek, čímž se
počet československých občanů opět snížil.
Z hlediska národnostního, pokud pomineme rakouské a německé uprchlíky, šlo
převážně o Sudetské Němce a Čechy, Slováci a podkarpatští Rusíni byli v naprosté menšině.
Statistiky většinou nerozlišují národnost uprchlíků a je tak těžké určit přesný počet
národnostně českých uprchlíků, statistiky také komplikuje skutečnost, že mnozí
63 B. SRBA, Múzy v exilu, s. 51-54, 57, 66.
64 Tamtéž, s. 49-50.
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českoslovenští uprchlíci přicházeli ilegálně. Jak již bylo řečeno dříve, první uprchlíky
z Československa ve Velké Británii tvořili hlavně Němci a Rakušané, ti také tvořili největší
skupinu „československých uprchlíků“. První národnostně čeští emigranti jsou v Londýně
zaznamenáni až na konci března roku 1939.65 Počet Čechů byl v prvních měsících poměrně
nízký, československé organizace měly řádově desítky až stovky členů. Výrazná změna
nastala po pádu Francie, kdy do Velké Británie bylo evakuováno 5 000 československých
vojáků a s nimi asi 2 000 civilních uprchlíků.

2.2.2. Život československých uprchlíků ve Velké Británii
Centrem emigrace ve Velké Británii se stal přirozeně Londýn. Emigranti, kteří sem
přicházeli, se však nemohli spolehnout na pomoc bývalých československých orgánů, neboť
vyslanectví, jak již bylo řečeno, mělo zprvu problémy se samotným udržením vlastní
existence a vznik exilové vlády byl v nedohlednu. Péči o československé emigranty na území
Velké Británie převzal v červnu roku 1939 založený Czech Refugee Trust Fund (CRTF). Jeho
základem byla již zmíněná britsko-československá půjčka, která po vzniku protektorátu
zůstala v rukách Britské vlády. Ta se ji proto rozhodla využít právě pro podporu uprchlíků
z Československa, kteří dleli na území Velké Británie a neočekávalo se, že všichni reemigrují
dále. Nejprve vznikl Česko-slovenský podpůrný fond (Czecho-Slovak Relief Fund), který se
postupem času přetvořil právě v Czech Refugee Trust Fund. Tato organizace pečovala
o imigranty, kteří ve většině případů přicházeli s minimálním majetkem. Každému byla
vyplácena pravidelná měsíční podpora, 26 šilinků týdně na jednu osobu, na manželský pár
40 šilinků, další sazby byly odstupňovány66, uprchlíkům byla zajištěna zdravotní péče,
poskytnuto ošacení a potraviny, CRTF také zajišťoval jazykové kurzy a rekvalifikaci.67
65 H. VELECKÁ: Britská výpomoc uprchlíkům z Československa, s.690.
66 Peter HEUMOS, Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und dem Nahen Osten
1938-1945, München 1989, s. 215.
67 J. KUKLÍK, Do poslední pence, s.75.
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Imigranti, kteří neměli trvalá víza, nesměli pracovat u britských firem, výjimku tvořila
některá specializovaná odvětví a to jen v určitých oblastech Velké Británie68, nebyli proto
schopni sami se uživit. Většina z nich byla odkázána právě na pomoc CRTF, který jim zajistil
ubytování v charitativních domech na okraji Londýna.69 Ač byli uprchlíci pod stálou
kontrolou úřadů, vznikal zde prostor k zakládání spolků a klubů, jejichž činnost Trust Fund
rovněž podporoval. V Canterbury Hall, kde byla ubytována česká emigrace, se tak
organizovaly ryze české akce, které přirozeně podporovaly sounáležitost československých
emigrantů. Dalším centrem Čechoslováků byl dům místní čs. krajanské kolonie na třídě
Glouchcester č. 26, později byl přejmenován na Czechoslovak Colony Club.70
Trust Fundem iniciované sdružování do klubů vedlo k rozdělení emigrace
z Československa do několika skupin. Nejpočetnější německá skupina vytvořila několik
klubů, na základě politické orientace. Národnostně českých emigrantů bylo zprvu málo a tak
vznikla Jednotná československá strana71, v níž byli soustředěni „Češi“ bez ohledu na
politické, náboženské a národnostní rozdíly. Stálé názorové rozdíly mezi jednotlivými členy
tuto organizaci zcela ochromily a vedly k jejímu rozpadu.
Po vypuknutí války se situace emigrantů zlepšila, českoslovenští emigranti byli ze
strany Francie a Velké Británie bráni jako tzv. „spojenečtí cizinci“. Zároveň byl od listopadu
1939 zmírněn zákaz zaměstnávání cizinců, kteří tak nahradili mobilizované Brity. Práce byla
hlavně pro dělníky, ti odcházeli jako dřevorubci do Severní Anglie, ženy pracovaly jako
zdravotnice či pomocnice v domácnosti. Zprostředkovatelem práce se stal přímo Trust Fund.
Emigranti se tak stali soběstačnými, najímali si byty, mnozí odjeli z Londýna, přesídlili
hlavně do průmyslových měst Manchesteru, Liverpoolu, Leedsu, Sheffieldu, Newcastlu upon
Tyne aj. Do té doby kompaktní československá emigrace se roztříštila.72
68
69
70
71
72

B. SRBA, Múzy v exilu, s. 57-58.
Tamtéž, s. 219-220.
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Se vstupem Sovětského svazu do války přišlo prověřování imigrantů. V létě 1940 byla
internována řada komunisticky smýšlejících uprchlíků73, kteří byli označeni jako státu
nebezpeční, či jen podezřelí. Internováni byli i čeští komunisté v armádě, kteří se vzbouřili
proti vedení.74
Další změna následovala po pádu Francie, zásadní byl samozřejmě vznik prozatímní
vlády. Ihned po ustanovení prozatímní vlády došlo k pokusu převzít Czech Refugee Trust
Fund, proti tomu ale protestovala britská vláda, a tak byla péče o emigranty rozdělena mezi
vládu a tuto organizaci. V praxi to znamenalo, že CRTF nadále pečoval o osoby u něj zapsané,
československá vláda pak o ty ostatní, zvláště uprchlíky z Francie.75 Evakuace českého
vojska76 a části civilistů na Britské ostrovy výrazně zlepšil poměr Čechů a Slováků vůči
českým Němcům. Zároveň se změnila i myšlenková základna. Češi kteří přišli do Velké
Británie již v letech 1938/39, sem odcházeli z politických či rasových důvodů, naopak
z Francie přicházejí hlavně emigranti, kteří přišli bojovat za svou vlast proti Německu.
Příchod početného vojska také zlepšil celkový pohled na československou emigraci, zvláště
šlo o význam československých letců, kteří se zapojili do obrany ostrovního království před
útoky německého letectva.
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2.2.3. Organizace československých emigrantů
Nejpevnější československou organizací se stalo Mladé Československo (Young
Czechoslovakia), ustanovené v červenci roku 193977 jako mládežnická organizace podle
německého vzoru. Organizace měla původně rovněž sdružovat všechny Čechoslováky bez
ohledu na politické či národností rozdíly, již na podzim roku 1939 zde ale získali hlavní slovo
komunisté. Od roku 1941 organizace podléhala přímo komunistické straně a měla pobočky po
celé Británii, celkový počet členů dosáhl tisíce.78 Hlavním cílem organizace byl boj za
osvobození vlasti a kulturně propagační činnost, mimo to Mladé Československo pořádalo
mnoho kulturních akci, vydávalo stejnojmenný časopis a později i českou literaturu. Podpoře
této organizace nahrával fakt, že velkou část emigrantů tvořili mladí lidé narození v letech
1910-25. Přišli bojovat za vlast, mnohé vysílal jako tvárnou sílu ilegální odboj, šlo také o děti,
které do ciziny vyslali sami rodiče.79
Studenti se pak sdružili v Ústředním svazu Československého studenstva, který
navazoval

na

stejnojmennou

organizaci

zrušenou

Němci

po

uzavření

univerzit

a pronásledování studenstva v listopadu 1939. Většina studentů působila v armádě, kde byl
vznik spolků zakázán, organizace tak byla ustanovena až 17. listopadu roku 1940. Z popudu
svazu došlo k vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studenstva, spolek také
podporoval studium vojáků-vysokoškoláků na britských vysokých školách.80
Počátek čtyřicátých let také přinesl značný rozvoj kulturních akcí Čechoslováků. Na
jaře roku 1941 vznikl za podpory British Councilu Československý institut, který přímo
navazoval na do té doby existující klub při londýnským vyslanectví. Tento klub plně přejímal
zásady anglických klubů, měl omezený počet členů, Češi zde měli mít stejné zastoupení jako
Britové. V prostorách klubu se konaly odborné přednášky, kurzy, scházel se zde Penclub,
77
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přesto klub vznikl hlavně jako oficiální instituce Československého exilu a přístup do něj byl
omezen. Již roku 1940 byl založen British-Czechoslovak Centre Club, jehož členy byli hlavně
vojáci. Jeho činnost se rozvinula během roku 1941, kdy se zde konaly přednášky a podobně.
Kromě těchto klubů v Londýně působil Czechoslovak Colony Club, organizace založená
starousedlíky, a byl značně konzervativní, tento klub ovšem byl během „války o Británii“
vybombardován, v září 1941 ho nahradil Národní dům v Londýně. I zde se konaly odborné
přednášky, členové byli ale výrazně antisemitisticky orientovaní a armáda proto zakázala do
klubu vstup svým příslušníkům.81 Trust Fund, který doposud sdružoval československé kluby,
neměl tuto činnost v náplni práce, a byly proto vyvíjeny snahy po založení vlastní organizace.
Proto byl v září roku 1941 založen Czechoslovak-British Friendship Club (Klub
československo-britského přátelství), jeho práce se podobala klubu při československém
vyslanectví, ale byla více orientována na obyčejné lidi. Hlavním cílem bylo přátelství mezi
Brity a Čechoslováky, nezávislé na politickém, náboženském a národnostním základu.
Dalším centrem československé emigrace byla armáda. Armáda tvořila význačnou část
československé emigrace, byla založena na základě platných mobilizačních zákonů, přesto
většina jejích členů odcházela do zahraničí již s vidinou, že jednou stanou ve válce proti
Německu. Díky tomuto vývoji byl v armádě nadměrně vysoký podíl důstojníků, což vedlo ke
konfliktům, jejichž výsledkem byla internace komunistických členů vojska. V armádě sice
platil zákaz spolčování, své pobočky zde ovšem měl jak Sokol, tak organizace Mladé
Československo. Vojáci se také podíleli na kulturních akcích konaných v Londýně. Mezi
vojáky bylo i mnoho mladých lidí, mnozí z nich z vlasti odešli s nedokončeným
středoškolským či vysokoškolským vzděláním. Do Británie se zprvu dostala hrstka pilotů,
kteří měli pomoci bránit ostrovy. Po pádu Francie se jejich řady rozrůstaly a jejich úspěchy
měly i výrazný podíl na postavení československé zahraniční akce. Československá posádka
81 B. SRBA, Múzy v exilu, s. 355-358.

40

byla umístěna v Leamington Spa.82
V Londýně existovala celá řada dalších spolků sdružujících různé skupiny
československých emigrantů, existovala zde Rada žen, byl obnoven Červený kříž apod. Tyto
spolky vyvíjely rozsáhlou charitativní, kulturní a společenskou činnost, přispívaly tím
k propagaci Československa. Tradičně byly pořádány mnohé typicky české slavnosti, slavil se
sv. Václav, sv. Mikuláš, 28. říjen, Vánoce, pořádaly se rovněž koncerty a divadelní
představení. Akce byly určeny jak pro Čechoslováky, tak pro Angličany, kteří se tak
seznamovali s tradiční českou kulturou.
Rozsáhlou činnost těchto spolků také mapuje množství tiskovin vydávaných ve Velké
Británii. Celkem zde bylo československými emigranty vydáváno okolo dvaceti časopisů, šlo
o časopisy jazykově české, německé i slovenské. Propagaci sloužily časopisy vycházející
v angličtině, které měly místním obyvatelům přiblížit Československo, případně v rámci
časopisů vycházely cizojazyčné rubriky.
Nejstarším časopisem byl „Čechoslovák“, který byl vydáván již ve Francii, v Británii
první číslo vyšlo 16. října 1939 ještě pod názvem „Čechoslovák v Anglii“.83 Od roku 1941 byl
název zkrácen na Čechoslovák. Ač byl vydáván jako nezávislý, plně spolupracoval
s Benešovou vládní koncepcí, a stal se tak časopisem československé vlády v Londýně.
Vycházel pravidelně jednou týdně a obsahoval informace o aktuální válečné situaci,
kulturních akcích atd., značný prostor byl rovněž věnován situaci v protektorátu, významná
byla také jeho inzertní část. Dalším významným časopisem bylo Mladé Československo
vydávané stejnojmennou organizací, vycházely zde praktické informace pro právní, pracovní
a studijní problémy. Od roku 1943 se stal výrazně levicovým časopisem, od té doby vycházel
pod názvem Nové Československo. Sociální demokraté vytvořili roku 1940 měsíčník Nová
svoboda. Armáda začala vydávat již 9. prosince 1939 svůj časopis Naše vojsko. Množství
82 E. ČEJKA, Československý odboj na Západě, s.237.
83 B. SRBA, Múzy v exilu, s.391.
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časopisů vydávaly i německé organizace, sudetoněmečtí Němci vydávali týdeník Die Einheit
či přispívali do německých a rakouských časopisů, např. do Die Zeitung.84
Časopisecká nakladatelství se rovněž snažila vyřešit nedostatek českých knih, nejprve
sice vydávala hlavně politické brožury a přepisy prohlášení, postupně se zaměřila i na
vydávání klasické a moderní literatury. Čechoslovák měl dvě ediční řady, politickou knihovnu
a literární knihovnu, na kterou později navázal Kruh přátel čs. knihy. Vyšly zde např. práce
Jana Nerudy, Karla Čapka, básně Seiferta a Nezvala. Knihy vydávalo i Mladé
Československo v edici Lidová knihovna Mladého Československa. Snažila se vydávat knihy,
kterým se nedostalo místa v edicích Čechoslováka, důraz byl také kladen na sociální vyznění
literatury. Vyšli zde Jiráskovi Psohlavci, Nikola Šuhaj loupežník, básně S. K. Neumanna,
Josefa Hory a další díla.85

84 Tamtéž, s. 391-407.
85 Tamtéž, s. 407-409.
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2.3. Shrnutí situace Čechoslováků ve Velké Británii
Ač byla československá emigrace ve Velké Británii početně celkem malá, podařilo se
jí během dvou let dosáhnout plného uznání ze strany spojenců. Toto uznání znamenalo konec
nejistot a možnost zaměřit se na vlastní organizaci. Uznání totiž vládě přineslo zároveň
i možnost finanční podpory na založení vlastní organizační sítě, kromě vedení armády byla
zabezpečena sociální podpora emigrantů i kulturní a osvětová činnost emigrantské obce.
Centrem československé emigrace se stal Londýn, sídlila zde československá
prozatímní vláda, byli zde ubytováni uprchlíci, o které pečoval Trust Fund, rovněž zde byl
československý Colony Club. Rychle se zde začala rozvíjet společenská a kulturní činnost,
emigranti se zde sdružovali do zájmových a politických společností. Záhy byl založen
Československý červený kříž v Londýně, Svaz Československé mládeže a další. V Londýně
také vycházelo několik českých, slovenských a německých tiskovin, jež Čechoslovákům
podávaly aktuální informace. Výsadní postavení měl časopis Čechoslovák, který se časem stal
vládním tiskem. Londýn ovšem nenabízel práci pro všechny a mnozí tak odjeli do Severní
Anglie, kde zakládali menší centra, větší taková organizace byla např. v Newcastle upon
Tyne, kde sídlila československá firma Sigmund Pumps.
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3. Školství
3.1. Československé školství
Od listopadu 1918 zastřešovalo organizaci školství ministerstvo školství a národní
osvěty, samo ovšem spravovalo pouze školy vysoké, které měly navíc značnou samosprávu,
ostatní typy škol podléhaly jednotlivým školním radám. I nadále tak platilo rakouské
rozdělení na místní, okresní a zemské školní rady. Místní školní rady, nově zřízené v každé
obci se školou, a okresní školní výbory pečovaly o národní školství, jim nadřízená zemská
školní rada, pro každou zemi jedna, spravovala školství střední a odborné.
Zákonodárná ustanovení školství první republiky byla, stejně jako u dalších odvětví,
přejata z právního řádu rakouského mocnářství. Podle Recepční normy z 28. října 1918 se
československé školství i nadále řídilo stávajícími zákony, šlo především o „květnový zákon“
z 14. května roku 1869 a jeho reformu z roku 1883.86 Toto zřízení zůstalo platné po celou
meziválečnou dobu, doplnilo ho jen několik menších reforem ze začátku dvacátých let.
Již v dubnu 1919 byl uveřejněn zákon o menšinových školách. Tyto školy byly
zřizovány na náklady státu, sloužily hlavně ke vzdělání českých menšin v německých
oblastech. Na základě tohoto zákona vnikaly přirozeně také německé školy v českých
oblastech, zákon ovšem platil jen na území Čech, Moravy a Slezska.87 Zároveň byl zrušen
celibát učitelek a povinná účast na náboženských slavnostech. Pro samotnou výuku má větší
význam „malý“ školní zákon z roku 1922, jímž byla na celém území Československé
republiky zavedena povinná osmiletá školní docházka.88 Počítalo se se snížením maximálního
počtu žáků na učitele z 80 na 60 žáků. Byly zavedeny povinné ruční práce pro dívky i chlapce
a obnoven povinný tělocvik, podle francouzského vzoru se začalo vyučoval občanské nauce.
Touto reformou se docílilo alespoň částečného sjednocení základního školství v Čechách a na
86 Nikolajevič KUZMIN, Vývoj školství a vzdělávání v Československu, Praha 1981, s.179.
87 Tamtéž, s.180.
88 Alena VALIŠOVÁ - Hana KASÍKOVÁ a kol, Pedagogika pro učitele, Praha 2008, s.79.
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Slovensku, pro Podkarpatskou Rus se plánovala vlastní reorganizace. Sjednocení středního
školství bylo provedeno již reformou z roku 1919 (293/1919 Sb), která platila i pro
Podkarpatskou Rus.
Školní docházka začínala v šesti letech pětiletou obecnou školou, na kterou
navazovala nižší střední či měšťanská škola. Nejednotnost tohoto systému vedla k pokusům
o prosazení reformy, známý český pedagog Václav Příhoda navrhoval zřízení tzv. „Komenia“
či „Athenea“, jednotné školy druhého stupně, tato reforma však nebyla přijata.89 Povinná
školní docházka končila ve 14 letech. Pro žáky, kteří nenastoupili na střední školy, měly být
zřízeny odborné pokračovací kurzy, k jejich realizaci ovšem nedošlo.
Dalším stupněm byly střední školy, ty se stejně jako v dobách monarchie dělily na
čtyři typy: klasické gymnázium, reálnou školu, reálné gymnázium a reformní reálné
gymnázium. Gymnázium bylo nejstarší formou střední školy, hlavní důraz byl kladen na
klasické jazyky. Reálná škola se oproti tomu zaměřovala na technické předměty, zcela zde
chyběla výuka latiny a řečtiny. Maturitní vysvědčení z těchto škol opravňovalo k přijetí na
vysokou školu, z gymnázií na univerzitu, z reálek na techniku. Pokud chtěl absolvent
studovat jiný obor, než ke kterému ho opravňovala maturita, musel skládat diferenční
zkoušky. V případě gymnaziálních studentů směřujících na techniku to byly zkoušky
z deskriptivní geometrie a kreslení, v opačném případě pro žáky reálky to byly zkoušky
z latiny.90
Z těchto důvodů bylo již na konci 19. století jako nový druh zřízeno reálné
gymnázium, které v prvních ročnících žákům poskytovalo všeobecné znalosti a na technickou
a univerzitní větev bylo rozděleno až v pátém ročníku. Od roku 1908 se tato gymnázia dále
dělila na typ A (reálné gymnázium) a B (reformní reálné gymnázium), v praxi se tak
absolventi těchto typů střední školy mohli hlásit na oba typy škol vysokých. Výsledku bylo
89 N. KUZMIN, Vývoj školství, s. 188.
90 A. VALIŠOVÁ – H. KASÍKOVÁ, Pedagogika, s.76-77.
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dosaženo snížením počtu hodin latinského a řeckého jazyka, který byl ve vyšších ročnících
nahrazen moderním jazykem, nejčastěji francouzštinou, rozšířena byla rovněž hodinová
dotace přírodovědných a technických předmětů, směrodatná byla hlavně deskriptivní
geometrie. Výuka latinského jazyka tak začínala až v páté třídě, zrušení povinné řečtiny bylo
podmíněno i tím, že její znalost přestaly univerzity požadovat k přijetí. 91 Reformní reálné
gymnázium pak kladlo důraz na jazyky, jak klasické, tak moderní, tato specializace se ovšem
projevovala jen ve vyšších třídách (tj. 5. - 8. třída). Školní plán se tak sestával z náboženství,
češtiny, latiny, francouzštiny, dějepisu, zeměpisu, matematiky, deskriptivní geometrie,
přírodopisu a geologie, fyziky, chemie, filozofické propedeutiky, kreslení, krasopisu,
tělocviku a nepovinné němčiny.
Postupem času se rozdíly mezi jednotlivými druhy středních škol začaly stírat. V roce
1927 byly vytvořeny pouze dvě základní osnovy pro první čtyři ročníky všech středních škol,
k naprosté unifikaci osnov v prvních dvou ročnících pak došlo v roce 1933. Hlavní důraz byl
kladen na výuku jazyků, na gymnáziu a reálném gymnáziu dosahovala výuka jazyků až
poloviny vyučovacích hodin, v tomto ohledu se lišila pouze reálka, kdy byl jazykům věnován
menší prostor ve prospěch rozšířené výuky matematiky a technických oborů.92
Veškeré středoškolské vzdělání bylo placené, poslední úpravou v tomto smyslu bylo
nařízení z roku 1926, kdy bylo určeno jednotné školné 400 korun českých nezávisle na
příjmech rodiny. Do této doby totiž žáci platili školné podle příjmů rodiny od 100 do
1200 korun. I nadále ovšem platily výhody pro sociálně slabé studenty, ti mohli být od
školného osvobozeni zcela či z části. Dále studenti skládali poplatky za jednotlivé zkoušky93
a administrativní úkony.94
91 Výjimkou bylo přijetí na historii a klasickou filologie, v těchto případech bylo možnost složit dodatečnou
zkoušku z těchto jazyků .
92 Zdeňka VESELÁ, Česká střední škola od národního obrození do druhé světové války, Praha 1972, s.74-77.
93 Platilo se za doplňovací zkoušku 30 Kč, přijímací zkoušku do vyššího ročníku 150 Kč, externí zkoušku
z učiva jednoho či více ročníků 200 Kč a za maturitu 100 Kč.
94 N. KUZMIN, Vývoj školství, s. 190-191.
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Střední školy měly vysokou úroveň a mnozí žáci z nich po čtvrtém ročníku odcházeli
na obchodní akademii, učitelský ústav, vyšší průmyslovou školu či vyšší hospodářskou školu.
Absolventi, kteří nepokračovali dále ve vysokoškolském studiu, měli možnost chodit do
abiturientských kurzů středních odborných škol.
Většina absolventů středních škol ale směřovala dále na školy vysoké, jejichž počet se
v krátké době zvýšil. V roce 1919 byla založena Masarykova univerzita v Brně a Univerzita
J. A. Komenského v Bratislavě. Roku 1920 byla tzv. Marešovým zákonem česká část Karlovy
univerzity určena pokračovatelkou původní Karlovy univerzity, německá univerzita fungovala
nadále samostatně.95

3.1.1. Výuka jazyků
Za první republiky se tak začala prosazovat výuka moderních jazyků, prim hrála
hlavně výuka francouzského a německého jazyka, ke slovu se ale postupně dostává
i angličtina. Od roku 1923 se cizí jazyk vyučoval nepovinně, již od čtvrtého ročníku
měšťanských škol. Na středních školách se pak přidává druhý cizí jazyk. Na rozdíl od
německých škol, kde se angličtina rychle uchytila jako jazyk důležitý pro obchod, zůstával
tento jazyk na českých školách spíše výjimkou. V Čechách byla povinným cizím jazykem
francouzština, jako další cizí jazyk byla často volena němčina. Povinná angličtina byla
zavedena, a to pouze na reálných gymnáziích, až v roce 1936.96
Rozšíření znalosti anglického jazyka na našem území podporoval také British Council
for Relations with Other Countries, který pořádal jazykové soutěže, nejlepším studentům
angličtiny na jednotlivých gymnáziích byly rozdávány knižní odměny a pod. Za jeho podpory
byla také v Praze roku 1927 otevřena Prague English Grammar School. V rámci této školy

95 A. VALIŠOVÁ – H. KASÍKOVÁ, Pedagogika, s.80.
96 Monika NĚMČÁKOVÁ, Výuka angličtiny na středních školách v Přerově v době Československé republiky
v letech 1918-38, in: Sborník státního okresního archivu Přerov, sv.15, Přerov 2007, s. 98-123.
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fungovalo gymnázium, jehož vyučovacím jazykem byla angličtina, ale jinak se řídilo
osnovami reálného gymnázia.97 Kromě gymnázia zde byly třídy základní školy, jesle
a pořádaly se zde také anglické kurzy pro veřejnost. V roce 1933 v šesti třídách gymnázia
studovalo 112 dětí.98 Překvapivě nízký byl zájem o kurzy angličtiny, jednoletý obchodní
navštěvovala necelá desítka zájemců, ostatní kurzy pak měly zpravidla okolo 20 žáků.99
Angličtina se tak vyučovala hlavně na ekonomických a obchodních školách, v případě
zájmu pak i na gymnáziích. Celkový počet žáků ovládajících tento jazyk byl ale v porovnání
s dobou po druhé světové válce nízký.

3.2. Situace po německé okupaci
Již po obsazení pohraničí byly zavřeny místní české školy, děti tak musely chodit do
škol německých, případně docházely do škol na území druhé republiky. Ve vnitrozemí naopak
narostl díky přílivu uprchlíků počet studentů, znova tak stoupaly počty dětí v jedné třídě.
Po vzniku protektorátu se začalo s rozsáhlou germanizací.100 Změny probíhaly
postupně a většina z nich je spojována až s ministrem Emanuelem Moravcem101, který
nastoupil do úřadu v lednu roku 1942 a zastával ho až do konce války. Začalo se kontrolou
učebnic a proměnou struktury profesorského sboru, předčasně byli penzionováni učitelé102,
kteří byli spojeni se vznikem první republiky, o svá místa přišli také učitelé židovského
původu, na uvolněná místa byli dosazováni němečtí učitelé a ředitelé. Němčina se stala
povinným jazykem ve státní správě, všichni zaměstnanci z ní museli složit zkoušku, jinak jim
byl zastaven služební postup. Od roku 1942 musely být veškeré tiskopisy vydávány
97 3. Year Book of the Prague English Grammar School, Praha 1930, s.21.
98 Sixth Year Book of the Prague English Grammar School, Praha 1933.
99 Na základě porovnání výročních zpráv školy z let 1929, 1930 a 1933.
100 František MORKES, Československé školství v letech 2. světové války, Praha 2005, s. 9.
101 Týž, Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích (1848 – 2001), Praha 2002, s.22-51.
102 Penzionováni byli všichni učitelé starší 55 let, pro ženy platila hranice 50 let, možné bylo penzionovat
i učitele starší 46 let i v případě, že ještě nedosáhli ani povinných odučených hodin. Toto opatření se ale
týkalo všech státních zaměstnanců. Dle František Morkes: Učitelé a školy v proměnách času (Pokus
o základní chronologii 1774-1946), Plzeň 1999, s.52.

48

dvoujazyčně. Důraz na němčinu byl posílen zvláštním platovým hodnocením učitelů němčiny.
Změnou prošly i samotné osnovy, na všech školách byl zvýšen počet vyučovacích
hodin němčiny a tělesné výchovy. O potlačení národní identity se měly postarat též nové
dějiny vyložené z říšského hlediska, všichni učitelé historie proto museli v říši absolvovat
speciální kurzy. Ze škol byly odstraněny obrazy připomínající samostatnost Čechů a jejich boj
proti Němcům. Nakonec byla v prosinci roku 1941 výuka dějepisu úplně zrušena.103
Již ve školním roce 1940/41, byly omezeny možnosti studia pro židovské studenty,
vzdělávání jim pak bylo odepřeno zcela následujícím školním rokem. Německá správa se
snažila omezit na minimum i vzdělání ostatních českých dětí, jejich jediným vzděláním se
měla stát obecná škola. Byl proto snižován počet měšťanských a středních škol. České střední
školství bylo během let okupace téměř zdecimováno, roku 1941 bylo zavřeno 35 českých
středních škol a následující rok se vyučovalo na pouhých 30% středních škol. Německá
správa se pokoušela dokázat nízkou úroveň českých studentů. K tomuto účelu měla sloužit od
května 1943 zavedená šestibodová stupnice známek, zároveň platilo, že v jedné třídě mohl mít
vyznamenání pouze jeden student, omezen byl i počet nejlepších známek v jednotlivých
předmětech. Zrušena byla také maturitní komise, známky určoval pouze předseda nebo
přítomný německý inspektor, neoficiálně bylo požadováno, aby maturitu nesložilo alespoň
20 % žáků.104 V posledním školním roce války, 1944/45, nebyly maturitní ročníky vůbec
otevřeny a žáci byli posláni na nucené práce.
Celkově tak platilo, že do měšťanských škol se dostala asi třetina absolventů školy
obecné, počet středoškoláků se ve školním roce 1944/45 oproti roku 1938/9 snížil o 60 %.105
Vysoké školy byly uzavřeny již 17. listopadu 1939, nadále fungovala pouze německá
univerzita.

103 F. MORKES, Učitelé a školy v proměnách času, s.53.
104 Tamtéž, s. 54.
105 Týž, Československé školství v letech 2. světové války, s. 15.
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I přes veškeré represe se učitelé snažili děti vzdělávat v národním duchu, mnozí se
účastnili odboje a řada jich byla odvlečena do koncentračních táborů nebo rovnou popravena.
Ve školách se ale našli i kolaboranti. Situace v českém školství byla také velice pečlivě
sledována v exilu, v časopisu Čechoslovák vycházely rozsáhlé články o útlaku českých
studentů, o potlačování české vzdělanosti atd.
Slovenská republika jako samostatný stát prováděla vlastní reorganizaci školství.
Navázala na reformy, které probíhaly již od října 1938, kdy odcházeli čeští učitelé a kdy byla
prováděna slovakizace vyučování, vyhraněná proti předešlému českému vzoru, která vedla
k nacionalismu. Školy z velké části zřizovala církev, v každé třídě byl povinně kříž a děti se
před vyučováním a po vyučování modlily. Zrušeny byly školy koedukované, což vedlo
k nedostatku

dívčích

středních

škol,

další

úpravy pak

dívkám

omezily

přístup

k vysokoškolskému studiu. Silně byl také pociťován nedostatek vysokých škol, univerzita
J. A. Komenského v Bratislavě byla přejmenována na Slovenskou univerzitu, v zimě roku
1938 se do Bratislavy také přesunula Vysoká škola technická generála Dr. Milana Rastislava
Štefánika, původně umístěná v Maďarsku postoupených Košicích.106

3.3. Krajané a československé školství za hranicemi
Od poloviny 19. století odcházela řada Čechů do zahraničí, za prací, za lepšími
životními podmínkami, či za svobodnějším státem. Mnoho Čechů také zůstalo na území, které
původně patřilo k monarchii, ale po první světové válce se stalo samostatným státem, takto
vznikly české enklávy ve Vídni, Jugoslávii, Rumunsku atd. Tito tzv. krajané zachovávali,
alespoň v prvních generacích, české zvyky a udržovali češtinu. Za tímto účelem v zahraničí
vytvářeli spolky, zakládali školy, a nadále se zajímali o české záležitosti. Známý je také jejich
podíl na vzniku samostatného Československa. Vláda první republiky tyto krajany
106 F. MORKES, Československé školství v letech 2. světové války, s. 20-31.
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podporovala a snažila se je využít k propagaci Československé republiky ve světě. Touto
činností se zabýval roku 1928 založený Československý ústav zahraniční. Kromě podpory
krajanské činnosti a zlepšování kontaktu s vlastí studoval problémy vystěhovalectví,
přistěhovalectví a kolonizace, kteréžto měl napomoci vyřešit, za tímto účelem také evidoval
československé příslušníky a krajany v cizině.107
Podle odhadů Zahraničního ústavu žilo ve třicátých letech v zahraničí asi dva miliony
Čechoslováků, nejvíce jich sídlilo ve Spojených státech (1 300 000), následovalo Maďarsko
(200 000), Jugoslávie (140 000), Rakousko (100 000), Polsko, Rumunsko, Kanada (okolo
50 000), Francie a Německo (45 000), SSSR (35 000) a Argentina (30 000), v ostatních
státech se krajané počítali maximálně do jednotek tisíců. Mezi těmito lidmi ovšem značnou
část tvoří i Němci z Československa. Češi a Slováci tradičně směřovali hlavně do USA,
Francie, Rakouska a Kanady, početné skupiny byly také v Argentině, Německu a Jugoslávii.108
Krajané spojení stejnými tradicemi a jazykem vytvářeli vlastní organizace, v případě
jejich vyšší koncentrace vznikaly krajanské obce, které se stávaly centrem české kultury
v zahraničí. K těm pak přirozeně vedly kroky emigrantů, kteří zde hledali oporu v nelehké
situaci.

3.3.1. Krajanské školství
Snaha o zachování rodného jazyka vedla k zakládání škol krajanskými obcemi. Pro
nedostatek financí a rovněž díky menšímu počtu žáků se zřizovaly hlavně školy doplňovací.
Jejich výuka probíhala většinou odpoledne, případně o víkendu, a skládala se z výuky českého
(případně slovenského jazyka), jistá část připadla i výuce vlastivědy. V případě větších
komunit byly zakládány československé školy obecné, případně i školy měšťanské, střední či

107 Stanislav BOUČEK – Tomáš GRULICH, Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách
(1918-2008), Praha 2009, s 65.
108 Tamtéž, s.21-22.
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odborné. V době meziválečné tyto školy podporovalo československé ministerstvo školství
a osvěty, které zároveň zajišťovalo doplňování krajanských knihoven.
Dlouhou tradici mělo české školství ve Vídni, od roku 1872 podporované spolkem
Komenský.109 Zprvu byla z jeho fondu žákům vyplácena podpora ve studiu, zajišťována strava
v místě školy, podílel se také na organizaci jejich mimoškolní činnosti. Československá
komunita ve Vídni zůstala početná i po repatriaci řady Čechoslováků, která nastala po vzniku
samostatného Československa. Smlouva ze Saint-Germain a později Brněnská smlouva
zaručovaly této československé menšině v Rakousku výchovu dětí v českých školách, za
předpokladu, že se najde minimálně 42 dětí školou povinných.110 Od roku 1920 tak rakouská
vláda zřizovala ve Vídni obecné školy s českým vyučovacím jazykem. Pro národní výchovu
však tyto školy nebyly ideální, působili zde hlavně rakouští učitelé, kteří děti nevychovávali
k českému národnímu cítění, a proto zde i nadále působily české školy soukromé, zřizované
spolkem Komenský. V době před druhou světovou válkou měl spolek ve Vídni celkem 5 škol
obecných, dvě střední, reálku, reálné gymnázium a obchodní akademii. Po anšlusu Rakouska
byla činnost českých škol omezena, veškeré české střední školy byly zrušeny, z veřejných
obecných škol byly ponechány dvě, spolek Komenský a s ním jeho školy zanikl v únoru roku
1942.
Mnohé české školy byly také v bývalých zemích monarchie, v Jugoslávii, Bulharsku
a Rumunsku. Početná obec Čechů se soustředila do oblasti Volyně, ta byla ale po první
světové válce rozdělena mezi Polsko a Ukrajinu, a ač zde působily mnohé školy a organizace,
jejich vliv na další vývoj exilového školství byl minimální.111 V ostatních státech se školy
budovaly až během třicátých let na popud Československého ústavu zahraničního, ve větší
míře se jednalo pouze o doplňovací školy.112
109 Jana POSPÍŠILOVÁ a kol, Česká menšina v Rakousku do roku 1945, in: Češi v Cizině 9, 1996, s. 105-113.
110 Tento počet se ale zřejmě striktně nedodržoval. Karel PRŮŠEK, Česká menšina ve Vídni od r. 1919 – 1938
(Fakta a vzpomínky), in: Češi v cizině 3, Praha 1988, s. 279-281.
111 Jaroslav VACULÍK, Češi v Cizině 1850 – 1938, Brno 2009, s. 69-78.
112 S. BOUČEK – T. GRULICH, Domácí postoje k zahraničním Čechům, s.23.
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Výrazné postavení měla díky orientaci první republiky na Francii československá
kolonie v Paříži113. Francie, po první světové válce postižená nedostatkem pracovních sil, se
stala největším příjemcem imigrantů v meziválečném období. K 20. březnu roku 1920
uzavřela Československá republika s Francií smlouvu, na jejímž základě bylo možné
československým občanům vydávat pracovní povolení na dobu několika měsíců až jednoho
roku, toto povolení pak mohlo být prodlouženo. Během dvacátých let této možnosti využilo
80 000 Čechoslováků, převážně z východních oblastí republiky. Většina z nich sem přijížděla
za krátkodobou prací, bez rodiny, přesto dělníci svou přítomností posílili československé
hnutí ve Francii, organizovali se zde totiž v rámci krajanských sdružení.114 Byla to také
krajanská obec, kdo u ministerstva vnitra na začátku třicátých let apeloval na zlepšení
pracovních podmínek dělníků a horníků z ČSR. I zde byly zřizovány české školy, v Paříži to
byla škola pokračovací, v mnoha dalších městech se pak organizovaly školy doplňovacího
charakteru.115
V rámci těchto styků bylo rovněž československým studentům umožněno studium na
francouzských školách. U francouzských lyceí tak vznikaly tzv. „české sekce“, v rámci nichž
čeští studenti absolvovali poslední tři roky svého středoškolského studia na francouzských
školách. Jejich studium zde bylo zakončeno složením francouzské maturity, baccalauéatu,
v Čechách si pak doplnili maturitu z češtiny a české historie, kterou jim ještě za pobytu ve
Francii přednášel český profesor, ten zároveň působil jako výchovný dozor.
První česká sekce byla zřízena roku 1920 v Dijonu, pro dívky byla určena roku 1923
založená sekce v Saint Germain-en-Laye, poslední, chlapecká, byla zřízena v roce 1924
v Nîmes.116 Tyto sekce byly krátce po vzniku protektorátu, v červnu 1939, zrušeny a většina
113 Stanislav BOUČEK, Češi ve Francii, in: Češi v Cizině 9, 1996, s. 136 – 154. a Jaroslav VACULÍK, Češi
v Cizině, s. 41-47
114 J. KŘEN, Do emigrace, s. 345
115 Šlo například o školy v Argenteul u Paříže, Méricourt-sous-Lens, Calais. Dle Národní archiv (NA), fond
Československý úřad zahraniční (ČÚZ), inv. č. 60, karton 17, Francie.
116 Pražský student, univerzitní studenti v dějinách Prahy, publikace k výstavě, Praha 2008, s.113.
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žáků se vrátila do vlasti. Někteří žáci a profesoři se ale již do protektorátu nevrátili a připojili
se k československé armádě v Adge a po porážce Francie odjeli do Británie.117
Tradiční základnou českého hnutí byly Spojené státy americké.118 Češi sem přicházeli
již od poloviny 19. století a vybudovali si zde silné enklávy. Největší se nalézala v Chicagu,
početně byli krajané zastoupeni i v New Yorku a Clevelandu. I když Spojené státy ve
dvacátých letech omezovaly příliv imigrantů, počet českých krajanů v předválečné době se
odhaduje na jeden až jeden a půl milionu.119 Již první imigranti v první polovině 19. století si
zde zřídili kurzy češtiny pro děti, později vznikaly doplňovací školy, které působily zpravidla
jako večerní či nedělní školy. Zájem o tyto školy ale v meziválečných letech poklesl, krajané,
mnohdy už několikáté generace, nejevili zájem o výuku češtiny a o víkendech děti raději než
do školy posílali do práce.120 Přesto byli čeští krajané tradičními podporovateli české věci,
Pittsburskou smlouvou byla vyjádřena jejich podpora vzniku 1. republiky. Pro hospodářskou
krizi bylo působení krajanů omezeno, přesto většina z nich podporovala i druhý zahraniční
exil. Před podepsáním Mnichovské dohody zde vznikl Výbor pro záchranu Československa
a byly pořádány manifestace.121
Po značných omezeních imigrační politiky ze strany většiny států se začala vytvářet
československá komunita v Jižní Americe, která přijímala zemědělské kolonisty. Ač byla
z hlediska organizačního mladá, měla kontakty s centrem emigrace v Londýně a podporovala
jeho akce.

117 NA, fond Sbírka československé školy ve Velké Británii (Sb. ČŠ VB), inv. č. 53, karton 6, Rozhovor s
profesorem Aloisem Krušinou.
118 Leoš ŠATAVA, Vystěhovalectví do USA, Češi v Cizině 9, 1996, s. 155 – 171.
119 J. KŘEN, Do emigrace, s. 341
120 NA, ČÚZ, inv. č. 65, karton 17, Spojené státy americké.
121 Jiří JOŽÁK, Američtí krajané proti Mnichovu, in.: Češi v cizině 3, Praha 1988, s. 35.
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3.4. Exilové školství ve Velké Británii
Cílem předválečné a válečné emigrace nebylo usídlit se v cizí zemi. Emigranti
odcházeli z vlasti, která jim již neposkytovala bezpečí, doufali ale v nápravu situace a veškeré
jejich snažení směřovalo k návratu domů. Po hektickém roce 1939, ve kterém byla pomocí
CRFT emigrantům zajištěna alespoň základní sociální péče, bylo roku 1940 dosaženo vzniku
prozatímní vlády, která z větší části přebrala organizaci života československé emigrace.
Mohlo se tak přistoupit i ke konkrétnějším problémům, mezi něž patřila i výchova
československé mládeže v jim cizí zemi, ať se již jednalo o péči o předškolní děti, základní
vzdělání či vyšší formy vzdělání. Návrhy, jak řešit situaci dětí školou povinných, které
navštěvovaly britské školy nebo zůstávaly doma, se sice objevily již koncem roku 1939, ale
teprve s přílivem nových uprchlíků z Francie, kteří podstatně rozšířili řady československých
občanů ve Velké Británii, dostaly pevnější tvar. Z Francie totiž přicházeli i učitelé a profesoři,
kteří již měli s výukou v zahraničí zkušenosti.122
Prozatímní vláda sestavená v létě roku 1940 tak měla i oddělení pro školské
záležitosti. Z finančních důvodů nebylo možné zřídit samostatné ministerstvo školství, péče
o školství tedy byla přidělena ministerstvu vnitra. Školský odbor, který zde vznikl, měl ale
v rámci ministerstva výjimečné postavení, nepodléhal prezidiu ministerstva, ale přímo osobě
ministra, kterým byl po celou dobu trvání prozatímního zřízení Juraj Slávik. Školské věci byly
spravovány III. odborem ministerstva, v jehož čele stál Dr. Michal Zibrín. Podle směrnic
z roku 1942 se odbor dělil na dalších pět oddělení, jež řídilo prezidium s předsedou Václavem
Patzakem. Učitelka Olga Müllerová vedla oddělení pro záležitosti čsl. národních škol123,
oddělení škol středních a škol opakovacích spravoval prof. Dr. O. Kosta. Třetí oddělení se
zabývalo péčí o studenty vysokých škol a o vědecké instituce, následovalo sociální oddělení
122 Masarykův ústav a archiv akademie věd (MÚ AV), fond Edvard Beneš II. (1939-1945) (EB II.), inv. č. 722,
sig. EB L 74, karton 312, Československé škola ve Whitchurchu, Seznam členů delegace československých
zahraničních učitelů pro návštěvu u prezidenta Československé republiky.
123 Jak ve Velké Británii tak v jiných státech.
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pro žáky a studenty odborných a středních škol, které také spolupracovalo s British
Councilem a pod, poslední oddělení pak spravovalo věci církevní a vedl jej farář Bohuslav
Vančura. S nárůstem agendy v roce 1943 stoupl počet oddělení ministerstva, souviselo to
hlavně s předpokládaným brzkým návratem do vlasti. Od června 1943 byl zřízen jako
VI. odbor ministerstva školský a osvětový odbor, do jehož čela byl nově jmenován Václav
Patzak. Jako VII. oddělení bylo také vytvořeno studijní oddělení pro věci školské a osvětové,
v jehož čele stál již zmíněný Bohuslav Vančura.124
V první řadě bylo nutné zabezpečit vzdělání dětí školou povinných tj. ve věku od šesti
do čtrnácti let. Nejprve bylo nutné zjistit celkový počet těchto dětí ve Velké Británii, což
nebylo jednoduché. Neexistoval žádný soupis, jednotliví emigranti podléhali správě různých
organizací, v jednotlivých institucích prozatímní vlády navíc očividně panoval chaos. O tom
svědčí stále opakované evidence československých dětí. V prosinci 1942 při jedné z nich bylo
evidováno celkem 400125 dětí školou povinných, z nich více jak jedna polovina, tedy přesně
225 dětí126, nechodila do československých škol. Na základě této evidence se do
československé státní školy přihlásila řada nových dětí, takže již nebylo možné přijímat další
žáky. Mnozí rodiče ale o československou školu nejevili zájem, celých 70%127 z nich uvedlo,
že považují za hlavní, aby se děti naučily perfektně anglicky, mnozí předpokládali v budoucnu
možné uplatnění dětí v diplomatických službách. 20% rodičů zároveň oznamovalo, že přesto
vedou děti ve vlasteneckém duchu. Další rodiče děti vyučovali sami. V době, kdy do země
přišli, neexistovaly československé školy a do anglické se děti nedostaly. Nyní se rodiče
obávali, že by změna dítěti uškodila, či tvrdili že „už to nestojí za to.“ Možný dopad tohoto
chování na děti dokládá i skutečnost, že někteří rodiče kolonku mateřský jazyk vyplňovali
124 Ivan ŠŤOVÍČEK, inventář Ministerstvo vnitra – Londýn, Praha 2005.
125 Celkem bylo napočítáno 626 československých dětí narozených v letech 1928-1943.
126 Z nich 23 ve věku odpovídajícím mateřské škole, 105 škole obecné a 97 škole střední.
127 Z 451 dětí, které nechodili na československé školy tj. jak do státní školy střední a obecné tak do
doplňovacích škol, rodiče označili mateřský jazyk u těchto dětí následovně: 186 český, 112 anglický, 115
německý, 15 slovenský, 12 francouzský, 5 španělský, 3 židovský, po jednom měl jazyk maďarský a ruský.
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slovy „původně český, nyní anglický“128.
Rovněž bylo nutné sehnat kvalifikované pedagogické síly a zajistit jejich případné
uvolnění z vojenské služby, případně zjistit možnosti umístění vzdělávacího centra. Teprve
pak bylo možné zpracovávat osnovy a připravovat pomůcky.129 Organizace stále narážela na
nové otázky. Bylo třeba rozhodnout, jak postupovat v případě dětí německé národnosti,
kterých byla díky celkovému poměru Němců v exilu přirozeně většina. Organizace školní
docházky se také musela vyrovnat s faktem, že děti, pokud vůbec do školy chodily, po dobu
více než jednoho roku navštěvovaly pouze anglické, popřípadě francouzské školy. Tato
provizorní školní výuka byla přerušována častým stěhováním, děti přecházely ze školy na
školu a celkově tak vypadly ze školního rytmu. Mnoho dětí také nemělo doklady o svém
předchozím studiu, spoléhalo se tedy na čestné slovo a případné svědky, kteří mohli studium
potvrdit. Podobný stav přetrvával i u studentů středoškolských, pokud již nebyli ve věku, kdy
byli povinni nastoupit vojenskou službu.
V říjnu roku 1940 byla v Camberley v kraji Surrey otevřena československá státní
škola, která v sobě slučovala obecnou a střední školu, takto organizována byla záhy
přestěhována na sever Anglie do kraje Shropshire. Zprvu ji navštěvovalo sotva 54 dětí. Jak
o ní narůstala povědomost a zlepšovaly se její podmínky, počet žáků se rozrostl do té míry, že
počínaje školním rokem 1943/44 bylo nutné rozdělit obecnoškolskou a středoškolskou větev.
Vznikla tak samostatná škola obecná, nesoucí jméno manželky prezidenta Beneše, která nad
ní měla patronát. Střední škola později plně uvolnila prostory obecné škole a přestěhovala se
do Walesu. Na československé střední škole také skládali maturitu mnozí vojáci
středoškoláci, pro něž byly ve vojenských táborech zřízeny přípravné kurzy.130
Kromě toho existovaly v Anglii tři doplňovací školy, které byly zřízeny ve městech
128 NA, fond Ministerstvo vnitra Londýn ( MV-L), inv. č. 1491, sig. 2-8-20, karton 109, Evidence čs. dětí ve
Velké Británii.
129 Tamtéž, Školská péče o čsl. děti.
130 Vývoj těchto škol bude podrobněji probírán v následující pasáži.
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s vyšší koncentrací Čechoslováků. Již na jaře roku 1941 vznikla z podnětu firmy Sigmund
Pumps doplňovací škola v New Castlu upon Tyne, následovalo zřízení školy přímo v Londýně
a v blízkém Oxfordu. O těchto školách ale chybí bližší informace, podle soupisu z konce roku
1942 byly velice malé, v Londýně studovalo 26 dětí, v Newcastlu 7 a v Oxfordu 5. Jejich
účelem bylo poskytnout alespoň základní, byť ne vždy denní, vzdělání pro děti
československých občanů.131
Pro žáky odborných škol byla sjednána místa v londýnských nebo blízkých odborných
školách. Objevila se také snaha vyhovět poptávce po kresličích a návrhářích do továrního
průmyslu. Pod vedením akademického malíře Matouška byl při Chelsey Polytechnic
(Manresa Road) zřízen tříměsíční kurz užitného umění, kde se žáci měli naučiti základům
tohoto povolání. Vyučování probíhalo denně od desíti do tří hodin, učilo se hlavně všeobecné
kreslení, vedle něj byly zavedeny tři praktické kurzy (reklamní kreslení, módní kreslení
a textilie a umělecký průmysl). Hotové výrobky byly prodávány pomocí kvakerských
organizací. Pro dobré kontakty se školou byl kurz následně prodloužen.132
Další československé školy vznikaly i v jiných státech, československé školy se
nacházely v Jeruzalémě, v Argentině, v Indii (Secundebad) či v Teheráně.133
Samostatnou kapitolu představovalo školství vysokoškolské. Po uzavření škol
17. listopadu 1939 odešli mnozí vysokoškoláci do zahraničí, aby zde bojovali proti Hitlerovi.
S armádou se při ústupu z Francie dostali do Velké Británie, kde obnovili Ústřední svaz
československého studenstva, symbolicky k 17. listopadu 1940. Kromě osvobození vlasti si
svaz kladl za cíl sdružovat vysokoškolské a středoškolské studenty, zastupovat jejich zájmy
a reprezentovat je na mezinárodním fóru.134 Podle údajů svazu bylo v té době v armádě 80
131 NA, MV-L, inv. č. 1502, sig. 2-8-32, karton 111, Obor školský a osvětový – různé zprávy, Informace pro
časopis Čechoslovák, s.7.
132 Tamtéž, inv. č. 1501, sig. 2-8-31/1-20, karton 111, Školy v Anglii.
133 Tamtéž, inv. č. 1502, sig. 2-8-32, karton 111, Obor školský a osvětový – různé zprávy, Informace pro časopis
Čechoslovák, s.7.
134 B. ŠULC, Ústřední svaz československého studenstva, s.17.
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středoškoláků a 242 vysokoškoláků (z toho 37 německé národnosti). Svaz tedy podal návrh,
aby tito studenti mohli dostudovat, jednalo se hlavně o 56 mediků, kteří by ve válečné době
byli zcela jistě prospěšnější jakožto doktoři.
Prozatímní vláda návrh přijala a po jednání s britskými úřady bylo 12. května 1941
dosaženo dohody mezi ministerstvem vnitra a Examing Board in England, z níž vyplývalo, že
českoslovenští studenti, kteří vykonali alespoň I. rigorózum nebo na československých
lékařských fakultách absolvovali nejméně 8 semestrů, mohou dokončit studium na britských
univerzitách. Ujednání bylo stvrzeno dekretem prezidenta republiky z 8. prosince roku 1942
„O dokončení lékařského studia závěrečnými zkouškami a o promocích československých
doktorů veškerého lékařství ve Velké Británii.“ Významnou roli v tomto procesu hrála
oxfordská univerzita. Místní vedení projevilo sympatie všemi opuštěnému Československu již
záhy po přijetí Mnichovské dohody povzbudivým vzkazem Univerzitě Karlově. Svoji přízeň
Čechoslovákům zachovala Oxfordská univerzita i nyní, převzala patronát nad všemi
uzavřenými českými vysokými školami. Doktoráty, které byly studentům v Británii uděleny,
tak byly předávány ve jménu Karlovy, Masarykovy a Komenského univerzity, při ceremonii
byl rovněž dodržen československý promoční řád. Celkem proběhly tři promoce mediků,
první se konala 27. února 1943, titul získalo 23 Čechoslováků, následovala promoce v letním
termínu, 27. července 1943, poslední tři doktorandi získali titul 22. července 1944. 135 Studium
ostatních vojáků, hlavně z technických oborů, se nepodařilo prosadit, na anglických
univerzitách ale studovali mladí Čechoslováci, kteří nebyli povinováni vojenskou službou.136
Podobnou organizaci zahraničního školství měly v Británii i ostatní státy. Stejně jako
u československé školy šlo o školy internátního typu. Norská vláda otevřela školu pro 70 dětí
ve skotském Drumtochty Castle, Kincardineshire, další, již menší, měla také v Londýně.
V Lake Districtu bylo francouzskou vládou pod záštitou univerzity v Lille zřízeno lyceum pro
135 Pražský student, s. 120-132
136 NA, MV-L, inv. č. 1487, sig. 2-8-16, karton 109, Nedatovaný seznam absolventů vysokých škol v Anglii.
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180 žáků koedukační internátní školy, dalších 170 chlapců bylo cvičeno branné výchově. Pod
patronátem polské vlády fungovaly tři školy, soukromá internátní škola pro menší děti a dvě
školy střední, jedna pro dívky druhá pro chlapce a mladé vojáky. Belgičané měli v okolí
Londýna devět základních škol, celkem pro 300 dětí, a tři školy střední, v Londýně dokonce
zřídili speciální školu technickou. Méně početná skupina holandských emigrantů posílala své
děti do britských škol a pořádala pro ně korespondenční kurzy.137
Rovněž je třeba zdůraznit, že ne všichni studenti studovali na školách zřízených
československou vládou, mnohým vyhovovaly anglické školy, které je poměrně ochotně
přijímaly. Školné na těchto školách bylo ovšem poměrně vysoké a emigranti, pokud je za ně
neuhradily podpůrné organizace, na něj většinou neměli. Československá státní škola oproti
tomu nabízela značné úlevy ze školného a znamenala tak zlepšení finančních poměrů rodiny.
Záleželo samozřejmě i na mateřském jazyce dětí, vládou otevřená škola nevyučovala
německý jazyk, čímž vystoupila proti dětem německy mluvících Čechoslováků. Židovská
obec pak nechávala děti z ortodoxních židovských rodin studovat na anglických židovských
školách, neboť státní škola samozřejmě nebyla schopna zajistit plnohodnotnou židovskou
životosprávu.138 V případě československých dětí přivezených dětskými transporty o vzdělání
rozhodovali jejich opatrovníci. Po návratu do Československa se ovšem uznání studia na
britských školách stalo problémem. Vláda oznámila, že tato vysvědčení nebudou uznávána,
a mnozí absolventi britských škol se tak snažili doplnit si na české státní střední škole alespoň
maturitu.139

137 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 7, sig. 300.04, karton1, School and society, vol. 57, 17 April 1943, s.430-431.
138 NA, MV-L, inv. č. 1487, sig. 2-8-5, karton 109, Korespondence s Československou ústřední ortodoxní
židovskou kanceláří z listopadu 1943, č.j. 26.
139 NA, MSP – L, inv. č. 966, sig. 189/8, karton 86, Oprávnění zahraničních škol, Dopis od ministerstva vnitra z
6. ledna 1944, č.j. 469.
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4. Československá státní střední škola ve Velké Británii
4.1. Historie
4.1.1. Vznik Československé státní školy
Československé děti přicházely do Velké Británie několika cestami, v různých dobách
a s rozdílným zázemím. V první řadě šlo o děti, které přišly s rodiči či s jinými příbuznými do
Velké Británie v první vlně emigrace, tedy v roce 1938 či 1939. Zvláštní skupinu dětí v této
době tvořily také děti, jež se do Británie dostaly v dětských transportech a jejichž péči
převzali pěstouni či charitativní organizace, většinou náboženského charakteru. Jejich
vzdělání, pokud v něm bylo pokračováno, připadlo britským školám. Šlo především o školy
státní, jež tolik nezatěžovaly rodinný rozpočet. Další skupinou byly děti přicházející do Velké
Británie až během války, většinou z Francie, kde studovaly na francouzských školách či
českých doplňovacích školách. Většina z nich měla společný pohnutý osud a upadající znalost
českého jazyka.
O kritickém stavu vzdělání těchto dětí se zmiňuje už časopis „Čechoslovák v Anglii“.
V prosinci roku 1939 v něm vyšel článek Děti v blackoutu140, který popisuje katastrofální stav
jazyka, zejména u nejmenších dětí. Podrobněji se touto otázkou zabýval farář jednoty bratrské
Bohumil Vančura. Ten poukazoval na skutečnost, že tyto děti, které doposud navštěvovaly
anglické školy, pozvolna zapomínají svůj rodný jazyk a trpí nedostatečnou výchovou:
„Zkušenosti a zprávy odevšad potvrzují, že většina našich dětí trpí nedostatečnou úpravou
školení a vzdělávání, ztrácí dosavadní vědomosti, nesoustavně a nedostatečně se vpravuje do
školení anglického, leč tak, že zcela odrůstá vědomí a ducha národa vlastního. Rodiče neb
opatrovatelé nemají možností a prostředků, aby nedostatkům čelili. Je žádoucí, aby vedle
anglického vzdělání dostalo se dětem doplnění českého ...“141. Vypracoval proto plán
140 Čechoslovák v Anglii, 1939, č.10, z 15. 12. 1939.
141 NA, MV-L, inv. č. 1501, sig. 2-8-31/1-20, karton 111, Zpráva o plánech a uskutečnění Československé školy
v Anglii, s.2.
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„Československo-anglické školy Komenského“. Mělo jít o internátní školu, která by spojovala
obecnou a měšťanskou školu, zvýšený důraz byl samozřejmě kladen na výuku angličtiny,
počítalo se i s působením anglických vyučujících. Hlavním cílem bylo zabránit odnárodnění
mladé generace československých emigrantů. „Škola má napomoci k tomu, aby děti přejaly
z anglického prostředí a ducha to nejlepší, nikoli náhodným výběrem, nýbrž soustavně
a v harmonii s kulturou vlastního domova.“142
Vančura také poukazoval na nedostatečnou evidenci československých dětí, sám
v prosinci roku 1939 provedl alespoň jejich přibližný soupis. Celkový počet dětí tenkrát
odhadoval na 600 dětí, z nich 400 německého původu, zbytek připadl na děti československé,
z nichž bylo ve školním věku 120 dětí. Vančura svůj plán československé školy předložil
českému výboru Czech Refugee Trust Fund, jeho vedení ho ovšem zamítlo. Zapadl i plán na
zřízení školy letní, která by částečně fungovala jako repetitorium. Návrh byl předložen České
pomoci, ta jej ale nakonec nemohla uskutečnit. Československé děti se tak Vančura snažil
vzdělávat v češtině a lásce k domovu alespoň prostřednictvím „dětského sborníčku“
„Poupě“143.
Příchodem československých uprchlíků z Francie se počet školou povinných dětí
zvýšil, vznik prozatímní vlády pak umožnil zřídit účinnou organizaci školství. Původně se
počítalo hlavně se zajištěním základního vzdělání, středoškoláci měli být posláni na
francouzské gymnázium, které fungovalo v Londýně. Iniciativa ale nepocházela jen
z vládních kruhů. Záhy po ustavení československé prozatímní vlády, 29. července 1940, se
na vládu obrátili samotní českoslovenští učitelé144 s požadavkem založení školy pro

142 Tamtéž, Plán Československo-anglické školy Komenského, Bohuslav Vančura 1940.
143 „Obsah měl poskytovat četbu z různých oborů a zájmů dítěte a s ohledem na různý věk, takže v každém čísle
jsou články poučné, dějepisné, vlastivědné i zábavné, báseň, pohádka i povídka.“ Dle: NA, MV-L,
inv. č. 1501, sig. 2-8-31/1-20, karton 111, Zpráva o plánech a uskutečnění Československé školy v Anglii,
s.3.
144 Jednalo se hlavně o učitele přišlé z Francie, patřili mezi ně Olga Müllerová, Rudolf Čapek, Anděla Krejčová
a Stanislava Zvědělíková.
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vlasteneckou výchovu mládeže v duchu Masarykově.145 V tomto snažení je podpořila
i československá kolonie v Londýně, která jim poskytla některé učebnice a zábavné knihy
a slíbila propůjčení místností přímo v domě Czech Colony Clubu. Třetího srpna tuto delegaci
přijal prezident Beneš, který s návrhem souhlasil. Plán učitelů byl prakticky stejný jako
pozdější návrhy, navrhovali zřízení školského referátu u kterékoliv ministerstva a nabádali
k zakládání škol i v jiných zemích, aby se tamní krajané „neztratili“. Znova tak byla otevřena
otázka vzdělávání československých dětí na území Velké Británie.
S uprchlíky z Francie přišel mimo jiné i profesor Miloš Sova146, bývalý lektor české
sekce na francouzském gymnáziu v Nîmes. Profesoři a žáci, kteří zůstali ve Francii, totiž
vstoupili do československé armády a spolu s ní byli evakuováni do Velké Británie. Právě
profesor Sova předložil v létě roku 1940 svůj návrh na rámcovou střední školu (Atheneum)
v Londýně. Mělo se na ní vyučovat podle československých předpisů, ovšem s individuálním
zřetelem na potřeby žáků. Vysvědčení by musela být dodatečně schválena v osvobozené
republice. Vzhledem k nutnosti výuky anglického jazyka se plán přikláněl k modelu, který za
první republiky praktikoval Prague English Institut. Český učitel by látku vyložil, anglický
rodilý mluvčí by ji v praktické konverzaci pouze procvičoval. Hlavní důraz ovšem stále
zůstával na výuce češtiny, proto prosazoval zavedení doplňovacích/vyrovnávacích zkoušek
pro československé žáky, kteří by zůstali na britské škole. Rozdíl mezi anglickou učební
osnovou a československou byl totiž v některých předmětech značný, při uznávání vzdělání
dosaženého na anglických školách by tak mohl v budoucnu vyvstat problém. Jakožto
středoškolský profesor navrhoval Miloš Sova zřízení československé střední školy. Pro své
žáky, kteří vstoupili do vojenské služby, požadoval dvou až tříměsíční kurzy, které by jim
umožnily dokončit středoškolské vzdělání. Zmínil rovněž význam, který by taková škola měla

145 MÚ AV, EB II., inv. č. 722, sig. EB L 74, karton 312, Československé škola ve Whitchurchu, Dopis
profesorů v zahraničí československé vládě v Londýně, 29. července 1946.
146 NA, MV-L, inv. č. 1495, sig. 2-8-25, karton 109, Čsl. škola v Londýně – stav žactva po 1. zápisu.
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v propagaci Československa. Škola se totiž účastní řady akci, na nichž by navázala styk
s anglickými školami.

4.1.1.1. Realizace
Zřízením školy byl tedy pověřen prof. Sova, jehož původní plán byl jen mírně
upraven. Z finančních a organizačních důvodů byla škola založena jako koedukační internátní,
byla v ní obsažena obecná a střední škola. O jejím zřízení byla veřejnost informována
obsáhlým článkem v „Čechoslováku“ ze dne 16. srpna 1940, byl zde stanoven i termín zápisu,
od 10. do 14. září téhož roku. V jeho rámci měl být proveden i soupis středoškolských
a vysokoškolských studentů navštěvujících britské školy. Zápis probíhal na čtyřech místech
v Londýně, v sídle ministerstva vnitra v Park Street, na československém vyslanectví,
v prostorách Czech Colony a v British Czech Centre.147 Ač se původně počítalo s přibližně
stem dětí, počet zapsaných nedosáhl ani poloviny. Podle údajů, které předložil prof. Sova
15. září školskému a osvětovému odboru, se od 10. do 14. září zapsalo celkem 43 dětí ve věku
od 8 do 20 let.148

Tabulka č.1: Počet žáků přihlášených do školy během září roku 1940

Věk

Počet žáků
chlapců dívek

Celkem

20

-

1

1

19

-

1

1

18

1

-

1

17

3

-

3

16

1

3

4

15

1

1

2

14

3

3

6

147 NA, MV-L, inv. č. 1501, sig. 2-8-31/1-20, karton 111, Zpráva o plánech a uskutečnění Československé školy
v Anglii, s.4.
148 Tamtéž, inv. č. 1495, sig. 2-8-25, karton 109, Čsl. škola v Londýně – stav žactva po 1. zápisu.
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13

1

4

5

12

2

4

6

11

4

1

5

10

1

3

4

9

1

1

2

8

3

2

3

22

43

Celkem 21

Pramen: NA, MV-L, inv. č. 1495, sig. 2-8-25, karton 109, Čsl. škola v Londýně – stav žactva po
1. zápisu.

Jak je z tabulky patrné, rozptyl věku přihlášených studentů byl značný, nejvíce
přihlášených bylo ve věku od 10 do 16 let, tedy ve věku měšťanské školy či nižších ročníků
školy střední.149 Vzhledem k okolnostem se také předpokládalo, že rodiče dětí starších
jedenácti let budou chtít dětem poskytnout středoškolské vzdělání, bylo tedy s konečnou
platností určeno, že na škole bude i středoškolská větev. Střední škola přitom měla fungovat
jako reálné gymnázium, jež bylo „zvláště nejoblíbenější a nejvíce zastoupený … druh“150.
Vzhledem k menšímu počtu dětí, který zamezoval klasické dělení tříd po ročnících, profesor
Miloš Sova doporučoval sloučit třídy po dvou následujících ročnících, tím se zvýšil počet dětí
ve třídě a starší žáci si zároveň mohli osvěžili látku, kterou již zapomněli. Vznikly tak dvě
samostatné větve školy, větev obecné školy, v jejímž rámci fungovaly tři třídy151,
a středoškolská větev se čtyřmi třídami152.
Celková čísla přihlášených dětí byla oproti předpokladům zklamáním, státní
zaměstnanci byli nabádáni, aby přihlásili své děti do státní školy153. Počet dětí se tak pomalu
149 Do střední školy děti většinou nastupovali v jedenáctém roku věku. Dle NA, CSSŠ VB, inv. č. 49, karton 5,
Dopis polnímu soudu I. stolice, Leamington Spa z 28. srpna 1941, č.j. 861.
150 NA, MV-L, inv. č. 1495, sig. 2-8-25, karton 109, Čsl. škola v Londýně – stav žactva po 1. zápisu.
151 Třídy byli sloučeny vždy po dvou postupových ročnících: I.třída (1. a 2. postupový ročník), II. třída
(3. a 4. postupový ročník), III. třída (5. - 6. postupový ročník)
152 Její třídy byli rovněž sloučeny po dvou následujících ročnících
153 MÚ AV, EB II., inv. č. 722, sig. EB L 74, karton 312, Dopis ministerstva vnitra úředníkům a zaměstnancům
čsl. vlády a členům sboru čsl. armády ze dne 18. září 1940.
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zvyšoval, špatnou informovanost o této škole ovšem dokazuje množství žáků hlásících se ještě
v posledních letech existence této školy a to i přes několikrát pořádané soupisy
československých emigrantů z Československa.

4.1.1.2. Hledání vhodné budovy
Podle původního úmyslu měla být škola zřízena přímo v Londýně. Taková škola by
totiž byla přístupna nejširšímu počtu emigrantů a nemusela by být internátní. Na podzim roku
1940 ovšem pro intenzivní nálety na Londýn a další průmyslová města probíhala hromadná
evakuace dětí na venkov, bylo tedy nutné najít vhodnou budovu mimo oblasti náletů. Vhodná
budova se ale stále hledala v přímé blízkosti Londýna, navrhované budovy se nacházely téměř
výlučně v hrabství Surrey, výjimkou byly objekty v Salisbury, Wiltshire, Ockbrooku
a Derbyshire. Pro nálety na venkov stěhovaly své kanceláře i londýnské firmy, většina
vhodných budov již byla obsazena evakuovanými britskými školami154 či obstavena War
Office pro možné vojenské využití. Hledání vhodné budovy tak trvalo delší dobu, než se
čekalo, a ministerstvo muselo zmírnit své požadavky.
Správa školy nejdříve schválila budovu v Godalmingu v Surrey, ta byla ale záhy
předána jisté vybombardované nemocnici. Ministerstvo vnitra také žádalo o uvolnění
vojenské správy uvalené na budovy ve Verdley Place v Fernhurstu či Martsfieldu
v Betchworthu, obě se nacházely v kraji Surrey.155 Ani tato intervence ovšem nevedla
k výsledku. Konečně v říjnu roku 1940 byla sjednána nájemní smlouva na budovu
v Camberley, Surrey, vzdálené necelou hodinu cesty od Londýna.156

154 Britská vláda pro nebezpečí hrozících v průmyslových oblastech z těchto míst evakuovala až 800 000 dětí ve
školním věku, pro něž byli zřizovány školy v bezpečných oblastech. Dle Harold L. SMITH, War and Social
Change: British society in the Second World War, Manchester 1986, s.6.
155 NA, MV-L, inv. č. 1501, sig. 2-8-31/1-20, karton 111, Žádost MV k MZV z 20. září 1940.
156 Jde o vzdálenost cca 35 mil.
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4.1.2. Camberley v hrabství Surrey
Motto:
„Rozlehlá budova, skoro malý zámek, porostlý vinnou révou, se starým cypřišem, u hlavní
cesty, stal se dočasným domovem několika desítek československých dětí; poskytuje jim nejen
střechu nad hlavou a poměrnou jistotu „safed area“ (bezpečné oblasti), ale i mateřský jazyk
a kulturu našeho národa, jedna z největších věcí, kterou může jakákoliv instituce v cizině
poskytnout dítěti, které je ve věku, kdy potřebuje duševně růst a zrát.“157
Budova, kterou si zde ministerstvo pronajalo, původně sloužila Cordwalles School,
plně tedy vyhovovala účelům školy. S ohledem na stav budov, v nichž škola později sídlila,
šlo téměř o idylické místo. Škola se sem měla přestěhovat 21. října, po sepsání smlouvy se
však majitel Mr. Loly rozhodl, že pro něj bude výhodnější objekt prodat. Zahájení školního
roku tak bylo odloženo. Profesor Sova nakonec s majitelem dojednal pronájem v původním
znění a složil zálohu 600Ł158. Škola tak přece jen zahájila činnost v původně zamyšleném
termínu, 21. října 1940. Stálé změny data odjezdu ale vedly k mnohým zmatkům, ne všichni
rodiče byli správně informováni159, a tak je počátek školy spojen s jistou trpkostí.
Záhy se ovšem ukázalo160, že i tuto budovu si nárokuje War Office, o čemž Mr. Loly
údajně nevěděl. Vzhledem k těžkostem, které provázely hledání vhodné budovy,
intervenovala správa školy u ministerstev a obrátila se o pomoc i na jednoho britského
poslance. Přesto škola nakonec obdržela rozhodnutí, že do vánočních svátků161 musí budovu
opustit. Jednání o smlouvě, díky níž bylo ministerstvo povinno platit Mr. Lolymu nájemné až

157 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.3, sig. 300.01, karton 1, Článek Československé škola ve Velké Británii, bez udání.
158 Jednalo se o sumu v hodnotě půlročního nájemného. Dle NA, MV-L, inv. č. 1502, sig. 2-8-32, karton 111,
Odbor školský a osvětový, různé zprávy, Dopis ministerstvu financí, č.j. 327/1/40.
159 Vinu na tom zčásti mělo i bombardování Londýna, při němž byla poškozena budova na Park Street č.114 ,
ve které sídlilo ministerstvo vnitra. Dle Československý národní výbor a prozatimní státní zřízení ČSR
v emigraci, přístupné na http://icv.vlada.cz/assets/historie/Ceskoslovensky-narodni-vybor-a-prozatimnistani-zrizeni-CSR-v-emigraci.pdf (k 30. srpnu 2010).
160 Zprávy o této zkutečnosti přišli zřejmě těsně před odjezdem dětí do budovy, ten byl ale pro jejich ohrožení
v Londýně stejně uskutečněn.
161 Výuka byla ukončena 21. prosince 1940.
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do konce války, se pak řešilo právním sporem.162 Problémová byla očividně i spolupráce
jednotlivých částí prozatímní vlády, neboť armáda o vojenském využití budovy byla
informována již na začátku října. Mnohokrát je tak zmiňován nejednotný postup v jednání
s britskými úřady.163
Ministerstvo vnitra tedy škole přidělilo objekt Hinton Hall nedaleko Whitchurche,
v kraji Shropshire, rozkládajícím se na severu Anglie na hranicích s Walesem. Jednalo se
o budovu, kterou vláda najala již v říjnu, kdy došlo ke komplikacím v jednání s Mr. Lolym,
ovšem poté, co byla podepsána smlouva na Camberley, byla přidělena ministerstvu sociální
péče.164
V prvních měsících se škola očividně potýkala s mnohými problémy, zajistila ale
dětem pobyt mimo ohrožený Londýn. Zdravotní sestra, která zde působila, vzpomíná, že do
školy chodily hlavně malé děti. V Londýně totiž neexistovaly československé jesle a rodiče
tak posílali do školy i děti předškolního věku. Hlavním přínosem pro děti bylo československé
prostředí, v němž si pomalu zvykaly znovu používat češtinu, resp. slovenštinu, která zde byla
také jazykem povinným. „Zůstává radostným faktem, že máme ve Velké Británii svou,
československou školu, vedenou duchem Komenského, svobodnou školu, o kterou byla naše
mládež doma dočasně Hitlerem připravena.“165

162 NA, MV-L, inv. č. 1501, sig. 2-8-31/1-20, karton 111, Zpráva o plánech a uskutečnění Československé školy
v Anglii, s.3.
163 Tamtéž, Korespondence s vojenských attaché ČSR, Londýn, říjen 1940.
164 Tamtéž, Zpráva o plánech a uskutečnění Československé školy v Anglii, s.3.
165 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.3, sig. 300.01, karton 1, Článek Československé škola ve Velké Británii, bez udání.
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4.1.3. Hinton Hall u Whitchurche v Salopu
Motto:
„Za Whitchurchem na kopečku
stojí barák prastarý
staré baby povídají,
českou školu tam mají.“166

Whitchurch je malé obchodní město, které se v 19. století proslavilo produkcí sýra,
dnes zde žije necelých devět tisíc obyvatel. Budova Hinton Hall, ve které škola sídlila, byla
starým panským sídlem ve velmi špatném stavu. „V ložnicích chybějí stropy, okna jsou
vybita, elektrika není, záchody jsou dvě sedadla, umývárny nejsou, natož sprchy, o nábytku
ani nemluvím. Místa bude málo, neboť majitelka se nevystěhovala, ač to bylo prohlášeno
v konferenci.“167 Budova tedy vyžadovala rozsáhlejší úpravy, než v ní mohla být zřízena
škola. Ty byly ovšem znesnadněny zimou a nedostatkem dělníků, mnohé opravy tak prováděli
profesoři a starší žáci. Technický stav budovy přesto zůstával v havarijním stavu168
a vyžadoval stálé opravy. Žáci o něm později referovali jako o „old castle which was perhaps
suitable for horror show and it was in need of repair.“169
Jak již bylo řečeno, budova nebyla uzpůsobena k vyučování, celkově se také jednalo
o menší budovu než v Surrey. Bylo zde možno ubytovat pouze 64 žáků a dalších 10 osob
personálu. Část učitelů tak bydlela v blízkém městě Whitchurch, cesta pěšky sem trvala
20 min. Větší vzdálenost170 od Londýna také znemožňovala pravidelné víkendové návštěvy
rodičů, s nimiž se počítalo v Camberley.
166 Tamtéž, inv. č. 17, sig. 500.03, karton 2, Sbírka básní Hinton Hallských, 1942, Hintonhallský zvěd.
167 NA, MV-L, inv. č. 1501, sig. 2-8-31/1-20, karton 111, Výpis z dopisu, informace o poměrech v české škole.
168 V listopadu 1941 se propadla část stropu v jídelně, později byl zakázán přístup na balkóny, rozpadaly se
i schody.
169 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.7, sig. 300.04, karton 1, Vzpomínky Jana Caplovice.
170 Vzdálenost od Londýna je téměř 200 mil.
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Výuka v nové školní budově byla zahájena 24. února 1941.171 První rok byl tak
podstatně zkrácen a stálé přerušování výuky také vedlo k zapomínání již naučené látky.172
Záhy po začátku školního roku 1941/42 se změnilo vedení školy. 21. října 1941 dosavadní
ředitel M. Sova odešel na služební dovolenou, byl mu totiž nabídnut lektorát češtiny při Škole
slovanských jazyků.173 Vedení školy převzal Dr. Jan Havlíček.174
Záhy se negativně projevily menší kapacitní prostory budovy, kvůli nimž muselo
ředitelství část žáků odmítnout. Bylo proto rozhodnuto o pronájmu dalších prostor, na jaře
roku 1942 byla sepsána smlouva na blízkou budovu Hinton Manor. V nové budově byl
27. března 1942 otevřen dívčí internát.175 Situace se tím vyřešila pouze krátkodobě, budova
v Hinton Manoru měla rovněž technické problémy176 zároveň stále docházely nové přihlášky,
předpokládaný počet dětí stoupl natolik, že by je nebylo možno ubytovat ve stávajících
prostorách.
Přes všechny problémy zůstala budova v Hinton Hallu sídlem československé státní
školy až do konce války. Poté, co školu v létě roku 1943 opustila střední škola, přestěhovala
se sem část školy národní.

4.1.4. Národní škola v Measfen Hall u Malpas v hrabství Cheshire
Pro nárůst žactva přihlášeného koncem školního roku 1941/42, bylo přistoupeno
k rozdělení základní a střední školy na dvě části, čímž zároveň pominuly výchovné potíže,
které tímto zprvu nutným spojením vznikaly.177 Rozhodnutím ze srpna roku 1942 byla škola

171 NA, fond Československá státní střední škola ve Velké Británii (ČSSŠ VB), inv. č. 4, karton 1, Třídní kniha
III. třídy obecné, 1940/1941.
172 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.4, sig. 300.02, karton 1, Sborník Čsl. státní školy, 1941, s.40.
173 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 5, Dopis ředitele Sovy z 22. 10. 1941, č.j. 1006.
174 Tamtéž, inv. č. 48, karton 4, Zápis o převzetí úředních spisů, z 21. října 1941.
175 Archiv ministerstva zahraničních věcí (AMZV), fond Londýnský archiv – obyčejný (MZV-L), karton 362,
Školství čsl.- Čsl. škola Whitchurch, Československá státní škola ve V.B., Výroční zpráva 1941/42, s.7.
176 Tyto problémy jsou specifikovány v kapitole o internátu školy.
177 NA, MV-L, inv. č. 1501, sig. 2-8-31/21-40, karton 111, Československé škola Hany Benešové, s.1.
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rozdělena na dvě instituce.178 Střední škola zůstala pod stávajícím vedením v objektu Hinton
Hall a Hinton Manor. Pro školu základní, v jejímž rámci byla zřízena i škola mateřská179, byla
najata budova starého panského sídla Maesfen Hall u Malpasu. Nově získaná budova byla od
původního objektu ve Whitchurchi vzdálena pouze 4 a půl míle, bylo tak možné nadále
udržovat vzájemné kontakty.180 Budova Measfen Hall již dříve sloužila jako škola a bylo zde
možné ubytovat až 100 dětí. Přestože v září roku 1942 měla základní škola pouhých 36 žáků,
rychle jich přibývalo. K novému objektu patřila také farma, na níž se chovala zvířata
a pěstovaly se plodiny, jimiž bylo možné rozšířit školní jídelníček, případné přebytky byly
prodávány. Správci této farmy podléhal i ovocný sad a zeleninové zahrady v Hinton Hallu.
Škola zde byla slavnostně zahájena 3. října roku 1940 pod jménem Československá
státní škola národní Hany Benešové, manželka prezidenta totiž převzala patronát nad školou.
Působila zde část učitelů původní obecnoškolské větve, přičemž správcem školy se stal učitel
Rudolf Čapek. Později, 8. března roku 1943, místo ředitele zaujal učitel Karel Sajdák.
V souvislosti se stěhováním střední školy z Whitchurche do středního Walesu převzala
národní škola i původní budovu v Hinton Hallu. Pro vzdálenost mezi budovami byla národní
škola rozdělena na dvě části, z nichž každá měla svého ředitele. Školu v Measfen Hallu vedl
Adolf Bartošík, školu v Hinton Hallu stávající ředitel Karel Sajdák.181

178 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 52, karton 16, Dopis ministerstva vnitra z 6. srpna 1942, č.j. 769.
179 Mateřská školka zde byla ale počínaje školním rokem 1943/44 zrušena. Dle NA, MV-L, inv. č. 1505, sig.
2-8-35, karton 112, Zpráva pro p. ministra z 4. srpna 1943.
180 Obě školy měli např. jednoho lékaře, učitele náboženství a podobně.
181 MÚ AV, EB II., inv. č. 722, sig. EB L 74, karton 312, Rozšíření čs. státní školy národní Hany Benešové
v Measfen Hallu, Malpas, Cheschire, 27. září 1943.
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4.1.5. Llanwrtyd Wells, Wales
Motto:
„Oba moji svěřenci nám píší jak krásné je (ubytování, pozn. autora) a zdá se mi, že největší
jejich nadšení patří teplé a studené vodě v pokojích.“182

Na podzim roku 1942 byl proveden nový soupis československých dětí ve Velké
Británii, na němž se podílelo ministerstvo vnitra ve spolupráci s velvyslanectvím v Londýně,
československým konzulátem v Dublinu, inspektorátem československého letectva,
ministerstvem sociální péče a dalšími organizacemi, jako byl Czech Refugee Trust Fund,
Československý červený kříž, pobočky Válečného úsilí a dalších. Na základě tohoto soupisu
bylo zjištěno dalších 225183 československých dětí, které studovaly na anglických školách,
ministerstvo proto apelovalo na rodiče, aby své děti zapsali do československých státních
škol.
Množství nově přihlášených žáků ovšem znova způsobilo potřebu vyřešit problém
nedostačujících prostor. Do střední školy se na školní rok 1943/44 zapsalo 121 žáků, čímž
byly opět překročeny kapacity obou stávajících budov, Hinton Hallu i Hinton Manoru. Stoupl
také počet žáků na základní škole. Bylo proto rozhodnuto, že se střední škola přestěhuje do
městečka Llanwrtyd Wells ve středním Walesu. Budova Hinton Hallu byla přenechána obecné
škole184, nájemní smlouva na budovu v Hinton Manoru byla zrušena, protože jí již nebylo
zapotřebí.
Budova bývalého hotelu, Abernant Lake Hotel, sloužila po čtyři roky Bromsgrove
Public School, byla tedy vhodná pro školní výuku.185 Celkem zde byl prostor pro sedm tříd
182 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 9, Dopis od ppt. Františka Šnábla z 10. října 1943, č.j. 1771.
183 Ve věku mateřské školy: 23, národní školy: 105, a střední školy: 97. Dle NA, MV-L, inv. č. 1491, sig. 2-820, karton 109, Evidence čs. dětí ve Velké Británii.
184 Do objektu v Hinton Hall se přesunula část školy základní, nájem Hinton Manor byl zcela zrušen. Dle NA,
MV-L, inv. č. 1502, sig. 2-8-32, karton 111, Odbor školský a osvětový – různé zprávy, Přemístění škol.
185 Tamtéž, inv. č. 1505, sig. 2-8-35, karton 112, Zpráva pro pana ministra z 27. července 1943.
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a dostatečné ubytovací kapacity pro žáky i profesory, dohromady 65 ložnic. Bylo zde ústřední
topení, tekoucí teplá i studená voda na každém pokoji a elektrické osvětlení poháněné vlastní
elektrárnou v objektu. I okolí školy bylo příhodné, na rozsáhlých pozemcích se dalo zbudovat
několik hřišť, nedaleko se také nacházelo jezero, byl zde tedy dostatečný prostor pro
mimoškolní činnost.186 Nevýhodně odlehlá poloha města, 90 mil od Whitchurche, ovšem
znemožňovala častý kontakt mezi školami, nemluvě o vzdálenosti od Londýna, která mohla
odradit případné návštěvníky. Město Llanwrtyd bylo sice menší než Whitchurch, zato se škole
brzy podařilo vybudovat si užší vztah s jeho obyvateli. Nejbližším větším městem bylo 12 mil
vzdálené Llandovery.
Na školu byla zároveň přijata nejvyšší, 6. třída, školy národní, která měla sloužit
jakožto třída školy měšťanské.187 Původně mělo jít o děti narozené mezi lety 1930 až 1932188,
tedy ve věku 11 až 13 let, nakonec ale v této třídě studovalo 8 dívek a 10 chlapců od 11 do
16 a půl let věku, většina z nich navíc téměř neuměla česky, šlo tedy spíše o zvláštní
jazykovou třídu. Časem se ovšem ukázalo, že škola nemá dostatek učitelských sil pro tuto
třídu189, a děti byly na jaře roku 1944 poslány do Národní školy Hany Benešové.190 Výjimkou
byl případ chlapce, který přijel do Británie pouze s bratrem, který studoval na střední škole,
chlapec byl tedy trpěn v první třídě školy střední jakožto nezařazený žák.
Přestože si stěhování vyžádalo velké úsilí, potřebu kontaktů na poskytovatele služeb
a dostatek času a trpělivosti při zajišťování nového zázemí, šlo jednoznačně o změnu
k lepšímu. V době působení v tomto středowelšském městečku nastal největší rozvoj školy,
organizace již byla plně stabilizována, škola se účastnila řady akcí jak v rámci města, tak
186 Již při stěhování byla ale škola oficiálně varována, že jde o nejmokřejší místo v kraji, na což si děti dlouho
zvykaly. Dle NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 9, Dopis Miss Burke z 31. Srpna 1943, č.j. 1487.
187 NA, MV-L, inv. č. 1502, sig. 2-8-32, karton 111, Odbor školský a osvětový – různé zprávy, Přemístění škol.
188 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 9, Dopis ministerstva vnitra z 6. září 1943, č.j. 1473.
189 Třídu vyučoval rabín Hugo Stránský, jeho zpráva o třídě z prosince 1943 uvádí, že třída nemá žádný
didaktický plán ani třídní knihy. Tamtéž, inv. č. 51, karton 16, Zpráva o obecnoškolské třídě při čsl. státní
střední škole ve Velké Británii z 6. prosince 1943.
190 Tamtéž, inv. č. 49, karton 10, Dopis ministerstva vnitra z 1. prosince 1943, č.j. 2107.
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i mezinárodních oslav a konferencí. Městečko Llanwrtyd Wells se tak stalo symbolem
československé školy ve Velké Británii, dodnes se zde konají setkání bývalých žáků této
školy.191 Na jednom z těchto setkání zde byla v upomínku zasazena lípa s tabulkou, na níž je
nápis: „THE SMALLEST TOWN IN THE LAND, BUT FOREVER GREATEST IN OUR
HEARTS.“192, který dokládá vřelý vztah žáků k tomuto místu a jeho obyvatelstvu.
Vzpomínkou na československé studenty je také partnerský svazek města s jihočeským
Českým Krumlovem.

4.1.6. Konec války, konec školy
Již na začátku roku 1944 bylo jasné, že se válka chýlí ke konci, a naplno tak počaly
přípravy na repatriaci. Žáci pravidelně sledovali nejnovější zprávy, pořádaly se diskuze na
témata spojená s návratem domů, konaly se přednášky o situaci v protektorátu a o budoucnosti
žáků školy. Měli se stát inteligencí, která půjde příkladem německou výchovou zanedbaným
československým studentům. Když konečně nadešel den konce války, který byl řádně oslaven,
začaly přicházet i špatné zprávy. Byly zveřejněny seznamy lidí umučených v koncentračních
táborech a mnoho dětí se tak dozvědělo o smrti svých rodičů či příbuzných. Z dětí se tak náhle
stávali sirotci, o něž bylo nutné se postarat, a to jak na území Velké Británie, tak posléze po
návratu do vlasti.193
Ač se původně uvažovalo o tom, že by škola mohla dětem zajistit pobyt ve škole ještě
během Vánoc roku 1945, bylo nakonec rozhodnuto dokončit pouze školní rok 1944/45.
Zároveň tím zanikla možnost konání opravných termínů zkoušek v zářijovém termínu. Stejné
nařízení platilo i pro školu národní.194
191 Setkání se účasní i někteří žáci školy národní, jsou tedy zahrnuti i do této statistiky.
192 „Nejmenší město v kraji, ale navěky největší v našich srdcích.“ Dle NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.2, sig. 200,
karton 1, Vzpomínky Johna Wolta.
193 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o mimořádné poradě ze dne 18. června 1945.
194 NA, fond Ministerstvo Sociální péče Londýn (MSP), inv. č. 976, sig. 189/18, karton 86, Repatriace žáků
z Velké Británie, Protokol porady o repatriaci dětí do vlasti ze dne 4. května 1945.
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Otázka českého školství ve Velké Británii ale nebyla touto kapitolou uzavřena. Již
během války se pracovalo na poválečných kulturních stycích. Od zimy 1942 byly pořádány
konference spojeneckých ministrů, v jejichž rámci byly připravovány kulturní konvence mezi
spojeneckými státy. Československo-britská kulturní konvence byla připravena již na jaře
1943, ještě v květnu roku 1944195 žádá ministerstvo o její o uskutečnění. Šlo o tradiční
spolupráci ve vědě a kultuře, jednalo se hlavně o vzájemnou výměnu lektorů na univerzitách,
zajištění stipendií pro výměnu studentů a vzájemné uznávání zkoušek.
Zároveň se uvažovalo o zřízení stálé československé školy ve Velké Británii. Tuto
možnost zmiňoval již první návrh na zřízení československého školství v Británii, který
přednesli učitelé prezidentovi v létě roku 1940. Znova se tato otázka otevřela v květnu roku
1944, kdy Sdružení československých učitelů a profesorů ve Velké Británii navrhlo zřízení
stálé československé školy ve Velké Británii, která měla sloužit jak pro československé děti
žijící v Británii, tak pro děti z Československé republiky, jež by chtěly studovat v cizině.196
Škola měla fungovat v omezeném rozsahu i o prázdninách, kdy se měly konat tábory pro
československé děti, skauty, dělníky a učitele. Zastánci tohoto plánu zároveň doufali, že by se
tato škola stala školou normální a sloužila by tak jako vzor československého školství pro
britské školské úřady. Požadavek na zřízení školy byl podložen i stávající náklonností
britského lidu k Československu, přičemž škola měla tvořit určité kulturní středisko tohoto
vztahu. Bylo proto zdůrazněno, aby byla vybrána budova v některém velkém městě, v centru
kulturního dění, nikoliv na samotě, jak tomu bylo u dosavadních československých škol
v Británii. Ministerstvo vnitra tento návrh přijalo jako podnětný, ale přiklánělo se spíše
k organizaci podobné bývalým československým sekcím ve Francii.197 Později tato myšlenka
ve všeobecném shonu zapadla a rok 1948 pak znemožnil její další rozvoj.
195 AMZV, MZV-L, karton 363, Školství čsl., Kulturní dohoda anglo-čsl., Dopis Dr. Ripkovi z 19. května 1944.
196 NA, MV-L, inv. č. 412, sig. 2-52-50, karton 227, návrh na zřízení stálé československé školy v Anglii.
197 AMZV, MZV-L, karton 362, Školství čsl., Čsl. školství, Čsl. škola Malpas, Dopis Sdružení
československých učitelů a profesorů ve Velké Británii z 22. května 1944.
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4.1.6.1. Repatriace dětí
Československá vláda se zavázala k repatriaci dětí, jež byly v péči československých
státních škol, které se o ně také měly až do doby repatriace postarat. Tyto děti měly být
rozděleny do tří skupin. Pokud měli žáci rodiče ve Velké Británii, byli repatriováni společně
s nimi, přičemž rodiče měli povinnost se o tuto repatriaci postarat. 198 Děti, jejichž rodiče odjeli
již dříve, směly zůstat ve škole a byly repatriovány po dohodě s rodiči. Poslední skupinu
tvořily děti, které v době války neměly rodiče ve Velké Británii a měly být repatriovány spolu
s učiteli a ošetřovatelským personálem.
Celkově bylo z československé střední školy repatriováno 141 dětí, z toho 40 dětí
nemělo na ostrovech rodiče. O sedmnáct z nich se starali jiní příbuzní, zbylých 23 bylo v péči
garantorů nebo poručníků199, přesné počty se ale měnily až do poslední chvíle. 200 Repatriace
samotná probíhala v průběhu prázdnin roku 1945, odlety pro střední školu byly stanoveny na
31. července201 a 14. srpna202. Děti, jejichž rodiče nežili v Británii, byly na tu dobu ubytovány
ve školách, přičemž žáci střední školy, v níž byla v srpnu pořádána letní škola londýnské
univerzity, byly ubytovány ve Whitchurchi.203 Děti, které měly být repatriovány, ale doposud
nenavštěvovaly československé školy, měly být organizovány zvlášť.204 Postupem času se
ovšem ukázalo, že bude jednodušší poslat je na léto též do československé školy.
Zvláštní skupinu tvořily děti, jejichž rodiče, případně poručníci, se rozhodli v Británii
zůstat. Jednalo se o menší skupinu dětí, důvody mohly být různé, zůstávaly zpravidla
německé rodiny, které si uvědomovaly nepříjemné postavení, které by je doma čekalo.
Některé rodiny se během války v Anglii plně usadily, některé sirotky si pak přály adoptovat
198 NA, MSP, inv. č. 976, sig. 189/18, karton 86, Oběžník čsl. st. střední školy č.3 z 19.2. 1945, č.j.253.
199 Přičemž ještě v roce 1944 neměly všechny děti přiděleny své poručníky. Tamtéž, inv. č. 975, sig. 189/14.
200 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 55, karton 17, Repatriace - seznam žáků 1945.
201 NA, fond MSP, inv. č. 976, sig. 189/18, karton 86, Dopis Dr. A. Naumannovi, členu repatriační komise
z 18. července 1945.
202 Tamtéž, Seznam žáků školy, II. skupina k repatriaci dne 14. srpna.
203 Tamtéž, Zpráva o poradě týkající se repatriace čs. st. škol ve Velké Británii ze dne 7. dubna 1945.
204 Tamtéž, Dopis ministerstva vnitra z 23. dubna 1945.
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anglické rodiny205, které se o ně během války staraly. Starší žáky pak lákalo studium na
anglických vysokých školách, které by bylo po návratu do Československa velice ceněné.
I těmto dětem bylo po dobu prázdnin nabídnuto ubytování v československých školách, aby
se jim dostalo školení v mateřském jazyce.206 Pro opuštěné děti měly být v Československu
pořádány tábory, neb se ukázalo, že není možné najít všem rodiny, které by se o ně
postaraly.207

4.1.6.2. Žáci školy dnes
Po únorovém převratu se bývalí žáci školy dostali na mušku státních orgánů. Většina z
nich totiž i nadále udržovala kontakt s přáteli ve Velké Británii, a tak na ně padlo podezření ze
spolupráce se západem, přestože k takovému podezření obvykle postačil již samotný fakt, že
nějaký čas pobývali ve Velké Británii. Mnoho z nich tak vycítilo nebezpečí a Československo
již krátce po komunistickém převratu opustili. Ačkoli mnozí stále považovali Československo
za svou vlast, ubývalo i pout, jež je k ní vázala, mnozí ztratili rodinu i přátele. Po návratu
z Anglie se setkávali se světem, který neznali, díky výjimečnosti svého osudu byli odsuzováni
jako ti, co „se celou válku váleli v banánech a pomerančích.“208
Dnes jsou proto studenti Československé státní střední školy roztroušeni po celém
světě. Řada z nich se vrátila do Británie, jiní odjeli do Spojených států či Jižní Ameriky, řada
Židů hledala štěstí v Palestině. Ze statistiky pořízené podle soupisu k setkání v roce 2005
vyplývá, že nejvíce žáků dnes žije ve Velké Británii (56) a ve Spojených státech (28), v České
republice žije pouze devět z nich, dále deset v Německu, devět v Kanadě, osm v Izraeli, sedm
v Rakousku, čtyři ve Francii, tři ve Švýcarsku, dva v Itálii, po jednom pak žijí v Holandsku,
Norsku, na Slovensku, v Austrálii a na Mauriciu.209 Ač za války absolvovali československou
205 Tamtéž, Dopis J. Liebenovi, přednostovi repatriační mise ve Velké Británii z 21. července 1949.
206 Tamtéž, Dopis školskému osvětovému odboru ministerstva vnitra z 6. dubna 1945.
207 Tamtéž, péče o opuštěné děti v ČSR po válce.
208 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, roč. 3, č. 1 z 1.6.46.
209 Statistika je provedena ze seznamu 141 doposud žijících žáků střední a národní školy. NA, Sb. ČŠ-VB,
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školu, většina z nich celý život komunikuje anglicky či jinými jazyky, z češtiny pak velká část
umí jen ty nejběžnější fráze.210 Z jejich vzpomínek ale lze poznat, že většina z nich na školu
vzpomíná v tom nejlepším světle, tak asi jako každý vzpomíná na svá mladá léta. Na srazech
se pak probírají největší lumpárny, vzpomíná se s láskou na sestřičky a připomíná se přísný
ředitel.

inv. č. 5, sig. 300.03, karton 11, Seznam žáků z roku 2005, s. 11.
210 Tamtéž, inv. č. 53, karton 6, Setkání 1985, 1990, Kareta s pozdravy profesorovi Krušinovi.
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4.2. Organizace
Vzhledem k tomu, že státní škola ve Velké Británii dlouho vystupovala jako jediná
svobodná československá škola ve světě211, bylo často zdůrazňováno její poslání vychovat
uvědomělé občany svobodného a demokratického Československa. Škola se tak, stejně jako
oficiální část exilu, odvolávala na vzor první republiky a řídila se Masarykovými ideály.212 Ten
ve své kritice rakouského školství kladl velký důraz hlavně na rozvíjení intelektu žáků, na
vytváření menších tříd podle znalostí žáků a hlavně dbal o odborného učitele, který by
zároveň měl dostatečnou autoritu. I když v tomto případě se jednalo o školu internátní a žáci
se tak přirozeně dostali do užšího kontaktu s profesory, zůstala tato zásada zachována alespoň
v osobě ředitele Jana Havlíčka.

4.2.1. Uspořádání výuky v prvním školním roce
Organizace školy v prvním školním roce se vyznačuje určitou provizorností a hlavně
velkým důrazem na výuku českého jazyka, mnozí žáci totiž trávili v zahraničí již téměř tři
roky. Obecná větev, kterou navštěvovalo 24 žáků, byla rozdělena na dvě třídy, přičemž druhá
slučovala 2. a 3. ročník. Jazyková výchova byla organizována zvlášť, aby bylo možné dětem,
které vyrostly v cizině, poskytnout zvláštní výuku českého jazyka. Z jazyků byl přirozeně
kladen velký důraz na angličtinu. Vyučovali ji celkem 3 profesoři, z nichž dva byli Angličané.
Dále se vyučovala francouzština. Kromě předmětů standardních osnov se vyučovalo ručním
pracím (dívčím i chlapeckým), branné výchově a zpěvu.
Střední škola s jednatřiceti žáky byla rozdělena do čtyř tříd, z nichž každá spojovala
vždy dvě třídy klasického gymnázia. Třídy měly i tak nízký počet žáků, ve středoškolské větvi
bylo v jedné třídě pět až deset dětí, třídy obecné školy byly větší – kolem 15 žáků.
211 Další školy podporované československou emigrací byli školy doplňovací, o školství v protektorátu pak
bylo pojednáno již výše.
212 Josef HORÁK – Milan KRATOCHVÍL, Stručné dějiny vývoje školy a pedagogického myšlení, Liberec
2005, s. 102-104.
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Připomeňme snížené maximum 60 žáků na jednoho učitele za první republiky. Díky této
skutečnosti mohla výuka probíhat do značné míry individuálně, což bylo kvůli rozličným
znalostem žáků mnohdy třeba.213
Kvalita výuky v prvních měsících zřejmě nebyla ideální. Již na podzim roku 1940
vzniklo mezi sborem a ředitelem Milošem Sovou určité napětí, které narušovalo chod školy.
Již ze zprávy Bohuslava Vančury, který školu navštívil záhy po jejím otevření, 6. listopadu
1940, vyplývá značná nejednotnost mezi učitelstvem a ředitelem. Kritika směřovala jak na
vedení profesora Sovy, tak na jeho manželku, která byla pro nedostatek pomocného personálu
jmenována vrchní správkyní domu. V opozici vůči řediteli stál hlavně Josef Mlejnek
a učitelka Olga Müllerová. V prosinci 1940 pak ředitel Sova hlásil ministerstvu další „akce“
a navrhoval rozdělení školy na školu obecnou, kde působili výše jmenovaní, a školu střední.214
Zpráva ředitele z jara 1941 dokonce uvádí, že některé třídy měly běžně jen dvě hodiny
vyučování denně, podle rozvrhu přitom měli žáci střední školy mít denně pět hodin.
Vyučovalo se i v sobotu, kdy byly pouze tři vyučovací hodiny. V době založení školy přitom
neexistoval školní řád. Není jisté, kdy byl sepsán, ale jeho vznik urgoval v listopadu roku
1940 Bohuslav Vančura při své inspekci na škole v Camberley.215 Zajímavé také je, že
anglicky uměl dostatečně pouze ředitel Sova a prof. Dr. Myslivec.216
Prodloužením vánočních prázdnin kvůli stěhování bylo zapříčiněno, že mnohé děti
rychle zapomněly, co se naučily. Po přestěhování školy do nového objektu se situace
uklidnila, pan Mlejnek byl pověřen vedením doplňovací školy v Newcastlu upon Tyne a s ním
odešla i paní učitelka Müllerová.217 Celková situace také jistě nebyla dobrou vizitkou pro
začínající školu, v dalších letech ale následovalo značné zlepšení. Škola ve Whitchurchi se
213 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.4, sig. 300.02, karton 1, Sborník Čsl. státní školy, 1941, s.7.
214 NA, MV-L, inv. č. , sig. 2-8-5, karton 109, Dopis od profesora Sovy z 10. prosince 1940.
215 Tamtéž, inv. č. 1501, sig. 2-8-31/21-40, karton 111, Zpráva o návštěvě čs. školy v Camberley, kterou
vykonal B. Vančura dne 6. listopadu 1940.
216 NA, MV-L, inv. č. 1488, sig. 2-8-17, karton 109, Dopis ministrovi vnitra z 20. ledna 1941, č.j. 248.
217 O následné situaci v této škole referuje Vančura. NA, MV-L, inv. č. 1501, sig. 2-8-31/1-20, karton 111,
Zpráva o školských poměrech v Newcastle.
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stabilizovala pod vedením ředitele Havlíčka a rozdělení školy na školu národní a střední,
počínaje rokem 1942/43, výrazně přispělo k celkové organizaci školy.

4.2.2. Osnova střední školy
Motto: „Výchovným úkolem není vyřadit žáky, ale přemoci překážky, které se zvláště zde
v emigraci vyskytují, tak aby žactvo bylo přivedeno na průměrně dobrou úroveň.“ 218

Střední škola se řídila československými osnovami pro osmitřídní reálné
gymnázium219 s angličtinou jako druhým hlavním jazykem, bylo ovšem třeba brát zřetel i na
britská specifika. Britský vzor byl uplatněn ve správě internátu, pro nějž přirozeně
neexistovala česká pravidla. Vzhledem k množství žáků přicházejících z anglických škol bylo
nutné poupravit osnovy tak, aby jim byla ulehčena práce, zároveň byly zavedeny zvláštní
kurzy anglických dějin a anglického zeměpisu. Celkově byl rozvrh školy, zvláště v prvních
letech, hodinově značně rozsáhlejší než původní rozvrhy, podle nichž se učilo
v Československu. Panovala totiž snaha plně využít internátní způsob výuky a zároveň
vyhovět požadavkům rodičů, kteří chtěli, aby jejich děti nezapomněly kupříkladu
francouzštinu, mnozí také doufali, že dokonalá znalost anglického jazyka přinese jejich dětem
skvělou kariéru v diplomatických službách. Na základě častých stížností profesorského sboru
byl rozvrh zmírněn, třídám IV.-VI. byl snížen počet hodin deskriptivní geometrie, zeměpisu
a chemie, zcela byla zrušena povinná francouzština na nižším gymnáziu.220 Počet hodin
v jednotlivých ročnících byl tak v posledním školním roce následující.

218 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 12, Dopis od ministerstva vnitra z 18. dubna 1944, č.j. 478.
219 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za
školní rok 1942/43, s.31.
220 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis z porady ze dne 5. února 1942.
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Tabulka č. 2: Počet vyučovacích hodin v roce 1944/45.

třída

náboženství

československý jazyk221

latina

anglický jazyk

francouzský jazyk

německý jazyk

vlastivěda

dějepis

zeměpis

matematika

přírodopis

chemie

fyzika

deskriptivní geometrie222

filosofie

kreslení

zpěv

tělocvik

I.

2

5

-

6

-

-

3

-

-

4

3

-

-

-

-

4

2

2

II.

2

5

-

6

-

-

-

2

2

4

3

-

-

-

-

4

2

2

III.

2

4

6

6

-

-

-

2

2

3

-

-

3

2

-

2

-

2

IV.

1

4

6

6

-

-

-

2

2

3

-

2

2

2

-

2

-

2

V.

1

3

6

4

6

-

-

2

2

3

-

2

-

-

-

-

-

2

VI.

1

3

5

4

4

-

-

3

2

3

3

2

-

-

-

-

-

2

VII. -

3

5

4

5

-

-

2

2

2

2

-

3

-

-

-

-

2

VIII. -

3

4

4

3

-

3

-

-

2

2

-

3

-

-

-

-

2

30 32 40 18 -

6

13 12 24 13 6

11 4

-

12 4

9

14

Pramen: NA, ČSSŠ VB, inv. č. 56, karton 17, Tabulka počtu hodin v jednotlivých třídách, š. r. 1944/45.

Největší důraz byl kladen na jazyky, nejvíce je dotován anglický jazyk a český jazyk.
Své místo zde neodmyslitelně měl latinský jazyk, spojený tradičně s gymnaziálním
vzděláním. Průměrný počet hodin výuky týdně byl 31 hodin, přičemž v prvních čtyřech
ročnících byla výuka intenzivnější, zatímco např. v posledním roce měli žáci týdně pouze
26 hodin. Průměrný počet hodin přitom odpovídal prvorepublikovému standardu.223
Reálné gymnázium jakožto určitá střední cesta ve středoškolském vzdělání nabízela
mnoho možností, ovšem část československé mládeže již studovala na jiných typech škol,
a proto nebylo snadné přejít na reálné gymnázium. Pokud si žáci přáli absolvovat své studium
zde, museli si doplnit látku celých předmětů, nejčastěji se jednalo o latinu. V roce 1942 proto
221 V originálu uvedeno čsl., zřejmě šlo o kombinovanou výuku jazyka českého a slovenského.
222 Pouze pro žáky jež studovali reálku.
223 Z. VESELÁ, Česká střední škola, s.107.
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bylo navrženo, aby škola zřídila navíc alespoň větev reálky, nakonec byl tento návrh zavržen
a žáci reálek byli přijímáni pouze ve výjimečném případě.224 Naproti tomu maturity bylo
možno skládat jak za reálné gymnázium, tak za reálku. Postupem času se ovšem projevily
nedostatky tohoto uspořádání, některé děti studující na střední škole nestíhaly látku a byly
proto posílány do kurzů225 či na britské odborné školy jakožto pro středoškolské studium
nevhodní. S přibývajícími lety v exilu se dokonce uvažovalo o zřízení československé
odborné školy v Cardiffu. Zároveň je ovšem vidět zájem vyšších úřadů, aby na škole
studovalo co nejvíce žáků. Nedostatečné znalosti tak byly omlouvány potřebou dětí být
v českém kolektivu. V tomto ohledu se nabízí srovnání s výrokem jednoho z žáků, který na
jednom setkání hodnotil školu slovy: „polepšovna, nalezinec a škola v jednom“226. Škola totiž
pro žáky, kteří prošli mnohými útrapami emigrantů, znamenala místo, které jim poskytovalo
pevné zázemí a kolektiv lidí se stejným osudem.

4.2.3. Organizace výuky
Vzhledem k nižšímu počtu studentů byly některé třídy sloučené, většinou se slučovaly
dva po sobě jdoucí ročníky. Třídy i přes toto opatření zůstávaly malé, profesor se tak do jisté
míry mohl přizpůsobit individuálním potřebám žáka. Toto spojení ale přinášelo i problémy,
dlouho byl pro malý počet žáků spojen do jedné třídy IV.-VI. ročník, tedy jediné ročníky,
v nichž se probírala chemie a fyzika. Jak se počat žáků zvyšoval, byly třídy rozdělovány, roku
1942/43 byly sloučeny jen poslední čtyři třídy, tedy V.-VI. a VII.-VIII, v posledním školním
roce byl sloučen jen ročník nejvyšší.
Do celkové organizace školy zasahoval i internátní systém. Děti ve škole trávily celý
224 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o řádné poradě sboru za čtvrté klasifikační období ze dne
7. července 1942, s.5.
225 V roce 1944 bylo několika žákům nabídnuto umístění do učení u firem Sigmund Pumps či u Eletric Co.
Liverpool, Československý červený kříž rovněž nabízel možnost práce na zubní technice. Dle NA, ČSSŠ
VB, inv. č. 49, karton 12, Dopis rodičům z 30. dubna 1944, č.j. 594.
226 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 60, sig. 1400, karton 7, Kazeta, záznam pořadu televize Prima Svět 2005.
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rok, domů jezdily jen na vánoční, velikonoční a hlavní prázdniny. Škola tak musela zajistit
program na odpolední hodiny a víkendy. Škola se řídila pevně daným řádem, který přesně
vymezoval dobu výuky, přípravy na další den a volné zábavy. Výuka byla rozdělena do dvou
bloků, dopolední blok začínal po deváté hodině a měl tři vyučovací hodiny, dvouhodinový
odpolední blok byl zahájen po druhé hodině odpolední, tedy poté, co se děti naobědvaly. Poté,
co vyučování ve čtyři hodiny skončilo, měli ovšem žáci ještě řadu povinností, mimo práce
v jídelně měli povinnou studovnu. V přesně určeném čase se tak měli připravit na další
vyučovací den.227 Tuto organizaci ovšem narušovala mimoškolní činnost. Žáci, kteří se jí
účastnili, měli studovny zčásti odpuštěné.228 Žáci tak každý den absolvovali šest vyučovacích
hodin. Výuka probíhala i v sobotu, kdy byl rozvrh omezen pouze na dopolední hodiny.229
Úroveň znalostí jednotlivých studentů byla různá, do emigrace odcházeli
s nedokončenými ročníky a mnohdy bez vysvědčení, které by dokládalo jejich dosažené
vzdělání. Komplikaci přinášely také roky strávené na britských, francouzských či jiných
školách, které měly jiné osnovy než školy české. Žáci pak v některých předmětech, zvláště
v přírodopisných a matematických, vykazovali širší znalosti než jejich spolužáci a naopak
v jazyku, čtení a psaní zaostávali. Největším problémem školy se však ukázal být samotný
vyučovací jazyk. Mnoho dětí za dlouhý pobyt v Anglii či Francii zapomnělo spisovnou
češtinu, bylo tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost výuce jazyka samotného, a to zvláště
u menších dětí. Vedle normální výuky tak existovaly zvláštní třídy českého, případně
slovenského, jazyka, do nichž byli žáci řazeni podle svých aktuálních jazykových znalostí.
Vyučování rovněž ztěžovala stálá cirkulace žáků, ti přicházeli a odcházeli230 během
celého školního roku, a to i jen po krátkém působení ve škole. Začátkem roku 1942 bylo proto
přijato opatření, podle nějž se rodiče museli zavázat, že jejich dítě zůstane na škole minimálně
227 Údaje podle denního řádu na školní rok 1943/44, viz příloha č.3.
228 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o čtvrté klasifikační poradě z 24. července 1944, Internátní
zpráva.
229 Tamtéž, inv. č. 56, karton 17, Rozvrh hodin platný od 11. září 1944.
230 Zpravidla se jednalo o děti, které na studia nestačili nebo se rozhodli vrátit na anglické školy.

84

po dobu jednoho semestru.231 Noví žáci, kteří na škole zůstali, ovšem na druhou stranu svou
neznalostí vyučovacího jazyka narušovali studium dětí již na škole studujících. Žáci byli proto
do jednotlivých tříd řazeni nejen podle věku, ale i podle znalostí češtiny. Zároveň měli ale
studenti možnost skládat zkoušky za jednotlivé školní ročníky i během školního roku a tím
pádem, v případě dobrých výsledků, postupovat snáze do vyšších tříd.
Důležitou složkou výuky byl také anglický jazyk, zprvu byl, jakožto druhý hlavní
jazyk, pouze dotován více hodinami, později se v angličtině přednášela i látka některých
předmětů. Rozvrh byl také rozšířen o výklad anglických dějin a literatury.232 Z cizích jazyků
se škole kromě angličtiny vyučovala francouzština a později ruština, jako nepovinný předmět.
Jistý problém znamenala výuka německého jazyka. Některé děti totiž pocházely z německých
rodin, či pobývaly delší dobu v Německu, přirozeně tak uměly nejlépe němčinu. Ač se
němčina v prvním školním roce vyučovala, časem převážila tendence ji pomíjet.233 Definitivní
rozhodnutí ministerstva vnitra bylo ale určeno až v létě 1945, kdy bylo studentům s konečnou
platností zakázáno skládat maturitu z tohoto jazyka.234
Jakožto jediná svobodná československá škola vydávala právoplatná vysvědčení za
jednotlivé ročníky a zkoušky dospělosti a to v době, kdy mnohým studentům v protektorátu
bylo středoškolské studium nedostupné. S žáky této školy se tak počítalo jakožto s budoucí
loajální inteligencí národa.
I když počet žáků v pozdějších letech přesáhl stovku, samotných absolventů měla
škola poměrně málo, počet vlastních maturantů nepřekročil desítku ročně a tradičně se
pohyboval spíše kolem pěti.235 Do školy totiž přicházeli hlavně mladší žáci, starší si za dobu
emigrace našli zaměstnání či byli přijati do československé armády.236 Branná povinnost byla
231 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis z porady sboru z 5. února 1942.
232 Anglicky zároveň částečně vyučoval prof. Weir i fyziku a chemii. Dle AMZV, MZV-L, karton 362, Školství
čsl.- Čsl. škola Whitchurch, Československá státní škola ve V.B., Výroční zpráva 1941/42, s.13.
233 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis z porady sboru z 29. dubna 1941.
234 Tamtéž, inv. č. 51, karton 16, Dopis od školského a osvětového odboru v likvidaci z 7. července 1945.
235 Zde jde o žáky interní, jež na škole absolvovali výuku, externích maturit bylo mnohem více.
236 V šestnácti letech se také emigrantům měnil statut, podle anglických zákonů totiž dosáhli plnoletosti. Dle
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určena osmnáctým rokem věku. Chlapcům, kteří tohoto věku dosáhli během studií, byl ovšem
vydáván odklad, aby mohli školu dokončit.237 Mnozí z absolventů i nadále se školou udržovali
kontakt, pro mnohé byla škola jedinou „rodinou“ a radili se s ní proto o svých dalších studiích
či budoucím povolání.

4.2.4. Maturity pro externí studenty
Na československé státní škole ve Velké Británii bylo možno skládat maturitní
zkoušky z reálného gymnázia nebo z reálky.238 Žák tím ukončil střední školu a zároveň získal
přístup k vysokoškolskému vzdělání, pro vojáky pak maturita měla i význam ve služebním
postupu. Kromě samotných žáků školy maturity absolvovali i mnozí studenti externí, kterým
vojenská služba, práce či věk nedovolovaly školu navštěvovat pravidelně.
Na tyto externisty bylo myšleno již při zakládání školy, bylo totiž nutné, aby studenti,
jež Československo opustili v posledních ročnících střední školy, mohli svá studia dokončit co
nejdříve. Mezi studenty ve vojenských táborech byly proto konány informativní zkoušky pro
zjištění jejich znalostí, posléze jim byla rozesílána látka ke studiu.239 První maturita se na
škole konala již koncem ledna roku 1941, maturitní zkoušku tehdy skládal Petr Stern240. Pro
další maturanty z řad vojáků byly posléze pořádány speciální kurzy. Profesor Sova původně
navrhoval241 alespoň dvouměsíční kurzy, nakonec byly zkráceny na několik týdnů. Kurzy se
uskutečnily záhy po přestěhování školy do Hinton Hallu, první probíhal od 17. března do
5. dubna pro 21 maturantů242, následující kurz byl zahájen 17. dubna, toho se zúčastnilo
dalších 26 vojáků. Oba kurzy byly zakončeny složením zkoušky dospělosti. Druhý kurz byl
NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 12, Dopis od Czech Refugee Trust Fundu z 5. června 1944, čj. 870.
237 Tamtéž, inv. č. 49, karton 13, Dopis ministerstva národní obrany z 1. července 1944, č.j. 1081.
238 Tamtéž, inv. č. 51, karton 16, Oběžník č.3.
239 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.4, sig. 300.02, karton 1, Sborník Čsl. státní školy, 1941, s.16.
240 Tamtéž, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, roč. 2, č.10 z 27.VI.45.
241 NA, MV-L, inv. č. 1495, sig. 2-8-25, karton 109, Návrh na zřízení rámcové střední školy v Londýně ve
šk. r. 1940/41.
242 Maturity dopadli „nad očekávání“, vyznamenání dostali čtyři maturanti. Dle NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.4,
sig. 300.02, karton 1, Sborník Čsl. státní školy, 1941, s. 17.
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delší, trval šest týdnů, neboť se ho účastnili absolventi šestých a sedmých tříd, kteří museli
dohnat větší kus látky a zároveň složit zkoušky za nedokončené ročníky. Pro zajištění těchto
kurzů byli z vojenské služby uvolněni a jako profesoři na státní škole přijati Alois Krušina
a Dr. Jan Havlíček.243
Před připuštěním k maturitní zkoušce musel ovšem student doložit doklady o svém
dosavadním studiu, což byl, vzhledem k původu žáků, kteří vlast opouštěli jen s tím
nejnutnějším, úkol nelehký. Byla proto přijímána i přísežná prohlášení o dosaženém školním
vzdělání. V prvních letech maturovali zpravidla žáci, kteří v Československu absolvovali
vyšší třídy gymnázia, studenti, kterým chyběl jen poslední či dva poslední ročníky.
K maturitám se hlásili i studenti, jenž studovali na britských školách a chtěli si britské
zkoušky pouze „doplnit“ na maturitu českou pro případ návratu do Československa. Někteří z
nich dokonce již studovali na anglických vysokých školách. Pro externí studenty byl
ředitelstvím sestaven metodický návod244, resp. osnova, jak při studiu postupovat, za poplatek
30 sh. byly studentům propůjčeny učebnice, které si škola sama vydávala.
Výrazný podíl studentů-externistů tvořili vojáci, ti totiž potřebovali maturitní zkoušku
k dosažení důstojnické hodnosti. Většina z nich byli letci. Zároveň, zvláště v prvních letech
války, byla pozemní armáda nečinná a vojáci tak měli čas na studium. Československá armáda
byla přitom nadprůměrně mladá, podle soupisu z roku 1941 zde měli 80 středoškolských
a 242245 vysokoškolských studentů.246 V armádě byl navíc vysoký podíl inteligence247,
resp. abiturovaných vojáků, měla tak ve svých řadách schopné učitele, kteří mohli mladším
kolegům poskytnout potřebné vědomosti. V rámci vojenských oddílů tak byly pořádány kurzy
připravující na jednotlivé zkoušky, jak maturitní, tak zkoušky z měšťanských škol248 a za
243 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, roč. 2, č.10 z 27.VI.45.
244 Oběžníky č.1 a 2, které byli v lednu 1944 nahrazeny oběžníkem č.3.
245 Z toho 37 studentů německé univerzity.
246 B. ŠULC, Ústřední svaz československého studenstva, s.23.
247 Podíl inteligence tvořil 48%, dle D. BRANDES, Exil, s.77.
248 Tyto zkoušky měla později na starost národní škola.
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jednotlivé ročníky.249 Kurzy byly vedeny za podpory školy, která k nim poskytovala
metodickou pomoc a učebnice.
Vzhledem k velkému počtu studentů z vojenských řad pro ně byly po dohodě
s vedením, jež je muselo na dobu zkoušek uvolnit, vypsány speciální termíny250 maturit, tyto
vojenské maturity trvaly zpravidla deset dní. Během této doby studenti-vojáci skládali
předběžné zkoušky ze všech předmětů vyšších tříd (V.-VIII.), jejichž složení podmiňovalo
připuštění k samotné zkoušce maturitní. Studenti, kteří neabsolvovali všechny gymnaziální
třídy, museli navíc skládat zkoušky z každé jednotlivé třídy. Po úspěšném absolvování těchto
zkoušek se psaly písemné maturity z českého jazyka, latiny251, angličtiny nebo
francouzštiny252. Ústní zkoušku pak maturanti skládali z češtiny nebo vlastivědy, matematiky
či latiny, dále si mohli vybrat z trojice předmětů fyziky, přírodopisu a chemie. Na závěr
připadal cizí jazyk, opět angličtina či francouzština.
Bohužel neexistuje žádná přesná statistika počtu externích studentů, kteří během války
složili na československé státní škole maturitní zkoušku. V létě 1941 se pořádalo celkem
50 maturit, z toho 5 externistů a 40 vojáků253, v druhém roce školy (1941/42) bylo konáno
55 maturit, z toho 50 vojenských254. Zpráva z následujícího roku uvádí, že do této doby
absolvovalo maturitu 80 vojáků. Podle protokolů z předběžných maturitních zkoušek se ještě
roku 1944/45 celkový počet maturantů pohyboval kolem padesáti.
S postupujícím časem zájem o externí maturity neubýval, mnohdy se k nim ovšem
hlásilo mnoho studentů, kteří nakonec zkoušku neskládali, neboť neměli dostatečné znalosti.
Škola proto zájemce o externí studium nabádala, aby předem řádně zvážili své možnosti.
249 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 51, karton 16, Externí maturity, předpisy a nařízení, Dopis od ministerstva vnitra z
8. listopadu 1944, č.j. 1859.
250 „Zkoušky dospělosti nejsou omezeny jen na normální termín. Vojáci externisté mohou se hlásit ke zkouškám
kdykoliv a podle potřeby jsou stanoveny tzv. válečné termíny.“ Dle NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31,
karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za školní rok 1942/43, s.34.
251 Na reálce byla nahrazena deskriptivní geometrií.
252 Ve výjimečných případech byla letcům povolena zkouška z němčiny.
253 Čechoslovák, roč. 3, č. 34, z 22.8.1941, s. 8.
254 MÚ AV, EB II., inv. č. 722, sig. EB L 74, karton 312, Ministerstvo vnitra – školský odbor, s.1.
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V případě externistů-vojáků znamenal komplikaci také válečný vývoj. Zatímco v prvních
letech války měli více času na studium255, po otevření východní fronty byli odesíláni do akce
a mnozí tak studium nedokončili.

4.2.5. Používání učebnic
Škola se již od počátků potýkala s nedostatkem kvalitních učebnic. K dispozici měla
pouze učebnice, které jim darovala české kolonie v Londýně a krajané ze Spojených států.256
Tyto texty byly většinou zastaralé, vydané ještě za Rakouska-Uherska. Menší část tvořily
učebnice, které si s sebou přivezli sami emigranti, zvláště učitelé. Škola proto platila
v československém tisku inzeráty, v kterých nabádala k propůjčení či prodeji učebnic nebo
jiných českých textů. Ještě v únoru roku 1944 proto škola inzerovala v Čechoslováku žádost
o půjčení, prodání či darování učebnic pro střední školy.257 Škola se také pokusila získat
pomocí portugalského konzulátu dodávku učebnic objednaných u pražského nakladatelství
Topič.258 Na doplnění mezer totiž nešlo jednoduše použít učebnic anglických. Mnoho
předmětů totiž nebylo na anglických školách vyučováno na úrovni střední či základní školy,
takže chyběly základní příručky. Šlo například o mineralogii a přirozeně o češtinu. Děti také
ani zdaleka neměly dostatečné znalosti anglického jazyka, aby mohly podle anglických
učebnic studovat. Z těchto důvodů bylo nutno po žácích vyžadovat obsáhlejší poznámky, než
bylo běžné, aby měli dostatečné podklady pro vlastní studium.
Brzy bylo jasné, že se škola bez vlastních učebnic neobejde. Nejprve se mluvilo pouze
o pomůckách určených externím maturantům, kteří školu nemohli navštěvovat a potřebovali
255 Problém v této době nastával pouze při přeložení do Kanady a jiných destinací.
256 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.4, sig. 300.02, karton 1, Sborník Čsl. státní školy, 1941, s. 13.
257 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, Dopis redakci Nového Československa z ,17. února 1944, č.j. 259.
258 Dokládá to korespondence mezi konzulem v Lisabonu Františkem Čejkou a pražskou firmou Topič, ve které
jsou objednávány cvičebnice latiny pro III.-V. třídu. Firma sice podotýká, že učebnic je málo a jejich vývoz
je podmíněn povolením, slíbila sice učebnice dodat ale z poznámky konzula vyplývá, že tyto dodávky
většinou nekončili úspěšně. Dle AMZV, MZV-L, karton 363, Školství, Čs. učebnice a školní pomůcky,
Korespondence s ministerstvem vnitra z podzimu 1943.

89

tedy písemné podklady. Vzhledem k potřebám školy bylo ovšem nakonec přistoupeno
k vydávání učebnic určených hlavně pro žáky školy. První učebnice byly vydány zřejmě již
roku 1941, ve výroční zprávě za rok 1942 jsou zmíněny učebnice zeměpisu, geologie,
přírodopisu, fyziky, francouzštiny, přehled české historie a také latinská čítanka. Další
učebnice byly vydávány až do roku 1944. Sepisovali je sami učitelé během školních prázdnin
a byli za ně zvlášť honorováni. Po schválení školským odborem ministerstva vnitra byly tyto
učebnice kopírovány převážně za pomoci vojenských sil, jednalo se hlavně o redakci časopisu
Naše vojsko, kde je kopírovali ve velkém. Takto vzniklé učební pomůcky slavily značný
úspěch, byly zasílány externím studentům a zájem o ně měly i další československé školy
v zahraničí259 i jednotliví krajané260.
Největší nedostatek v tomto směru panoval při výuce českého jazyka, pro nějž chyběly
kvalitní slabikáře a gramatické učebnice. Na základní škole byl například pouze zastaralý
slabikář Frumer – Jursa261, který škola získala darem. Učitelka češtiny tak s vděkem přijala
„Nový slabikář z roku 1935“, který přivezl do Británie jeden ze starších žáků. Pro výuku
češtiny se v nižších třídách, zvláště pak na základní škole, používalo textů z dětského časopisu
„Poupě“, který vydával farář Vančura, od června roku 1942262 patronát nad časopisem
převzala základní škola v zastoupení učitele Čapka. Učitelský sbor také vydával časopisy
z vlastní produkce. Na jaře roku 1941 se objevila snaha zřídit časopis Naše škola, vyšla ale
zřejmě jen dvě čísla. Na střední škole pak byla důležitá hlavně informovanost žáků
o aktuálním dění. Vzhledem ke skutečnosti, že škola dlouho nevlastnila rozhlas263, byl každé
ráno vydáván bulletin264 s nejdůležitějšími zprávami, o informovanost žáků se také staral
žákovský časopis Abernantské zprávy, o němž bude pojednáno později. K výuce se také
259 Jednalo se například o školy v Mexiku, Venezuele, ale také v SSSR a Indii. Dle NA, MV-L, inv. č. 151,
sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, Školy v zahraničí – mimo Anglii, s. 39-40.
260 Dětem českého původu jež žili v zahraničí a české školy nenavštěvovali, hlavně v US.
261 Jednalo se o slabikář, který se vydával již od roku 1897.
262 NA, MV-L, inv. č. 1475, sig. 2-8-5, karton 109, Dopis od učitele Rudolfa Čapka z 5. června 1942, č.j. 121.
263 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, Zápis o první klasifikační poradě z 15. listopadu 1944, Internátní zpráva.
264 Tamtéž, Zápis o čtvrté klasifikační poradě ze dne 24. července 1944, Internátní zpráva.
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používalo novinových článků z britských listů265.
Pod patronátem ministerstva vnitra byly tištěny i jiné učebnice – např. jednoduché
příručky angličtiny či učebnice češtiny pro Angličany, ty byly určené spíše pro domácí
studium emigrantů. S blížícím se koncem války, kdy se začala řešit organizace
československého školství po návratu do vlasti.266 Byla také projednávána možnost tisku
nových učebnic již v zahraničí, to bylo ovšem vzhledem k nedostatku kvalitních učebnic
a rovněž s ohledem na budoucí možný zisk z tohoto tisku pro Československo zamítnuto.267
Vedle nedostatku učebnic trpěla škola nedostatkem veškerých názorných pomůcek.268
Šlo hlavně o nástěnné vyučovací tabule, pomůcky pro fyzikální a chemické pokusy a další
materiál. Vítán byl tak každý dar, armáda věnovala některé zeměpisné pomůcky, paní Hana
Benešová pak škole darovala globus269 a promítací přístroj270. Mnohé pomůcky dodal také
British Council, ten škole poskytoval podporu již od jejího založení, školu zásoboval
anglickou literaturou, dodával jí i pomůcky k tělesné výchově271 a další potřebný materiál.
Ministerstvo a kancelář prezidenta se postaraly o to, aby v každé třídě visel portrét prezidenta
Beneše. Nedostatek pomůcek pro výuku chemie byl vyřešen v součinnosti se školou ve
Whitchurchi, která pravidelně propůjčovala svou chemickou laboratoř k pokusům.272

265 V tomto případě šlo ale zřejmě hlavně o zviditelnění školy, články o používání novin při výuce byli do novin
zasílány Václavem Patzakem Dle NA, MV-L, inv. č. 1044, sig. 2-8-39, karton 112, článek Birmingham
Evening Despatch z 26. July 1943.
266 Tamtéž, inv. č. 1478, sig. 2-8-8, karton 109, Návrhy chystaných dekretů, výnosů a opatření z 14. března
1944.
267 AMZV, MZV-L, karton 363, Školství: Čs. učebnice a školní pomůcky, Návrh na tisk učebnic ve Švédsku, ze
dne 12. dubna 1944, č.j. 10072.
268 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 10, Požadavky na pomůcky, č.j. 2081.
269 MÚ AV, EB II., inv. č. 722, sig. EB L 74, karton 312, dopis od ministerstva vnitra z 23. července 1941,
č.j. 1789.
270 Tamtéž, Čsl. škola v Hinton Hall, darování promítacího přístroje paní H. Benešovou, 10. listopad 1942.
271 V roce 1944 daroval například pin-pongové míčky a materiál ke hře pozemního hokeje.
272 AMZV, MZV-L, karton 362, Školství čsl.- Čsl. škola Whitchurch, Československá státní škola ve V.B.,
Výroční zpráva 1941/42, s.14.

91

4.2.5.1. Knihovny a časopisy
K rozšíření výuky sloužila žákovská knihovna, knihy v ní byly jak české, tak anglické.
Stejně jako většina učebních pomůcek na škole se skládala převážně z darů. Zprvu se jednalo
o knihy darované Colony Clubem a British Councilem, byly zde i dary od jednotlivců.
Některé knihy se podařilo získat výměnou s knihovnami vojenských posádek. Knihovna se
tak skládala z děl českých klasiků, která byla z krajanské knihovny, či je nově vydala některá
československá edice. Česky zde bylo možno číst i některé zahraniční autory, výběr knih
ovšem záležel na stavu knihoven emigrantů. Z teoretických prací byla v knihovně hlavně díla
vůdců odboje, autorsky zastoupen zde byl prezident Beneš či Václav Patzak, chybět
samozřejmě nemohla díla Masarykova. Podstatná část knihovny se skládala z literatury
v angličtině, šlo o britské klasiky i díla českých autorů, jež byla přeložena.273
Škola také odebírala některé časopisy, jejich spektrum se postupem času rozšiřovalo.
V posledním školním roce bylo odebíráno celkem 29 časopisů, výtisky byly přístupné v dívčí
nebo v chlapecké studovně. Část těchto časopisů byla placena ze školního fondu, některé
darovala Kancelář prezidenta republiky či přímo redakce časopisů. Největší podíl tiskovin byl
ovšem získáván díky British Councilu, ten škole předplácel široké spektrum britských
časopisů zaměřených na aktuální informace, vědecké texty i volný čas, touto cestou škola
získala např. časopis Scout. Některé speciální časopisy předpláceli sami učitelé jakožto svůj
dar

škole.

Mezi

tiskovinami

nechyběly české

noviny jako

Čechoslovák,

Nové

Československo, Obzor či Naše noviny. Odebíral se i anglický tisk, kromě běžného tisku, jako
byl Illustrated, Picture Post, Manchester Guardian Weekly, The Listener či London III. News,
byl škole zasílán také tisk odborný, zastoupen zde byl Geographical Magazine, Monthly
Science News, velký prostor byl rovněž věnován tisku učitelskému. Škole byly také zasílány
časopisy jiných exilových organizací, jako dar redakce škola dostávala Le France Libre či La
273 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 48, karton 4, Seznam knih předaných státnímu reálnému gymnáziu v Praze II.
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Libre Belgique.274 Žáci si kromě toho předpláceli blíže neurčený počet deníků.
Z těchto údajů je zřejmé, že žákům byl poskytován značný prostor pro rozšíření jejich
obzorů. Díky československým časopisům zůstávali žáci ve styku s československou
emigrací, informace v těchto časopisech jim kromě aktuálního dění ve světě přinášely zprávy
z protektorátu. Vysoký podíl britského tisku zároveň žákům umožňoval rozšíření znalostí
o tomto státu a jeho zvycích. Tyto tendence u žáků podporoval hlavně British Council, jenž
chtěl žáky motivovat k budoucí spolupráci s Velkou Británií.275

274 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zápis o štvrtej klasifikačnej porade z 25. júna 1945, Seznam časopisů
docházejících do školy během šk. r. 1944/45.
275 V. GISSINGOVÁ, Perličky dětství, s.92.

93

4.3. Forma péče o žáky školy
Neobvyklá situace, bombardování Londýna a nemožnost mnohých rodičů starat se
plně o své děti, vedly k zavedení v Československu neobvyklého internátního systému. Děti
tedy bydlely po celou dobu studia v internátu při škole a domů jezdily jen na prázdniny,
v případě zájmu rodičů byly povoleny návštěvy během školního roku. Toto uspořádání, ve
Velké Británii naprosto běžné, řešilo i problém žáků, jenž neměli na ostrovech své rodiče. Pro
československou školu internátní systém znamenal i další výhody. Především mohla výuka
probíhat intenzivněji a to bylo vzhledem k dlouhému období exilu zapotřebí.
Velkou výhodu představovalo také vytvoření téměř výlučně československé
společnosti, která mezi sebou mluvila česky či slovensky, což vedlo ke zlepšení jazykových
schopností žáků.276 Možnost poslat děti na bezpečné místo mimo bombardovaný Londýn
a další průmyslová města pak pro rodiče jistě znamenala značnou úlevu. Škola také přebírala
péči o stravování a odívání svých žáků. V době přídělového systému tak jistě mohla
organizovat dodávky jídla lépe než samotné rodiny.

4.3.1. Internát
Motto:
„Třídy měli hoši i dívky společné, ale mimo vyučování a denního zaměstnání byly oba
internáty důsledně oddělené.“277
Internát byl přísně rozdělen na dívčí a chlapecký. Toto rozdělení se dodržovalo i při
jídle, oddělena byla i dívčí a chlapecká studovna. Při výuce byly internáty spojené, ale chlapci
seděli na jedné straně třídy a dívky na druhé.278 V Camberley i v Hinton Hallu, v prvním roce
276 Několikrát bylo poukazována na to, že žáci nemluví jen česky, žáci sami svůj jazyk nazývali abernantštinou,
tj. směsí češtiny, angličtiny a welštiny, jistě šlo ale o formu „čistší“ než jakou mluvili československé děti
v anglických školách.
277 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 2, sig. 200, karton 1, vzpomínky Petra Strosse, 2005.
278 Tamtéž, inv. č. 91, karton 11, videokazeta , Abernant, pořad televize Prima o čsl. škole ve Velké Británii,
2005
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jeho fungování, byl internát přímou součástí budovy školy. S tím, jak přibývalo žactva, bylo
třeba pro internát najmout samostatné budovy. K tomuto účelu měla sloužit budova Hinton
Manor, v níž byl zřízen internát pro dívky. Budova se nacházela v blízkosti Hinton Hallu,
v budoucnu se ovšem místo vyřešení situace stala místem mnohých technických problémů.
Majitelka do internátu přestala pravidelně dodávat vodu, dívky se tak musely chodit koupat do
chlapeckého internátu, kde tím pádem voda chyběla rovněž.279 V květnu byl kvůli soudnímu
sporu280 s majitelkou pozemku Mr. Lewisovou281 omezen pohyb dětí v okolí školy, čímž byl
žákům znemožněn přímý přístup k Hinton Manoru. Dívky tak musely do školy docházet po
silnici, k čemuž bylo zase zapotřebí pedagogického dozoru. Pokoje v Hinton Hallu obývalo
okolo dvanácti žáků, se stoupajícím počtem žáků byly pokoje využívány na hraně únosnosti.
Situace se vyřešila až po přestěhování do Llanwrtyd Wellsu. Zdejší budova byla dostatečně
prostorná, aby pojala oba internáty i při zvýšeném počtu studentů. Pokoje byly menší, žáci zde
spali po šesti, čtyřech a dokonce i po dvou. Díky velké kapacitě Abernant Lake Hotelu byl
internát opět v místě školy, každý ovšem v jiném patře budovy. Stále se dodržovalo přísné
oddělení dívčí a chlapecké části, dle vzpomínek282 byla určena schodiště, po kterých mohla
chodit výhradně děvčata, a naopak schodiště pro chlapce. Názor žáků na toto přísné
uspořádání asi nejlépe vystihuje pozvánka na první poválečný sraz, pořádaný roku 1946
v Praze. Píše se zde: „Výjimečné zrušení dvou internátů! Též chození ve trojicích
a v trojúhelníku se s laskavým dovolením ... nemusí dodržovat!“ 283. Přísný internátní systém
ale pomohl udržet pořádek na škole a prospěl celkovému stavu výuky, která se rok od roku
zlepšovala.
279 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, zápis o 3. klasifikační poradě z 13. dubna 1943, internátní zpráva.
280 Tamtéž, zápis o mimořádné poradě z 12. května roku 1943
281 Nešlo zřejmě o pouhou rozmařilost majitelky, žáci rádi vzpomínali na to jak chodili na farmu jakéhosi Johna
krást vejce a později slepice. in NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 17, sign. 500.2, dopis Juliuse Sidona z 24. června
1997
282 Tamtéž, inv. č. 91, karton 11, videokazeta , Abernant, pořad televize Prima o čsl. škole ve Velké Británii,
2005
283 Tamtéž, inv. č. 47, sig. 1400, karton 6.
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Internát sice podléhal škole, ale měl být do jisté míry samostatný. Na každý z internátů
dohlížel jeden z profesorů. Jistou samosprávu na internátu měli také sami žáci, plně byla
zavedena školním rokem 1942/43284. Škola se řídila britským vzorem, za pořádek na
internátě285 tak zodpovídal prefekt286, kterému podléhali vedoucí jednotlivých pokojů287.
Nejprve byli „head boy“ a „head girl“ jmenováni, později, v posledním školním roce, byli
voleni přímo studenty.288 „Dlouho jsme si nemohli na tento způsob žákovské samosprávy
zvyknout; bylo to proti zvyklostem ze středních škol, dávat pozor na sebe samého, avšak
okolnosti a potřeby nás tomu po čase navykly. Pomalu jsme si zvykali na toto nové zřízení
a lze říct, že v posledním roce se konečně počaly jevit výsledky našich snah.“289
Podobný pořádek panoval v jídelně, v čele každého stolu byl starší žák, předseda stolu,
který ostatním vydával jídlo a mohl je za špatné chování vykázat od stolu.290 Do povinností
internátu také patřila pomoc žáků při běžných činnostech, po vyučování uklízeli třídu,
pomáhali s mytím nádobí a v případě nutnosti nosili uhlí. K povinnostem každého žáka patřila
péče o své ošacení a obuv, žáci si tak pravidelně čistili boty a někteří si dokonce sami prali.
Vzhledem k internátnímu uspořádání připadla škole řada povinností. Kromě samotné
péče o děti bylo třeba postarat se o jejich výchovu i osobní věci. Zvláště mladší děti musely
být bedlivě kontrolovány. V době, kdy bylo těžké získat oblečení, měl každý žák své prádlo
označené přiděleným číslem.291 I přes toto opatření se stále, zvláště po odjezdu dětí na
prázdniny, hledaly ztracené boty a kabáty, což značně zaneprazdňovalo personál. Každé dítě
mělo také svou Identity Card a Ration Book, na níž škola dostávala příděl potravin, jejich
ztráty se rovněž několikrát řešily. Škola k těmto věcem přistupovala vždy s pochopením
284 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, zápis o poradě sboru z 7. září 1942. s.3.
285 K tomu účelu mu byla udělena pravomoc udílet tresty za menší přestupky.
286 Na československé škole byli prefekti označováni jako head boy či head girl.
287 Resp. nejprve byli jmenováni prefekti pokojů, pak z nich vznikl „domácí výbor“ který později podléhal
prefektovi internátu.
288 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, zpráva Kroužku čsl. středoškoláků za druhé pololetí roku 1944/5
289 Tamtéž.
290 Tamtéž, zápis o poradě sboru z 15. září 1944, pokyny pro dozor.
291 Tamtéž, inv. č. 49, katron 9, dopis od paní Zweigenthalové, č.j. 1555 z 7.9. 1943.
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a byly vyřizovány s ochotou. V otázce výchovy byly děti do jisté míry odkázány na vůli
rodičů, ti jim museli písemně povolit například koupání v rybníku, ježdění na kole či třeba
kouření. Denní režim ale plně ovládala škola, žáci tak mohli, resp. měli chodit na delší
vycházky jen ve stanovené dny a museli se ohlásit.292
Pro velkou vzdálenost školy od Londýna a také vzhledem k různým bydlištím rodičů
se nemohly konat rodičovské schůzky. Několikrát byly pořádány schůzky ředitele s rodiči
žáků dlících v Londýně, šlo ovšem spíše o výjimečnou záležitost. Ředitelství místo toho
rodičům pravidelně zasílalo zprávy293 o jejich potomcích, ty obsahovaly jak informace
o studijních výsledcích, tak výsledky pravidelné lékařské kontroly a rovněž zprávu o jejich
chování. V případě náhlého závažného onemocnění nebo závažných přečinů byli rodiče
samozřejmě informováni okamžitě. Učitelé také měli za úkol kontrolovat, zda žáci pravidelně
píší domů, a to hlavně v případě mladších žáků.

4.3.2. Školné
S internátním systémem byly spojeny internátní poplatky, tj. poplatek za ubytování,
péči a stravu. Zprvu se zvažovalo zavedení školného jako na britských školách.294 Záhy se
ovšem ukázalo, že rodiče žáků nejsou schopni takovou zátěž unést ani v případě, že by
z těchto poplatků dostávali úlevy. Vize, že by školné pokrylo část nákladů, tak záhy zanikla,
a přestože se dále používal v Československu běžný termín školné, šlo ve skutečnosti
o internátní poplatky.
Dle výroční zprávy za rok 1941/42 žáci platili školné ve výši 21 šilinků295 týdně,
vzhledem k nárůstu cen bylo na další rok ohlášeno zvýšení školného na 30 šilinků týdně.
Škola se tak snažila vyrovnat s nízkým příjmem, který ze školného přicházel. Mnozí žáci byli
292 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, zápis o poradě sboru z 15. září 1944 pokyny pro dozor.
293 Zprávy byly zasílány po konferenčních poradách a jinak jednou za dva měsíce.
294 „Od rodičů majetných žáků by bylo nutno žádati školné – podle analogie anglických škol“ dle NA, MV-L, inv. č. 1495,
karton 109, Návrh na zřízení rámcové čsl. střední školy /Athenea/ v Londýně ve šk. r. 1940/41, Miloš Sova.

295 Jedna libra (Ł) má 20 šilinků (s) po 12 pencích (d).
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totiž vzhledem k špatným sociálním poměrům rodičů od těchto poplatků osvobozeni. Prvním
rokem tak plné školné platilo296 pouze 14 % žáků, celým 40 % žáků školné hradilo
ministerstvo vnitra, 13 % ministerstvo obrany a 7 % Trust Fund, ostatní platili snížené školné
v rozmezí od 5 do 18 šilinků týdně. Výtěžek ze školného byl tak velice malý. O rok později
platilo školné 29 žáků, tedy 33 % dětí, a to v rozmezí od 5 do 30 sh.297 Mezi tyto děti byli
počítáni i žáci podporovaní Trust Fundem.
Nárok na úlevy ze školného byl zřejmě první rok posuzován benevolentně, zatímco
pro další roky škola vyžadovala dobrozdání o majetkových poměrech rodiny. Pravidla pro
udělování úlev z internátních poplatků se dochovala z března roku 1944. Tehdy byl zveřejněn
výnos (čj. 740/44)298, který sjednocoval internátní poplatek na všech československých
státních školách ve Velké Británii. Výše poplatku byla stanovena na 1,1 Ł týdně, tedy opět cca
21 sh týdně. Rodiče byli povinni tento poplatek uhradit alespoň čtyři týdny dopředu.
V případě, že žák nebyl v internátě odůvodněně přítomen déle než 6 dní, bylo od něj
upuštěno. Pevně byly stanoveny také úlevy z tohoto poplatku. O úplné osvobození mohli
požádat rodiče, kteří měli prostý příjem nižší než 25 Ł299 měsíčně, o částečnou úlevu pak
mohli požádat rodiče s měsíčním příjmem nižším než 48 Ł300. Procento snížení navrhovala
škola, o žádostech samotných rozhodoval školní odbor ministerstva vnitra.

4.3.3. Sociální péče o žáky
Pokud žáci měli v Británii rodiče, pocházeli hlavně z nižších sociálních vrstev, jejich
rodiče pracovali v průmyslu301, mnozí byli zaměstnanci československé exilové vlády nebo
296 Údaje jsou z Výroční zprávy za školní rok 1941/42, čísla tak obsahují i žáky školy národní.
297 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 9, dopis Školskému odboru ministerstva vnitra, č.j. 1678/43 ze dne
17.11.1943.
298 Tamtéž, inv. č. 51, karton 16, osvobození od školného, Směrnice pro osvobozování od internátních poplatků
na čs. státních školách ve Velké Británii, vydalo Ministerstvo vnitra, školský a osvětový odbor (čj.740/44).
299 Za každé další dítě se tento základ zvyšoval o 5 Ł, u vojáků bylo minimum stanoveno na 33 Ł.
300 Zde se základ s každým dítětem zvyšoval o 8 Ł.
301 Šlo hlavně o československé továrny jakými byl Baťa, Zbrojovka Bren Guns či Sigma Pumpv. Dle NA,
SbČS-VB, inv. č. 2, sig. 200, Karton 1, vzpomínky Bohuše Šnábla .

98

vojáci.302 Navíc stoupal počet žáků, kteří rodiče ve Velké Británii neměli, pro školní rok
1943/44 je uváděno, že tyto děti tvořily celou jednu čtvrtinu žáků.303 Takoví žáci měli
přidělené své garanty, ti je ovšem zastupovali jen právně, neposkytovali jim většinou žádnou
finanční podporu. O některé žáky se také staraly podpůrné organizace, jako např. Czech
Refugee Trust Fund.
Škola proto některé děti finančně podporovala304, nešlo zde pouze o snížení či
prominutí školného, ale rovněž o finanční podporu potřebným dětem.305 Ze sociálního fondu
školy bylo nemajetným dětem propláceno cestovné do školy306, žáci také pravidelně dostávali
„kapesné“. Finance byly žákům propláceny měsíčně a měly sloužit k proplacení poštovného,
k návštěvě kadeřníka, nákupu hygienických potřeb a také potřeb školních, jejichž prodej
zprostředkovávala přímo škola307. Na obecné větvi školy a později na národní škole Hany
Benešové nebyla tato podpora proplácena, zdejší škola totiž tyto výdaje za děti hradila
přímo.308
Mezi podporované žáky patřili hlavně žáci bez rodičů, děti vojínů a poddůstojníků
československé armády a nakonec děti, jejichž rodiče měli plat nižší než 22 Ł měsíčně. Za
prvních 20 měsíců fungování školy bylo nemajetným žákům vyplaceno kapesné v celkové
částce 386 Ł 6 šilinků a 6 a půl pence. Měsíční podporu dostávalo 15 až 30 žáků, přičemž
průměrná podpora na žáka činila 1 Ł. Finance na sociální podporu poskytovalo nejdříve
ministerstvo sociální péče, záhy ovšem tato zátěž přešla na školský odbor ministerstva
302 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za
školní rok 1942/43, s.35.
303 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o 4. klasifikační poradě z 24. července 1944, internátní zpráva.
304 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za
školní rok 1942/43, s.36.
305 V tomto ohledu se na finanční stránce školy nepříznivě projevil postoj ministerstva sociální péče, které
odmítlo tyto děti podporovat s tím, že přináleží pod ministerstvo vnitra.
306 Například jen za cesty dětí na vánoční prázdniny v roce 1943 škola zaplatila 123.8.2.Ł, dále žákům
vyplácela cestovné na tábory a další poplatky za prázdninové pobyty. Dle NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton
11, Vyúčtování jízdného z 7. prosince 1943, čj. 155.
307 Pro prodej školních pomůcek, jež měl na starosti profesor Fried, byli vymezeny prodejní hodiny.
308 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 51, karton 16, Směrnice pro poskytování sociálních podpor na čs. státní škole ve
Velké Británii.
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vnitra.309 Škola měla na podpory vyhrazeno 20 Ł měsíčně, což ovšem při stoupajícím počtu
dětí přestávalo stačit. Na podzim roku 1943 proto škola navrhla ministerstvu nová pravidla 310
pro vydávání těchto podpor. Výše kapesného byla přesně stanovena a odstupňována podle
věku žáků. Žáci I.-II. třídy dostávali 12 sh měsíčně, III.-IV. třída dostávala o 3 sh více
a nejvyšším ročníkům (V.-VIII. třída) připadla podpora 18 sh měsíčně. Na vlastní útratu tak
mělo žákům zbývat 1/6 až jeden sh týdně. Ve spolupráci s Československým červeným křížem
bylo také žákům zprostředkováno dodání potřebného šatstva a obuvi.311
Škola, resp. její zaměstnanci a žáci, naproti tomu přispívala na charitativní činnost.
Pravidelně probíhaly sbírky například pro Československý červený kříž a Fond obětí gestapa.
Žáci také pletli ponožky pro zraněné vojáky a posílali své práce na prodejní výstavy
s výtěžkem určeným pro charitu.

4.3.4. Zdravotní péče o žáky
Internátní systém obnášel rovněž nutnost postarat se o zdravotní stav žactva. O žáky
denně pečovaly zdravotní sestry312 Československého červeného kříže, které dohlížely na to,
aby děti dodržovaly správné hygienické návyky313 a kontrolovaly žákům prádlo, případně jim
je zašívaly atd. Špinavé prádlo mladších žáků škola posílala do místní prádelny, starší žáci
toto prádlo posílali domů či si ho přepírali sami. Zdravotní sestry ale podléhaly lékaři, což
vedlo ke stížnostem vedení internátu, které pomoc sester také potřebovalo. Rovněž byl uváděn
nedostatek těchto sil, ve školním roce 1942/43 na jednu sestru připadalo 45 dětí314. Tento

309 AMZV, MZV-L, karton 362, Školství čsl.- Čsl. škola Whitchurch, Československá státní škola ve V.B.,
Výroční zpráva 1941/42, s.22.
310 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 51, karton 16, Směrnice pro poskytování sociálních podpor na čs. státní škole ve
Velké Británii, v platnosti od 1. února 1944.
311 Většinou pocházelo z pomocné akce československých krajanů ve Spojených státech.
312 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 9, odpověď Ministry of Labour and National Service obsahující denní
režim zdravotní sestry, č.j. 1689 z 9.10.1943.
313 Návyky dětí, bez ohledu na věku byly díky pohnutému osudu v posledních letech značně nevyrovnané.
314 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, 4.kvalifikační porada z 7. července 1943, internátní zpráva.
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problém byl vyřešen následujícího roku, kdy každému internátu byly přiděleny dvě sestry315.
Škola měla také svého školního lékaře316, ten pečoval o zdravotní stav žáků317, vedl
kartotéku a pravidelně informoval o zdravotním stavu chovanců, kteří docházeli každý měsíc
na preventivní prohlídky. Kromě toho o žáky pečoval v pravidelných ordinačních hodinách,
zprvu jeden den v týdnu, později, v roce 1944/45, se tato doba rozšiřovala až na 5 dní
v týdnu.318 Lékař rovněž sledoval hygienický stav budovy a dbal o vyváženou výživu dětí.
Červený kříž žákům zajišťoval též prohlídku zubním lékařem.
Školním lékařem byl v lednu roku 1942 jmenován MUDr. Julius Friedman, který
pečoval i o děti v národní škole u Malpas. S odjezdem do Walesu na školu nastoupil lékař
nový, Hanuš E. Pollak319. Posledním lékařem na škole byl od 16. září 1944320 působící MUDr.
Arthur Heller, který pro žáky zavedl též přednášky o hygieně lidského těla. Přednášky
probíhaly ve čtyřech skupinách – zvlášť pro chlapce a dívky -, které byly rozděleny podle
věku na skupiny I.-IV. třída a V.-VIII. třída.321
Pro případy nemocí byly v internátě vymezeny izolační místnosti, děti ale většinou
trpěly běžnými chorobami, jako byla angína, chřipka či katar cest dýchacích a to zvlášť
v zimním období. Děti proto v zimních měsících dostávaly dávky vitamínů a pro zlepšení
zdravotního stavu bylo v březnu roku 1943 škole dodáno horské slunce 322, kterým byli žáci
pravidelně ozařováni. Několikrát se také řešily případy zanesení vší do školního internátu po
návratu dětí z prázdnin. V případě potřeby byly děti převezeny do některé z nemocnic, jednalo
se ale hlavně o případy vyndávání mandlí a podobně. Jinak byl zdravotní stav žáků dobrý,

315 Tamtéž, 2. klasifikační porada z 6. března 1944, internátní zpráva.
316 Tamtéž, inv. č. 51, karton 16, Směrnice pro školního lékaře, 29. ledna 1943.
317 Lékař se zároveň pečoval o zdraví profesorů a jejich rodin.
318 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, zápis o poradě sboru z 15. září 1944, Doplňky denního rozvrhu, září
1944, lékař ordinuje každé pondělí, středu a pátek odpoledne. Tamtéž, Zpráva školního lékaře za měsíc říjen,
lékař ordinuje 5 dní v týdnu odpoledne i dopoledne, v sobotu jen dopoledne.
319 Tamtéž, inv. č. 61, karton 18, Dotazník o osobních poměrech zaměstnanců, Pollak, Hanuš Egon.
320 Tamtéž, povolání MUDr. Arthura Hellera školním lékařem, č.j. 1510 z 23.9.1944.
321 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zpráva školního lékaře za říjen 1944, s.3.
322 Tamtéž, Zpráva o činnosti za 3. klasifikační období šk. roku 1942/43.
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lékaře tak vyhledávali především v případech úrazů při sportování.

4.3.5. Kázeňské tresty
Škola se jako každá jiná potýkala s kázeňskými prohřešky. Vzhledem k internátnímu
systému bylo původně stanoveno, že chování žáků v internátu nebude mít vliv na známku
z chování na vysvědčení323, postupem času se ovšem v zájmu zachování pořádku na internátu
přistoupilo k opatření opačnému324. Většina trestů byla řešena důtkami a karcerem325, šlo
většinou o „běžné přestupky“, drzé chování, nepořádnost a podvádění. V souvislosti
s internátním režimem se řešilo opouštění školních pozemků mimo určenou dobu a tajné
navštěvování místní hospody. Většina takovýchto přestupků byla ovšem spojena se stále
stejnou skupinou žáků. V případech těchto „lotrovin“ škola požadovala přísné potrestání,
zvlášť v případu recidivy požadovala propuštění žáka z internátu a jeho odkázání do
privátního studia. Takové tresty ale schvaloval školský odbor, který je zpravidla snižoval na
důtky a delší karcery. Nejvážnější přestupek tohoto druhu byl spáchán několika hochy
v druhém roce působení školy v Llanwrtyd Wellsu. Skupinka se vloupala do místní kaple
a vypila zde veškeré mešní víno.326
Výjimečně se v internátu vyskytly krádeže, které podporoval laxní přístup žáků
k vlastnímu majetku. „Ztrácelo“ se tak například oblečení. Na přelomu roku 1943 a 1944 se
škola potýkala s rozsáhlejšími případy krádeží327 peněz mezi žáky. Pachatelé těchto přečinů
byli záhy vypátráni a ze školy vyloučeni.

323 Archiv ministerstva zahraničních věcí, fond Londýnský archiv – obyčejné spisy, karton 362, Školství čsl.Čsl. škola Whitchurch, Československá státní škola ve V.B., Výroční zpráva 1941/42, s.12.
324 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, Zápis o 4. klasifikační poradě z 7. července 1943, internátní zpráva.
325 Šlo o „poškolu“ v jejímž rámci žák psal testy z určené látky, doba trestu byla závislá na míře provinění žáka.
326 Tamtéž, Zápisnica o mimoriednej porade sboru z 23. března 1944.
327 Tamtéž, Zápis o mimořádné poradě sboru z 8. března 1945
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4.3.6. Letní tábory
Při škole byly též pořádány letní tábory. Počítalo se s tím, že je budou navštěvovat
i českoslovenští žáci navštěvující anglické školy, proto byly zaměřeny hlavně na výuku
českého jazyka. První tábor proběhl v létě 1941328 pod záštitou Červeného kříže, následující
rok tábor vedl přímo učitel Čapek329. V létě roku 1943 již tento tábor nebyl z technických
důvodů pořádán, školy byly přeplněny a v létě bylo třeba provést opravy.330 Děti v této době
trávily čas na jiných táborech, pořádaných britskými či mezinárodními organizacemi. Počet
žáků studujících na československých školách se zároveň zvýšil natolik, že již nebylo třeba
pořádat zvláštní letní jazykové kurzy češtiny, pořádat je výhradně pro děti studující na
anglických školách bylo nereálné. Budova resp. budovy škol přesto nezůstávaly přes
prázdniny prázdné, kromě nutných oprav se zde konaly různé kurzy, v létě roku 1944 zde
například proběhla anglicko-česká letní škola, na základě dohody jež byla s Československou
vládou uzavřena již před Mnichovskou dohodou.331
O zajištění akcí pro děti v době prázdnin v případě, že o ně rodiče projevili zájem,
pečovala škola. Na dobu vánočních a velikonočních prázdnin se starala o umísťování žáků do
anglických rodin.332 V době letních prázdnin byli žáci posíláni na různé typy táborů, členové
skautu jezdili na tábory organizované skautskými organizacemi, ostatní si mohli vybrat ze
široké škály táborů. Patřily mezi ně i tzv. work campy, v jejichž rámci mládež pracovala
v zemědělství či v lesnictví.333
Organizaci těchto záležitostí měla na starosti profesorka Alžběta Schlesingerová, která při
umisťování dětí spolupracovala s Československým červeným křížem i britskými
328 MÚ AV, EB II., inv. č. 722, sig. EB L 74, karton 312, ministerstvo vnitra – školský odbor, Zpráva o zahájení
2. školního roku, s.1.
329 Tamtéž, Informace pro pana prezidenta, b.d. (podzim 1942).
330 Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra – Londýn, inv. č. 1501, sig. 2-8/31 , karton 111, Národní škola
Hany Benešové, s.9.
331 Tamtéž, inv. č. 1044, sig. 2-8-39, karton 112, článek The Times z 23. září 1944, Anglo-czech summer school
in Wales
332 Tamtéž, inv. č. 1505, sig. 2-8-35, karton 112, Zpráva pro ministra 19. prosince 1942, s.3
333 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 8, dopis Válečnému úsilí československému, č.j. 972 z 10.6. 1943
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organizacemi. Její práce byla ale ztěžována požadavky rodičů, kteří svá rozhodnutí
v mnohých případech navíc měnili na poslední chvíli. Škola tak časem přestala
zprostředkovávat prázdninové pobyty v britských rodinách, a to jednak pro organizační
těžkosti, tak i proto, že z výchovných důvodů pro děti preferovala umístění v rodinách
českých.334

334 Tamtéž, inv. č. 49, karton 10, Dopis sociálnímu odboru červeného kříže z 19. listopadu 1943, č.j. 1938.
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4.4. Profesoři a žáci
Motto: „Pokud běží o učitele či profesory, jejich kvalifikace byly poněkud nahodilé. Ale nic
z toho nevadilo ani žákům, ani učitelům – pospolitost byla solidární a leccos se přijímalo
nebo omlouvalo tím, že „je přece válka“.“335
Britská strana škole vytýkala vysoký počet profesorů, kteří zde působili. S vyšším
počtem vyučujících, než je běžné, se ovšem počítalo již při zakládání školy. Po dlouhém
odloučení od československého kolektivu děti totiž potřebovaly zvláštní péči, a to zejména
v otázce českého jazyka. Prvotní sloučení školy národní a střední si také vyžadovalo učitele
různých kvalifikací. V době založení školy tak na necelých 50 dětí připadalo devět učitelů,
tedy jeden učitel na 10 žáků, což několikanásobně přesahuje československý i anglický
průměr. Později se tento poměr snižoval, přesto byl počet učitelů natolik vysoký, že do jisté
míry umožňoval individuální přístup k jednotlivým žákům. Užší vztah žáků s učiteli také
podporoval internátní typ školy, někteří profesoři totiž žáky podporovali v mimoškolní
činnosti, organizovali pro ně kroužky a podobně. Nějakou dobu ovšem trvalo, než si na nový
systém zvykli jak žáci, tak sami učitelé a profesoři. K otevřenějšímu přístupu jistě přispělo, že
průměrný věk profesorů byl relativně nízký, jednalo se většinou o třicátníky336, někteří na
škole žili i s rodinami. Ačkoli většina z nich měla aprobaci pro vyučování na středních
školách, ne všichni za sebou měli učitelskou zkušenost. Matematiku například vyučoval
inženýr, bývalý technický úředník, o pěveckou výchovu se starala operní pěvkyně, naproti
tomu byli zde i učitelé s rozsáhlou učitelskou praxí.

4.4.1 Pedagogové
Ředitelem školy založené v Camberley se stal Miloš Sova337, profesor s bohatými
335 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 2, sig. 200, karton 1, Vzpomínky Petra Strosse, 2005.
336 Většina profesorů byla narozena mezi lety 1905 a 1915.
337 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 61, karton 18, Dotazník o osobních poměrech zaměstnanců, Miloš Sova.
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zkušenosti s výukou na území Francie. Koncem dvacátých let338 vyučoval na Carnotově
gymnáziu v Dijonu a po kratším působení na Francouzském gymnáziu v Praze se v roce
1935/36 opět vrátil do Francie, aby zde působil jako vedoucí československého oddělení při
Lyceu v Nîmes. Po uzavření tohoto oddělení v červnu roku 1940 vstoupil do československé
armády a spolu s ní byl později evakuován na Britské ostrovy, kde se podílel na vzniku
československé státní školy. Ač osobně znal život na škole internátního typu, dostal se záhy
do konfrontace s částí personálu, který mu vyčítal příliš autoritativní postavení.339 Miloš Sova
tak dal na podzim roku 1941 přednost místu profesora češtiny na School of Slavonic and East
European Studies v Londýně, později se s ním setkáváme i na školském odboru ministerstva
vnitra. Profesor Miloš Sova má ale jistě značný podíl na vzniku samotné školy a přes
počáteční neúspěchy ji dokázal provést prvním rokem působení.
Profesorský sbor v Camberley tvořilo kromě ředitele devět členů, náměstkem ředitele
byl Josef Mlejnek, který zároveň řídil větev obecné školy. Mezi učitele patřili Karel Nigrín340,
Dr. Antonín Pokorný, Olga Müllerová, Rudolf Čapek, Stanislava Zvědělíková, Anděla
Krejčová, Dr. Václav Myslivec a Dr. Václav Špaček341. Většinou se jednalo o učitele obecné
školy, kteří působili již v českých doplňovacích školách ve Francii či Belgii.342 Pro výuku
angličtiny byl přijat anglický učitel Henry Freshwater, ten ale přijel až na konci listopadu
a nebyl zcela kompetentní pro výuku starších dětí. Po stěhování do Hinton Hallu se
profesorský sbor rozšířil o středoškolské profesory Aloise Krušinu a Jana Havlíčka, kteří byli
povoláni z vojenské služby. Samotný profesorský sbor se často měnil, resp. se rozrůstal. Podle
výroční zprávy za rok 1941/42 měl učitelský sbor střední školy 9 členů včetně ředitele, dalších
338 Od školního roku 1925/26 až do školního roku 1928/29.
339 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Zpráva o návštěvě školy v Camberley 6.11.1940 B. Vančura.
340 Karel Nigrín se později uplatnil při exilovém ministerstvu zahraničních věcí. Dle NA, MV-L, inv. č. 1497,
sig. 2-8-28a, karton 110, Karel Nigrín, Uvolnění Karla Nigrína ze služeb školy Whitchurch ze zde 29. srpna
1941.
341 Tamtéž, inv. č. 2-8-15, karton 110, Výkaz požitků učitelů a profesorů k 1. 12. 1940.
342 MÚ AV, EB II., inv. č. 722, sig. EB L 74, karton 312, Československé škola ve Whitchurchu, Seznam členů
delegace československých zahraničních učitelů pro návštěvu u presidenta Československé republiky.

106

šest učitelů měla škola obecná.343 Kromě toho zde externě působili vyučující náboženství,
Dr. Václav Špaček pro katolické a rabín Dr. Erich Kurzweil pro židovské náboženství. Výuka
náboženství byla pevnou součástí vzdělávání i v dobách první republiky, povinná byla
v 1.-5. třídě, přičemž na základě písemné žádosti rodičů mohly být děti od docházky
osvobozeny. Do školy tak dojížděl zmíněný katolický kněz a rabín, děti evangelického
náboženství navštěvovaly výuku u místního pastora.344 Hodiny probíhaly pravidelně jednou za
dva týdny345, v neděli se pak konaly bohoslužby346. Žáci, kteří vyučování neabsolvovali, byli
po tuto dobu zaměstnáni prací v domě.347 Na podzim roku 1943 a v létě roku 1945 se
z podnětu Dr. Špačka katoličtí žáci zúčastnili biřmování, v prvním případě348 se konalo
v Shrousbury, v druhém349 přímo ve škole v dívčí studovně.
Odchodem Miloše Sovy nastala škole nová doba, ředitelem byl 21. října 1941
ustanoven nadporučík RNDr. Jan Havlíček350, který svým vojenským přístupem a požadavkem
přísné kázně zamezil přílišnému dovádění a školu sjednotil i po personální a organizační
stránce. Ve vzpomínkách žáků tak zůstal přísným ředitelem. Jan Havlíček působil v Brně od
roku 1933 jako zatímní profesor, o pět let později byl jmenován profesorem definitivním.
Z protektorátu uprchl v červenci roku 1939 a v únoru roku 1940 se stal členem
československé zahraniční armády ve Francii.
Profesorský sbor se ustálil po rozdělení školy a po přestěhování do Llanwrtydu do
sboru kromě ředitele Jana Havlíčka patřili zástupce ředitele Dr. A.R. Weir, Alois Krušina,
Alžběta Schlesingerová, Mariana Stixová, Dr. Vilém Fried, Ing. Karel Komínek, Alois
343 Ve Výroční zprávě za rok 1941/42 ale nejsou jména všech učitelů uváděna z obavy o osud jejich rodin, jež
zůstali v protektorátě.
344 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 2, sig. 200, karton 1, vzpomínky Petra Strosse, 2005, s.2.
345 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za
školní rok 1942/43, s.34.
346 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o poradě sboru z 15. září 1944, Doplňky denního rozvrhu, září
1944.
347 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 2, sig. 200, karton 1, vzpomínky Petra Strosse.
348 Účastnilo se ho 9 žáků a 6 žákyň, kmotry byl prof. Alois Krušina a Růžena Herlingerová. Dle NA, ČSSŠ
VB, inv. č. 53, karton 16, Zpráva o činnosti za 4. klasifikační období školního roku 194243.
349 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o štvrtej klasifikačnej porade z 25. června 1945, Prehlad činnosti.
350 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 61, karton 18, Dotazník o osobních poměrech zaměstnanců, RNDr. Jan Havlíček.
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Zajíček, Růžena Herlingerová, Miss Mackenzie, Dr. A. Türk, K. Klauz a Milada Kříženecká,
dále zde působil katolický kněz Dr. Václav Špaček a rabín Hugo Stránský.351 Není třeba
zmiňovat všechny profesory, kteří na této škole během její činnosti působili, připomenu ale
výrazné osobnosti profesorského sboru, jež byly důležité pro organizaci školy a zároveň se
tím hluboce zapsaly do vzpomínek žáků.
Zajímavou a pro vztahy s Brity důležitou osobou byl RNDr. Arthur Weir352. Tento
britský profesor od října roku 1931 až do března roku 1939 vyučoval chemii a fyziku na již
zmiňovaném Anglickém reálném gymnáziu v Ječné ulici v Praze.353 Za svého pobytu
v Československu se oženil s českou učitelkou a naučil se plynně česky, což mu zjednodušilo
komunikaci s žáky.354 Po zabrání Československa spolu s manželkou355 odjel do Británie,
z vlastního podnětu zde přednášel o ČSR a během jara 1941 se přihlásil ke službě
u československého ministerstva vnitra. Záhy byl přidělen na školu v Hinton Hallu, kde byl
jmenován zástupcem ředitele pro styky s anglickými úřady a byla mu přidělena anglická
korespondence ústavu. Sám patřil mezi učitele podporující žáky v jejich samostatné
činnosti356, podílel se např. na založení kroužku středoškoláků357. Díky svému původu byl
často zmiňován v článcích o škole, do paměti studentů se vryl jako „a Welshman who spoke
Czech with a funny accent“358. Po válce se opět vrátil do Československa, i jeho ovšem únor
roku 1948 přinutil k definitivnímu návratu do Velké Británie.359
351 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 12, Seznam zaměstnanců č.j. 490.
352 Studoval na Londýnské King's College chemii a fyziku, vědeckou práci dokončil na Univerzitě Karlově pod
vedením uni. prof. Dr. Jaroslava Heyrovského. Dle NA, ČSSŠ VB, inv. č. 61, karton 18, Dotazník
o osobních poměrech zaměstnanců, RNDr. Arthur Weir.
353 Jako zaměstnanec Kuratoria spolku pro vydržování škol s anglickou řečí vyučovací.
354 Vysvědčení od ředitele školy Ph.Dr. Vladimíra Jindry, podotýká, že češtinu ovládal jako jeden z mála
anglických učitelů, překládal a korigoval texty pro odborné články UK a AV, pro ministerstvo školství.
355 Ta na škole rovněž vyučovala. NA, ČSSŠ VB, inv. č. 61, karton 18, Dotazník o osobních poměrech
zaměstnanců, Jaroslava Weirová.
356 „Jedním z předmětů byl přírodopis, ku kterému patřilo i to, že nám profesor Wier budil z nočního spánku,
abychom se jeho dalekohledem dívali se střechy na planety“ NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 2, sig. 200, Karton 1,
vzpomínky Petra Strosse.
357 O něm bude pojednáno podrobněji v samostatné kapitole.
358 Frank E. (František) SCHWELB, Mail z 3. února 2010.
359 „He very much helped the school to orient itself in the foreign surroundings as well as helping the school
with his experience in the organization of boarding schools. His subject was chemistry but he was capable
to partly teach almost all other subjects and this was very often nesessary. His lectures were pleasure to
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Další profesor, jež se velice zasadil o žákovskou činnost, byl PhDr. Vilém Fried 360.
Jako Žid byl v březnu roku 1939 propuštěn ze své pozice demonstrátora při anglickém
semináři Univerzity Karlovy, do Británie však odjel legálně, získal vízum i povolení od
gestapa a v srpnu roku 1939 odjel z protektorátu. Jakožto aprobovaný učitel pro střední školy
od jara roku 1941 vyučoval angličtinu na československé státní škole ve Whitchurchi,
vyučoval rovněž tělocvik, v jehož rámci vedl chlapecké fotbalové mužstvo. Dlouhodobě vedl
chlapecký internát a zároveň byl předsedou debatního kroužku361, podílel se na založení
A.T.C.362 jednotky při škole a organizoval výlety363 do okolí školy v Llanwrtyd Wells.
Oblíbený byl i češtinář a franštinář Alois Krušina. Za působení v Československu byl
jmenován státním profesorem, na podzim roku 1938 se stal správcem československého
oddělení při Carnotově lyceu v Dijonu, odkud se stejně jako profesor Sova dostal do Velké
Británie. Žáky si získal živým líčením literárních děl, rovněž redigoval studentský časopis
Abernantské zprávy.
Podstatnou roli na škole hrály angličtinářky přidělené na školu British Councilem.364
Učitelky jakožto rodilé Britky zprostředkovávaly styky s blízkým okolím školy a zároveň za
školu jednaly s British Councilem. V říjnu roku 1941 na školu nastoupila Miss Mary
Turpin365, po roce ale dala přednost práci v Turecku a na její místo v říjnu366 roku 1942
nastoupila Miss Kathleen Mary Burke367, profesorka angličtiny a anglického dějepisu. I ta na
škole zůstala rok a po zbytek působení školy angličtinu vyučovala Miss Elizabeth Murray
Mackenzie368. Jak Miss Burke, tak Miss Mackenzie se vyznačovaly velkým zájmem o žáky,
participate in“. Dle NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 7, sig. 300.04, karon 1, „Gymnasiumin good Standing“ Jan
Caplovic.
360 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 61, karton 18, Dotazník o osobních poměrech zaměstnanců, PhDr. Vilém Fried.
361 Tamtéž, inv. č. 56, karton 17, Rozdělení předmětů a úvazků k 1.březnu 1945.
362 Air Training Corps, o těchto jednotkách je pojednáno v rámci kapitoly o mimoškolní činnosti.
363 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis učitelské porady /mimořádné/ konané 20. dubna 1942.
364 Tato organizace se školou dlouhodobě spolupracovala, kromě učitelské síly poskytovala i učebnice,
literaturu či jiné pomůcky.
365 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 61, karton 18, Dotazník o osobních poměrech zaměstnanců, Miss Mary Turpin.
366 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 27, sig. 600.03, karton 3, AZ, roč. 2, č. 10, 27.6.1945.
367 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 61, karton 18, Dotazník o osobních poměrech zaměstnanců, Miss Kathleen M. Burke.
368 Tamtéž, Miss Elizabeth Murray Mackenzie.
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pomáhaly při organizaci žákovských výprav, nacvičování divadla a podobných akcí. Miss
Mackenzie později působila jako vedoucí dívčího internátu, přičemž si mezi dívkami získala
velkou oblibu. Je vzpomínána jako žena s velkým srdcem, která by se pro děti rozdala 369,
kromě jiného je také naučila hrát pozemní hokej. Po skončení války dokonce po nějaký čas
pracovala na Pražském anglickém gymnáziu370.
Jak již bylo zmíněno, českoslovenští učitelé se podíleli na samotném vzniku školy.
Záhy vzniklo Sdružení čsl. učitelů a profesorů v Anglii. V jeho čele stáli hlavně učitelé-vojáci,
mezi členy ale patřili i učitelé československých státních škol371, kteří v rámci sdružení
přednášeli na britských školách a účastnili se sjezdů učitelů. Toto sdružení uznávaly i britské
odborné kruhy a bylo včleněno do britské organizace National Teachers Union in Great
Britain372. Učitelé se však organizovali i v rámci školy, v roce 1941 bylo v Hinton Hallu
ustanoveno Volné sdružení čsl. učitelstva, které se rozhodlo vydávat již dříve zmíněný školní
časopis „Naše škola“373. Později o této organizaci nejsou další zmínky.

4.4.2. Žáci
Škola začínala s téměř zanedbatelným počtem dětí, první rok jich na střední i národní
škole studovala necelá padesátka. Díky evidenčním akcím, jež pořádalo ministerstvo vnitra,
a díky vzrůstajícímu jménu školy, byl v posledním školním roce počet žáků téměř pětinásobný
(při srovnání s počtem dětí na střední škole v posledním školním roce; pokud by se připočítalo
i žactvo národní školy, jež se na podzim roku 1942 osamostatnila, šlo by ještě o vyšší číslo).
Kolik žáků ale tuto školu ve skutečnosti navštěvovalo, se pokusím shrnout v následující části.
Díky pozdějšímu rozdělení školy a neexistenci oficiálních statistik pro celé období trvání
369 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.91, karton 11, videokazeta , Abernant, pořad televize Prima o čsl. škole ve Velké
Británii, 2005.
370 Výroční zpráva státního anglického gymnasia v Praze II, za šk. rok 1947-1948, Praha, s. 8.
371 NA, MV-L, inv. č. 1505, sig. 2-8-35, karton 112, Referát pro pana ministra ze dne 19. listopadu 1942.
372 Tamtéž, inv. č. 1486, sig.. 2-8-15, karton 109, Sdružení učitelů profesorů, pedagogická činnost.
373 Tamtéž, inv. č. 1488, sig. 2-8-17, karton 109, Dopis učitelů čsl. státní školy ministrovi, č.j. 248/41
z 20.1.1941.
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školy je určení přesného čísla nesnadné. Pokusím se alespoň o základní sumarizaci, přičemž
se zaměřím na žáky střední školy, pro něž jsou dostupné alespoň některé statistiky.
První školní rok 1940/41 se vyznačoval nedostatkem statistik a celkovou
dezorganizací. Počet dětí byl nestálý, z 43 zapsaných bylo týden po zahájení výuky ve škole
35 dětí. Informace, že v této době bylo do školy dodáno dalších 30 lůžek naznačuje, že pro
ostatní zde do té doby nebylo místo, či se včas nedozvěděli o opětovně posunutém termínu
zahájení školy. Někteří žáci však odešli ještě před Vánoci374, počet se ovšem vyrovnával tím,
jak rodiče získávali povědomí o škole. Sborník, který škola vydala v roce 1941 k zakončení
prvního školního roku, uvádí celkový počet 55 žáků. Mezi dětmi byly také dvě narozené
v Anglii, Victoria a Alan, studovaly zde i děti narozené v Francii, Rakousku či Jugoslávii,
dnes již ale těžko určíme jejich rodinné zázemí.
Následující rok počet žáků mírně stoupl, celkem se přihlásilo 39 žáků a během
školního roku přistoupilo dalších pět žáků. Během roku 1942 počet přihlášek narostl natolik,
že došlo k rozdělení základní a střední školy. Do staronové střední školy v září roku 1942
přišlo 74 dětí, tedy o třicet víc, než kolik jich školu před prázdninami opustilo. Podzimní
soupis československých dětí z roku 1942 znamenal další příliv žáků, ještě během školního
roku 1942/43 přistoupilo čtrnáct žáků, do následujícího školního roku 1943/44 se už hlásilo
121 žáků, tj. o 33 žáků více než rok předcházející. Nárůst, byť mírnější, následoval
v posledním roce fungování školy, tehdy školu navštěvovalo až 144 dětí. Ke konci škola kvůli
počínající repatriaci zaznamenala mírný úbytek žáků.

374 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 2 a 3, karton 1.
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Tabulka č.3: Přehled počtu žáků na národní a střední škole v letech 1940-1945

1940/41

1941/42

1942/43

1943/44

Obecná

24

42

51

58375

Střední začátek roku

31

36

74

121

144

44

88

134

139

konec roku

1944/45

Prameny: Sborník školy z roku 1941376, Výroční zpráva za š. r. 1941/42377, zprávy ministerstva vnitra378
a protokoly o schůzích profesorského sboru379.

Z uvedené tabulky jasně vyplývá stále se zvyšující počet žáků, výraznější nárůst nastal
po evidenci československých dětí ve školním věku z podzimu roku 1942, zvyšování ale
pokračovalo i v posledním školním roce. Škola dokonce dostávala přihlášky i ve druhé
polovině školního roku 1944/45, kdy už bylo přijímání žáků bezpředmětné.
Celkový počet dětí, které alespoň po nějaký čas studovaly na této škole, byl přirozeně
vyšší. Ne všechny děti zde zůstávaly, některé nestačily látce, jiné brali rodiče domů z jiných
důvodů.380 Tyto počty nelze přesně zjistit, zvlášť pokud žáci dokončili jeden ročník a do
následujícího již nenastoupili. Určitým podkladem může být počet dětí, které vystoupily
v průběhu školního roku, ty jsou totiž stejně jako nově příchozí evidovány. Např. roku
1942/43 během školního roku školu opustilo 5 žáků (přišlo jich 17), o rok později to bylo
8 žáků (přišlo 20). Výjimkou je poslední rok, který je vzhledem k válečnému vývoji ojedinělý.
Počet je také nutno zvýšit o žáky, kteří školu ukončili, nejvyšší ročníky ale nebyly příliš

375 Stav na počátku školního roku, dalších 18 dětí bylo na mateřské školce.
376 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 4, sig. 300.02, karton 1, Sborník Československé školy ve Velké Británii, květen
1941.
377 AMZV, MZV-L, karton 362, Školství čsl.- Čsl. škola Whitchurch, Československá státní škola ve V.B.,
Výroční zpráva 1941/42, s.30.
378 NA, MV-L, inv. č. 1501, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, s.7. Data k březnu roku
1943. Tamtéž, inv. č. 1491, sig. 2-8-20, karton 109, Tabulka přírůstku dětí čs. státní školy národní Hany
Benešové.
379 Čísla byla čerpána vždy v první a čtvrté klasifikační porady daného školního roku. NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53,
karton 16.
380 Někteří rodiče vraceli děti zpět na britské školy, neb doufali, že dětem britské vzdělání poskytne lepší
možnosti do budoucnosti. Dle Tamtéž, inv. č. 49, karton 5, Dopis od rodičů ze dne 30. srpna 1941, č.j. 895.
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početné, počet absolventů se pohyboval kolem čtyř. Celkem tak školní výukou v různém
rozsahu prošlo jistě kolem dvou set žáků.

4.4.2.1. Mateřský jazyk žáků
Podle oficiální statistiky z výroční zprávy za rok 1941/42381 byla rodným jazykem
většiny dětí čeština. Ze 44 dětí v tomto roce studujících středoškolskou větev mluvilo česky či
slovensky 35 dětí, další skupinu tvořilo 6 dětí německých, po jednom zde pak byly
zastoupeny děti s angličtinou, francouzštinou a maďarštinou jako mateřskou řečí. Neznáme
ovšem kritérium, podle něhož byl „mateřský jazyk“ stanoven, zvlášť s ohledem na pozdější
statistiky ministerstva, ve kterých je angličtina jako rodný jazyk uváděna i u dětí, které již
zapomněly česky. Vzhledem k malému počtu žáků a neexistenci podobné statistiky pro další
roky není možno další srovnávání.
Zpětně rovněž nelze určit, jak děti opravdu mluvily. Prakticky po celou dobu existence
školy slyšíme nářky profesorů na špatnou, či vůbec žádnou češtinu studujících dětí, jednalo se
hlavně o děti na školu nově přicházející. Neznamená to ovšem, že se jednalo o děti
z nečeských rodin. Dlouhé odloučení od českého kolektivu vedlo k zapomínání rodné řeči,
markantní to bylo zvláště u dětí, které přicházely v posledních letech, tedy v době, kdy stálí
žáci mluvili obstojně česky.
Vzhledem k striktnímu dodržování češtiny resp. slovenštiny jakožto vyučovacího
jazyka je zřejmé, že škola nebyla určena pro děti německy mluvících Čechoslováků. Ti, jak
bylo zmíněno výše, se také většinou odklonili od politiky prezidenta Beneše, kterou škola
prosazovala. Přesto zde studovalo několik žáků německých, jejichž rodiče si přáli, aby děti
uměly mluvit česky a byly vychovávány demokraticky. O škole dokonce vyšel článek

381 AMZV, MZV-L, karton 362, Školství čsl.- Čsl. škola Whitchurch, Československá státní škola ve V.B.,
Výroční zpráva 1941/42, s.30.
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v německém listu Einheit382, který vydávala německá sociálně demokratická strana.
Samostatnou kapitolu pak představují děti v Anglii usedlých Čechoslováků, v rámci
školy šlo o menšinovou záležitost, ovšem jistě ne nezajímavou. Šlo především o menší děti,
tj. děti studující na obecné škole. Již v době založení školy a jejího působení v Camberley zde
studovaly čtyři děti narozené ve Velké Británii a stejný počet dětí narozených ve Francii.
Škola tak částečně plnila roli školy krajanské, otázkou zůstává, jaký vliv měla tato česká
výchova na navazující studium žáků na britských školách, které se přece jen od českých lišily
osnovou i přístupem k žákům.

4.4.2.2. Náboženství
Na složení žáků se přirozeně podepsalo celkové složení československé emigrace. Ve
škole byl nápadně vysoký podíl dětí židovského náboženství. V roce 1941/42 tvořili židé
43,2 procent žáků střední školy383, následující rok384, kdy se počet žáků téměř zdvojnásobil,
bylo izraelské náboženství stále nejčastější (34,5 %). Více jak 26 % žáků patřilo k římskokatolické církvi, 19,6 % k protestantské a 6,9 % k českobratrské církvi, zbylých 12,6 % bylo
bez vyznání. Pro další roky se statistika bohužel nedochovala a neexistují ani podklady,
z nichž by se dala vytvořit. I přes přírůstek dalších dětí lze předpokládat, že zde židovské děti
stále měly vysoký podíl. Procento žáků narozených v židovských rodinách bylo navíc zřejmě
ještě vyšší, mnozí rodiče totiž své děti nechali ještě v Československu pokřtít v domnění, že
dětem pomohou. Židovské děti byly také křtěny v rámci záchranných akci církevních
organizací. Přitom není jasné, zda se jednalo o děti z Wintonových transportů či o židovské
děti, jež se do Británie dostaly jinou cestou. Jisté je, že zde studovaly i děti z těchto transportů,
382 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 14, sig. 400.01, karton 2, Einheit, vol. 4, No 15, 17.July 1943, Zu besuch bei
unserem Kindern.
383 AMZV, MZV-L, karton 362, Školství čsl.- Čsl. škola Whitchurch, Československá státní škola ve V.B.,
Výroční zpráva 1941/42, s.30.
384 Údaje z počtu 87 dětí. Dle NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové,
zpráva o čsl. střední škole za školní rok 1942/43, s.34.
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že by jich byla většina ale někteří žáci ve svých vzpomínkách popírají385.

385 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 7, sig. 300.04, karon 1, „Gymnasiumin good Standing“ Jan Caplovic.
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4.5. Propagační a kulturní činnost školy
Při zakládání školy byly mezi jiným jmenovány i její propagační možnosti, které by
jakožto instituce zapojená do širší školské organizace mohla československému exilu přinést.
Jednalo se zvláště o získávání nových kontaktů. V tomto ohledu byla odlehlost ústavu od
Londýna nakonec spíše k užitku, škola navázala spolupráci se vzdělávacími institucemi
v severní Anglii a později ve Walesu. Zároveň díky častému stěhování působila na několik
městských komunit ve své blízkosti. Ve Whitchurchi, později v Llanwrtyd Wellsu a dá se
předpokládat že i v Malpasu, u kterého působila národní škola, vznikly kluby společnosti
Friends of Czechoslovakia386. Ostatně o stálém svazku města Llanwrtyd Wells s Českým
Krumlovem již byla řeč.

4.5.1. Styk s britskými školami
Již během prvního roku své existence škola navázala kontakty s britskými školami.
Užší kontakty se podařilo navázat zvláště s Grammar School ve Whitchurchi, která byla
prvním a díky blízkosti škol zcela přirozeným partnerem. Škola navazovala kontakty i se
vzdálenějšími školami, pravidelné styky udržovala se školami v Liverpoolu a Manchesteru.
Tyto svazky přinesly možnost vzájemných návštěv, přednášek či kulturní činnosti. První větší
akcí, která se v tomto směru uskutečnila, byl zájezd československé školy do Liverpoolu
6. června roku 1941. Uskutečnil se na základě pozvání dívčí školou Holly Lodge High School,
která zajistila prohlídku města a katedrály, žáky dokonce přivítal sám starosta města. 387
Tradiční součástí těchto návštěv byl krátký kulturní program388 s vystoupením přítomných
škol. Ač se škola přestěhováním do Walesu ocitla v celkem odlehlém kraji, kontakt
386 Tyto svazky ale zřejmě nebyli příliš silné, jak vyplývá ze zprávy o „znovu vzkříšení těchto svazků po
prázdninách v roce 1942. Dle AMZV, MZV-L, karton 362, Školství čsl., Čsl. škola Whitchurch, dopis
profesora Frieda Dr. Hníkovi, b.d.
387 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, roč. 2, č. 10, 27.6.1945.
388 Žáci předváděli hlavně tradiční české, slovenské či ukrajinské písně a tance, k tomuto účelu byli ušity
i jednoduché kroje.
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s britskými školami pokračoval, či spíše posílil. Nově byl navázán vztah s Llandovery
Country School389 z blízkého Llandowery.
V Llanwrtyd Wellsu byly také rozšířeny možnosti tělesné výchovy a vzniklo zde
kvalifikované chlapecké fotbalové družstvo, které se účastnilo školních zápasů (zápasy se sice
konaly již v Hinton Hallu, jejich počet se však v Llanwrtyd Wellsu značně zvýšil). Ani dívky
nezahálely, jezdily na turnaje pozemního hokeje. Tenisové turnaje se díky nepříznivému
počasí nekonaly příliš často. K dalšímu rozvoji kontaktů školy přispěla též práce studentského
kroužku, zvláště oddílu skautů a jednotky A.T.C., jež byly plně zapojeny do celobritské,
v případě skautů i celosvětové sítě. Žáci se tak jménem školy zúčastňovali kurzů a setkání
těchto organizací. Studenti též v rámci různých mezinárodních studentských akcí vystoupili se
svým programem v Edinburghu i v Londýně. Každoročně se také účastnili Mezinárodního dne
studentstva390, jenž připomínal uzavření českých vysokých škol 17. listopadu roku 1939.
Škola se také prezentovala pracemi žáků, ty byly vystavovány na charitativních výstavách,
které pořádal Trust Fund, Červený kříž a další organizace.
Styk se školou navazovaly i samotné britské školy, jejichž kantoři se z různých důvodů
zajímali o osud Československa. Na St. Mary's Road Central School v Manchesteru byl
dokonce pořádán tzv. Czechoslovak Project, v jeho rámci proběhlo několik přednášek391
o československých zvycích a dějinách, profesor Weir zde měl přednášku o československé
státní škole, britské děti také vařily česká jídla, zpívaly české písničky, výnos z akce byl určen
Československému

červenému

kříži.392

Profesoři

ze

školy

několikrát

přednášeli

o Československé republice, a to jak pro obyvatele přilehlých měst, tak pro britské školy.
Přednáškovou činnost tohoto druhu ovšem obstarávali především zaměstnanci školního
odboru ministerstva vnitra či informačního odboru ministerstva zahraničních věcí. Několikrát
389 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o 4. klasifikační poradě z 24. července 1944, Zprávy o činnosti.
390 Jak již bylo dříve zmíněno o jeho založení se zasloužil Ústřední svaz československého studenstva.
391 Mezi přednášející patřil pan Patzak a jeho manželka, rovněž paní Lustigová či redaktor W. Horn.
392 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 6, sig. 300.04, karton 1, Interrim Report on progress in the Czechoslovak Project at
St. Mary's Road Central School, Newton Heath, Manchester.
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došlo k pokusu navázat s žáky československé školy korespondenční vztah393, zájem o něj
měly jak školy britské, tak školy americké. Ze stále se opakujících urgencí je ale zřejmé, že
žáci československé školy o tento kontakt nejevili větší zájem, na druhou stranu např. skautky
z československé školy vedly čilou korespondenci se skautkami britskými.

4.5.2. Kulturní akce
Pozornost Britů přitahovaly i mnohé školou pořádané kulturní programy, většinou šlo
o pouhé rozptýlení jednotvárného denního režimu školy, některé se ale konaly přímo pro
„Britské přátele“. Pravidelné koncerty pořádala učitelka zpěvu, operní pěvkyně Růžena
Herlingerová. Méně často pak byly na škole pořádány koncerty umělců z Londýna, několikrát
přijela pianistka Líza Fuchsová, houslista Jan Šedivka, vystupovaly zde i vojenské kapely394.
Pro obyvatele škole blízkých měst, tj. nejdříve Whitchurche a později Llanwrtyd Wellsu, byla
pořádána představení u „čaje“. Původně nedůvěřivé obyvatele Llanwrtyd Wellsu si tak žáci
získali svým podáním welšské hymny, samozřejmě ve welštině. „Za tu krátkou dobu, co je
škola ve Walesu, získala si zde již tolik přátel, že téměř z každého domu z Lanwrtyd Wellsu,
byl na oslavě přítomen alespoň jeden host.“395 Představitelé města byli zváni i na oslavy
pořádané k českým svátkům či výročím, kdy byl rovněž pořádán menší kulturní program. Na
oplátku byli žáci seznamováni se svátky typickými pro britské obyvatele. V Llanwrtyd Wellsu
byly vztahy s místním obyvatelstvem zvláště vřelé, žáci proto při ukončení posledního roku
činnosti školy pro obyvatele uspořádali rozlučkový koncert.396
Dne 28. října se pravidelně slavilo výročí založení první republiky, v Hinton Hallu
kladly děti v době dušiček květinový věnec na hrob padlého čsl. vojáka397. K tradičním
393 Nepovedlo se například navázat korespondenci z dívkami v Honor oak school, Rosemead, Reigare Road,
Redhill (Surrey). Dle NA, ČSSŠ VB, inv. č. 49, karton 5, dopis od Dr. Feierabenda, čj. 116/41.
394 Tamtéž, karton 6, Dopis velitelství čsl. sam. brigády ve Velké Británii z 19. července 1942, č.j. 723.
395 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 7, sig 300.04, karton 1, článek 20. říjen na čs. střední škole, d.b.
396 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o štvrtej klasifikačnej porade z 25. června 1945, Přehled činnosti
397 V blízkosti této budovy se totiž původně nacházel jeden z táborů československých vojáků.
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listopadovým oslavám patřil 11. listopad, den ukončení první světové války, a 17. listopad
jako vzpomínka na osud československých studentů. V době, kdy nebyl žáky pořádán žádný
jiný kulturní program, zůstala největší událostí mikulášská zábava, kulturní program byl
doplněn rozdáváním dárků, jež škola získala díky charitativním organizacím. Připomínala se
také výročí významných Čechů, většinou spojená s přednáškami o jejich činnosti, slavily se
narozeniny Bedřicha Smetany, uctěna byla památka na tragickou smrt M. R. Štefánika,
zmiňovány byly i významné historické události, zvláště pro Československo kritický
15. březen. Časem byly do programu připojeny i významné svátky spojenců, americký
4. červenec či výročí ruské revoluce. Chybět nemohly ani oslavy narozenin prvního
prezidenta Tomáše Garigue Masaryka či současného prezidenta Beneše, 28. května. Velké
slavnosti se pořádaly v roce 1944 k jeho šedesátinám, zvláštní číslo věnovaly prezidentovi
i Abernantské zprávy398.
Pro děti bylo významnou událostí promítání filmů. Žáci zprvu docházeli do blízkých
biografů, později bylo zařízeno promítání přímo ve škole. Za spolupráce s British Councilem
a Ministry of Information399, které dodávaly potřebné přístroje, zde byla jednou měsíčně
promítána řada krátkých filmů. Kromě cestopisů a vzdělávacích filmů, mohli žáci díky
promítání po dlouhé době spatřit zákoutí českých měst. Program většinou vyvažoval nějaký
film s příběhem pro menší děti. Filmy na toto promítání zapůjčoval British Council či
československá exilová vláda.
Vzhledem k odlehlosti školy od Londýna se vítaným rozptýlením staly návštěvy.
Nejčastěji sem přicházeli pracovníci ministerstva vnitra či ministerstva zahraničních věcí,
kteří kontrolovali stav školy a zároveň žákům přednášeli o Československu, válečné situaci či
jiném aktuálním tématu. Školu navštívil i prezident Edvard Beneš, 11. července 1941 přijel
s chotí na závěr prvního školního roku. Paní Benešová pak školu navštívila ještě jednou, když
398 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 32, sig. 600.03, karton 3, Abernantské zprávy, roč. 1, č. 14, 28.5.1944.
399 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zápis o 3. klasifikační poradě z 22. května 1944.
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se vracela z oslav otevření národní školy v Measfen Hall.
Jménem školy žáci vystupovali i během prázdnin. V Londýně se zapojovali do
kulturního dění československých emigrantů. První výraznější akce ve spolupráci s jinou
organizací proběhla o Vánocích roku 1943. Pro nedostatek elektrického proudu400 začaly
vánoční prázdniny dříve, než měly, žákům dlícím v Londýně se naskytla možnost navštívit
taneční zábavu401 pořádanou Domovem mládeže402. S Domovem mládeže bylo domluveno též
několik přednášek o současných a budoucích problémech.403 Spolupráce probíhala
i s Československým institutem v Londýně, některé akce byly pořádány ve spolupráci
s Klubem žen404.

4.5.3. Škola v médiích
Motto: „Zůstává radostným faktem, že máme ve Velké Británii svou, československou školu,
vedenou duchem Komenského, svobodnou školu, o kterou byla naše mládež doma dočasně
Hitlerem připravena.“405
Mezi vítané návštěvy na škole patřili reportéři, jejich články pak do světa šířily zprávu
o ojedinělém úkazu, jakým byla existence československé školy v Británii. Na podzim roku
1944406 si ministerstvo zahraničních věcí dokonce nechalo natočit krátký propagační film. 407
Jeho režisérem byl Jiří Weiss. Pod názvem „Children in Exile“ seznamoval diváka s existencí
střední státní školy v Llanwrtydu a jejím denním řádem, zdůrazněno bylo vydávání učebnic
i studentské aktivity, jakými byl Spolek čsl. středoškoláků či organizace A.T.C. Film je
400 Tamtéž, Zpráva o kroužku československých středoškoláků za první pololetí školního roku 1943/44, s. 3.
401 Tamtéž, inv. č. 50, karton 16,4. schůze výboru, 21.11. 1943.
402 Sídlila na Pembridge Villas 19, Londýn, W 11.
403 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zpráva kroužku čsl. středoškoláků za první pololetí školního roku
1943/44, s.4.
404 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za
školní rok 1942/43, s.38.
405 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 7, sig 300.04, karton 1, článek „Československá škola ve Velké Británii, b.d.
406 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o první klasifikační poradě za školní rok 1944/45 z 15. listopadu
1944, Zpráva o činnosti.
407 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.91, karton 11, videokazeta, „Children in Exile“.
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namluven anglicky, byl tak jistě určen pro britské diváky. Zda a kde byl tento film promítán,
není známo.
Tisk byl se školou spojený od samého začátku, byl to hlavně časopis Čechoslovák,
který inzeroval založení školy a posléze rodiče pravidelně informoval o novinkách ze školy.
Čechoslovák jakožto tiskovina podporovaná čsl. exilovou vládou pečlivě propagoval
československou školu u široké obce jeho odběratelů, několikrát škole věnoval celou stránku
s řadou fotografií. Takto rozsáhlé články většinou popisují život ve škole, obsahují rozhovor
s ředitelem, žáky a několik strastiplných příběhů žáků. Informace o škole se však objevily
i v jiných československých tiskovinách, jakými bylo například Nové Československo nebo
i časopis vedený německými emigranty, Einheit. Propagaci školy mezi krajany zajišťovalo
také české vysílání BBC. V rozhlase se děti prezentovaly nazpíváním československých
koled408 či žákovskou hrou „V mnichovské pivnici“409. Posluchači byli též seznámeni s výukou
školy, vysílala se zde totiž ukázková hodina angličtiny a češtiny.410
Školský odbor ale neponechával nic náhodě, o akcích školy byla kromě
československých tiskovin informována i média britská. Článků vycházelo poměrně dost, byť
většina z nich obsahovala identické informace. Ve většině článků je škola líčena jako určitý
druh „atrakce“, kde děti mluví jak česky, tak anglicky a welšsky. Často byl zdůrazňován nízký
věk učitelů, mezi nimiž vynikal vojácký vzhled ředitele a profesor Weir se svým životním
příběhem. Místní tisk také informoval o kulturních akcích školy, autory těchto článků byli ale
především sami profesoři školy. Výjimečnou příležitost411 pak představoval dar medu, jež
československým školám věnovala princezna Alžběta na jaře roku 1943412. Britské listy se též
zmiňovaly o stavu československého školství obecně, k britskému čtenáři se tak dostalo
408 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zpráva o činnosti od 26/XI. do 8/II. 1943.
409 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za
školní rok 1942/43, s.33.
410 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o poradě sboru z 5. února 1942.
411 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za
školní rok 1942/43, s.38.
412 MÚ AV, EB II., inv. č. 722, sig. EB L 74, karton 312, Dar medu od anglické královny.
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vylíčení potlačování československého školství v protektorátu. Tato otázka byla ovšem
otevřena i v souvislosti s britskou školní reformou, jejíž realizace probíhala v roce 1944.
V této souvislosti došlo ke znovuobjevení anglického působení Jana Amose Komenského.
Ne všechny reakce však byly pozitivní. Již 17. listopadu 1940 Sunday Dispatch otiskl
fotku hrající si československé mládeže s titulkem „Who pays for it?“413. Na několika řádcích
byla pak kritizována skutečnost, že československým dětem nad 14 let se zdarma dostává
vzdělání, zatímco britské děti stejného věku již pracují. „Why are they not doing something to
help this country, which has given them shelter?“. V době zřizování školy šlo o velmi
nepříjemnou záležitost, na článek proto reagoval přímo ministr Juraj Slávik414 a dostalo se mu
ujištění, že se nejednalo o útok na československou školu jako takovou, nýbrž na skutečnost,
že chlapci schopní vojenské služby „zůstávají nečinní“415, zatímco je jich třeba ve válečném
úsilí. Další články s takto útočným charakterem se v materiálech nedochovaly, i když anglický
tisk dění na škole ne vždy plně schvaloval. V roce 1943 se redaktor jedněch britských novin
podivuje nad množstvím 12 učitelů na 70 žáků416, pětkrát překračujícím britský standard.
Propagační činnost školy byla v celku úspěšná, škola získala mnohé kontakty
a přivedla několik škol k živému zájmu o Československo, i když tento zájem byl patrně
podpořen již předešlým zájmem tamních učitelů. Díky působení školy se tak rozšířilo
povědomí o české kultuře a Československu vůbec. Škole se podařilo proniknout do života
Angličanů žijících v jejím nejbližším okolí, a tím si je určitou měrou zavázala v podobě klubů
Friends of Czechoslovakia. Škola samozřejmě nebyla jedinou institucí, která tento vztah
budovala, díky široké společenské činnosti svých žáků ovšem pronikala i tam, kam se
oficiální orgány nedostaly.
Toto nově vzniklé pouto bohužel nedošlo širšího využití, po návratu do vlasti bylo
413 AMZV, MZV-L, karton 356/I., Osvěta 1940, Tiskové věci, článek Sunday Dispatch.
414 Tamtéž, dopis ministra Dr. Juraje Slávika z 19. prosince 1940.
415 Tamtéž, dopis od Sunday Dispatch z 21. listopadu 1940.
416 NA, MV-L, inv. č. 1044, sig. 2-8-39, karton 112, článek News Review z 28. ledna 1943. List uvádí, že na
britských školách je na jednoho kantora 30 žáků.
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třeba řešit „důležitější věci“ a únorový převrat zamezil intenzivnějšímu vztahu s Velkou
Británií. Britské školy přesto projevovaly zájem o poválečné Československo, v obnovené
republice pořádaly přednášky o Británii a školám zprostředkovali starší radiové rozhlasové
přístroje pro školní využití.417

417 AMP, fond Gymnasium Krásnohorská, Dopis od Zemské školní rady č.j. 347/1947.
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4.6. Mimoškolní činnost
Škola působila ve Velké Británii čtyři školní roky, díky internátnímu systému zde děti
trávily většinu svého času, bylo tedy přirozené, že zde vznikaly studentské spolky a různé jiné
organizace. Ze starších žáků byl například zřízen samostatný hasičský oddíl418, někteří
studenti se přihlásili i do místní Home Guard (domobrana). Při škole fungoval pěvecký sbor.
Spojení národní a střední školy ovšem přinášelo společenství s rozličnými zájmy, menší děti
také potřebovaly pevnější vedení učitelů. Studentská činnost se tak plně rozvinula až po
oddělení národní školy. Tím se zvýšil průměrný věk žactva, projevovaly se zde sice rozdíly
mezi nižším a vyšším gymnáziem, oproti předchozímu stavu se ale situace značně zlepšila.

4.6.1. Kroužek československých středoškoláků
Motto: „Pokus o zavedení školního odznaku nebyl z technických důvodů proveden, ale jsem
stále názoru, že by stál za to.“419

Z podnětu profesora Arthura Weira420 byl na podzim 1942 v Hinton Hallu založen
„Kroužek československých středoškoláků“. Ač kroužek vznikl jako kroužek debatní, časem
mu byly přiděleny jisté pravomoci studentské správy. Spolek měl sloužit k vybudování užšího
kontaktu mezi žáky a k vzájemné komunikaci, jeho členy zůstávali i žáci, kteří školu již
ukončili.421 Činnost kroužku se postupně rozvíjela, vznikly díky němu školní noviny, jeho
členové pořádali zájezdy na mezinárodní sjezdy.422 Kroužek organizoval též kulturní
a sportovní činnost žáků. Spolek nakonec zastřešoval i ostatní žákovské organizace, staral se
o žákovskou správu internátu, dohlížel na organizaci skautů i oddílu A.T.C. (Air Training
418 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za
školní rok 1942/43, s.33.
419 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, Zprávy za druhé pololetí roku 1944/5 z 28.6.45.
420 Tamtéž, Zápis o poradě sboru z 7. září 1942.
421 Tamtéž, Závěrečná klasifikační porada z 7. července 1943, Zpráva Kroužku čsl. středoškoláků za první rok
1942/43.
422 Tamtéž.

124

Corps), díky jeho přímluvě vznikaly i odborné kroužky. Dlouhodobým problémem kroužku
byl nezájem širšího okruhu žáků, kteří by se podíleli na jeho činnosti, v zásadě bylo aktivních
jen pár jedinců.
Hlavní doba rozvoje kroužku nastala v Llanwrtyd Wellsu. V roce 1943/44 byla již
pevně stanovena jeho struktura, žáci si sami volili výbor, a to předsedu, místopředsedu
a jednatele (či tajemníka) a předsedy jednotlivých odborů. Těch bylo celkem 7. Mezi odbory
patřil odbor debat starších žáků, obor debat mladších žáků, odbor zábav, sportovní odbor,
redakce Abernantských zpráv, divadelní odbor, odbor hudebních večírků. Každý týden se
měla konat dvě debatní odpoledne423, jedno pro starší a druhé pro mladší žáky.424.
Nepravidelně, téměř výlučně v sobotu, byly pořádány víkendové zábavy, na nichž se podílel
divadelní sbor školy či později založený školní orchestr.
Při Kroužku československých středoškoláků také vznikaly zájmové skupinky.
V lednu roku 1944425 byl založen přírodovědecký kroužek. Původně měl mít několik oborů
podle zájmu žáků, jichž se přihlásilo dvacet pět. Postupem času ale zůstalo jen pět žáků, kteří
se spojili do mikroskopického a meteorologického oddělení, které za podpory školy
vybudovalo v blízkosti školy meteorologickou stanici.
Jak již bylo zmíněno, měl kroužek velký podíl na žákovské samosprávě. Její
organizace sice od roku 1942 pokročila, nebyla ale ještě zcela vyspělá, což dokládá
i nezdařený pokus o žákovský soud426. Mnohokrát je také zmiňováno, že se činnosti věnovalo
jen několik žáků, zatímco zbytek trpně přihlížel. „Celkový postoj většiny ke škole se zlepšil.
Nedošli jsme sice ještě k stadiu, v kterém bychom s úsměvem řekli: „Ano, já jsem
z Abernantu“, ale zlepšení je vidět v tom, že mnozí, když jsou o to požádáni, pomáhají

423 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 50, karton 16, Zápis 1. schůze výboru z 1. února 1943
424 Tamtéž, Zpráva kroužku čsl. středoškoláků za první pololetí roku 1943/44.
425 Tamtéž, s.3.
426 Tamtéž, Zápisy kroužku čs. středoškoláků ve VB, kniha 1, s.63, Zápis o soudu ohledně rozbití pingpongového stolu, 1. října 1943.
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ochotně při nejrůznějších příležitostech. Schází však pořád ta iniciativa.“427 Činnost kroužku
prospěla též rozšíření češtiny.428 Školní noviny byly psány česky, debaty i většina kulturního
programu probíhaly rovněž v češtině.

4.6.2. Debatní činnost
Významnou součástí činnosti spolku byly pravidelné debaty. Jejich čas byl pevně
stanoven a žáci se na ně předem připravovali. Debaty zpravidla navazovaly přímo na
přednášku k danému tématu, kterou přednesl někdo z profesorů či žáků. Výjimku
představovaly debaty „tahané z klobouku“, tedy na lehčí témata, jež si žáci sami zvolili.
Zájem o debaty byl zprvu celkem obstojný, navštěvovalo je kolem dvaceti žáků429, často se
jich zúčastnilo také několik profesorů, přičemž pro kontrolu se vždy účastnil alespoň jeden.
Koncem roku se ovšem počet debatujících vzhledem k letnímu počasí a s ohledem na
závěrečnou klasifikací snižoval.430
Témata debat zabírala zcela neomezené pole otázek, což vyplývá z dochovaných
seznamů témat debat z let 1942 až 1945, od závažných témat, jakými bylo vypořádání se
s poraženými Němci či rozdíl školských systémů Británie a Československa, po diskuse na
téma, zda mají lidé používat kosmetické přípravky či kouřit. 431 Diskutovalo se i o filmech,
které žáci zhlédli. Profesoři se snažili žáky vést k vážnějším tématům432, jakými byl například
blok témat jako Je klasické vzdělání na školách důležité?, Zlepšuje se svět?433, Jak si
představujete život po válce?434, probírala se též otázka postavení ženy ve společnosti.
427 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, Zpráva kroužku čs. středoškoláků za druhé pololetí šk. r. 1944/45 ze dne
28. června 1945
428 Tamtéž, Zpráva o 4. klasifikační poradě z 24. července 1944.
429 Počet posluchačů ale nebyl vždy zaznamenán, dá se předpokládat, že debaty pořádané profesory či externími
přednášejícími byly víceméně povinné.
430 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zpráva kroužku čs. středoškoláků za druhé pololetí šk. r. 1944/45 ze
dne 28. června 1945
431 Tamtéž, inv. č. 50, karton 16.
432 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zápis o čtvrté klasifikační poradě z 24. července 1944, Internátní zpráva.
433 Tamtéž, inv. č. 50, karton 16, Zápisy kroužku čs. středoškoláků ve VB, kniha 1, s.58, Zápis o debatě
Zlepšuje se svět?
434 Tamtéž, s. 66, Zápis o debatě Jak si představujete poválečný život.
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Politická témata ovšem žáky příliš nebavila a vedla k snižování počtu debatujících.
Zajímavé jsou otázky týkající se vztahu žáků k Velké Británii. V rámci debat
byly několikrát řešeny rozdíly československého a britského školství, poprvé v říjnu roku
1942, o rok později, 10. 9. 1943, při debatě na téma Poměr žáka ke škole435 popisovali žáci
anglickou školu jako více zaměřenou na individualitu člověka, zatímco v československé
škole postrádali osobní kontakt. Sami zároveň dodávali, že na československé škole v Británii
je kontakt s profesory užší a že by rádi propagovali zavedení systému internátních škol
v Československu. V červnu roku 1944 se řešila otázka Je Anglie ideální země?436. Debata se
zabývala spíše počasím či chozením po trávníku, přesto ano nehlasoval nikdo, ne zvolilo
14 žáků, osm se zdrželo hlasování. Dojem, jaký zanechali Angličané na studenty, pak popisuje
několik historek vytištěných v Abernantských zprávách. Hlavní roli v nich většinou hraje
jídlo, jež se nedá jíst, nebo různé zvyky Angličanů. Mezi oblíbené patřilo stání ve frontě,
tj. queue.437 Vzhledem ke složení žactva je zajímavá rovněž debata o antisemitismu438, mezi
názory zarazí typické zažité představy o židovstvu, i když v tomto případě se zřejmě jednalo
o tradiční přístup k debatě, kdy jsou proti sobě postaveny kladné a záporné body k tématu.
V rámci těchto debat přednášeli rovněž učitelé o svých oborech. Zásluhou Miss
Burke byly pořádány debaty s britskými organizacemi. V dubnu roku 1943 se konala velká
meziškolní debata na téma Je věčný mír možný?, na níž se kromě čsl. školy podílely školy
z Manchesteru a Whitchurche439. V červnu téhož roku proběhla debata na téma Práce žen po
válce440 za účasti ATS, WAAF, WLA441 a místního Youth clubu. Miss Mackenzie pak žáky ve

435 Tamtéž, s. 38, Zápis o debatě Poměr žáka ke škole.
436 Tamtéž, s. 56, Zápis o debatě Je Anglie ideální země.
437 Tamtéž, inv. č. 31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, 1944, č.15 z 10. června 1944.
438 Tamtéž, inv. č. 50, karton 16, Zápisy kroužku čs. středoškoláků ve VB, kniha 1, s. 54, Zápis o debatě
Antisemitismus.
439 Účastnily se jí školy Manchester Grammar School a Whitchurch Grammar School. Dle tamtéž, inv. č. 53,
Zpráva za 3. klasifikační období roku 1942/43.
440 Tamtéž, Zpráva o 4. klasifikační poradě z 19. června 1943, Zpráva o činnosti.
441 Jedná se o ženské pomocné organizace: Auxiliary Territorial Service, Women's Auxiliary Air Force, The
Women's Land Army.
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svých přednáškách seznamovala s americkými reáliemi. Významné postavení měly
i přednášky shrnující válečný vývoj, vysvětlující význam jednotlivých smluv a postupu
armád. Každý leden byly tyto informace shrnuty v pravidelné přednášce Ing. Komínka.
Kromě toho byly pořádány tzv. Brain Trusty442, v jejichž rámci profesorský sbor odpovídal
žákům na jejich otázky. Zváni byli i externí přednášející443, jejich počet se zvyšoval
s očekávaným koncem války. Ve školním roce 1944/45 proběhla série přednášek, v jejímž
rámci byli žáci informováni o stavu v Československu a o své budoucí úloze v rámci
obnovení předválečného stavu. Ze zápisů je zřejmé, že si žáci plně uvědomovali těžké
postavení, jež je v novém Československu čeká, živě se zajímali o svou budoucnost
i o budoucnost státu. Tyto přednášky ovšem spadaly na dobu před odjezdem do vlasti, tedy na
druhou polovinu školního roku, kdy zájem o debaty tradičně opadal, účastnili se jich tak
pouze žáci s živým zájmem o věc, nelze tedy podle nich hodnotit školu jako celek. „Litujeme,
že právě v době tak důležité pro nás, většina žactva úplně ignorovala tuto složku našeho
celkového vzdělání.“444
Některé zápisy z debat dokonce obsahují záznam o hlasování, jimiž debata končila. Ač
všechny debaty nedospěly k jednoznačnému výsledku, či tyto výsledky nebyly postaveny na
zcela logických argumentech445, jistě přispívaly k rozvoji osobností žáků. Přínosné byly též
debaty s profesory, díky nimž žáci nahlédli na problematiku i z druhé strany.

442 Tamtéž, inv. č. 50, karton 16, Zápisy kroužku čs. středoškoláků ve VB, kniha 1, s.51, Zápis o debatě Brain
Trust o Československu.
443 Tamtéž, s. 70, Zápis o debatě, velvyslanec Maxa odpovídá na otázky, tamtéž, s. 72, Zápis o debatě, pan
redaktor Nový odpovídá na otázky, tamtéž, kniha 2, s. 8, Zápis o debatě, pan ministr Slávik mluví
o Buchenwaldu.
444 Tamtéž, inv. č. 53, Zpráva kroužku čs. středoškoláků za druhé pololetí šk. r. 1944/45 ze dne 28. června 1945
445 Mezi názory se objevovali i argumenty, že v Anglii „je nuda“ či že příliš prší.

128

4.6.3. Abernantské zprávy
Motto: „Vzpomínáme, jak doma mnozí zakabonění ředitelé a profesoři pronásledovali
žurnalistické pokusy našich středoškoláků. - Tak to je tedy pokrok!“446
V rámci kroužku byly vydávány také školní noviny - Abernatské zprávy. Jejich vzniku
ovšem předcházelo několik neúspěšných pokusů o zavedení studentského časopisu.
Publikační činnost žáků začala v roce 1942 v Hinton Hallu, tohoto roku byla vydána „Sbírka
básní Hintonhallských“, ručně psaný spisek sešitové formy obsahující svérázné básně ze
života školy. Jedná se vlastně o přebásnění hintonhallských nešvarů. Tón, jakým je pojednáno
o učiteli Čapkovi447 či řediteli Havlíčkovi, čtenáře přesvědčí, že nešlo o oficiální dílo.
Následující pokus o vydání pravidelného školního časopisu představovaly „Nedělní
humory“448. Přestože škola tuto činnost podpořila, obsah byl zřejmě podobného ražení jako
básně, časopis měl totiž obsahovat zábavné příběhy ze života školy, a jak později hodnotila
redakce AZ: „Ač i tehdejší časopis procházel již jakousi cenzurou, prošly tehdy věci, o nichž
by se nám dnes již ani zdát nesmělo.“449 První číslo humorů vyšlo 11. října 1942. Bylo ještě
ručně psané, získalo si oblibu a žáci do něj ochotně přispívali. Redakce tak záhy od ředitelství
dostala psací stroj. Časopis vycházel ve třech výtiscích, jeden byl v hale, kde k němu měli
přístup všichni žáci, druhý ve sborovně a poslední byl ukládán do redakčního archivu.
V prosinci téhož roku byl však časopis nahrazen nástěnnými novinami vycházejícími pod
názvem „Volání trosečníků“. Tyto „noviny“ sestavené z článků, výstřižků a obrázků měly jen
dvě čísla, z nichž poslední vánoční viselo v hale až do Velikonoc a vyvolávalo tak posměch
spolužáků.
446 NA, Sb ČŠ-VB, inv. č. 33, sig. 600.7, karton 5, článek, nové Československo 1.4.1944, „Historky o lidech
a věcech“
447 Z toho se dá dílo datovat do doby, kdy byla ještě národní škola spojena se školou střední, tedy do konce
školního roku 1941/42 .
448 Dle tehdy zveřejného úvodníku měl podávat „žactvu ukázku humoru, který se každodenně v Hinton Hallu
vyskytuje.“
449 Historie školních časopisů je vylíčena v NA, Sb ČŠ-VB, inv. č. 27, sig. 600.03, karton 3, AZ , roč.2, č. 10,
27. červen 1945
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Následující rok, po stěhování do Llanwrtyd Wellsu, se tradice školních časopisů
obnovila. Byl zde založen časopis „Abernantské zprávy“, zkracován jako AZ. První čísla byla
stejně jako „Volání trosečníků“ nástěnná, celkem takto vyšlo 5 čísel450. Pro velkou oblibu mezi
žáky byl redakci propůjčen cyklostylovací stroj a 6. číslo ze dne 19. ledna 1944 vyšlo ve
větším nákladu v sešitové podobě. Původně šlo o čtrnáctideník, jednotlivá čísla ale vycházela
nepravidelně poté, co se podařilo sebrat články451, jež by zaplnily celých 12 stránek. Obsah
byl rozmanitý, byly zde publikovány příběhy a úvahy žáků, recenze na knihy, rovněž zde
vyšlo několik poučných článků na celkem náhodná témata.452 Poslední dvě strany byly
pravidelně věnovány informacím o sportovních výsledcích školy a oddílu hádanek a tajenek.
Od 15. čísla zde také pravidelně pod názvem „Škola den ode dne“ vycházela kronika školy.
Nesloužila jen k pouhým informacím o konaných akcích, ty tu byly zpravidla také
zhodnoceny po organizační i obsahové stránce. Na stránkách časopisu se tak nejednou
rozhořela debata o kulturní činnosti či o stavu češtiny na škole. Podstatnou část tvořily také
informace o světovém dění. Byl tak zčásti nahrazen bulletin, který, zřejmě z péče učitelstva,
vycházel každé ráno a přinášel žákům informace o aktuálním dění. Několikrát, zvláště ve
vánočních číslech, vyšly anglicky psané přílohy.
Časopis se vydával ve 120, později ve 130 kopiích, byl prodáván po třech pencích
žákům školy i dalším zájemcům453, zasílán byl zvláště bývalým studentům do vojenských
táborů.454 Za rok 1943/44 bylo vydáno celkem 17 čísel, celkový výnos činil 6 liber.455
V následujícím školním roce vyšlo 10 čísel, časopis tedy vycházel pravidelně každý měsíc
a výnos na konci školního roku činil 11 liber 13 šilinků a 3 pence.456 Celkově tak ve Velké
450 Často je uváděno čísel šest, ale první zachované číslo tištěné má pořadové číslo 6.
451 Stálé nabádání redakce, aby žáci přispívali vlastními články, totiž nepřineslo větší odezvu.
452 Psalo se zde o vojenských taktikách, generálech ale i o Petru Divišovi či o objevení penicilinu.
453 Ve školním roce 1944/45 odebíralo AZ 25 mimoškolních odběratelů. NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16,
Zpráva kroužku čs. středoškoláků za I. pololetí školního roku 1944/45.
454 Ti také občas do časopisu přispěli svými články.
455 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 50, karton 16, Zápisy kroužku čs. středoškoláků ve VB, kniha 1, s.60, Zápis planetární
schůze z 25. července 1944.
456 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zpráva kroužku čs. středoškoláků za druhé pololetí šk. r. 1944/45 ze dne
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Británii vyšlo 27 čísel AZ. Časopis se stal určitým symbolem školy a vycházel i u příležitosti
setkání žáků. V Praze 1. června 1946 tak vyšlo celé číslo včetně anglické přílohy, tradice pak
byla obnovena k 40. výročí založení školy roku 1985.
Časopis měl vlastní redakční radu. V době založení AZ stál v jejím čele Ota Bondy,
mezi další redaktory patřili Jarmila Ečerová, Blanka Stránská, Hanuš Šnábl, Jan Sládek, Petr
Stross a Jan Wolt.457 Redaktoři většinou zůstávali rok od roku stejní, šlo ale o studenty vyšších
ročníků, takže někteří z nich odcházeli. Od školního roku 1944/45 se šéfredaktorem stal Petr
Stross a redakci tvořili Arlett Katzová, Jan Wolt, Vláďa Kopecký a Hanuš Šnábl. Vzhledem
k nízkému počtu prací dodávaných ostatními žáky se časopis stal dílem pouze těchto několika
jedinců. Ač časopis vycházel s podporou školy, učitelé se na jeho vydávání nepodíleli.
Výjimkou byl učitel češtiny Alois Krušina, který kontroloval jazykovou správnost textů.
Časopis, který měl poměrně velkou základnu odběratelů, byl také školou do jisté míry
cenzurován, ale jinak byli učitelé „wise enought to ignore the whole business“458.

4.6.4. Kulturní akce
Velký zájem žáků přinášely zábavy nejrůznějšího druhu. Se založením spolku se tyto
akce staly do jisté míry pravidelnými, na školní zábavy byl vyhrazen sobotní večer. Jejich
program se skládal z divadelních vystoupení, skečů, hudební produkce, nebo šlo o pouhé
taneční večery. Pro velkou oblíbenost mezi žáky byla snaha pořádat je každý týden, díky tomu
ovšem chyběl čas na přípravu a kvalita jednotlivých vystoupení kolísala natolik, že byly
školou nakonec omezeny. Kroužek pak musel dopředu předkládat program a zaručit se za jeho
kvalitu. Počet vystoupení tak časem klesal, ve školním roce 1944/45 jich bylo jen několik, což
se ovšem opravdu výrazně projevilo na jejich kvalitě.

28. června 1945.
457 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 50, karton 16, Zpráva kroužku čsl. středoškoláků za první pololetí roku 1943/44.
458 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 33, sig. 600.7, karton 5, přehled AZ v archivu a krátká historie.
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Program obstarával divadelní odbor. V rámci divadelního kroužku žáci nacvičovali
krátké hry, či útržky ze známých her, některá vystoupení si žáci také sami psali. Divadelní
činnost podporovala Miss Burke, jež pro žáky několikrát pořádala přednášky o divadle, jichž
se účastnili britští divadelní herci.459 V její práci pak pokračovala Miss Mackenzie a profesor
Fried460, kteří se podíleli na přípravě představení v posledním roce. Častou položkou na
programu byly skeče T. Schlesingera, zprvu byly psány anglicky, později ale tvořil i v češtině,
nejlépe hodnoceným byla „Prodaná láska“461. Kratší hry v zimě roku 1942 sepsal žák
V. Bernášek462, kromě hry „Voskovec a Werich hledají poklad“ to byla velice úspěná hra
„V mnichovské pivnici“463, jež byla později natočena pro československý rozhlas464. Kroužku
bylo vyčítáno, že nevolí hry českých autorů. Herci se ale museli omezovat na dostupné hry,
hru Antonína Čechova „Nabídka k sňatku“ tak musel z anglického překladu do češtiny převést
Hanuš Šnábl465. Hrály se zde také hry Shakespeara466 a Karla Čapka, např. úryvek z R.U.R.
a Loupežník467.
Na sobotním programu se také podílela studentská kapela468, vznikla počátkem
školního roku 1943/44 a ve zprávách je nazývána orchestrem, v jeho čele stál J. Sládek469.
Byly organizovány i čistě taneční zábavy, při nich se ovšem projevil rozdíl mezi vyššími
459 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zápis o závěrečné klasifikační poradě ze dne 7. července 1943, Zpráva
o činnosti. Miss Burke pořádala i další kulturní akce březnu roku 1943 to byli např. ukázky anglických tanců
za pomoci místního Klubu pro pěstování národních tanců Whitchurch. Dle tamtéž, Zpráva o činnosti za třetí
klasifikační období š. r. 1942/43.
460 Tamtéž, Zpráva kroužku čs. středoškoláků za druhé pololetí šk. r. 1944/45 ze dne 28. června 1945.
461 Tamtéž, inv. č. 50, Zápisy kroužku čs. středoškoláků ve VB, kniha 1, s.60, Zápis planetární schůze
z 25. července 1944.
462 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Závěrečná klasifikační porada z 7. července 1943, Zpráva o činnosti
Spolku čsl. středoškoláků, s.6.
463 Hlavními „hrdiny“ zde byl Hitler, Heydrich, Göbbels, Göring a Himmler.
464 NA, MV-L, inv. č. 151, sig. 2-8-31, karton 111, Národní škola Hany Benešové, zpráva o čsl. střední škole za
školní rok 1942/43, s. 33.
465 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, Zpráva kroužku čs. středoškoláků za druhé pololetí šk. r. 1944/45 ze dne
28. června 1945.
466 Žáci sehráli „playreading“ hry The Taming of the Shrew (Zkrocení zlé ženy).
467 Šlo o třítraktovou hru, jejím režisérem byl Alois Krušina.
468 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 50, karton 16, Zpráva kroužku československých středoškoláků za první pololetí
školního roku 1943-1944, s.1.
469 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zápis o čtvrté klasifikační poradě ze dne 24. července 1944, Kroužek
československých středoškoláků za školní rok 1943 – 1944, s.4.
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a nižšími ročníky.470 Zatímco mladší žáci o ně nejevili zájem, starší studenti požadovali
taneční kurzy.471 Rozšíření možností přinesl gramofon, který škole na konci školního roku
1943/44 daroval British Council.472 Díky němu mohl být pořádán řádný hudební program.

4.6.5. Sportovní činnost
Sportovní odbor se staral o pořádání závodů473 a sportovních utkání a to jak v rámci
školy, tak i mezi ní a jednotlivými britskými institucemi. Sportovní družstva také vyjížděla na
turnaje organizované mimo školu, a to za řádného doprovodu sportovního redaktora AZ474,
který pak o zápasu podal zprávu ostatním. Mezi chlapci byl nejoblíbenější fotbal. Družstvo
vedl profesor Fried, a ač nevyhrálo žádný turnaj, nebylo tak úplně špatné. Mezi žáky byl také
velice oblíben stolní ping-pong, který na rozdíl od tenisu nevyžadoval dobré počasí.
Sportovního dění se účastnily i dívky, vášnivě hrály nově objevený pozemní hokej. Miss
Mackenzie jim při té příležitosti zajistila vedení Miss Macdonaldovou. „Hokey byl první
sport, který zajímal téměř všechny dívky a proto teprve s ním začala skutečná sportovní
činnost mezi děvčaty.“475 V menším měřítku se pěstovaly i jiné sporty, házená, kriket či tenis.
V době působení v Hinton Hallu byla sportovní činnost omezena malou rozlohou
pozemků v okolí školy,476 po přestěhování do Llanwrtyd Wellsu bylo možné vybudovat
několik specializovaných sportovních hřišť. Žáci zde měli rozsáhlé možnosti vyžití v podobě
jezera, v letních měsících se zde rádi koupali477 a i přes přísný zákaz se zde plavili na
lodičkách. Další možnosti výletů poskytovala rovněž okolní příroda. Někteří žáci zde měli
470 Tamtéž, inv. č. 50, karton 16, Zápisy kroužku čs. středoškoláků ve VB, kniha 1, s.44, Zápis schůze výboru
z 2. února 1944.
471 Tamtéž, Zpráva kroužku československých středoškoláků za první pololetí školního roku 1943-1944, s.2.
472 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zápis o čtvrté klasifikační poradě ze dne 24. července 1944, Internátní zpráva.
473 Přehled sportovní činnosti nalezneme např. Tamtéž, Zpráva kroužku čs. středoškoláků za druhé pololetí šk.
roku 1944/45, s.6-7.
474 Výjezdy reportérů byli placeny z výnosů AZ.
475 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 53, karton 16, Zpráva kroužku čs. středoškoláků za druhé pololetí šk. r. 1944/45 ze
dne 28. června 1945
476 Tamtéž, Internátní zpráva ke čtvrté klasifikační poradě 1943.
477 Jezero bylo k tomuto účelu školou vyčištěno. Tamtéž, Zápis o čtvrté klasifikační poradě z dne 24. července
1944, Internátní zpráva.

133

kola478 a mohli tak využívat i tento druh rekreace.
4.6.6. Spolupráce s britskými organizacemi
Kroužek také zaštiťoval žákovské organizace, které fungovaly v širším rozsahu,
v rámci britské či mezinárodní sítě. Kroužek tak dohlížel na organizaci již v Československu
populárních a v době války Němci zakázaných skautů. Později v jeho rámci fungovala
i polovojenská organizace Air Training Corps.

4.6.6.1. Skauting
Vznik hnutí se datuje k roku 1907, kdy britský generál Robert Baden-Powell479
uspořádal první tábor na ostrově Brownsea. Hnutí se rychle rozšiřovalo, počet skautů stoupal
a vznikaly skautské organizace i mimo Velkou Británii. V Československé republice je
počátek skautského hnutí pevně spjat se jménem Antonína Benjamina Svojsíka, který po
návštěvě Británie roku 1911 začal organizovat český skauting - Junák. Od roku 1920 se
pořádají mezinárodní sjezdy skautů tzv. Jamboroee. Během druhé světové války bylo mnoho
vedoucích skautingu povoláno do zbraně a v zemích, které obsadilo Německo, byl skauting
rušen. V protektorátu byl Junák zrušen z rozkazu K. H. Franka. Skauti se ale zapojili do
odboje a mnozí bojovali i ve spojeneckých armádách.480
Není zcela jasné, kdy byl při československé škole založen skautský oddíl, ani kdo byl
jeho zakladatelem. Skauti byli jistě organizováni již v Hinton Hallu481, projevil se zde ovšem
nedostatek organizace a zřejmě i nedostatečný zájem samotných žáků. Pevnější obrysy tak
získal až v Llanwrtyd Wellsu, kromě jiného zde byl volnější prostor a možnost podnikat
výlety do okolní přírody. Zprvu byl zájem žáků velký, časem ale mnozí pro nezájem odešli
478 K ježdění na měl ale potřebovali povolení rodičů a nesměli kolo nikomu půjčovat.
479 Světový skauting přístupné na http://www.skaut.org/skauting.svet.php (ke dni 1. srpna 2010).
480 Historie světového skautingu přístupné na http://k4.skautkostelec.cz/kdo_jsme/historie_podrobne.htm (ke
dni 1. srpna 2010).
481 První zmínka o zkouškách skautů pořádaných Dr. Fanderlíkem je z února roku 1942. Dle NA, ČSSŠ VB,
inv. č. 53, karton 16, Zápis o poradě sboru ze dne 5. února 1942.
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a zůstalo jen „pevné jádro“. Obecně lze říci, že skautingu se účastnili hlavně menší chlapci,
jimž nebyl otevřen vstup do A.T.C., a dívky, pro něž jiné organizace neexistovaly. Situace
byla o to těžší, že na škole nebyli žádní starší skauti, kteří by mohli převzít funkci vedoucích.
Záštitu nad československými skauty tak převzal JUDr. Velen Fanderlík482, zakladatel
brněnského skautingu, toho času soudce ve službách československé zahraniční vlády
v Londýně, jehož manželka Stanislava Zvědělíková je spojena s počátkem školy. Na vedení
skautu přímo na škole se podílela Miss Burke, Dr. Fanderlík pak přijímal skautské sliby
a zprostředkovával konání zkoušek.
Skauting byl rozdělen na skauting dívčí a chlapecký483, při škole tak existovaly dva
oddíly, jejichž činnost se mírně odlišovala. Zájem o chlapecký skauting byl poměrně vysoký,
přihlásilo se do něj 46 žáků, přijato bylo ovšem jen 18 žáků, kteří měli být instruováni tak,
aby připravili půdu pro ostatní. Během roku jejich počet nakonec stoupl na 56 členů
rozdělených do sedmi družin, které si budovaly “doupata“ u jezera. Založení A.T.C. ovšem
mnoho, zejména starších chlapců odvedlo. Skauting a jeho souznění s přírodou nelákal tolik
jako uniforma, kterou dostávali kadeti A.T.C. Skauti podléhali skautskému ústředí pro
Breconshire a Jižní Wales, místním „scoutmasterem“ byl Mr. Davis.484 Velkou zásluhu
o skauting měli také starší chlapci ze školy, zvláště Hanuš Kraus, který celý oddíl vedl. Na
konci školního roku 1944/45 bylo evidováno celkem 24 skautů. Hlavní činnost skautů
spočívala v hrách v blízkém okolí, také sbírali starý papír a rovněž jim připadala péče
o zelinářskou zahradu. Na vybavení přispívali členové do společné pokladny.
Skautek bylo celkem 25 ve čtyřech družinách a byly velice aktivní co se týče styků
s britskými skautkami. Více než chlapci se účastnily setkání skautek, na nichž předváděly

482 Jiří ZACHARYÁŠ, Skaut a právník Velen Fanderlík (1907-1985), in: Skautský svět, listopad 2007.
483 NA, ČSSŠ VB, inv. č. 50, karton 16, Zpráva kroužku československých středoškoláků za první pololetí
školního roku 1943-1944, s.4.
484 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zápis o čtvrté klasifikační poradě konané dne 24. července 1944, Internátní
zpráva.
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české a ukrajinské tance a zpívaly národní a skautské písně.485 Anglické skautky, které
projevily zájem o československý skauting, s nimi navázaly stálé styky. Velkou píli věnovaly
dívky přípravě na skautské zkoušky, jinak se stejně jako chlapci věnovaly hlavně hrám
v okolí. V dívčím oddílu byl na podzim roku 1944 zřízen486 i oddíl pro starší dívky – rangers.
Ve výjimečných případech byly starší skautky využívány na internátě jako pomoc či náhrada
sester.487 Sedmého prosince roku 1944 pořádaly skautky bazar ve prospěch mezinárodního
skautského fondu, podařilo se jim vybrat 19 Ł.488
Skauting byl příležitostí k seznámení se s dětmi z celého světa. I během války se
v Británii konaly sjezdy skautů, na něž škola vysílala své zástupce. V době prázdnin se pro
chlapce i dívky pořádaly tábory. Ve školním roce 1944/45 se několik dívek zúčastnilo tábora
v Cardiffu, který navštívila i princezna Alžběta. Skauti se také účastnili sbírek určených na
válečnou pomoc, na skautskou sbírku byl věnován výnos jednoho čísla AZ489..

4.6.6.2. A.T.C.490
A.T.C. byla pro československé studenty novinkou, s kterou je zřejmě seznámil až
profesor Fried, který byl sám původně důstojníkem welšské letky. Samotná československá
vláda věděla jen: „Je jisté, že A.T.C. provádí jakousi leteckou brannou výchovu britské
mládeže, koná dobrou službu a že z britských kruhů je favorizována.“491
Ve Velké Británii byly již od poloviny 19. století zakládány organizace, jež měly
školní mládež, myšleno chlapce, vzdělat v branné povinnosti. Na tyto kurzy navázal i Air

485 Tamtéž, inv. č. 50, karton 16, Zpráva kroužku československých středoškoláků za první pololetí školního
roku 1943-1944, s.4.
486 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zápis o první klasifikační poradě ze dne 15. listopadu 1944, Internátní zpráva.
487 Tamtéž, Internátní zpráva k čtvrté klasifikační poradě 1943.
488 Tamtéž, Zápis o druhé klasifikační poradě ze dne 12. února 1945, Kronika ústavu, zpráva o činnosti.
489 NA, Sb ČŠ-VB, inv. č. 27, sig. 600.03, karton 3, AZ , roč.1, č. 14, 28. květen 1944.
490 Air Cadets – history přístupné na http://www.raf.mod.uk/aircadets/whoweare/history.cfm (ke dni 1. srpna
2010).
491 MÚ AV, EB II., inv. č. 722, sig. EB L 74, karton 312, Čestné předsednictví pana prezidenta v Air Training
Corps, dopis od ministerstva zahraničních věcí z 17. března 1944, č.j. 700.
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Commodore J. A. Chamie, který na základě svých zkušeností s nedostatečným výcvikem
pilotů během první světové války roku 1938 založil Air Defence Cadet Corps (ADCC), jehož
cílem bylo vést mládež k civilní obraně a vychovat z mladíků budoucí piloty RAF. Během
druhé světové války význam této organizace vzrostl, až ji 5. února 1942 převzala vláda pod
novým názvem Air Training Corps, v nichž byly sloučeny i další podobné organizace 492.
V jejich čele stál jako Commodore-in-Chief sám král Jiří VI. Do A.T.C. byli přijímáni chlapci
nad 13 let, po absolvování čtyřtýdenního výcviku získali právo nosit uniformu. Výcvik kadeta
končil zpravidla ve 20 letech.
Chlapci navštěvující československou střední školu měli velký zájem o válečné dění,
denně četli o válečných událostech a ve volných chvílích četli vojenskou literaturu, již pak
prezentovali v AZ. Je tak přirozené, že vstup do organizace, která nabízela výcvik i pomůcky
k němu, je lákal. Již v Hinton Hallu493 vstoupili někteří žáci po boku profesorů do Home
Guard, další žáci pak žádali ředitelství o povolení k vstupu do jednotek A.T.C. již na jaře roku
1942494. O vzniku jednotky A.T.C. na československé státní střední škole bylo jednáno od
prosince roku 1943 z podnětu profesora Frieda. První hodina proběhla 26. ledna 1944, celkem
se jí účastnilo 27 chlapců, z nichž pět bylo místních z Llanwrtyd Wells 495, v čele stál nejstarší
z nich, Jan Sládek. Tato organizace přitahovala spíš starší chlapce, kteří toužili po uniformě
a vojenském výcviku, kterého se ve skautu nedostávalo. Chlapci docházeli dvakrát týdně na
kurz, p. Tvrdoň je učil morseovku, Dr. Davis matematiku, neděle pak byla věnována
výcviku.496 Po splnění povinného kurzu byli uznáni samostatnou jednotkou – flightem a byly
jim poslány vytoužené uniformy a materiál k dalšímu výcviku.
Skupina, stejně jako skauti, podléhala britskému vedení. Již 28. ledna 1944 ji navštívil
492 Officer Training Corps Air Sections,
493 ČSSŠ VB, inv. č. 50, karton 16, Zpráva kroužku československých středoškoláků za první pololetí školního
roku 1943-1944, s.1.
494 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zápis o poradě profesorského sboru z 7. září 1942, s.2.
495 Když škola žádala presidenta Beneše o předsednictví bylo mezi členy již 10 místních chlapců.
496 Tamtéž, inv. č. 50, karton 16, Zpráva kroužku československých středoškoláků za první pololetí školního
roku 1943-1944, s.4.
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velitel okresku A.T.C. Commander Rees. Velitelem A.T.C. byl ředitel místní welšké školy
Mr. Loyd, ve výboru byli také ředitel a učitelé497 československé školy stejně jako zástupci
Llanwrtyd Wellsu498. Bylo zvykem, aby čestným předsedou flightu byla nějaká význačná
osobnost. Vzhledem k tomu, že šlo o první z větší části499 československý A.T.C., bylo
předsednictví navrženo prezidentovi Edvardovi Benešovi, který je přijal.500

497 Profesoři Fried a Zajíček.
498 Tamtéž, inv. č. 53, karton 16, Zápis o druhé klasifikační poradě z 9. března 1944, Internátní zpráva.
499 V tomto případě asi 80% Čechoslováků.
500 AMZV, MZV-L, karton 362, Školství čsl., Čsl. škola Whitchurch, Dopis, ministerstva vnitra oznamuje
Střední státní škole, že prezident přijal post čestného předseda A.T.C. 28.3.1944.
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4.7. Cíle a výsledky práce školy
Škola

byla

založena

jakožto

protiváha

k devastovanému

českému

školství

v protektorátu, vyzdvihovány pak byly prvorepublikové ideály a český jazyk. Čeština, již se
v protektorátu snažili nahradit němčinou, totiž skomírala i v kruzích československé emigrace
ve Velké Británii. Později, v době, kdy návrat do Československa nebyl jen toužebným
přáním, ale reálnou myšlenkou, bylo žákům vštěpováno jejich budoucí postavení, jež se
v určitém smyslu mělo rovnat „učitelům národa“ ze školních škamen. Exil se ale za pět let
války ocitl v izolaci od samotného československého obyvatelstva, jež zůstalo v Protektorátu
Čechy a Morava, potažmo ve Slovenské republice. Vytvořil si tak určitý ideální stav, který
nerespektoval organizační ani myšlenkové proměny obyvatelstva na území bývalého
Československa.
Návrat do Československa byl tak pro emigranty těžký. Z pohledu domácího
obyvatelstva byli pomíjeni jako ti, jenž válku strávili v poklidném prostředí plném hojnosti.
Celkový poválečný stav ale neumožnil vyvinout onu slibovanou obrodnou činnost, i když
zkušenost s britským školstvím mohla pomoci např. při reformě československého školství,
která po válce začínala. Navrátilci přesto Československo i nadále považovali za svou vlast.
Někteří zde zůstali i po převratu, většina ale zvolila odchod. Na rozdíl od jiných poúnorových
emigrantů měli kam odejít, měli v Británii přátele a uměli si zde poradit. Velkou roli také
hrály za války zpřetrhané, či smrtí ukončené rodinné vztahy, jež by je vázaly
v Československu. Většina žáků však dnes žije v anglicky mluvících zemích a mnozí ani
nemluví česky. Z tohoto ohledu by pro ně zřejmě bylo přínosnější vzdělání na britských
školách.
Záměr, s nímž byla škola založena, tak nepřinesl kýžený výsledek. Jistě se ale nedá
říci, že by škola byla ztrátou času a zbytečným úsilím zde působících profesorů. V dobách,
kdy přicházely zprávy o likvidaci českého školství v protektorátu, dodávala „jediná svobodná
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československá škola na světě“ emigraci naději v lepší zítřek. Neocenitelný byl rovněž český
přístup k žákům. Československá výchova jim dala schopnost učinit v nejisté době roku 1948
těžké rozhodnutí. Mnozí jistě odcházeli nejen z obavy před perzekucí, ale i pro viditelný pád
prvorepublikových ideálů, k nimž byli vychováni.
Škola měla ale ještě jednu důležitou funkci. Poskytovala mladým lidem, do té doby
zmítaným osudem, místo, jež jim během válečné doby poskytlo zázemí, nahrazovalo jim do
jisté míry rodiče, kteří zůstali v protektorátu, či kteří na ně pro přílišné vytížení neměli čas.
Personál, či přeneseně samotná budova školy, poskytovaly bezpečí, péči a kolektiv lidí
stejného osudu. Její odlehlost od velkých průmyslových center navíc zaručovala relativní
jistotu bezpečí, které ve velkých městech pro stálé bombardování nebylo jisté, a také čerstvý
vzduch a venkovský způsob života.
Pokud se zamyslíme nad významem této školy pro samotné žáky, není jejím hlavním
důrazem znalost jazyka501, dosažené vzdělání či demokratický duch školy. Pro žáky byla škola
hlavně kolektivem lidí se stejným osudem, místem, na něž rádi vzpomínají. Nakonec to byla
pouze škola, sice škola na zvláštním místě a za zvláštních okolností, ale pouze škola. Stejně
jako v jiných školách se mezi bývalými studenty objevují výjimečné osobnosti, jež život
dovedl na výsluní. Mezi absolventy najdeme osoby veřejného života, politiky, spisovatele,
známé reportéry, ředitele firem, stejně jako ženy v domácnosti, úředníky a účetní.
Na škole studoval například bývalý senátor Edvard Outrata, většina žáků se ovšem
prosadila v cizině. Školu navštěvoval dnešní poslanec ve sněmovně lordů Lord Alfred Dubs,
kariéru v médiích udělal Joe Schlesinger, uznávaný reportér kanadské CBC. I jeho kniha The
Times Zones jistě podpořila povědomí o československé škole. Z žáků školy je také známá
Věra Gissingová, Wintonovo dítě, jež vydala své vzpomínky jménem Perličky dětství. Bývalá
žákyně, dnes Lady Milena Grenfell-Baines, aktivně podporuje britsko-české vztahy.
501 Otázka češtiny zde byla prioritní, ale někteří žáci mezi sebou, i přes stálé nabádání profesorů, komunikovali
anglicky, rovněž jsou dochovány deníky psané v angličtině.
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Je tedy typické, že pro většinu českých či slovenských obyvatel tato i další
československé školy ve Velké Británii upadly v zapomnění. Připomenout ji museli až sami
žáci, když roku 1985 pořádali sjezd ke 40. výročí ukončení druhé světové války. Tehdy přijelo
do Llanwrtyd Wellsu i několik žáků z Československa. Zájem médií se na školu zaměřil až
v souvislosti s jiným příběhem, a to s „objevením“ Nicolase Wintona jakožto zachránce
československých židovských dětí. Někteří žáci školy opravdu pocházeli z těchto transportů.
Ředitel školy Jan Havlíček a jedna ze zdravotních sester, Eva Krušinová502, byli také
vyznamenáni medailí za pedagogickou činnost v době druhé světové války.503

502 Jedná se o manželku Aloise Krušiny, která působila již na státní škole v Camberley jako zdravotní sestra.
503 NA, Sb. ČŠ-VB, Kazeta ČT 1, Zprávy (Češi v Británii), b.d.
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5. Závěr
Velká Británie se v době druhé světové války stala jedním z mála svobodných míst
v Evropě zabrané Německou říší, nacházely zde proto bezpečí desetitisíce uprchlíků
z okupovaných evropských zemí. V rámci tohoto množství byla skupina československých
uprchlíků malá. I ta ovšem po počátečních problémech vybudovala fungující československou
vládu v exilu, jež měla navázat na úspěch zahraničního odboje z první světové války. Cílem
této vlády, v jejímž čele stál jako prezident Edvard Beneš, bylo osvobození Protektorátu
Čechy a Morava z nacistické okupace a obnovení Československa v hranicích první republiky
a rovněž na jejích myšlenkových základech. I když většina úsilí byla směrována
k československé zahraniční armádě a k politickým jednáním, plnila vláda i jiné funkce.
Starala se o československé uprchlíky, poskytovala jim sociální zabezpečení, zdravotní péči,
kulturní podporu a v mnohých případech také práci. Záhy po svém vzniku také začala
pracovat na založení školského systému, který by v rámci možností určených výjimečností
situace, působením na cizím území a ve válečné době poskytl dětem československých
uprchlíků adekvátní vzdělání podle československých osnov, které platily za první republiky.
Tímto krokem se zároveň postavila na roveň ostatních vlád v emigraci, jež měly na území
Velké Británie své školy.
Již od září roku 1940 tak začala fungovat československá státní škola, která byla
kombinací obecné a střední školy. Učili zde čeští učitelé a profesoři, kteří se také podíleli na
vzniku samotné školy. Přes dodržování československého školního systému byl ústav
ovlivněn také místními poměry, podle britského vzoru se přistoupilo k internátnímu způsobu
výuky a velký důraz se kladl na anglický jazyk. Škola ovšem bojovala s mnoha potížemi,
s nevhodným umístěním, s nedostatkem učebnic a hlavně s nedostatečnou znalostí českého
jazyka žáků, který za dobu, již strávili jako utečenci ve Velké Británii, Francii či jiných
státech, dosáhl značných mezer a byl ovlivněn jinými jazyky. Rozvoj tak nastal až školním
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rokem 1942/43, kdy byla oddělena obecná a střední škola, což umožnilo lépe se vypořádat
s potřebami žáků. Mimo těchto škol byly ve městech s větší koncentrací Čechoslováků
zřízeny školy doplňovací, jež dětem navštěvujícím britské školy poskytovaly základy českého
jazyka a ponětí o vlastenectví. V Londýně byly zřízeny kurzy rekvalifikační a také zde
působila československá kulturní centra, vedená různými organizacemi.
Předložená práce pojednává především o jednom článku školní sítě vybudované
československou vládou a to o Československé státní střední škole. Tato škola se v mnohém
podobá středním školám první republiky, v mnohém se ale odlišuje. Díky zvláštním
podmínkám vzniku této školy a díky jejímu působení v době druhé světové války byl
výchovný program školy širší, než jak tomu bylo u středních škol běžné. Kromě standardní
školské péče se profesoři museli věnovat i výchově, kterou většinou obstarávají rodiče, tedy
péči o hygienu, vedení k samostatnosti a dalším součástem výchovy mládeže. Škola tak
znamenala stálou péči o děti, jejichž rodiče nežili v Británii, či se o ně nemohli z různých
důvodů postarat. V tomto směru se osvědčil internátní systém a to natolik, že žáci byli pro
jeho zavedení i v Československu. Ač v internátu vládla poměrně přísná disciplína, přinášela
tato organizace žákům kolektiv dětí se stejnými osudy a do jisté míry jim tak nahradila
rodinu. Přestože na škole studovalo méně dětí, než bylo pro instituci tohoto druhu běžné, byl
profesorský sbor značně zatížen, jak různými znalostmi žáků, tak externími maturitami, jež
zde skládali vojáci a další externí studenti.
Těžko lze také posoudit vzdělávací význam školy. Jistě nešlo o školu ideální, během
svého vývoje se potýkala s mnohými problémy, řadu z nich přinesl i nedostatek učebnic
a dalších pomůcek. Na druhou stranu mluvíme o škole, která mladé generaci poskytla
vzdělání, na něž by v mnohých případech za daných okolností žáci nemohli ani pomyslet, a to
nejen z hlediska české výchovy na území Velké Británie či potlačovaného středního školství
v protektorátu. Ministerstvo vnitra mělo očividný zájem udržet na škole i žáky, kteří tak úplně
143

nevyhovovali středoškolským standardům, jen aby o ně bylo postaráno. Z tohoto hlediska se
jistě jednalo o snížení efektivity výuky, škola se tak spíš stávala určitým druhem sociálního
zařízení. Dnešní osudy žáků nám ovšem ukazují, že mnozí se stali význačnými osobnostmi ve
svém oboru. Pravdou jistě je, že žáci, kteří dosáhli vyšších pozic, jsou oslavováni, zatímco ti,
co zapadli, zmíněni nebývají, to je ovšem běžné i na dnešních středních školách. Kromě
samotného vzdělání u žáků navíc jistě sehrál roli pohnutý osud, který mladé lidi zocelil
a poskytl jim do života větší průbojnost.
Význam školy ovšem nespočíval pouze ve vzdělávání dětí československých
uprchlíků, i když tento cíl byl jistě primární a vládě se podařilo v průběhu let do
československých škol soustředit většinu československých dětí ve Velké Británii. Škola byla
zároveň jistým druhem sociální instituce, jež pečovala o své žáky po stránce zdravotní
i sociální a později jim zajistila repatriaci. V neposlední řadě také přinesla možnost práce
kvalifikovaným učitelům, ti byli díky svému relativnímu mládí i stálému kontaktu s žáky
otevřenější žákovským akcím. Důležitým prvkem studia je také jistá koexistence s britským
školním systémem. Přestože škola vyučovala podle československých osnov, byla do určité
míry ovlivněna britským přístupem. Žáci sem přicházeli z britských škol, na škole samotné
vyučovali britští učitelé, muselo tak přirozeně dojít k určitému srovnávání se systémem
československým. Britský systém zároveň ovlivnil i československé učitele, kromě jisté větší
otevřenosti k žákům o tom svědčí vznik žákovské samosprávy podle britského vzoru. Ač tato
organizace byla do jisté míry spojena s převzetím internátního systému, šlo jistě o zajímavý
pokus, jenž se v mnoha ohledech osvědčil, stejně jako v mnoha ohledech zklamal. Žáci ovšem
byli tímto přístupem nadšeni, na základě vlastních zkušeností srovnávali britský
a československý školský systém a jistě by prospěli reformě školství, k níž po válce
v Československu došlo, kdyby k ní byli přizváni. Škola také zároveň sloužila propagaci
Československa, mladí Čechoslováci oblečení do provizorních „národních krojů“ ve jménu
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školy a republiky vystupovali na mnoha představeních, jezdili na sjezdy studentů a škola se
stala

vítaným

námětem

pro

britské

zpravodaje.

Stálý

zájem

British

Councilu

o československou školu také předznamenával budoucí možnou kulturní spolupráci s Velkou
Británií.
Ač je otázka československého školství za druhé světové války rozsáhlejší, mají
všechny školy řízené exilovou vládou mnoho společného. Jejich základy totiž, stejně jako
exilové orgány, lpěly na prvorepublikových ideálech. Měly se stát protikladem
protektorátními úřady „zničeného“ českého školství a vychovat novou elitu mladých lidí, jež
se stanou obroditeli v obnoveném leč do té doby kulturně potlačovaném Československu.
Toto povědomí o existenci školy jistě pozitivně působilo také na inteligenci v exilu.
Československá exilová vláda ovšem nepočítala s radikální myšlenkovou proměnou, k níž za
dobu války došlo u obyvatel, jež zůstali v protektorátu a ve Slovenské republice. Školy ve
Velké Británii se tak staly, možná aniž by to tušily, v určitém smyslu místem izolace, světa,
který již neexistoval. Základním cílem školy bylo poskytnout žákům české vzdělání, tj. naučit
je českému jazyku, českým dějinám, českému pohledu na svět a z něj plynoucímu
vlastenectví. Když se ale studenti těchto škol po více jak pěti letech vrátili do vlasti, našli ji
ve zcela jiném stavu, proměněnou vzhledově i myšlenkově, takže mnozí z nich nakonec
zamířili zpět do exilu. Místo kulturního povznesení země se bývalí žáci, zvyklí žít v cizí zemi
podle českých pravidel, museli opět a hlouběji asimilovat v cizí zemi. Léta strávená na
československé škole, která jim měla v Československu přinést snažší studijní postup, jim
nyní v cizí zemi s jinými osnovami mohla být spíš na překážku. Z mnohých žáků ovšem
národní výchova v kritickém období dospívání učinila vlastence v cizí zemi. Ač dnes již
většinou nemluví česky, na Československo, které vlastně ani neměli šanci pořádně poznat,
vzpomínají s láskou.
Práce analyzuje dějiny jedné školy, Československé státní střední školy ve Velké
145

Británii, a jejích žáků, jak byli zachyceni v materiálech, které se dochovaly. Cílem nebylo
zmapovat systém československého vzdělávání ve Velké Británii či osudy jednotlivých žáků.
Práce přináší odraz působení instituce, o jejíž existenci chybí širší povědomí, a snad i trochu
obhajuje činnost zde působících pedagogů. Vývoj Československé státní střední školy
zároveň částečně odráží vývoj ostatních školských institucí zřízených československou vládou
v exilu. Přesto je československé školství v zahraničí složitější jev, který by zasloužil
podrobnější studium. Pro další instituce systému exilového školství ovšem chybí kompletní
pramenná základna. Zajímavá by jistě byla i otázka návratu studentů těchto škol do
Československa a jejich působení zde, otázkou ovšem zůstává, zda by se pro tuto práci našel
dostatek materiálů, zvlášť vzhledem ke zmatečné poválečné době, která jejich osudy mohla
vymazat z archivů. Přitom právě tyto materiály by mohly poskytnout další informace
o vzdělávací činnosti Československé střední státní školy ve Velké Británii. Za dobu působení
školy byl totiž počet maturantů denního studia poměrně nízký, většina žáků skládala maturitní
zkoušku až na československých školách.
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Příloha č. 1: Vzpomínky žáků
Pamatuj!504
Až za několik století

A až děti našich dětí

kdy na lipové sněti

toto budou vyprávěti

bude slavík pěti,

a vnuky svoje kolébati

a děti našich dětí

pak jejich ženy budou lkáti

si budou vyprávěti:

a šaty pro své děti tkáti

jak jejich otcové,

tu praděd bude psáti

dávno nyní kmeti,

o tom jak jeho máti

museli se dříti

musela se fýsou cpáti.

a tak vychoditi

A tak končí naše stati,

českou školu v které hnutí

jež uráčili jsme napsati,

působilo na spadnutí

čtenáři boubelatí.

z stropu všeho smetí.

Škola byla jistě výjimečná okolnostmi svého vzniku, svého působení v rámci
dějinných událostí, které ji předcházely, provázely i následovaly. Jak ale ovlivnila samotné
žáky, kteří jí vystudovali, či zde alespoň nějaký čas pobyli. Díky sbírce pořádané manželkou
jednoho z bývalých žáků, Judith Woltovou, můžeme porovnat vzpomínky některých z nich.
Jsou to příběhy lidí, kteří po nějaký čas navštěvovali právě československou školu v Británii
a jejichž osudy byly již do této doby značně pohnuté. Mnozí přišli do Velké Británie bez
rodičů, někteří prožili cestu plnou uprchlických táborů nebo dokonce vězení, pokud byli
zadrženi při nelegálním přechodu hranic. Tato nepřízeň osudu z nich udělala silné osobnosti.
Je těžké porovnávat životy jednotlivých lidí, zvlášť když ne o všech máme zprávy. Získáváme
504 Ukázka z prvního čísla Hinton Hallského humoru. Dle: NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4,
Abernantské zprávy, 1945, č.10, 27. VI. 1945.
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tak dojem, že každý, kdo chodil na československou státní školu, se dříve či později musel
stát významným politikem, reportérem či spisovatelem. Zřejmě tomu tak není, ale už samotný
fakt, že šlo o gymnasium, střední školu, jejíž prakticky jediným cílem je žáky připravit na
studium na vysoké škole, dává tušit, že žáky byly chytré děti s dobrými vyhlídkami na
vzdělání.
Jednotlivé vzpomínky jsou nejednotného stylu, nejedná se o systematické vzpomínání.
Někdo sepsal paměti, jiní pouze vzpomínají nad fotografiemi či při proslovech na setkání
spolužáků, každý ale přináší svůj pohled na školu. I když samotná škola je zde vnímána spíše
okrajově, přesto tvoří dokonalý rámec těchto vzpomínek. V následující pasáži se pokusím
nastínit menší mozaiku z těchto vzpomínek jako dokreslení celkové atmosféry školy. Ne vždy
se jednotliví žáci shodli v hodnocení školy, profesorů či jednotlivých aktivit, jejich vzpomínky
ovšem tvoří obraz společně strávených let na Československé státní střední škole.
Příběhy těchto lidí jsou odlišné, pocházeli z různých poměrů, do Británie přišli
odlišnými cestami a dále pokračovali na různá místa. Ať svůj osud skončili kdekoliv, snad
všichni na školu vzpomínají s láskou, s jakou lidé vzpomínají na svá mladá léta, vybavují se
jim lotroviny, zábavy, prostě věci, na něž se často vzpomíná. Mnozí z nich mají také
společnou vzpomínku na emigraci, většině se totiž vybaví bílý chleba, který dostali na cestě
v Holandsku, bez ohledu na to, jak se dostali sem. Touto společnou vzpomínkou se ovšem
jejich osudy rozcházejí, někteří navštěvovali československou školu již v Camberley, jiní
přicházeli v různých fázích vývoje školy. Ač se všem škola nezapomenutelně vryla do poměti
až jako škola v Abernantu, máme tak vzpomínky i na dřívější léta.
První vzpomínky patří škole v Camberley. Tu navštěvoval nejmenší počet dětí, a tak se
nám zachovala jen ucelenější vzpomínka v Abernantských zprávách505. Příběhy zde uvedené
napovídají, že autor v době působení v Camberley navštěvoval vyšší ročník národní školy či
505 Tamtéž.
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nižší oddělení školy střední, jeho vzpomínání se drží hlavně jídla a lotrovin. Vzpomíná na
snídani podávanou v Camberley – Ham and eggs – a na spoustu banánů, které děti dostávaly
k obědu. Po výuce, která trvala čtyři hodiny, bylo odpoledne věnováno hrám, kdy se mimo
jiné „řezali ... s pány profesory šiškami v blízkém lese.“506. Oblíbené jsou také historky
z velkých ložnic, kde byly postele na kolečkách, čehož žáci samozřejmě plně využívali:
„ubohý studentík, po celodenní práci usnul s úsměvem na rtech a ráno se s hrůzou probudil
před dveřmi dívčí ložnice, k nemalému překvapení děvčat.“507
Vyprávění z Camberley končí vzpomínkou, jak se žáci v zimě zabarikádovali
v pokojích a učitelé se k ním nedostali, tyto časy skončili příjezdem do Hinton Hallu. „Pryč
byly dny, kdy Benádik sladce snil ještě dlouho po zvonění, pryč byly dny, kdy mladí pánové
a dámy loudali roztrouseně k obědu a pryč byly doby, kdy bylo mnoho jedniček. Zkrátka
Hinton Hall bral na sebe tvářnost skutečné školy ...“508 Přísný režim v Hinton Hallu je žáky
také často zmiňován, a to nejenom na srazech bývalých žáků. Již v Nedělních humorech se
psalo, že „pátá kolona povídá, že Hinton

Manor bude změněn za klášter“509. Jeho

zosobněním navždy zůstal ředitel Jan Havlíček, s odstupem času je ovšem vnímán spíš jako
nutné zlo. „Hned na začátku mi řekli, co se ode mě očekává: že budu pomáhat s drobnými
pracemi, zalévat květinové záhony, štepovat ponožky, uklízet stoly a čistit zeleninu. Nevadilo
mi to, nikomu z nás to nevadilo. Každopádně jsem jen velmi zřídka musela loupat brambory.
Tahle práce byla určena zlobivým klukům za trest, a kluci zlobili často, takže oškrábaných
brambor bylo vždycky dosti.“510 Tento aspekt školy byl ostatně vyzdvihován již
v propagačním filmu o škole, kde žákovské práce dokládaly píli studentů a jejich pracovitost.
Ovšem ani zde nekončila doba her, chlapecká studovna byla popisována následovně: „Klid
tam nikdy nebyl, neboť nedělo-li se tam nic jiného, poučovali starší své mladší spolužáky
506 Tamtéž.
507 Tamtéž.
508 Tamtéž.
509 Tamtéž. Ukázka z prvního čísla Hinton Hallského humoru.
510 Věra GISSINGOVÁ, Perličky dětství, Praha 1992, s.82.

161

pomocí židlí a metrového kružítka o výhodách bajonetových útoků a o taktikách SS divisí. …
O dvě patra výše … byla třetí studovna, vyznačující se řevem primánů, sekundánů a terciánů,
které se dozírající kvartán marně snažil překřičet.“511 Studentské akce byly ovšem směřovány
do školou, resp. žákovskou samosprávou, organizovaných kroužků.
Reflektovány jsou rovněž časté technické problémy, v Hinton Hallu to byl nedostatek
či přímo absence teplé vody a špatný technický stav budovy. „Vodní kohoutky byly často
v zimě suché a my se museli mýt ve sněhu. Ještě teď se třesu při vzpomínce na to, jak si Hana
jednou večer, když mrzlo, myla vlasy, když náhle přestala téct voda. Zabalila si hlavu, plnou
pěny, do ručníku a s kamarádkou běžela na dvůr vesnického domu, kde byla pumpa.
Kamarádka pumpovala a voda na Haniných vlasech hned mrzla. Naše dynamo často
nefungovalo a jednou v noci to mělo strašné následky. Pod pláštíkem tmy jeden ze starších
hochů vylezl na balkón zakouřit si, porušil tak dvě nařízení: kouření bylo zakázané a na
balkón se nesmělo, protože byl nebezpečný. Najednou se ozval bouřlivý rachot, jak se hoch
i s balkónem zřítil na zem. … Úplně zázrakem vyvázl jen se zlomenou nohou a s přísným
pokáráním od ředitele školy. Vzhledem k tomu, v jakém ubohém stavu se budova školy
nacházela, bylo vskutku pozoruhodné, že takové nehody byly spíše výjimkou než
pravidlem.512“
Llanwryd Wells je oproti tomu líčen jako ideální místo. Žáky zde uchvátila teplá
i studená voda na pokojích a hlavně rozsáhlé pozemky v okolí hotelu. Bezprostřední pohled
na nový „domov“ zprostředkovává Marion Feiglová ve svém deníku: „It is 10 hours
journeying, but the place an X-hotel, is very nice, much nicer than Hinton Hall. It is very
large and new, and the surroundings are beautiful.513“ Se stěhováním ovšem souvisel
i příchod mnoha nových žáků v množství, na které nebyli dosavadní studenti zvyklí.

511 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, 1945, č.6, 25. II. 1945.
512 V. GISSINGOVÁ, Perličky dětství, s.85.
513 NA, Sb. ČŠ-VB, inv.č. 13, sig. 300.10, karton 2, Deník Marion Feiglové, Thuesday, 21th IX. 1943, s.93.
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„... 60 new people. The school seems to have lost its homely – cosy atmosphere with all those
new people, most of which speak no Czech – But I suppose that I will get used to that in the
time – at least I hope so.514“ V této souvislosti bylo také žákům několikrát zdůrazňováno, že
se mají s novými spolužáky bavit výhradně česky.
Samotný život školy pak nejlépe popisuje právě deník Marion Feiglové. Kromě
školních úspěchů a zklamání, se zde můžeme dočíst o romantických eskapádách jejích
spolunocležnic. Je zde ovšem zaznamenáno i něco tak běžného jako byla návštěva školního
lékaře. „Ofcourse everyone gets properly fed up, but a doctor's examination is a doctor's
examination and one must go to it. The doctor, or „Aspirin“ as his well – earned nickname
sounds (As aspirin seems to be a favourite medicine of his, for he gives it to people for
everything, from a headache to footache). Welcomes us with that sweet ear-to-ear smile of his,
examins us and lets us go down again.515“ Některým se dnes tyto běžné denní záležitosti ani
nevybaví, sama jsem se tak žáků ptala na jejich nejlepší či nejhorší den ve škole. „The best
memory was the morning of D-Day when a map of the landing zone was posted on the wall
of the lobby. From then on we followed the progress of the allied armies 516.“ Sledování
aktuálního válečného vývoje bylo na škole populární a podporované učitelstvem, s napětím jej
sledoval i Joe Schlesinger a Věra Gissingová. Marion, která většinou psala spíš o dění na
škole, si do svého deníku nezapomněla poznamenat den, kdy se Mussoliny vzdal vlády517.
Nejhorší vzpomínky jsou zcela individuální, pro někoho to byl prohraný ping-pongový zápas,
jiným se vybavují věci běžné. „The worst experience would have to be nightmares about dead crows
in my bed, The farmer used to shoot the crows to keep them from his crops and we quite often used to
see them dead.518“ Patrně se jedná o vzpomínku na Hinton Hall, v jehož blízkosti žil farmář John

514 Tamtéž.
515 Tamtéž, Tuesday, 6.4.1943, s.31.
516 John SCHAFFA, Mail z 6. března 2010.
517 NA, Sb. ČŠ-VB, inv.č. 13, sig. 300.10, karton 2, Deník Marion Feiglové, Saturday, 4. VII. 1943, s.85.
518 John KENNEDY, Mail z 10. dubna 2010.
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Lewis519, stejně dobře to ale mohl být některý farmář z Lanwrtyd Wellsu. „Perhaps the worst

memory is the day an allied plane crashed not far from the school killing all crew members on
board.“520 V deníku Marion je uveden pád letadla ještě v Hinton Hallu, 11.4.1943521, tato
událost se ovšem vztahuje pravděpodobně k pobytu v Llanwrtyd Wellsu, pád letadla totiž
uvádí i Gissingová522 s tím, že tato událost posílila svazky s místními obyvateli, kteří, stejně
jako starší žáci, přiběhli na pomoc letcům.
Často jsou také vzpomínáni externí maturanti, kteří svým příchodem vždy rozjařili
život na škole. Chlapci neopomněli připomenout událost, kdy maturanti na oslavu svého
úspěchu otevřeli soudek piva, o nějž se podělili s přítomnými študáky, což jim vyneslo
značnou popularitu. Ještě dlouho potom se školou neslo: „Ať žijou maturanti!“523 Mladým
vojákům také zřejmě učarovaly slečny studující na škole. Feiglová vzpomíná, jak ji a její
kamarádku svezlo několik pilotů z Whitchurche do školy autem: „It seems to me that the
young pilot forget that he is not driving an aeroplane, as he goes along at such a speed that
Olga and I fly up and down in the seat at the back. The Hinton hall people we meet an the
way all stare wide – eyed, when they see the car and its contents.“524
Velkou pozornost věnovali žáci sportovním zápasům a kulturním akcím. Snad každý
uvádí příběh, v němž bravurně vyhrál nějaký turnaj, či byl potupně poražen v ping-pongu.
„On V.E. Day525, May 8, 1945, I beat Klaus526 at ping pong, and I have never forgotten
that!“527 Dívky vzpomínají na účast při hereckých či pěveckých vystoupeních. Všechny tyto
události byly rovněž příležitostí k setkání s místními studenty a obyvateli. Podle výpovědí
519 Škola od něj měla najaté budovy Hinton Hall. V. GISSINGOVÁ, Perličky dětství, s.84.
520 John SCHAFFA, Mail z 6. března 2010.
521 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 13, sig. 300.10, karton 2, Deník Marion Feiglové, Sunday, 11 th IV. 1943, s.34. To že
se jedná o jiné letadlo je zřejmé z toho, že Marion uvádí jednoho mrtvého a jednoho zraněného letce, šlo
tedy pravděpodobně o letadlo menší.
522 V. GISSINGOVÁ, Perličky dětství, s.97.
523 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, 1945, č.6, 25. II. 1945.
524 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č. 13, sig. 300.10, karton 2, Deník Marion Feiglové, Saturday, 12.VI.1943, s. 62.
525 Victory in Europe Day.
526 Šlo o učitele kreslení, který jmenovaného žáka dříve obvinil z něčeho co neudělal, proto je vítězství tak
ceněno.
527 Frank E. (František) SCHWELB, Mail z 3. února 2010.
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studentů školy můžeme soudit, že se Britové k žákům chovali velice vřele, i žáci studující na
anglických školách přístup svých spolužáků hodnotí kladně. Stejně kladný vztah je zmiňován
i u ostatních Britů, zvlášť vřelý styk se podařilo navázat s obyvateli ve Walesu. Přesto ne
všechna setkání byla příjemná. „In the afternoon a Manchester school, which has been
studying Czechoslovakia come to visit us. They come just before lunch, and have lunch with
us. They behave very rude, giggle, whisper and pull faces, and at lunch sit with their elbows
on the table, and behave horridly during the meal.528“
Význam školy byl důležitý i v jednom dalším ohledu, poskytovala vládě možnost
prezentovat československé zvyky a kulturu. Žákům byly k tomuto účelu pořízeny „národní
kroje529“. Na oslavy československých národních svátků byli zváni i místní obyvatelé. Oslava
28. října roku 1943 se tak změnila v prezentaci školy před novými sousedy. „Dvacátý osmý
říjen. No school of course. The platform is decorated with flags, flowers, red- white- and blue
bands, the bust of prezident Beneš, branches of pine trees, etc. 530“ V takto vyzdobené síni byli
přijati welšští hosté, na závěr programu žáci zazpívali tři hymny, československou, britskou
a welšskou, čímž si prý Welšany dokonale získali. Po více než padesáti letech tyto školou
pořádané akce zhodnotil významný kanadský novinář a rovněž žák československé školy, Joe
Schlesinger. „There was a certain irony in what the school had become. The political,
religious and ethnic minorities of Czechoslovakia – Sudeten German Social Democrats, Jews,
Slovak Protestants, the kids of Czech communists, Ruthenians – were overrepresented among
its students because of the simple fact that these were the people , more than the mainstream
of Catholic Czechs and Slovaks, who were being forced to flee by Nazi persecution. Yet the
school managed to build out of this motley student body a practical symbol of Czech
nationalism.531“
528 NA, Sb. ČŠ-VB, inv.č. 13, sig. 300.10, karton 2, Deník Marion Feiglové, Saturday, 12.VI.1943, s.62.
529 Nejednalo se o pravé kroje, ani kroje podle pravých zhotovené, šlo spíše o jakousi variantu na dané téma.
530 NA, Sb. ČŠ-VB, inv.č. 13, sig. 300.10, karton 2, Deník Marion Feiglové, Thuesday, 28. X. 1943, s.103.
531 Joe SCHLESINGER, Time Zones a Journalist in the World, Toronto 1990, s.37.
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Vzhledem k rozličnému sociálnímu, náboženskému i politickému původu žáků mě
zajímalo, zda zde existovaly nějaké útoky či spory mezi žáky. Z odpovědí i z jednotlivých
vzpomínek ovšem vyplývá, že se skutečně jednalo o harmonickou komunitu.
Oblíbeným tématem ještě v době existence školy byl internátní systém a studentská
samospráva. Tato témata byla často diskutovaná, protože šlo patrně o největší novinku.
Obnášely vznik samosprávy a také funkcí headboye a headgirl. „Naše dynastie českých
„headboyů“ oplývá jmény slavných postav. Její zakladatel z doby Hinton Hallu je dnes někde
s čsl. armádou. Počal uplatňovat své bohaté zkušenosti z anglických škol na hlavách
nebohých studentů a tradice jeho následovníků mu v tom ohledu mnoho dluží.532“ Funkce
ovšem dotyčné studenty zároveň stavěla v určitém smyslu do nadřízeného postavení, čímž se
zřejmě stal terčem ostatních žáků. Ve zmíněném článku můžeme nalézt líčení trpkého osudu
jednoho headboye: „Stále ho straší listiny skupin na utírání nádobí, uklízení studoven
a jiných seznamů. Při obědě mu není dopřáno zažít v klidu moučník, neboť musí oznámit, kdo
má poštu a kdo se má zabývat v nadcházející půlhodině utíráním nádobí. … Čtenáři, věřte mi,
není nic horšího než být vedoucím hochem. Vedoucí internátu si mu stěžují, že nebyl proveden
úklid, a žáci zase, že musí moc uklízet.533“ V tomto ohledu s pisatelem souhlasí i Marion, jež
měla dohled nad mladšími žačkami na dívčím internátu: „It is no bed of roses to be prefect in
a bedroom full of little brats who do anything than they should.534“ Článek je pak ukončen
snad spíše řečnickou otázkou: „Jak to udělat, aby se člověk zavděčil oběma skupinám a při
tom řádně vykonával své povinnosti? Já nevím.535“ Z tohoto důvodu si dívky zřejmě nakonec
vyžádaly přímé jmenování headgirl namísto její volby. Toto postavení ovšem na druhou
stranu přinášelo jistě určitý respekt, pokud si ho daný headboy či headgirl dokázali
vybudovat.
532 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, 1945, č.9, 17.V. 45.
533 Tamtéž.
534 Tamtéž, inv.č. 13, sig. 300.10, karton 2, Deník Marion Feiglové, Saturday, 30. X. 1943, s.105.
535 Tamtéž, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, 1945, č.9, 17.V. 45.
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Otázku kvality vyučování otevřu obligátním hodnocením profesorů. Je přirozené, že
někteří byli oblíbení a jiní nikoliv. Chlapci většinou láteří na osobu ředitele Havlíčka, který
jim jakožto nejvyšší autorita kladl překážky a rovněž ukládal tresty. „My particular Bête
Noire was the headmaster a Major Havlícek who used to wear full uniform, having taken no
part in the war, (my father was on Gen. Montgomery staff in France) spent time showing off
riding horseback (in uniform), frequently caned pupils for minor offences.536“ To jsou slova
jedno žáka, nyní významného režiséra přírodovědných snímků, a rovněž jednoho z mála žáků,
který otevřeně vykazoval nelibost k československé škole. Jeho příběh tak pokračoval jinou
cestou, než jak tomu bylo u ostatních žáků: „On one occasion I was practicing target
shooting with Prof. Weir and his very accurate air gun with a few other boys, a long distance
away, the head master stood up in his stirrups and patted his backside, an open invitation to
shoot, I was a good shot, it took the lovely Welsh nurse most of an hour to dig the slug out of
his bum. I was expelled, I am proud of it, the only pupil to have been. What a nasty man! Went
on to an English secondary school, much better teachers and more useful subjects. 537“ Jak je
patrné ze školních zápisů, tento žák nebyl jediným vyloučeným žákem školy, ostatně jeho
prohřešek zde ani není zaznamenán. Část vzpomínek na profesory jsem uvedla již v části
o učitelích samotných, názory na jednotlivé učitele se ovšem liší žák od žáka.
Mezi dívkami byla dost neoblíbená Miss Burke, učitelka poslaná na školu British
Councilem. „Miss Burke is horrid again, and as in nearly every lesson she tells that Czechs
are a crowd of Barbarians and uncivilised peaople. Think that if Mr. Havlíček heard here
once, it would be a very good thing … She would never dare to say such things to the
Englishchildren in an English school ...538“ Záhy ji ovšem nahradila učitelka nová. „Když
jsme se přestěhovali do Walesu, přišla k nám nová anglická učitelka. Její předchůdkyně byla

536 Charles LAGUS, Mail z 21. března 2010.
537 Tamtéž.
538 NA, Sb. ČŠ-VB, inv.č. 13, sig. 300.10, karton 2, Deník Marion Feiglové, Friday, 2rd july 1943, s.78.
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dost škrobená stará panna, bez smyslu pro humor … Teď jsme tu místo ní měli Miss
Mackenzievou … Čerstvá, poněkud vykutálená absolventka vysoké školy se docela vyděsila,
když zjistila, že kolem ní jsou samí divní cizinci. Ovšem za krátký čas zvládla situaci
a všechny si získala, učitele i žáky, svým zvučným hlasem se skotskou intonací, zářivým
úsměvem a nefalšovanou srdečností.539“ Gissingová také líčí význam a zájmy British
Councilu na Československé škole. „Rada totiž chtěla, abychom si nejen zlepšili angličtinu,
ale aby mezi námi a Brity vznikly těsnější kulturní svazky, a proto nás vzala pod svou
ochranu, dokonce nám poskytla i anglické učitele. Přátelská a neformální atmosféra, která ve
škole vládla, brzy přispěla k tomu, že jejich anglická rezervovanost roztála do té míry, že
někteří z nich se stali opravdovými českými šovinisty.540“
Celkové zhodnocení učitelů pak přenechám opět Joemu Schlesingerovi: „Teachers,
too, were a varied lot, … Some had impressive academic credentials than teachers normally
had but very little or no teaching experience. There were almost no textbooks, so teacher
more or less had to make up their courses. Because there was no strictly laid-down
curriculum, the courses sometime took on free-form quality that made them more memorable
than a more orthodox education might have been.541“ Veskrze příznivé hodnocení dává tušit
silnou osobnost pisatele i značné životem nabyté zkušenosti. Poněkud vzletně a zcela v duchu
výchovy školy, hodnotí výuku na škole Věra Gissingová: „Škola si kladla za cíl poskytnout
nám bilingvní vzdělání a umožnit nám zůstat v kontaktu s českou kulturou a tradicemi. Také
jsme se učili milovat a obdivovat Británii; v době těžkého protivenství, kterému byli vystaveni
Britové, se nás tato země ujala a nabídla nám přístřeší a podporu. Učili jsme se, že i my při
tom hrajeme důležitou roli: Jsme v určitém smyslu vyslanci země, o níž svět dosud málo ví.“542
Jak své vzdělávání hodnotili sami žáci v Llanwrtyd Wellsu? Odpověď najdeme opět
539 V. GISSINGOVÁ, Perličky dětství, s.92.
540 Tamtéž.
541 J. SCHLESINGER, Time Zones, s.35-36.
542 V. GISSINGOVÁ, Perličky dětství, s.79.
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v Abernantských zprávách: „Celý duch školy lze vyjádřit jednou větou, kterou jsem již
několikrát zaslechl: „Něják prolezu“. Něják to dopadne, a mezi tím? To má každý úplně jiné
starosti. Všiml jsem si, že mnohem větší rozruch mezi žáky způsobí zápas v kopané a taneční
zábava, než školní kompozice. Na ony se připravujeme celý týden, na tuto nanejvýše
o přestávce před hodinou. … Na naší školu se dostali mnozí, kteří se na střední školu
naprosto nehodí a kteří zde v klidu a poměrném blahobytu tráví své „školní roky“, jediné
zdejší měřítko času.543“ Takové hodnocení by zřejmě nebylo neobvyklé ani na dnešní střední
škole. Na druhou stranu žáků, kteří propadali z více předmětů, nebylo zrovna málo a potřeba
péče o československou mládež vedla přece jen k volnějšímu přístupu. Propadnutí tak žáky
ani moc nevzrušovalo, příkladem může být až lakonické konstatování Marion Feiglové, která
svými znalostmi nikterak nevynikala. „Komínek says that I will have to repeat tercie. Just as
I expected. … Komínek is our třídní, and he is very nice, but it is extremly boaring to do last
years work all over again.544“
Snad i jazyk výše zmíněných citátů dává tušit jak se na škole mluvilo, a tvary
typu „headboyů“ nebyly vůbec výjimkou. Přestože v písemném projevu byly takové výrazy
zřejmě nahrazovány českými ekvivalenty, některá slova nahradit nešlo. V Abernantských
zprávách tak vycházely příběhy o queque, či polič, anglicky původně porridge545 atd. Žáci svůj
jazyk nazývali „..."Abernantstina" or "Abernantish" - which consisted of English with
improvised Czech phrases mixed in, or sometimes Czech with English phrases inserted.546“
Konec konců angličtina se dětem stala druhým jazykem, škola pečovala o její důslednou
výuku. I přes tyto anglikanismy byla oficiální řečí školy čeština. Jak vyplývá z mnohých
vzpomínek, i žáci, kteří ji v době příchodu do školy neovládali, se rychle naučili jí porozumět.

543 NA, Sb. ČŠ-VB, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, 1944, č.9, 8.III. 1944.
544 Tamtéž, inv. č. 13, sig. 300.10, karton 2, Deník Marion Feiglové, Thuesday, 21th IX. 1943, s.93.
545 Tamtéž, inv. č.31, sig. 600.07, karton 4, Abernantské zprávy, 1944, č.16, 28. VI. 1944.
546 Frank E. (František) SCHWELB, Czech in Exile, Places of Interest, Abernant Lake Hotel, Llanwrtyd Wells,
Wales, dostupné na http://www.czechsinexile.org/places/abernant-en.shtml (ke dni 22. července 2010).
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„It was here that I first learned to speak Czech. I don't recall very much about the process,
but a coupe of milestones do stick out. After lights out in the boys dormitory people would
take turns telling stories or describing movies they had seen. This was always in Czech and of
course initially I couldn't understand what was being said .... but it didn't take too long
before, one night, I magically understood what was being said ... and soon thereafter, also
magically, I was participating in the discussion ... and of course participating in the class
work which was all in Czech except for the specific English language lessons.547“ Podobně to
ovšem platilo i o angličtině, kterou většina v době příjezdu neovládala. Žáci tak ze školy
vycházeli vybaveni širokými jazykovými znalostmi, kromě češtiny a angličtiny se zde učili
francouzsky, latinsky a blízkost welšského prostředí jim nabídla i základy welštiny.
Pokud bychom sledovali vliv školy na budoucnost žáků, dostane se nám různých
odpovědí. Většinou jsou spojeny s otázkou, zda a za jakých okolností se žáci vrátili do
Československa, případně, kdy z něj pak odešli. Již několikrát zmiňovaná Věra Gissingová
uvádí, že děti ze státní školy na rozdíl od československých dětí, kteří zde nestudovaly, chtěly
odjet do Československa. „Pokládali jsme Británii za svůj domov, cítili jsme, že k ní patříme,
a ve většině případů jsme milovali rodiny, které nás přijali; přesto si nevzpomínám, že by byl
někdo projevil přání v Británii zůstat. Zachovali jsme si rodný jazyk a zvyky, měli jsme
moderní vzdělání a vězeli jsme až po uši v české kultuře. A byli jsme vášniví vlastenci. Ať nás
mělo čekat cokoli, byli jsme odhodláni vrátit se, budovat naši zem a snažit se zjistit, co se
stalo s našimi rodinami a přáteli548. ...I když jsme byli omámeni a rozlítostnění ranou, kterou
nám zasadil osud, toužili jsme se vrátit do země, kam jsme podle svého názoru patřili.“ Ne
všichni žáci ze školy ovšem skutečně do Československa odjeli. „My mother and I did not
return to Czechoslovakia after the war because my mother lost almost her entire family in the
Holocaust (although my father survived) and she could not face returning ... it also turned out
547 Zigmund (Zigi) QUASTLER, Mail z 20. února 2010.
548 Muriel EMANUELOVÁ - Věra GISSINGOVÁ, Nicolas Winton a zachráněná generace, Praha 2002, s. 179.
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that we had an oppurtunity to emigrate to the United States ... and my mother felt that I would
have a more promising future here .... and she was right. I went on to get a college degree in
Mechanical Engineering ... worked in the Computer Industry (nothing to do with Mechanical
Engineering) for over 30 years ... married 53 years ago ... have two great children and four
grandchildren ... and retired to "the good life" in Florida in 1992..549“ Podobný osud zažil
John Schaffa, jehož rodným jazykem byla němčina a jehož rodiče se po válce rozhodli
v Británii zůstat. Na otázku, jak ho škola ovlivnila v budoucím životě, odpovídá: „Since my
family decided against a return to Czechoslovakia the school had very little significance to my
future life.550“ I on, stejně jako další spolužáci, jež žijí v cizině, ale uvádí, že „The school did
help to foster a sense of national identity.“ Podobný názor má i František Schwelb, jehož otec
byl soudcem ve službách exilové vlády, který po válce s rodinou odjel do Spojených států.
„My stay at Abernant reinforced my Czechoslovak patriotism, to which i adhere to this
day.551“
Tuto část zakončím opět citátem Joe Schlesingera, který vystihl význam, který
pro něj škola měla, do následujících několika vět. „Before too long, school had become my
home. This was where I first kissed a girl; where I had my first beer in a pub, as opposed to
having a sip of one at home, which didn't count; where I learned to swim and to dance. But
above all, it was at the Czech school that I formed lasting friendships, some of which have
endured to this day despite years and even decades of separation.552“
Vzhledem k delšímu časovému odstupu se vzpomínky zaměřují na věci
výjimečné, něčím se vymykající dennímu režimu, který byl zapomenut v rámci šedého
stereotypu. Někteří bývalí žáci dokonce nebyli schopni odpovědět na otázku, jak probíhal
běžný den na škole. Tento fakt tak může způsobit, že se život na škole zdá barvitější, určitým
549 Zigmund (Zigi) QUASTLER, Mail z 20. února 2010.
550 John SCHAFFA, Mail z 6. března 2010.
551 Frank E. (František) SCHWELB, Mail z 3. února 2010.
552 J SCHLESINGER, Time Zones, s.35.
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způsobem živější. „Reálný“ život na škole tak podává hlavně školní časopis Abernantské
zprávy a deník Marion Feiglové, prameny odlišného typu. Zatímco Abernantské zprávy líčí
hlavně činnost pořádanou v rámci školy, Marion píše s živostí sobě vlastní osobní deník
zachycující události významné pro ni či okruh jejích kamarádek.
Pamětníci také většinou nehodnotí kvalitu výuky na škole. Ze vzpomínek lze ovšem
vyčíst mnohé o kolektivu školy, byť nebyl homogenní a zcela sjednocen. Žáci mezi sebou
měli dobré vztahy a větších roztržek nebylo či byly zapomenuty. Stejně tak vidíme dobrý
vztah s profesory, zvláště s některými, svědčí o tom i komentáře k fotkám, kde se můžeme
setkat i s poznámkami typu profesor „Mikey“ Fried. „Domácký“ charakter ale zřejmě škola
získala až později. Je třeba poznamenat, že většina citovaných pamětí a rozhovorů je z
posledních deseti let, tedy z doby, kdy jsou již pořádány srazy bývalých žáků, případně
pedagogů a ošetřovatelského personálu. Tedy z doby, kdy dospělí žáci mohli konfrontovat své
paměti s výpovědmi profesorů.
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Příloha č. 2: Otázky zaslané žákům školy
Dobrý den,
jmenuji se Zora Damová, studuji archivnictví na Univerzitě Karlově a píši bakalářskou práci o
Československé státní střední škole ve Velké Británii (1940-1945). Jako bývalý žák/žákyně, této školy
byste mi velice pomohl/a v mém studiu. Zároveň bych Vás požádala o souhlas se zveřejněním Vašich
osobních informací. Pokud si nepřeje tyto údaje zveřejnit, použiju veškeré Vámi udané informace
anonymně.
Pokud víte o nějakém článku/ knize o tomto tématu, nebo obecně o tématu života československého
exilu ve Velké Británii za 2. světové války, byla bych vám vděčná za doporučení.
Děkuji za cenné informace a čas, který jste mi věnoval/a.
Zora Damová
Neprve bych Vás požádala o vaše základní údaje. Kdy jste odešli z Čech a proč, žili jste v GB
s rodiči či u pěstounů? Jaké školy jste zde studovali? Ve kterém roce jste do školy nastoupili a jak
dlouho jste zde zůstali? Vrátili jste se po válce do Čech? Jaké bylo vaše další vzdělání?
1.

Probíhala výuka angličtiny již v ČSR? Jakým způsobem?

2.

Jak jste vnímali anglické prostředí? (pozitivní/negativní odezvy, styky s anglickými dětmi,

studium na anglické škole)
3.

Odkud přišel impulz ke vstupu do Československé státní školy? (od rodičů/pěstounů, vlády,

od jiných dětí, ve škole ...) Podporovali vás rodiče/pěstouni ve studiu?
4.

Byla pro vás škola důležitá k uchování vztahu k Československé republice/vlasti? Dodržovala

se zde čeština jako vyučovací jazyk?
5.

Byla škola dobrým základem pro budoucí studium/život?

6.

Jak na vás působili učitelé? (kdo byl nejoblíbenější/ nejneoblíbenější?)
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7.

Jak vám vyhovoval v Čechách neobvyklý internátní režim školy?

8.

Jak probíhal běžný den na škole? (volnočasové aktivity, jak moc přísný režim...)

9.

Byly konflikty mezi žáky kvůli jejich původu?

10.

Na co nejvíce vzpomínáte? Zajímavosti ze školy.
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Příloha č. 3: Denní řád pro školní rok 1943/44
7:35

Budíček – ranní úprava těla.

8:10

První zvonění. všichni žáci opustí ložnice mimo službu, která má úklid ložnic.

8:20

Snídaně.

8:35 – 9:00

Ordinace. příprava žáků na vyučování /Žáci jsou ve studovnách/

9:05

Začátek dopoledního vyučování.
9:05 – 9:55

Dopolední vyučování

10:05 – 10:55 velká přestávka, o které služba vyzvedne přesnídávku v kuchyni a rozdá
ji ve studovně chlapců a dívek.
11:10 – 12:00 Vyučování
12:10 – 13:00 Vyučování
13:00 – 13:15 Mytí rukou, příprava k obědu.
13:15

Oběd.

2:00 – 2:15

Výdej léků v ordinaci.

2:25 – 2:30

Příprava na dopolední vyučování.

2:30

Začátek odpoledního vyučování.
2:30 – 3:15

Vyučování

3:20 – 4:05

Vyučování

4:05

Úklid tříd, nošení uhlí, loupání bramor, čištění bot, volno.

5:55

Příprava na večeři.

6:05

Večeře.

6:45 – 7:00

Výdej léků.

7:00

Studovna /úplný klid ve všech studovnách/

8:20

Večerní jídlo / služba vyzvedne jídlo v kuchyni a rozdá ve studovnách/

8:30

Konec studovny pro ob. školu, I. a II.

9:00

Konec studovny pro ob. školu, III. a IV.

9:45

Konec studovny pro ob. školu, V., VI. a VIII.

10:15

Večerka – světla v ložnicích zhasnuta.

V neděli a ve svátek budíček v 8h, úklid ložnic 8:50, oběd 13:00, večeře 18.00.
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Příloha č.4 – Škola

Budova v Hinton Hallu

Dívčí ložnice, kresba z Deníku Marion Feiglové
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Příloha č. 5 – Pedagogové

Ředitel RNDr. Jan Havlíček

RNDr. Arthur Weir

Miss Elizabeth Murray Mackenzie

profesor Alois Krušina
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Příloha č.6 - Žáci

Dívčí pěvecký sbor

Studentská hra podle Voskovce a Wericha
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Příloha č. 7 – Žákovský humor

Kresby žáka z doby působení v Abernant Lake Hotelu v Llawvrtyd Wellsu
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