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                                                  ÚVOD.

     

Téma této práce „Historický vývoj jazykového práva v českých zemích“
vychází ze dvou faktů – z historické skutečnosti, že v českých zemích se od 
počátku jejich státní existence mluvilo více jazyky a existence právních norem 
upravujících používání českého a  německého jazyka. Autor si uvědomuje, že 
jde zejména z časového hlediska o práci rozsáhlou, přesahující jedno tisíciletí a 
z tohoto pohledu těžko zpracovatelnou, zejména z hlediska disertační práce. 
Uvědomuje si rovněž, že  z dvojího možného způsobu zpracování zadání  –
Historie  jazykového práva v českých zemích, zvolil ten obtížnější způsob 
vypracování. Práce totiž mohla být zaměřena na kratší časový úsek, zejména 
z hlediska jejího těžiště  – historie jazykové problematiky v 19. století, 
popřípadě v období celé habsburské říše s tím, že časové období předcházející 
mohlo být pojato jako úvod a období následující jako doslov – obojí  tato období 
v příslušné zkratce. Autor se však rozhodl, že se pokusí zpracovat celé historické 
období  sporů českého a německého jazyka v prostoru českých zemí, byť se 
vystaví obsáhlejší kritice – neboť pro jeho osobní založení je mu bližší 
zkoumání rozlehlejší než v detailu.

Různými jazyky se nemluvilo jen v českých zemích, bylo tomu tak prakticky ve 
všech tehdejších zemích či územích, ze kterých později vznikly národní státy, 
nebo ještě lépe, na územích, na kterých ještě později vznikly národy v moderním 
slova smyslu.
Protože tématem této práce, jak již řečeno, je jazykové právo, tedy pojem 
spojující jazyk a právní normy, nebudeme si všímat raného období českých 
dějin, které po dobu 7. a 8. století je tradováno v bájích a pověstích. Etnogeneze 
nově příchozích českých (slovanských) kmenů v závěrečné fázi stěhování 
národů se odehrála jen o něco později než etnogeneze germánských kmenů 
(Langobardů, Bavorů, Sasů). Teprve v posledních desetiletích historikové 
(spolu s archeology) přinášejí nový pohled na jazykový a kulturní soubor 
kmenů, kteří  z tavicího kotle (melting pot) starých a nových obyvatel české 
kotliny vytvořily prazáklad obyvatelstva z velké většiny slovanského původu. 
To si vytvářelo nejen vlastní kulturu a duchovní svět v obyčejích a náboženství, 
jak jej dnes poznáváme z archeologických nálezů, ale i svůj jazyk. Po všech 
peripetiích, po nichž dnes pátrají historici, vznikl na našem území i známý první 
politický útvar, zvaný po svém stvořiteli jako „Sámova říše“, po jehož zániku 
existovala v prostoru české kotliny nadále politická jednotka – středověký 
„gens“, který v 9. století  tvoří jako „gens Bohemanorum“ partnera, i soupeře 
sousedící  říše Franků1. Nešlo však o jeden kmen, jen o jedno etnikum 

                                               
1 Autoři: Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef  Žemlička - Filosofický ústav, Archeologický ústav, Historický 
ústav -  akademie věd,  Přemyslovci – budování českého státu, nakladatelství LN,  Praha 2009, s.137.



4

(promísené s původním obyvatelstvem), které se geograficky, možná i 
obyčejově a kulturně dělilo na řadu kmenů vedených svými knížaty – „duces 
Bohemanorum“, jejichž dorozumívacím prostředkem se nestal jazyk na bázi 
indoíránštiny, nebo jazyk germánských kmenů, ale nová „lingua franca“ 
slovanského obyvatelstva –„slovanština“.
Protože tehdy vznikající český jazyk (pokud bychom za něj považovali onu 
proměňující se slovanštinu ) nebyl vystaven takové  konfrontaci s cizími jazyky, 
které by jeho existenci ohrozily, mohl se stát nejen obecným prostředkem 
dorozumění v uvedeném prostoru, ale i konkurentem jazyka germánského při 
střetávání  germánského a slovanského živlu na území střední Evropy.  Protože  
jsme ještě  v 9. století, mějme na paměti, že Češi tehdy představovali jen 
nevelký slovanský kmen ve středních Čechách,  zatímco další části českého 
kotliny byly obývány na sklonku 9. století slovanskými kmeny, jako byli Lučané 
kolem řeky Ohře, Pšované kolem Mělníka, Děčané a Lemuzi na dolním toku 
Labe, Zličané v oblasti Kouřimska, Charvati v Pojizeří a Doudlebi v jižních 
Čechách.    
O „česko-německé“ konfrontaci můžeme v této době mluvit toliko ve smyslu 
možného kontaktu těchto slovanských kmenů se zbytky germánského 
obyvatelstva – Markomany, Kvády, Durynky, Langobardy nebo Franky. 
Nesmíme zapomenout ani na přežívající zbytky kmene Bojů, kteří, jak se mnozí 
historici shodují, dali českým zemím jejich jméno. Viz např. Kamil Krofta ve 
svých „Dějinách československých“, kde uvádí, že franské prameny od konce 
VIII. století nazývají Slovany usedlé v Čechách „Boehaimi“ („Boemani“) což 
zřejmě stačí obyvatele Bohaimu, nebo Boihaemu – tj. země obydlená kdysi 
kmenem Bojů.2 Tento kmen dal nejen německé jméno Čechám – Böhmen, ale i 
nepřeložitelnému pojmu používanému historicky, ironicky ale také pro označení 
historického fenomenu, ze kterého se vyvinulo slovo „bohemismus“ jako 
označení určitého typu vlastenectví založeného na dvojjazyčnosti. „Tak i 
Čechové, že do země Bojemum, Bojehemum, Böhmen, Böheim již dávno 
nazývané přitáhli, od okolních Bohemové, Bohemani jmenováni byli, ne proto, 
že jsou praví rodem Bojové, než jedině proto, že se v Bohemské zemi usadili.“3

Nešlo však zde o nějaké jazykové právo; v tomto období došlo pouze ke vzniku 
„národních“ jazyků na obou stranách, jakožto dorozumívacích prostředků 
kmenů transformujících se v národy „český“ a „německý“. Zatímco na české 
straně to byly shora uvedené kmeny, které se v tavicím kotli přetvářely v český 
živel, na straně budoucího soupeře to byly východní germánské kmeny, které 
nelatinizovány římskou kulturou jako západní kmeny, si ponechaly svůj 
germánský charakter a jazyk, ze kterého později vznikl jazyk německý.
Uvádíme-li pojem „národ“ v uvozovkách, činíme tak s ohledem na staletí 
pozdější  jelikož toto označení pro ranou dobu našich dějin  znamená něco 
jiného než tentýž pojem  např. v 19. století, kdy teprve vzniknou národy
v moderním slova smyslu. Jistě, pojem národ vždycky tvořil určitou homogenitu 
                                               
2 Tím se zabýval Jiří Kořalka ve své knize Češi v Habsburské říši a v Evropě 1815 – 1914, Argo 1996.
3 Tamtéž, s.40.
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lidí a vyjadřoval jejich postavení a vztahy v určitém geografickém prostoru. 
Můžeme ocitovat definici J.A.Komenského4, podle kterého je „národ množství 
lidí zrozených z téhož kmene bydlících na témže místě na světě (jakoby ve 
společném domě, který nazývají vlastí) užívajících téhož jazyka a tím spojených 
týmiž svazky společné lásky, svornosti a znaky pro dobro obecné.“ Samozřejmě,  
do rané historie se nehodí, stejně tak označení, které na sebe vztáhl Komenský 
sám, když se označil jako „Moravus natione, lingua  bohemus“.5 V každém 
případě se však již v této době vytvářely základy onoho pozdějšího chápání 
„národa“ jako politického fenomenu od pouhého „lidu“, ať již s přídomkem 
poddaný nebo služebný. Mluvíme-li o Komenském, dodejme, že problém 
jazykový či jazykového práva  mnohdy v českých dějinách souvisel 
s problémem náboženským, ale tento problém nebudeme moci vzhledem 
k zaměření práce podrobněji zkoumat. Stejně tak jen v nutné míře se budeme 
zabývat problémem nacionalismu, neboť i ten souvisí s problematikou 
jazykového práva.

Co byl onen český prostor, ta česká kotlina, která se do budoucna stane dějištěm 
tématu naší práce? Zatímco v případě Čech můžeme opravdu mluvit o kotlině 
oddělené od sousedního území věncem  zalesněných, nestejně vysokých 
pomezních hor (Krušné hory, Jizerské a Orlické hory, Krkonoše,Šumava, Český 
les), jiná situace byla na Moravě, která byla na severu uzavřena horstvy jako 
Jeseníky, Oderskými vrchy a Moravskoslezskými Beskydy, na východě 
masivem Bílých Karpat, zatímco k jihu byla otevřená.
Kosmův popis Čech: „ …V Evropě leží Germánie a v jejích končinách směrem 
k severní straně daleko široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, 
jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled 
zdá, jakoby jedno souvislé pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo6… což 
odpovídá přesně Klaudyánově mapě Čech, prvnímu známému domácímu 
vyobrazení českého území z r. 1518, Tato přirozená hranice, tvořená nejen 
horstvy, ale především pomezními pralesy a hustými hvozdy se táhla do nitra 
Čech desítky kilometrů. Tento les obývaly trvale jen malé skupinky lidí, 
popřípadě skýtal úkryt jedincům vyděděných ze společnosti, nebo se před ní 
ukrývajících či eremitům, náboženským blouznivcům, nebo různým psancům a 
lapkům. Již v době, o které píšeme, se jednalo o hranici stabilní, to ostatně 
zaznamenali i Klaudyánovi evropští předchůdci Angelin Dulcert, Mikuláš z
Kusy, či Erhard Etzlaub7. Důležitější pro tyto úvodní poznámky je pro nás 
geografické vymezení „českého prostoru“, než jeho „personální“ obsazení. 
Trvalo ještě delší dobu, než z jazyků hlavních slovanských kmenových etnik 

                                               
4 Josef Petráň, Lid a národ v pobělohorském  labyrintu, esej z knihy Františka Grause: Naše živá a mrtvá 
minulost, s. 82, Svoboda 1968.
5 Tamtéž.
6Autoři: Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička - Filosofický ústav, Archeologický ústav, Historický ústav 
- akademie věd,  Přemyslovci – budování českého státu, nakladatelství LN,  Praha 2009, s. 480.

7 Tamtéž,  s. 480.
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v důsledku „colluvies gentium“ (splynutí národů), starších a nových osadníků, 
vznikl český jazyk. Podle prastarého historického mýtu – pověsti o stěhování 
Čechů, přišli budoucí Čechové do neosídlené země, jejíž střed i tehdy (dokonce  
přesněji než dnes)  vyznačovala hora Říp–staré germánské jméno Rip (Hora)8. 
Tedy od této předhistorické doby, kdy začínáme operovat s pojmem „český“. 
Uvedli jsme, že česká kotlina byla již v těchto dávných dobách  geograficky 
vymezena, z hlediska tématu naší práce není důležité, že jednotlivé části hranice 
této kotliny se upřesňovaly, nebo dokonce měnily v průběhu dalších staletí. 
Význam to má jen potud, že v obdobích převahy jednoho ze soupeřících jazyků 
nad druhým, zejména češtiny a němčiny, tato převaha, většinou se zpožděním 
byla následována i v pohraničních územích, nebo v těch, které přecházely pod 
moc či správu státu sousedního a také zpět.

Rozeznáváme tedy česko - saskou hranici (krušnohorskou), tvořenou výrazným 
geografickým předělem, hranici kterou překračovalo několik stezek 
(nejznámější tzv. „Srbská stezka“ v nejspornější oblasti tzv. Donínsku 
podléhajícím vlivu míšeňských panovníků a známém hradem Königstein) a také 
vodní cesta – řeka Labe. Pak česko - lužickou hranici, která v průběhu staletí 
doznávala větších či menších změn, zejména v okolí Šluknovského a 
Frýdlantského výběžku. Tato hranice, respektive územní regiony, které ji 
sledovaly, doznaly definitivních změn až v pozdním středověku. V dalších 
kapitolách této práce budeme v souvislosti s oběma jazyky a jazykovým právem 
mluvit o Horní a Dolní Lužici, jako o  regionech na pomezí českého, polského a 
německého vlivu. Také Žitavsko, po jehož oddělení zůstalo u českých zemí 
Liberecko a Frýdlantsko, hrálo v jazykových poměrech českého státu svoji roli.
Stejný, ba ještě větší význam z hlediska jazykových poměrů měla hranice česko 
- slezská, kterou tvořil krkonošský masiv patřící k regionu Kladsko, ke kterému 
původně náleželo i Broumovsko. Samozřejmě, že i zde nešlo jen o konfrontaci 
jazykovou, ale především politickou, protože šlo o hranici politického vlivu a 
moci mezi českými Přemyslovci a polskými Piastovci ve strategicky důležitém 
regionu. Nakonec od 12. století můžeme Kladsko počítat k českému státu. 
Důležitá, i jazykově – byla hranice česko - rakouská. I když i ji tvořil kdysi 
pomezní hvozd, chyběla výrazná geografická linie tvořená pohořím. Proto o její 
linii docházelo ke sporům, zejména v oblasti Landštejnska, Novobystřicka a 
Vitorazska a pro formování hranice byly důležité majetkové a lenní poměry do 
kterých se od 13. století významnou měrou zapojili Vítkovci (rožmberská a 
krumlovská větev). Hrad Vítkův Kámen9 se stal významným centrem jejich 

                                               
8 Autoři: Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička - Filosofický ústav, Archeologický ústav, Historický ústav 
- akademie věd,  Přemyslovci – budování českého státu, nakladatelství LN,  Praha 2009, s. 480.

9 Ještě v období bývalého totalitního režimu, byl tento pro obyvatele ČSSR nepřístupný hrad  součástí“ pevné 
linie – tábora míru a socialismu“.
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příhraničního dominia. Česko - bavorská hranice byla ještě dlouho ve 
středověku nejasná, protože ji tvořil hustý a rozsáhlý hvozd (Šumava), kde 
nebylo možno ji vůbec vysledovat, natož nějak vytyčit. Vedla tedy pomyslným 
středem hvozdu10. Přes Šumavu vedly některé významné stezky, z nichž 
nejznámější byla tzv. „Zlatá stezka“. V další části Šumavy hráli svoji důležitou 
roli ve své době Chodové  - strážci českého pomezí.
Zcela specifickou roli měla česko - chebská hranice. Chebsko bylo původně 
říšské území, jehož rozsah, zejména jižním směrem značně přesahoval jeho 
rozměry dnešní. Hraniční poměry v této oblasti byly také významně vedle 
světských panovníků ovlivňovány cisterciáckým řádem ve Waldsassen, zejména 
pozemkovými dary jak českých knížat a králů, tak i dary panovníků z německé 
strany. Po několika přesunech získal Chebsko jako říšskou zástavu Jan 
Lucemburský.
Poměry na moravsko - slezské hranici byly také velmi složité. Měly na ni vliv 
majetkové poměry olomouckého biskupství, i slezských knížat. Nárazníkovým 
územím mezi českými a polskými zeměmi bylo Slezsko, z něhož se později ve 
13. století oddělilo Opavsko, kde se na stanovení hranice podílely i zájmy 
olomoucké a vratislavské diecéze. I po pozdějších děleních zůstalo Opavsko 
součástí českého státu.
Celkem bezproblémově vznikla moravsko – uherská hranice, kterou vytyčily 
hřebeny západních Karpat. Na hraniční linii se podílely i řeky Váh, Morava a 
Olšava.
Moravsko – rakouskou hranice vytvořila řeka Dyje. Byla to hranice snadno 
překročitelná, nejen proto, že Dyje byla spíše říčka, ale především proto, že tekla 
v rovině.
Specifickou roli hrála v dějinách Čech a Moravy hranice česko – moravská, 
která se postupem staletí stala hranicí „vnitrostátní“, byť se svými specifickými 
rysy. Tím spíše, že šlechtické a církevní majetky se navzájem přes hranici 
prolínaly, stejně tak politické zájmy; ovšem tyto zájmy vždy nesledovaly spojení 
geografické nebo majetkové. Geografická linie šla přes Českomoravskou 
vrchovinu, od Kralického Sněžníku k jihozápadu přes Žďárské vrchy k Jihlavě a 
poté ke Slavonicím. V průběhu staletí se hranice měnila, i na její linii se podílely 
vodní toky.
Přes všechny změny a posuny, je možno obecně konstatovat, že hranice 
Českého státu vytvořené Přemyslovci, se zhruba shodují s hranicemi dnešní 
České republiky.

Z hlediska časové posloupnosti, ale i historického významu a v neposlední řadě i 
z důvodu jazykového, se musíme zmínit o státním útvaru, který ve své velikosti 
a lesku se v prostoru Čech a Moravy objevuje v době, kdy se mezi kmeny České 
kotliny jako vedoucí síla profiluje kmen Přemyslovců, o Velkomoravské říši. „V 
roce 822 zastupovali tehdy moravští vyslanci na sněmu ve Frankfurtu knížectví, 
                                               
10 Velkou část hvozdu zaujímal tak zvaný královský hvozd obývaný „Králováky“, kteří měli podobná práva jako 
Chodové.
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jehož moravská infrastruktura se vázala na síť hradišť vytvořenou na přelomu 
8/9 stoletíKe známým centrálním hradištím v Mikulčicích a v Uherském hradišti 
přibyla Nitra; okrajové opevněné body byly nejspíše Brno Líšeň a Znojmo na 
západě,na jihu snad až Devín,na východě nejprve krátkodobě hradiště 
v prostoru Malých Karpat - Podbraně, Smolenice – Molpír, později se tato 
hranice s ovládnutím Nitranska posunula na jihovýchodě nedaleko od 
nedávného centra pozdně avarské moci; v Komárně vzniklo hradiště v Mužle –
Čenkově a někdy v první třetině 9. století získali Moravané vliv v Pováží a na 
Spiši ovládnutím hradišť ve Vyšném Kubíně a ve Spišských Tomášovcích.“11 Její 
význam  spočívá v tom, že jde o první společný stát (nepočítáme-li polobájnou 
říši Sámovu)  Čechů (Moravanů) a Slováků, o první skutečnou říši na našem 
území a dokonce s originálním bohoslužebným a literárním jazykem –
staroslověnštinou, blízkým tehdejší  mateřštině našich předků. Její vznik a 
rozkvět a celý kulturní rozmach této říše byl spojen se jmény dvou 
mimořádných duchovních osobností, soluňských bratrů Konstantina (Cyrila) a 
Metoděje. Protože historická existence této říše neměla dlouhého trvání, nehraje
v česko-německém jazykovém sporu význam, ale z hlediska státních útvarů a 
jazyků vyskytujícím se na našem území, museli jsme  se o ní zmínit.

Téma naší práce nám brání vyjadřovat se k obraně hranice, k systému průchodů, 
průsmyků, zemských stezek; k tomu snad jen tolik, že svoji roli zde hrála nejen 
královská, či knížecí moc, ale i moc místních feudálů, a správa církevních 
hodnostářů, klášterů a řádů. Při kolonizaci země hrál samozřejmě velký význam 
způsob vytyčování „újezdů“, lesnatých nebo málo významných území, které 
byly určeny k osidlování nejen domácím, ale i obyvatelstvem ze sousedních
zemí.
První cizorodí obyvatelé se do české kotliny dostali obvykle jako zavlečení 
zajatci z válečných výprav, další proud představovali „hosté“, kteří přicházeli za 
obchodem a podnikáním, čemuž napomohlo klíčové postavení Prahy jako 
důležitého obchodního uzlu na mezinárodní obchodní magistrále spojující 
evropský Západ s Východem, jak o tom podal zprávu židovský kupec (možná 
lékař) a diplomat Ibrahim ibn Jakub, účastník diplomatického poselstva 
vyslaného k císaři Ottovi I. kordóbským kalifem al-Hakamem II., okolo r. 965. 
Pražské tržiště bylo skutečnou obchodní křižovatkou a nemá cenu zastírat, že se 
na něm obchodovalo i s otroky.
První silnou „jinou“ skupinou obyvatelstva byli Židé. Jejich jinakost spočívala
v jiném náboženství a také jejich zvláštní postavení v hospodářství země ji 
podporovalo. Jak uvádí Tomáš Pěkný ve své „Historii Židů v Čechách a na 
Moravě“12,  „…až do počátku 13. století byli považováni židé téměř za cizince,
obchodovali volně s naturálními produkty i hotovými výrobky, mohli si zřejmě 
zvolit, kde budou bydlet, mohli provozovat řemesla, získávat půdu, domy apod. 

                                               
11 Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová, Velké dějiny zemí koruny české, svazek I do roku 1197, Paseka, 
   Praha,Litomyšl, 1999.
12 Tomáš Pěkný, Historie Židů v  Čechách a na Moravě, nakladatelství SEFER, Praha 1993, s.15.
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Někteří působili u dvora jako finanční poradci, lékaři, někdy i jako vysocí 
dvorští úředníci.“ Problém jazykový u nich nevznikal, dokázali se asimilovat i 
jazykově.
Další příchozí hosté z Bavorska, Saska a vůbec z „Německa“ přicházeli do 
českých zemí, jak uvedeno dále z nejrůznějších důvodů. Z důvodu dynastických 
svazků, jak podrobněji dále, doprovázeli německé princezny vstupující do 
manželství s českými panovníky  jejich společnice, služebníci, strážci, kaplani a 
další osoby, stejně jako bojovníci, poradci, specialisté  a je doprovázející kupci, 
obchodníci a řemeslníci. Ti všichni již hovořili svým jazykem, a asimilace byla 
možná až přes generaci. Mezi nimi asi nejpočetnější skupinu tvořili kněží a 
v této souvislosti není nezajímavé, co cituje Kosmas  z řeči Břetislava II  
pronesené v r.1099 (pravděpodobně fiktivní) na adresu prvního pražského 
biskupa Dětmara, zvaného Sas: „nevadí, že biskup je cizozemec, tím více to 
prospěje ,  nebude ho přátelstvo vysávati, nebude ho tížit starost o děti, nebude 
ho obírat zástup příbuzných.“13 A samo sebou se rozumělo, že takový 
cizozemec se nebude moci v Čechách opírat o zázemí svého „německého“ rodu 
a rodiny. Takovou preferenci cizích (německých) kněží, kteří se díky svým 
vazbám na své chránitele dostávali snadněji do vyšších církevních hodností, 
vedlo k projevům nevraživosti domácího kléru. Ten se jen nerad smiřoval s tím, 
že výnosné církevní úřady a hodnosti bývají obsazovány cizinci, kteří podle 
Kosmy „často přicházeli do naší země bez kalhot.“14 Konečně  známé 
„Privilegium Soběslava II. pro pražské Němce“ z 12. století, které se odvolává 
na starší tradice, dává  právně vědět o existenci Němců v Praze. Setkáme se 
v něm s termínem „vici Theutonicorum“, kterým jsou označovány osady 
obývané Němci (Teutonici). Tento „zákon“ poskytl Teutonicům kolektivní 
výsady, poskytl jim vlastní jurisdikci, autonomii při volbě kněží a rychtářů a 
osvobodil je od některých nepříjemných břemen. Zákon se týkal i jiných 
cizozemců (Romanů, Valonů a dalších) – i jim byla poskytnuta autonomie
založená  na jejich právech a zvyklostech. O dalším pronikání Němců do 
českého prostoru budeme mít příležitost hovořit dále při výkladu o kolonizaci 
českých zemí. Vraťme se však k samotným jazykům.

Různost jazyků byla spojena s jejich vývojem a zatímco některé jazyky na 
území českých zemí zůstaly od počátku výrazně menšinovými a nedospěly 
k pozdějšímu zápasu o prvenství ve smyslu jazyka úředního či „státního“, nebo 
se staly jazykem rituálním, obřadním či výrazně profesním (latina); český jazyk 
v prostoru českých zemí se stal nejpoužívanějším dorozumívacím prostředkem 

                                               
13 Autoři: Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef  Žemlička - Filosofický ústav, Archeologický ústav, Historický 
ústav - akademie věd,  Přemyslovci – budování českého státu, nakladatelství LN,  Praha 2009, s. 499.

14 Tamtéž,  s. 499.
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vedle jazyka německého. A záleželo samozřejmě na době a historicko - politické 
situaci, zda používání obou jazyků se dělo ve vzájemné koexistenci, nebo ve 
vztahu soupeření, či nadvlády jednoho nad druhým. Konstatujme, že již v 9. 
století v době vzpoury proti knížeti Bořivojovi, byl odstraněný Bořivoj nahrazen 
jiným členem rodu – Strojmírem, který z důvodu svého dlouhého pobytu v exilu 
zapomněl česky a byl proto vysmíván a nakonec odstraněn i on.15

Jak uvádí Slovník veřejného práva československého16: „V Čechách nemáme 
pro nejstarší dobu písemných dokladů o užívání českého jazyka při úředních 
jednáních, neboť nejstarší zápisy a listiny jsou psány jako vůbec ve středověku 
latinsky. Listiny české se objevují teprve od konce života Karla IV., zejména pak 
od Václava IV., prvé zápisy české objevují se v té době i v městských knihách.“

Prioritní postavení dává českému jazyku  první legislativní akt v r. 1495, 
kdy je vydán zákon na ochranu českého jazyka. Dalším mezníkem vývoje 
jazykového práva je zákon z roku 1615 a Obnovené zřízení zemské z roku
1627 konstituuje jazykové právo v jeho „ústavní podobě“ (rovnoprávnost 
obou jazyků) až do r. 1918 – ovšem  dalšími právními normami, zejména 
exekutivního charakteru dochází v něm k mnoha změnám. Zatímco první 
dva případy  zákonné jazykové úpravy můžeme spíše považovat za případy „ad 
hoc“, byť byly již vyvolané soupeřením obou jazyků, tak Obnovené zřízení 
zemské jakožto právní norma „ústavního“ rázu zakládá právní postavení obou 
jazyků, nikoliv tedy jako u předchozích úprav pouze jazyka českého, a zároveň i 
při formální rovnosti obou jazyků, i silnější latentní postavení jazyka 
německého. „Němčina brzy převládá, a to tak, že jako tzv. vnitřní řeč úřední 
byla zaváděna němčina, jakožto výlučný jazyk, a že i později za doby josefínské 
se tato praxe rozšířila i na vnější jazyk úřední, to je na jazyk se stranami. Tak 
vnitřní řeč úřední byla zavedena v moravském tribunálu r. 1639 a v českém 
apelačním soudu 1648 1648 byla česky vydávána jen vyhotovení rozsudku, když 
šlo o české strany; ale i to později odpadlo  a vrchní zemský soud (nástupce 
apelačního soudu) úřadoval zásadně německy a česky jen, když strany nebyly 
mocny jazyka německého“.17 Priorita v postavení jednoho či druhého jazyka 
v prostoru českých zemí se bude v průběhu staletí měnit a tyto změny, jejich 
příčiny a důsledky jsou tím pravým obsahem tématu naší práce o historii 
českého jazykového práva. Ekvivalentním „protipólem“ této práce by 
samozřejmě mohla být i „Historie německého jazykového práva v českých 
zemích“, - tato práce ji však bude do jisté míry nahrazovat, neboť u obou 
jazykových práv jde o kontradiktorní vývoj, kdy jedno jazykové právo odráží i 
postavení druhého jazykového práva.

                                               
15 René Petráš, Helena Petrů, Harald Christian Scheu, Menšiny a právo v České republice, Auditorium Praha 
2009, s.34.
16 Antonín Hartman, Václav Joachim a Hugo Diwald, Slovník veřejného práva československého, svazek II, Brno 
1932, s.62.
17 Tamtéž, s.62.
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Nesmíme ale zapomenout, že prostor střední Evropy nesloužil jen jako 
nástupiště národních států a vznikajících národů, ale že výraznou roli v něm 
hrály církevní řády jako nadnárodní prvek, které tento prostor propojovaly 
s celou Evropou, tedy vlastně s celým tehdejším světem. Zatímco národní 
stratifikace evropský prostor členila, tak církevní řády jej „internacionalizovaly“ 
a spojovaly v zájmu tehdejší největší nadnárodní organizace – církve. Ta do 
jisté míry čelila atomizaci Evropy ve smyslu politickém a kulturním, neboť 
vytvářela jednotný křesťanský světový (evropský) názor.

K úvodu této práce je však nutno říci následující. Vztah Čechů a Němců je 
vztahem kontradiktorním, i kontroverzním. Dílem i dnes, v průběhu staletí, které 
jsou časovým rámcem naší práce tomu bylo latentně vždy, v některých obdobích 
byla tato kontroverse velmi silná. To přesto, že  Češi  a Němci měli k sobě 
etnicky blízko, navíc byly jejich dějiny po patnáct století propojeny a v prostoru 
českých zemí větší částí spojeny. Ke specifiku česko-německého poměru, 
vztahu a vývoje patří i jeho geografický základ – český stát, české království,
bylo ostrovem v rámci Germánie, Svaté říše římské, později označované 
s dodatkem „německého národa.“ Je třeba zdůraznit, že používáme název 
„Germánie“, jakožto pojmu označujícího prostor obývaný „německy“ mluvícím 
obyvatelstvem (se všemi jeho dialekty a nářečími), který byl také pojítkem 
„českého prostoru“ s měnícím se evropským integračním uskupením –
formujícími se státy a národy západní Evropy. Aniž bychom téma této práce 
chtěli měnit na historické téma o vzniku českého státu, poznamenejme jen, že 
český národ a český stát  byly jedněmi z prvních, které se v evropském prostoru 
dokázaly konstituovat (v 10. století). To samozřejmě má již co do činění
s historií jazykového práva, byť spíše s jeho prehistorií.  Pochopitelně, aniž i 
toto by bylo těžištěm naší práce, to má svůj vliv na teorie a spory, které se po 
staletí vedly mezi českými a německými historiky (i mezi německými 
navzájem), a jak o tom budeme mít ještě příležitost psát; - kdo  byl původním 
obyvatelem v českých zemích, jak vzniklo české (slovanské) etnikum, které se 
dorozumívalo českým jazykem a jak se jeho soupeřem stalo německé 
obyvatelstvo s jazykem německým.
Jak konstatuje Václav Makrlík ve své knize „Češi a Němci“:“…utváření základu 
moderního českého národa proběhlo v období od počátku 7. století do konce 10. 
století, a to postupným splýváním keltského, germánského a nakonec v poslední 
migrační vlně i slovanského etnika, které jako poslední a nejsilnější migrační 
vlna v 5. a  6. století dalo kmenům usedlým na teritoriu Čech a Moravy
slovanský jazyk.“18 Že i zbytky markomanských a kvádských kmenů spolu se 
zbytky ostatních předchozích etnik v českých zemích ovládnuté příchozími 
slovanskými kmeny přispěly ke vzniku „českého“ etnika a českého státu, 
nepochybují ani čeští historici. Ve sporu, jak se o něm zmiňujeme v dalších 
kapitolách, šlo jen o to, zda-li německé obyvatelstvo v českých zemích 
                                               
18 Václav Makrlík, Češi a Němci – studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti, nakladatelství Ideál, 
    Praha, 2009, s. 4.
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pocházelo z kolonizačních vln, či zda se jednalo o potomky zbytků výše 
uvedených germánských kmenů.
Vztahů mezi českým obyvatelstvem (národem), českým státem s Franskou říší, 
později východofranskou, pak  Svatou říší římskou, se naše práce dotýká jen 
okrajově – její těžiště je ve vztahu českého národa a jeho státního útvaru 
k habsburské říši, jeho zapojení do této říše a pozdější emancipace v ní – to vše 
na bázi vlastního základu této práce – vzniku a historie jazykového práva
v českých zemích.
Co však je pro naše téma důležité, je terminologická ujasněnost používaných 
pojmů. Budeme mluvit o Němcích, německém obyvatelstvu a německém 
národu. Bez jakéhokoliv hodnotícího kritéria, je třeba zdůraznit, že pojem 
„Němec“ nebo „německý“, jsou pojmy moderního rázu, které odpovídají  vlastní  
německé říši, která vznikla až v r. 1871, tedy značně později, než ekvivalentní 
pojmy „Čech“ nebo „český“. Tak je tomu z hlediska právního, a protože naše 
práce je nejen právní, ale i historickou, bude spravedlivé, když se jen zmíníme, 
že pojem „německý“ však vznikl již o několik století dříve – v pojmu 
„německého národního mýtu“19. Předchozí stýkání  a  potýkání  se s  „Němci“, 
jak označujeme příslušníky germánského etnika mluvícího německy 
(německými jazyky) se dálo s Bavory, Sasy, Durynky, Prusy, Austroněmci-
Rakušany a posléze s českými Němci (germánskými-německými menšinami), 
kteří  mutatis mutandis, byli nepřesně nazýváni „sudetskými Němci.“ Jenže 
takto zjednodušeně asi otázku pojmenování příslušníků germánského etnika 
vyřešit nelze. Vždyť  již autor Dalimilovy kroniky z počátku 14. století  mluví o 
Němcích jako o nepřátelích českého národa. Z toho je patrné, že pojem nebo 
označení „Němec“ bylo obecně vžité označení pro označení shora uvedených  
příslušníků různých německých států, státečků či územních regionů.  Abychom 
tuto práci nekomplikovali, je třeba se shodnout na tom, že pojem „Němec“ 
a „německý“ budou označovat příslušníky a adjektivum reprezentující 
fenomén, kterému se  teprve v 19. století  dostalo „oficielní“ reprezentace
vytvořením již zmíněné německé říše. Historie jazykového práva v českých 
zemích je neoddělitelně s historií německé menšiny v českých zemích. Budeme 
proto paralelně sledovat obě dvě historie, jejich vzájemné styky, prolínání, 
ovlivňování a vzájemné působení. I když samotné osudy německé menšiny ve 
své celistvosti se vymykají z tématu této práce, bude zajímavé a užitečné 
všimnout si, třeba i okrajově, některých zajímavých prací, které zdánlivě 
s tématem naší práce nesouvisejí a přece mají co dělat s fenoménem Němců a 
němectví v českých zemích, jako jevem historickým, sociologickým a 
psychologickým. Takovou prací je např. projekt „Obraz Němců, Rakouska a 
Německa v české společnosti 19. a 20. století“ koncipovaný ve spojitosti 
s výstavbou oboru německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v rámci Institutu mezinárodních studií.20 To proto, že 

                                               
19 K tomu Hagen Schulz, Stát a národ v evropských dějinách, převzato Václav Makrlík: viz shora, s.7.

20 Jan Křen, Eva Broklová, Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století,    
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jazykové právo, pokud jím budeme chápat právo používání jazyka a jeho 
postavení ve společnosti, je mimo jiné i produktem názoru (obrazu), který si o 
Němcích a německých zemích  (jakož i o Němcích v českých zemích a 
v Rakousku) vytvářeli Češi a česká společnost.

Historie českého jazykového práva vyvolává řadu dalších otázek a souvisících 
momentů, jako je např. vývoj a průběh vztahu „německých“ a českých 
panovníků, charakter lenního vztahu českého panovníka k  „německému“, 
vztahu českých a německých elit, vzniku obou moderních národů, psychologii
německého a českého národního ducha, zrození a vývoj nacionalismu obou 
národů apod., o kterých se můžeme letmo zmínit, nikoli však z hlediska tématu
naší práce, podrobněji zabývat.
Trochu více se zmíníme o české a německé intelektuální elitě, či spíše o česko-
německé elitě dvojjazyčné  a  jako o zvláštnosti jak českých dějin, tak 
jazykového práva – o elitě německé, ale svojí prací, smýšlením a významem –
pročeské ! A budeme-li ještě přesnější, o těch příslušnících českého národa, 
kteří ač vychováni v německém prostředí a německém jazyce, dali českému 
národu jeho české národní kulturní poklady21. To vše proto, že žádné právo, ani 
jazykové, nevisí ve vzduchoprázdnu – nýbrž je produktem a nástrojem určité 
doby v jejích historických souvislostech a determinacích. Nelze psát o jeho 
vývoji, aniž bychom tyto historické okolnosti a determinanty nezmínili, nebo je 
nehodnotili.
Nemůžeme zapomenout ani na to, že nešlo jen o poměr česko-německý, ale jak 
uvádí český historik Jan Kapras: „…český stát nebyl jednolitým státem 
národním, českojazyčným, ale státem cizojazyčným ve kterém žili Češi, Němci, 
lužičtí Srbové a Poláci. Samozřejmě také Židé. Přes tuto různorodost  se 
vyznačoval českým rázem a měl v sobě z hlediska právního vývoje vtisknutý znak 
český.“22 Je zajímavé, že mezníky v jeho vývoji, které v této knize vytyčil: 
             a) úplný převrat koncem 12. století
             b/ Obnovené zřízení zemské  
             c/ rok 1848 
se zhruba shodují s poměrem vývoje českého a německého jazyka a v případě 
posledních dvou mezníků dokonce  i s mezníky vývoje českého jazykového 
práva, jak o tom v následujících kapitolách této práce. Právě v období po roce 
1848 bude spočívat těžiště této práce. Mezi českou a německou stranou (Němci 
z českých zemí) a vídeňskou vládou a dvorem se rozpoutají jazykové boje, které 
se povedou o dvě otázky:
1.O rozeznávání řeči vnější a vnitřní a jejich uplatňování.

2.O formu bližší úpravy užívání řeči (zákon, nařízení, interní výnos).

                                                                                                                                                  
    Karolinum, Praha 1998.
21 Je obecně známo, že Bedřich Smetana psal  německy a v mluvené české řeči zadrhával.
22 Jan Kapras,  Přehled právních dějin zemí české koruny, díl I.a II., Pražská akciová tiskárna, Praha 1935, s. 74



14

„Rakouská byrokracie vytvořila, aby platnost němčiny co nejvíce uhájila, řeč 
úřední vnitřní služby a vnější služby, tj. ve styku se stranami; německá praxe 
uznávala předpisy čl. 19. O užívání jazyků v zemi obvyklých. Co se týče vnitřní 
úřední řeči, t. j. jazyka, v němž služba u úřadu se konala anebo v němž úřad 
korespondoval s jinými úřady, platnost němčiny byla aspoň v zemích českých 
neústupně hájena.
Co se týče formy, kterouž by mělo jazykové právo býti upraveno, rakouská vláda 
si od počátku vyhražovala úpravu nařízením, tedy aktem moci výkonné, a teprve 
hájila názor, že třeba úpravu provésti aspoň v zásadě zákonem. K zákonodárné 
úpravě však nikdy nedošlo.“23

         

                                               
23Antonín Hartman, Václav Joachim a Hugo Diwald, Slovník veřejného práva československého, svazek II, Brno 
   1932, s.63.
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ČESKÝ  A  NĚMECKÝ  JAZYK  V PROSTORU  ČESKÝCH   ZEMÍ
                                            DO ROKU  1848.

1.1  Doba předhusitská.

Na  poměr českého a německého jazyka mělo samozřejmě vliv i geografické 
členění českého státu, jehož státní jednoty, jak Kapras připomíná, bylo dosaženo 
vyvražděním Slavníkovců na Libici r. 995. Zhruba o dvacet let později kníže 
Břetislav poté, co jeho otec kníže Oldřich dobyl Moravu na Polácích, připojil 
Moravu k českému knížectví. K českému státu tehdy  patřila i okrajová území, 
která postupem doby prodělávala odlišný historický vývoj než český stát a český 
jazyk v poměru k jiným jazykům také  procházel rozdílným vývojem, než 
v základních českých zemích.  Jak již zmíněno v úvodu práce bylo to na severu 
Čech Kladsko, mezi Rumburkem a Frýdlantem Žitavsko, na jihu v cípu mezi 
Čechami, Moravou a Rakouskem Vitorazsko, dále Chebsko a nakonec Horní 
Lužice (Budyšínsko, Zhořelecko).

A dojdeme-li až k období po roce 1526, tedy k procesu vytváření habsburské 
říše, pak český jazyk bude jedním z devíti jazyků používaných v této říši a 
v části říše neoficielně nazývané Předlitavsko, bude soupeřem a konkurentem 
především jazyka německého, máme-li na mysli prostor českých zemí v této 
části.
Jazykovým právem máme především na mysli právní úpravu používání toho 
kterého jazyka v prostoru českých zemí v rámci státního útvaru v něm 
existujícím. Jde tedy o jev spojující státnost – právo – jazyk – obyvatelstvo 
určité etnické skupiny, kteréžto množiny je v moderním slova smyslu dosaženo 
až v období pozdějšího novověku.
Musíme se jím ale zabývat jako jevem kontradiktorním – protože na druhé 
straně jím rozumíme politické úsilí o prosazení úpravy ve prospěch jedné, 
či druhé jazykové strany, jak se to odráželo v programu politických stran
na české a německé straně. Spor samozřejmě nebyl polarizován jen česko –
německým poměrem, ale diverzifikací tohoto sporu mezi jednotlivými 
politickými stranami na každé straně. Můžeme jej vysledovat samozřejmě i 
v literatuře, historiografii, ale nejzřejmější stopu zanechal v politice, jak se o 
tom můžeme přesvědčit ze stenogramů jednání v Českém zemském sněmu.
Právě tam zazněly z úst českých poslanců bojovné řeči dovolávající se slavné 
historie českého národa, které se vracely až k počátku českých dějin. Jako např. 
v řeči poslance Dr. Šolce na 23. sezení tohoto sněmu dne 15. října 1884: „My 
jsme sobě přesvědčeni, že slovanský kmen býval nositelem české státní myšlénky 
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od tisíce let. Pánové, toto přesvědčení nemůžeme nikdy zapříti, pánové, od 
tohoto našeho přesvědčení neodvrátí nás nikdo žádnou živou mocí.“24

Naše práce by však byla nekonzistentní, kdybychom se začali zabývat 
jazykovým právem až od 17. století, proto v první části této práce se budeme 
zajímat genezí obou jazyků v českých zemích, jejich vzájemným poměrem a  
zárodky jejich soupeření, které jak již uvedeno, vedlo v r.1627 (s přihlédnutím 
k r. 1495)  k legislativní úpravě jazykového práva.
Zde se musíme se vrátit k počátkům křesťanství v českých zemích. Jak známo 
v tomto prostoru vedle sebe v 10 století působily tři církve.  Východní (řecká), 
západní (latinská) a slovanská (cyrilometodějská). Tyto církve bojovaly 
v českých zemích o prioritu, a podlehnutí církve slovanské církvi západní 
zaznamenejme jako historický moment - jako prapočátek pozdějšího česko -
německo jazykového sporu, byť šlo o vítězství latinského jazyka, nikoli 
německého. Jenže latinský bohoslužebný jazyk přicházel z německého prostoru 
(z Řezna – Regensburgu), odkud byli do Čech vysíláni proselyté, kteří v 9.
století obrátili na křesťanskou víru mnohé její obyvatele všech stavů. S latinou 
ale přicházel ruku v ruce německý živel a s ním německý jazyk. Vítězství církve 
latinské sice znamenala pro český živel porážku, která však patřila do kategorie 
těch, které jsou zárodkem příštích vítězství. Němečtí kněží totiž své misionářské 
poslání viděli i v šíření své kultury a jakkoli byla tato kulturou křesťanskou, tak 
její německá provenience vedla k nevážnosti k českému jazyku, který 
považovali za jazyk „sprostý“ (vulgaris)25. Počátek českého státu nebyl spojen 
jen s česko - německou jazykovou dichotomií, vedle českého a německého 
jazyka zde byla i latina a staroslověnština. Právě tyto dva jazyky soupeřily o 
prioritu v tehdejší kultuře, které dominovala oblast církevní. Lze to 
dokumentovat na prvních literárních a dějepisných památkách - českých 
legendách, které podle doby vzniku, tematického okruhu a konkrétní osoby 
světce, ke kterému se vztahovaly, rozlišujeme na legendy psané staroslověnsky, 
latinsky a česky. Tzv. legendy cyrilometodějské, václavské, ludmilské, vojtěšské 
a prokopské. Tak je dělí „Dějiny českého a slovenského dějepisectví“ „…každá 
z těchto skupin má svůj osobitý formální ráz a obecné společenské zaměření. 
Tzv. moravsko-panonské legendy, staroslověnsky psaný Život Metodějův a život 
Konstantinův z konce 9. století nebo z počátku 10. století hájí nárok vytvářející 
se velkomoravské křesťanské společnosti na vlastní bohoslužebný jazyk…“26

                                               
24 „Stenozápisy“, s.722, Sněm království českého,   Společná česko-slovenská  digitální  parlamentní  knihovna, 
dostupný  z  www: http.psp.cz/ 

25 Jakub Arbes, Němci v Čechách – historicko-politické rozpravy (z materiálů  k dějinám germanizace 
v Čechách) , nakladatelství Melantrich, Praha 1946, s. 89. I když je kniha psána výhradně v českém duchu, který 
přechází až do nacionalisticko - šovinistických poloh, je kniha cenná svým dokumentárním materiálem, který 
přináší. Jakub Arbes totiž patřil, a ve své době nemohl jinak, mezi politizující a historizující české spisovatele, 
kteří české věci chtěli přispět nejen svým literárním dílem.
26 František Kutnar , Jaroslav Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, nakladatelství LN, 
Praha 1997, s. 20.
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Zatímco staroslověnština postupem času zaniká a latina se stane jazykem 
povýtce církevním a literárním, tak v živém jazykovém kontradiktorním spojení 
zůstane jazyk český a německý. Český středověk je proto jazykově bilingvní. 
Němčina vedle latiny a češtiny se stala běžným dorozumívacím jazykem elit, 
tedy dvora, šlechty, vzdělanců a měšťanstva. Vzhledem k rozsáhlé kolonizaci a 
usídlování Němců  i  ve vnitrozemských městech, musely aspoň pro základní 
dorozumění němčinu zřejmě ovládat i nejnižší venkovské a městské vrstvy. 
Můžeme si v této souvislosti položit i otázku, proč v raném středověku nedošlo 
k úplné germanizaci českého prostoru. Zabránila tomu pravděpodobně i 
„protikolonizace“ česká, a pak nikoli v poslední míře, i postupné převzetí 
civilizačních, kulturních a politických struktur západu. Český živel se tak 
postupně integroval do západního (křesťanského) civilizačního okruhu vedle 
konkurenčního německého živlu, nikoli pod ním, nebo s ním. Řekli jsme již, že 
otázka jazyková, je především sporem politickým, jak se to ukáže hlavně ve 
století devatenáctém, kdy se jazyková otázka stane hlavním programem 
politických stran, který naváže na dřívější odpor českých (a některých 
pročeských německých elit) proti habsburskému centralismu, který byl 
nástrojem germanizace. Fungovalo to i obráceně, bez germanizace by nebylo 
možno stát centralizovat a nezbytným činitelem v tomto procesu byl habsburský 
absolutismus. Nebyl to proces v Evropě ojedinělý, za příklad nám může 
posloužit Francie a Ludvík XIV. Že vznikající soustátí habsburských států, 
státečků a regionů  pod tlakem centralizace, potřebovalo jednu úřední -
dorozumívací řeč je pochopitelné - stejně tomu bylo i jinde v Evropě, a nakonec 
je tomu i tak dnes – kdy sjednocující se Evropa rovněž potřebuje jednu 
dorozumívací  řeč, kterou je dnes angličtina. Nebudeme se zabývat, konečně je 
to věc historiků – jejich spory o to, nakolik byl tento proces násilný; v každém 
případě je nutno pohled bývalé marxistické historiografie na Rakousko jako na 
žalář národů, považovat za zkreslující;
Ovšem už v 10. století je česko-německý poměr, či lépe řečeno otázka vztahu
českého státu k německému sousedovi (přesněji saskému), důležitou otázkou jak 
zahraničně -politickou, tak vnitro - politickou, jak to ukázal spor mezi knížetem 
Václavem a Boleslavem, zejména ve vztahu k saskému panovníkovi Jindřichovi 
I. Ptáčníkovi. Z tohoto sporu také vzniká tzv. „svatováclavská tradice“. A 
z hlediska naší práce můžeme konstatovat, že zde někde také má svůj prapůvod i 
vzájemný vztah německého a českého jazyka. Je totiž jen logické, že ze 
soupeření mezi státy (mezi jejich panovníky) a zejména z pronikání obyvatel  
zemí jednoho státu do státu druhého, musel po staletích vzniknout spor o 
prioritní používání jednoho či druhého, zejména při jeho oficielním používáním. 
Jestliže se již zahraniční prvek objevuje ve Vojtěšské legendě vyprávějící o 
osudech prvního pražského biskupa domácího původu vychovaného 
v cizojazyčném prostředí, tak se již čistý česko-německý antagonismus a české
vlastenectví objevuje v tzv. „Legendách prokopských.“ Jejich první latinská 
verze, tzv. Vita minor (Menší život) vznikla po r. 1200 v atmosféře slovanského 
sázavského kláštera založeného sv. Prokopem, ale později vzniká její česká 
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veršovaná verze (s řadou dalších), ve které vyvrcholí jejich nacionální tendence 
– spor českého světce s cizími německými mnichy. Je v ní zachyceno i fyzické 
střetnutí opata Prokopa, který vyhnal pomocí vlastní opatské berle opata 
německého dosazeného knížetem Břetislavem. Pozdější Karlovská 
historiografie mluví o „Teutonicorum expulsator.“ Podle Kosmase dokonce 
došlo i k prvnímu „odsunu“ Němců, když kníže Spytihněv II. (1055 - 1061) měl 
nechat vyhnat ze země všechny Němce „do tří dnů“, jak se o tom, viz dále, 
zmiňuje i Dalimil. O jeho důslednosti svědčí fakt, že mezi vyhnanými měla být i 
jeho matka. Moderní historici se kloní k názoru, že nešlo o plošné vyhnání, ale 
jen o způsob vyřízení sporu s osobními nepřáteli.27 Dalším takovým známým 
sporem bylo opakované zvaní a vyhánění cizích, hlavně německých mnichů 
bohatého kláštera v Kladrubech v letech 1116 až 1130.28

Zde ovšem šlo o spor českého domácího živlu s živlem cizím (německým), ale 
právě z tohoto nacionálního sporu vznikne jednou v prostoru českých zemí spor 
jazykový. Česko-německé, zatím více politické a hospodářské soupeření, se 
odráží i v dalších starých českých literárních a dějepisných památkách, např. 
v Kosmově  „Kronice české“ (Chronica Boemorum), kde ovšem vyvěrá ze sporu 
hlavně duchovenské provenience – sporu o výnosná a důležitá místa v tehdejším 
církevní a státní administrativě. Kosmas (1056-1125), významná duchovenská
a intelektuální osobnost své doby, se tak jeví jako obránce češství, česky cítí i 
myslí, a je tak prvním známým defensorem českého živlu (českého jazyka) proti 
cizím živlům, zejména německému. U tohoto kronikáře, významné postavy 
našich dějin se musíme zastavit a citovat z eseje Dušana Třeštíka 29:
„…Zkoumáme-li pozorně Kosmovu verzi přemyslovské pověsti, vidíme, že podle 
něho Čechové tím, že si zvolili Přemysla za knížete, se jemu a jeho rodu navěky 
zavázali poslušností. Šlo tu tedy o jakousi společenskou smlouvu.Římané by 
museli uznat, že Čechové nejsou pouhým barbarským „gens“, nýbrž skutečným 
„populus“ – státním politickým národem. Český národ tedy současně vzniká se 
státem, politika státu je politikou národa a sám národ je vymezen účastí na této 
politice. Ti, kdo se jí účastní jsou Čechové – muži čeští – družiníci knížete, 
scházející se na poradních a soudních shromážděních – ostatní obyvatelé 500 –
1.000 000, nejsou politickým národem.“ A sem, do tohoto prostoru přicházejí 
z Bavorska a Saska  mniši – klerici v nejrůznějších duchovenských 
denominacích. Již touto profesí získávají určitou nadřazenost, v každém případě 
intelektuální a tu s nimi sdílí i jejich jazyk, byť v bohoslužbách používají latinu.
„Situace se začala měnit až v 11. století v době, kdy žil Kosmas. Domácích kněží 
přibývalo a začali hrát i větší úlohu na knížecím dvoře jako diplomaté, písaři a
vůbec lidé sloužící a bojující perem. Tato úzká skupina domácí inteligence se 
začala dívat skrze prsty na cizí kleriky přicházející do země, aby ji připravili o 
obročí a konkurenční  zášť začala dostávat podobu výrazného nacionalismu. 

                                               
27 Pavel Kosatík,  České snění, Torst 2010, s. 236-237.
28 René Petráš, Helena Petrův, Harald Christian Scheu, Menšiny a právo v České republice, Auditorium,Praha 
2000,  s. 34.
29 František Graus, Naše živá a mrtvá minulost, esej Dušana Třeštíka, Věk železný a zlatý, Svoboda 1968, s.40.
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Celý raný středověk nebyl zlatým věkem, ani věkem železným. Byla to doba 
stejně zlá a stejně dobrá jako jiné; přece však měl pravdu spíše Kosmas než 
romantikové: nová cesta byla nastoupena spolu s nastolením prvních knížat.30“
Že skutečný moderní národ vznikne až v 19. století v bojích o sociální, 
politickou a národní spravedlnost, už víme. Kosmas přichází i se svojí právní 
teorií – podle ní má český stát svoje specifika a tradice, takže německý císař má 
v českých zemích jen omezená práva.31

Také v pokračování Kosmovy kroniky napsané neznámým Mnichem 
sázavským, se i tento autor projevuje jako obhájce češství proti německé 
útočnosti. V podobném duchu pokračoval v Kosmově kronice i Kanovník 
vyšehradský. K jisté diferenciaci dochází u dalšího neznámého autora, řečeného 
Dalimila, který sice nerozlišuje mezi Němci domácími  (v zemi již delší dobu 
usedlými) a Němci „z venku“, tedy Němci do Čech teprve přicházejícími, ale 
jak upozorňují autoři zmíněných „Přemyslovců“, učinil tak neznámý tvůrce 
německé verze Dalimilovy kroniky (čtyřicátá léta 14. století), který již bral 
v ochranu domácí, v Čechách usedlé Němce (s označením „Tutschin“). Toto 
zdomácnění s  přihlédnutím k  místním poměrům trvalo tak jednu či dvě 
generace. Tito „čeští Němci“ byli v konfliktních dobách i českým okolím bráni 
v ochranu na rozdíl od příležitostných drobných německých kořistníků a 
kariéristů, kteří vadili i těm usedlým Němcům. Vzpomeňme  třeba jen nepokojů 
v Kutné Hoře za Václava II. a jeho střetnutí s Albrechtem  Habsburským, při 
kterém se němečtí horníci postavili na stranu krále Václava. Je třeba ale 
konstatovat, že ani domácí Němci nesplynuli národnostně a jazykově s domácím 
českým obyvatelstvem, toto rozhraničení trvalo dále a zkoumání, nakolik se tak 
stalo v důsledku husitství, je již mimo téma této práce. Vraťme se k Dalimilovi, 
ten chválí české panovníky, odpůrce Němců, jako např. knížete Spytihněva:

„Spytihněv byl dobrý vládce,                                              
který Němce neměl v lásce. 
Za tři dny je bez okolků 
ze své země vypudil. 
Abatyši zostudil,
posadil ji na dvojkolku
a poručil Bohu kdesi
cestou bavorskými lesy….
Když ze země všechny Němce
i ostatní cizozemce
vyplel jako kopřivy…

                                               
30 František Graus, Naše živá a mrtvá minulost, esej Dušana Třeštíka, Věk železný a zlatý, Svoboda 1968, s. 41.

31 Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová, Velké dějiny zemí koruny české, svazek I do roku 1197, Paseka, 
   Praha, Litomyšl, 1999, s. 451, 517-522.
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Podobně chválí knížete Soběslava:
                                                                 Syn Soběslav na knížecí stolec zased
                                                                 a ten s Němci nenadělal ciráty
                                                                 Každý Němec zajatý
                                                                 byl ve chvilce o nos kratší.
                                                                 Kníže říkal všem: Měls radši
                                                                 zůstal doma za svou pecí.
                                                                 To neslouží dobré věci,
                                                                 kdo vlastní zem opustí
                                                                 a do cizí vnikne lstí….
                                                                 Kníže od Němců zem čistí,
                                                                 známý je svou nenávistí
                                                                 a rozšafní lidé ji 
                                                                 do jednoho schvalují:
                                                                 Vladař za svůj lid má brát se,
                                                                 Zemi klanět se jak matce.
                                                                 Kdo to nečiní, je zrádce.
                                                                 Němci tak se tehdy báli,
                                                                 že se vyhýbali zdáli
                                                                 Čechám, jak když je zem pálí…32

K tomu můžeme poznamenat již ze shora zmíněné řeči poslance Dr. Šolce: 
„…upomínky na českou historii mohou poutat mysl toho, kdo přilnul plným 
srdcem k dějinám a osudu této země. Takové bohužel nevidím vždycky na straně 
druhé. Na této druhé straně jsou mnozí pánové, kteří, když vlaštovky od nás 
táhnou, přistěhují se k nám na nějaký den do této země, a pak zde tito pánové 
pojednávají a vedou velmi závažné slovo o našich národních záležitostech.“
Právě Dalimil se stává duchovním otcem odpůrců německých imigrantů, jak je 
zřejmé z jeho výzvy: „vyhněte se Němcům, i když mluví sladce, nechcete-li viset 
jednou na oprátce 33“.
Tato tendence pokračuje v době husitské v tzv. „Rýmované kronice české“, 
novoměstského písaře Prokopa. V období reformace a humanismu tento trend 
poněkud polevuje, protože nad česko-německým antagonismem stojí reformační
spojenectví, které bere svůj počátek v německých zemích (Martin Luther). Ale i 
v období reformace a humanismu existovali autoři, kteří se zabývali česko-
německým antagonismem, jako např. malostranský písař Bartoš ve své „Kronice 
o bouři pražské roku 1524“, neboli „Knihy o pozdvižení jedněch proti druhým v 
obci pražské.“

Přítomnost německého živlu se však neprojevovala jen v církevně-
administrativní oblasti a státní správy, ale na celém území státu, byť hlavně 
v jeho pohraničním území a městech. Byl to důsledek kolonizace státu a 
přenosu německého práva (ius teutonicum). Souviselo to s celkovým vývojem
                                               
32 Kronika tak řečeného Dalimila, nakladatelství Svoboda, Praha 1977, s. 83.
33 Tamtéž, s. 92.
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v Evropě. Zatímco západní  civilizační okruh Evropy se po všech stránkách 
rychle vyvíjel, směrem na východ tato tendence slábla. Český přemyslovský stát 
se nacházel právě v okrajové zóně tohoto středovýchodního prostoru a 
nedostatek obyvatel, jakož i potřeba oněch západních „impulsů“, vedly české 
panovníky k tomu, aby do českých zemí zvali osadníky ze sousedních 
(německých) zemí a lákali je poskytováním různých výhod, což jim do 
budoucna zajistilo značný příjem. Nejen z venkova a horního podnikání třeba, 
ale např. v okolí Jihlavy a od sklonku 13. století v bohatém kutnohorském 
revíru, se Teutonici zvláště výrazně uplatňovali při konstituování městských 
obcí. Tato kolonizace měla svůj politický náboj a směrem na východ postupně  
slábla, přičemž je nutno si uvědomit, že jakkoli pro naši práci je nejdůležitější 
etnický rozměr této kolonizace, byl jen součástí komplexní transformace střední 
a východní Evropy. Ta ale přispívala i k transformaci českého prostoru a jeho 
sbližování s pokročilejšími oblastmi západní Evropy. Tento jev měl ovšem ještě 
starší kořeny, navazoval totiž na dřívější tlak franské a středověké římské říše na 
země obývané západními Slovany. Příchod německého živlu byl tedy v tomto 
smyslu jevem progresivním, ovšem do budoucna vytvářel základy pozdějších 
sporů národnostních a jazykových. Historici v tomto smyslu mluví o tzv. 
„německé východní kolonizaci“ (Ostsiedlung).
Je třeba ale vědět, že ještě před touto  kolonizací „na pozvání“ byla kolonizace, 
kterou můžeme nazvat „divokou“ nebo „agresivní“, kdy z bavorské a rakouské 
strany docházelo k pokusům o zabírání a osazování půdy náležející geograficky 
k Čechám. Jak uvádějí autoři již shora několikráte zmíněné knihy „Přemyslovci 
– budování českého státu“, cisterciácký klášter ve Waldsassen na Chebsku 
(nebylo tehdy součástí Čech) sice uznal přemyslovskou svrchovanost nad svými 
drobnými kolonizačními zisky v západočeském Sedlecku, a rovněž snaha císaře 
Fridricha I. Barbarossy o vynětí sedlecké (loketské) provincie ze svazků 
s Čechami vyzněla naprázdno, naproti tomu Čechy postupně ztrácely kraj kolem 
rakouské Weitry (Vitorazsko), do něhož pronikali osadníci z rakouské strany. 
Hraniční spor o toto území lemující nejhořejší tok řeky Lužnice, byl provázen 
ničivými vpády do Rakous, což v konečném důsledku přispělo k pádu Soběslava 
II.(1173 – 1178).
Uvádíme tuto kolonizační „nuanci“ jen jako kuriozitu a pro pochopení, že vývoj 
a postup východní  kolonizace nebyl tak přímočarý, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Obecně je ale možno konstatovat, že právě v období konstituování 
měst, zavádění  městského zřízení a pak objevy bohatých stříbrných dolů 
(Jihlava, Kutná Hora) zintensivnily příchod osadníků, zejména ze Saska a 
Bavorska. Jak již zmíněno, k největšímu přílivu došlo za vlády Přemysla 
Otakara II. (1253 – 1278).Tehdy král, jak mu bylo také mnoha odpůrci z české 
strany vyčítáno, odevzdával osadníkům celá souvislá území (Loketsko, 
Trutnovsko, Kladsko). Jak se dnes domnívají historici, včetně shora uvedených 
autorů „Přemyslovců“, tak v tomto období se ještě zdaleka nevytvořily uzavřené 
německé enklávy v českém a německém pohraničí, jak tomu bylo později 
v novověku. Vznikly jen „sídelní ostrůvky “ (Jihlavsko, severozápadní Čechy, 
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podhůří Šumavy, severní a jižní Morava). Možná, že je zbytečné znovu 
zdůrazňovat, že  příchod  německých osadníků do českých zemí urychlil šíření 
dokonalejších právně -organizačních forem městského zřízení (německé právo).
Rubem této kolonizační mince byl ale vznik národnostních rozporů. Ačkoliv se 
mezi panstvem stalo módou  přejímat pro své hrady a sídla německá jména 
(Lemberk, Rožmberk, Volfštejn), které pak vztahovaly i na své rody a tak se 
vnějšně „poněmčovaly“, na druhé straně jim byl proti mysli vzestup a posilování 
významu předních německých rodin (rodů), zejména v Praze, Jihlavě,
Litoměřicích a dalších místech, pro které se vžilo označení německý patriciát. 
Některé dosáhly tak vysokého postavení a bohatství, třeba v souvislosti s horním 
podnikáním, že se stávaly věřiteli českých králů.  Tato „neurozená zpupnost“ jen 
posilovala národnostní nesoulad, neboť nová hospodářská  moc nově příchozích 
se pochopitelně transformovala i do moci politické a společenské. To byl jeden 
z důvodů proč nedošlo, jak o tom ještě budeme mluvit, ke vzniku jednoho 
národa, byť s dvěma jazykovými formami. Tato kolonizace získala nové 
impulsy ve 13. století a v době Přemysla Otakara II. se stala jevem téměř 
masovým. Nesměřovala jen do českých zemí, ale i do polských a uherských. Jak  
Kapras uvádí: „…dělo se tak typickým způsobem. Věci se ujal „locator“ –
podnikatel, který se zavázal, že založí osadu s tolika a tolika lidmi, kteří se 
suverénem dotyčného území uzavřou smlouvu emfyteutickou. Část kupní ceny 
byla zaplacena hned, ostatek proměněn v plat roční.“34 Německá kolonizace 
nebyla ovšem jevem výhradním, stejně tak silná, a možná silnější, byla 
kolonizace domácí. Obě kolonizace se vzájemně ovlivňovaly a kulturně na sebe 
působily. Jak shora uvedeno, němečtí osadníci s sebou přinášeli německé právo, 
které doplňovalo dřívější právo domácí a začalo tak být používáno i domácím 
obyvatelstvem. Nešlo však jen o právo; „v rámci přemyslovské kolonizace 
Němci přicházeli  s podnikavým duchem a šířili do té doby některá neznámá 
řemesla; vypalovali lesy a rozšiřovali pole, aby uživila více lidí, přiváželi 
s sebou železné pluhy a brány, do nichž zapřahovali místo volů koně, stavěli 
kláštery a zakládali města.“35

Tuto všeobecně uznávanou teorii o kolonizaci českého pohraničí německým 
živlem, se v 19. století pokusil popřít brněnský archivář, později moravský
zemský archivář Bertold Bretholz ve svém díle  „Geschichte Böhmens und  
Mährens bis zum Austerben der Premysliden 1306“, vydané v r. 1921, ve 
kterém tvrdil, že německá přítomnost v českých zemích pramení ze setrvání 
zbytků germánského, markomanského osídlení  v tomto prostoru a že tedy 
Němci nejsou potomci přistěhovalců  ze 13. a 14. století, ale původní 
autochtonní obyvatelstvo. Podle této teorie měly být české země od počátku 
zeměmi česko-německými, žádní kolonisté, (nebo jen v nepatrné míře) do nich 
nepřišli a veškerá společenská, hospodářská, politická a kulturní aktivita 
německého obyvatelstva pocházela z rozvoje tohoto původního obyvatelstva. 

                                               
34 Jan Kapras, Dějiny práva v zemích českých, Všehrd, Praha 1908, s. 41.
35 Pavel Kosatík,, České snění, Torst 2010, s. 238.
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Svou teorii opakoval a rozvedl Bretholz z  politických důvodů po vzniku čsl. 
státu, aby podporoval historickými argumenty autonomistické nároky německé 
menšiny, jak to učinil v některých svých populárněji a vehementněji psaných
pracích.36. Tento účelově pojatý výklad českých dějin měl podepřít tehdejší 
argumenty německých nacionalistů (kterých později využili i nacisté), že 
Čechům se dařilo dobře tehdy, když se přimkl k německému živlu, zatímco když 
tomu bylo obráceně, tak upadali do hospodářského, politického, kulturního a 
sociálního úpadku.
Tuto teorii odmítli čeští historici Josef Šusta a zejména Josef Pekař ve spisku 
„Objevy Bretholzovy, čili od které doby sedí Němci v naší zemi.“37 Proti 
Bretholzovi se ale postavili i někteří němečtí historici, jako byl Adolf Zycha 
(znalec horního a městského práva v Čechách) a Wilhelm  Wostry, odborník na 
českou a středoevropskou kolonizaci. Ten tak, jak uvádějí Kutnar a Marek,
učinil dokonce v orgánu německých historiků v Čechách, „Mitteilungen des 
Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen“38. 
Německá kolonizace, posilování německého živlu a ústup českého a naopak, 
poměr jazyka českého a německého – to vše jsou spojené nádoby, které již 
zmíněný Kapras charakterizoval tak, že „ve 13. století přestal být český stát 
státem výlučně českým. Němčina se v této době stává módní řečí, německy mluví 
německé kněžny – manželky panovníků“39 a jejich dvory jsou německé, němečtí 
jsou i ke dvoru přicházející rytíři a pěvci, do nových klášterů přicházejí němečtí 
mniši a také na pražské universitě převládá německý živel…z toho si brala 
příklad i vyšší česká šlechta. Tak se stala ve XIII. století  němčina najednou 
módní řečí všech vyšších kruhů.40 K tomu přistupovalo, že v klášteřích a městech 
živel německý nebyl sice výhradní, ale převládající. “  O století později se 
situace obrací a dochází  k prudké reakci, jak to nakonec dosvědčuje i shora 
citovaná Kronika Dalimilova. Češi by se podle Dalimila neměli s Němkami 
ženit a Dalimil dával právě za příklad panovníky jako Vladislava I.,který zbavil 

                                               
36 „Geschichte Böhmens und Mährens I., Das Vorwalten des Deutschtums bis 1419; II. Hussitentum und 
Adelsherrschaft bis 1620; III. Dreissigjähriger Krieg  nakladatelství LN, Praha 1997, s.13.
37 Převzato  Kutnar a Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví,  nakladatelství LN, Praha 
1997, s.13.
38 Tato polemika vedla tak daleko, že německé historiky českých dějin rozdělila na dva tábory. Vedla se po celou 
dobu čsl. republiky a zasáhl do ní nakonec ještě ve své lepší době Josef  Pfitzner, pozdější náměstek pražského 
primátora v době nacistického protektorátu, a to způsobem zprostředkujícím ve své práci  Grundsätzliches  zur 
Siedlungsgeschichte, 1929. Tento historik do českých dějin vstoupil  nakonec způsobem  kurióznějším a 
tragičtějším. Jeho poprava na Pankráckém náměstí v Praze v roce 1946, byla poslední veřejnou popravou . 
Všechny další až do zrušení trestu smrti, včetně popravy K. H. Franka, se již konaly v uzavřených věznicích  a 
veřejnost byla připouštěna jen v omezeném počtu  na vstupenky.
39 Boleslav II. si vzal za manželku burgundskou kněžnu Evu, manželkou  Břetislava II. se stala Jitka 
Svinibrodská, (jeho další manželkou byla Luidgarda Bavorká) ,Spytihněv II. pojal za manželku Idu Vitinskou, 
Bořivoj II. se oženil s Gebirgou Rakouskou, kníže Oldřich, bratr Soběslava II., zase se Sofií Míšenskou, 
Vladislav I. si vzal Richsu, hraběnku z Bergu, Václav I. Kunhutu Štaufovnu, Vladislav II. Gertrudu Rakouskou a 
Juditu Durynskou, Přemysl I. Otakar Adélu Míšeňskou, Přemysl II. Otakar  Markétu Rakouskou.
Jan Kapras, Dějiny práva v zemích českých, Všehrd, Praha 1908, s. 42.

40 Jan Kapras, Dějiny práva v zemích českých, Všehrd, Praha 1908, s. 43.
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trůnu svého proněmeckého bratra Bořivoje, nebo jeho nástupce Soběslava, který 
„s Němci nenadělal žádné ciráty“.41

„Zhruba od 14. století je také český národ do jisté míry obklopen českým mořem 
a do značné míry kvůli germanizaci Slezska izolován od Poláků, jejichž jazyk se 
tehdy jen minimálně odlišoval. Tento zvláštní stav, kdy české země jako jediný 
slovansý negermanizovaný stát jsou začleněny do Říše s německou dominací, 
pak přetrvává až do novověku a přispívá k citlivosti této problematiky. Ve 
středověku měly tyto národnostní rozdíly význam jen omezený, avšak v moderní 
době jde naopak o otázku zásadní, takže je vhodné upozornit na tyto začátky.“42

Koncem tohoto století a začátkem XV. století se ve správě měst prosazuje český 
živel. Tento vývoj prochází různými proměnami, protiněmecký odpor zesiluje 
v době Přemysla II. a  reprezentuje jej převážně drobná šlechta, jejíž majetek 
nestačí na to, aby se mohla dostat ke dvoru. Tento odpor je později usnadněn  
profrancouzským duchem lucemburské doby a všechny tyto skutečnosti se 
promítají i do úředního používání českého jazyka. Zatímco původně se úřední 
zápisy, jak uvádí Kapras prováděly  latinsky, tak koncem vlády Karlovy, jak 
Kapras dále v citovaném místě konstatuje:  „ …zápas nové strany národní proti 
staré německé utěšeně pokračoval. Města se počešťovala, šlechta 
uvědomovala…Koncem XIV. století začínají se listiny psát česky,jejichž počet 
vzrůstá za krále Václava, latina je zatlačována. Války husitské jedním 
rozmachem pak dokončily tento staletý vývoj.“ Mluvíme o  „pohraniční“ 
kolonizaci, vedle ní existovala i „ostrovní“, zejména městského rázu včetně 
okolí měst.
Za zmínku stojí i osud „vedlejších“ českých zemí, jichž si Kapras  v „Přehledu 
právních dějin“  systematicky všímá. Slezsko prodělalo německou kolonizaci, 
která vytlačila (méně v Horním Slezsku, více v jeho zbytku) český živel. 
V Horní Lužici si slovanský (srbský) ráz zachovalo venkovské obyvatelstvo, 
města byla poněmčena a písemné památky z té doby jsou německé a latinské.
Německou, zejména městskou kolonizaci, usnadňovalo i německé právo, 
protože část německých osadníků s sebou přinášela městské právo švábské, 
druhá část zase právo saské. Část měst se potom řídila právem saským a druhá 
část právem švábským. Přinášeli i právo týkajících se poddaných, starší právo 
české (slovanské) umožňující vyhnat sedláka z půdy (ius bohemicum) bylo 
nahrazováno progresivnějším německým (ius theutonicum), podle kterého drží 
sedlák půdu za poplatek.43 Jiná národnost kolonistů nehrála roli, nacionalismus 
tehdy neexistoval a pokud docházelo k nějaké řevnivosti, bylo to spíše ve 
vnitrozemí  u šlechty ohrožené konkurencí německých měst nebo duchovenstva 
ohroženého příchozími německými duchovními – sedláci v pohraničí nikoho 

                                               
41 Pavel Kosatík, České snění, Torst 2010, s.238.
42 René Petráš, Helena Petrů, Harald Christian Scheu, Menšiny a právo v České republice, Auditorium Praha 
200, s.36.
43 Tamtéž, s.36.
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moc nezajímali.44 Jiná věc byly cizácké excesy, tak řádění Braniborských po 
roce 1278 zanechalo ve vztahu k Němcům trvalé stopy.

1.2 Období husitství a reformace.
Ve 14. století se již geograficky vyhranily oblasti obývané německým 
obyvatelstvem (severní a západní Čech, jižní pohraniční území  Čech, oblasti 
jižní Moravy, některé části  Českomoravské vrchoviny a  jisté městské ostrovy.
Byl to důsledek druhé etapy německé kolonizace, která začala počátkem 13. 
století, kdy rozmach německého vystěhovalectví  plně zasáhl nejen české 
země, ale i polské a uherské. Jejím důsledkem mimo jiné bylo i zmenšení 
rozlohy pohraničního lesa.
Uvedli jsme, že z jistých důvodů nedocházelo ke vzniku jednoho národa a že 

oba jazykové živly zůstávaly odděleny, nejen tedy teritoriálně, ale i kulturně. 
„Pod jménem národ na tomto místě rozuměj jen pány, preláty, barony a jiné 
magnáty i kterékoli šlechtice, ale nikoli nešlechtice. Národ se totiž tak liší od 
lidu, jako druh od rodu. Stavovský zemský patriotismus byl odlišný od 
nacionálního vlastenectví.45“
Stavové si říkali „obyvatelé země české“, tedy obyvatelé království, které bylo 
pro stavy jakýmsi společným domem, který představoval politicky a geograficky 
vymezené české země. Toto vymezení neznamenalo, že tito „obyvatelé“ stáli 
politicky na jedné straně. Vedle politiky je dělila i víra, zejména po nástupu 
reformace a protestantství, předtím dělicí čáru tvořilo katolictví a husitství 
(podobojí).
V průběhu staletí docházelo v různých dobách k nacionálnímu napětí, jak jsme o 
něm již mluvili a budeme dále příležitostně mluvit – v zásadě ale český prostor 
byl vždy (to platilo zejména pro elity) bilingvní a vývoj národnostního konfliktu 
probíhal dynamicky, s obměnami v různých epochách. Výjimkou byl jev, 
který je označován pojmem „böhmisch“ (a jehož vznik nejde časově určit) a 
který můžeme česky vyjádřit jako „zemské vlastenectví“.. Co vyjadřuje? 
Českoněmectví ? Naturalizované češství? Spor mezi češtinou a němčinou (ještě 
nemluvíme o „jazykovém právu“), se bude odvíjet podle momentálního poměru 
německého a českého živlu v prostoru českých zemích, či v jeho regionech. Jak 
uvádí Václav Makrlík: „…za vlastence byli považováni Češi a Němci žijící 
v zemích Koruny české, pokud nepodléhali extrémnímu nacionalismu. V 16. 
století získali v království českém inkoláty například německo-italští Thurnové, 
němečtí Šlikové a další, jejichž jména zaznívají v souvislosti s druhým 
stavovským povstáním“46.

                                               
René Petráš, Helena Petrů, Harald Christian Scheu, Menšiny a právo v České republice, Auditorium Praha 200, 
s.37.
45 František Graus, Naše živá a mrtvá minulost, esej Josefa Petráně: Lid  a národ v pobělohorském labyrintu,
Svoboda 1968, s.82.
46 Václav Makrlík, Češi a Němci – studie proveditelnosti  společných dějin a  budoucnosti , nakladatelství Ideál, 
Praha 2009, s. 9.
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Jako významný moment extrémního nacionálního sporu vzpomeňme tzv. 
Dekretu kutnohorského (1409), kdy z rozhodnutí krále Václava IV. získal na 
Karlově universitě převahu český živel, což na jedné straně přispělo ke sblížení 
university se zájmy vznikajícího českého národa, na druhé straně ke snížení její 
mezinárodní prestiže. Nešlo však o reakci na přibývající počet českých studentů 
a jejich neodpovídající váhu při správě university, jak to dosud česká 
historiografie zjednodušeně vykládala. Jak píše František Šmahel:47

„Konkrétním výzkumem se však ukázalo, že přírustek se týkal pouze mistrů 
českého národa, zatímco celkový počet českého živlu zhruba odpovídal jedné 
čtvrtině. V rozhodujících semestrech před vydáním Dekretu dokonce přibývalo 
cizích studentů a bakalářů tou měrou, že během krátké doby se mohla zvrátit i 
početní relace v mistrovském sboru v neprospěch domácího národa.“ Nešlo 
tedy o snahu vyrovnat český živel s německým a poskytnout mu převahu, ale o 
otázku „evropského rázu“, o nároky krále Václava na římský trůn a o pozvání 
krále, českého arcibiskupa a univerzity na koncil v Pise. „Pisa představovala 
explozivní problém i na Karlově učení. Pouze český univerzitní národ 
jednoznačně navrhoval  účast na koncilu a stál za Václavem. Zatímco král 
všemožně oddaloval přijetí francouzských diplomatů, už přes dva měsíce 
čekajících na konečnou odpověď ve věci, nemohli se Němci a Češi na univerzitě 
dohodnout. Přitom Lucemburk nezbytně potřeboval, aby za ním stála aspoň 
univerzita, když arcibiskup selhal. V ohnivých hádkách se fakticky nebojovalo 
jen o koncil. Němečtí mistři současně napadli české přívržence opravného hnutí 
jako celek. Jana Husa, Jeronýma Pražského, Jana z Jesenice, Štěpána z Pálče 
(pozdějšího renegáta), Jakoubka ze Stříbra a ostatní viklefisty prohlašovali za 
zatvrzelé rouhače. Dřívější neshody v otázkách teologických, politických, 
společenských přerostly v zásadní zápas, jehož národnostní podtext teď zřetelně 
vynikal. Král netrpělivě čekal. Pak číše přetekla…V hněvu nad neplodnými 
sváry podepsal Václav IV. 18. ledna 1409 mandát převratného významu, 
dokument z něhož dodnes dodnes čiší vzrušení oněch chvil – slavný dekret 
kutnohorský. Rozmáchlým škrtem pera zrušil privilegované postavení Němců na 
Karlově učení a z mezinárodní univerzity se rázem stala vysoká škola, se všemi 
přednostmi, avšak i slabinami, jež z takové proměny vyplývaly.48 Univerzita se 
stala národní, avšak její mezinárodní prestiž poklesl. V každém případě její 
posílený český prvek ji v budoucnu umožnil, aby zasáhla několikráte do sporů o 
český jazyk v jeho soupeření s německým, např. v r. 1848 a v letech pozdějších.
V souvislosti s dekretem se objevily i pokusy o definici českého národa, např. u 
Jeronýma Pražského. „Ten zdůraznil tři podmínky – český jazyk, společný 
původ (po otci i matce) a víra – vytvářející „natio bohemica“.49 Tomu se nelze 
divit. Samotné znění dekretu, jazykově a obsahově  totiž neodpovídalo 

                                               
47 František Graus, Naše živá a mrtvá minulost, esej Františka  Šmahela, Vzdálená minulost husitství, Svoboda 
1968, s. 64.
48 Petr Hora,Toulky českou minulostí, druhý díl, Práce 1991, s. 242.
49 René Petráš, Helena Petrů, Harald Christian Scheu, Menšiny a právo v České republice, Auditorium Praha 
200, s.37.
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písemným projevům z Václavovy kanceláře. Již proto ne, že Václav, napůl 
Lucemburk,  neměl ve zvyku se vyjadřovat tak patrioticky a nacionálně, jako to 
činí v tomto dokumentu: …“Protože národ německý, který nemá vůbec žádného 
obyvatelského práva v českém království v rozličných záležitostech na pražském 
vysokém učení si osvojil k užívání 3 hlasy, jak nás o tom došla věrohodná zpráva 
a poněvadž národ český, téhož království pravý dědic, těší se a užívá toliko 
jednoho hlasu, my tedy považujíce za nespravedlivé a značně nevhodné, aby z 
prospěchu obyvatel, kteří po právu na něj mají nárok těžili nadměrně cizinci a 

přistěhovalci a oni pak,aby se cítili být utiskováni nedostatkem a nevýhodami, 
přikazujeme vám mocí tohoto listu mocně a přesně, chtíce tak rozhodně míti, 
abyste ihned jak jej spatříte bez všelikého odporu a zdráhání připustili národ 
český vším způsobem ke 3 hlasům při veškerých poradách, soudech, zkouškách, 
volbách a jakýchkoliv jiných jednáních a řízeních řečené univerzity…“50

Historici se tedy mohou dohadovat, který z intelektuálních poradců panovníka 
byl autorem tohoto textu. Jan z Jesenice, Jan Hus nebo Jeroným Pražský ?
Není to důležité, rozhodující je, že král Václav IV. takový text podepsal, což 

svědčí nejen o schopnosti češtiny, ale i o jejím tehdejším kralování nad 
němčinou, nejen formálně, ale v daném případě i meritorně.
„Za válek husitských stala se čeština výlučně jednací řečí úřední v zemských 
úřadech a ve většině měst, ale nový příliv Němců po válkách a později německý 
dvůr habsburský, měly vzápětí, že výlučná platnost českého jazyka úředního byla 
omezována.“51

K jednomu však nikdy nedojde, a to přes zárodky, které vzniknou, rozvinou se, 
ale zase odumřou - ke vzniku jednoho dvojjazyčného národa a jedné kultury52. 
Strategicko-politický význam českého prostoru a snahy o jeho ovládnutí  a 
z toho vyplývající soupeření obou jazyků, tomu vždy zabrání. A také jedinci 
z obou stran, kteří ve svém fanatismu a krajním nacionalismu cítili potřebu 
bojovat proti druhému jazykovému, kulturnímu a národnímu fenomenu, jak o 
tom budeme ještě dále mluvit. A v neposlední řadě i obklopení českého území 
takřka ze všech stran Němci. To všechno jsou překážky k asimilaci Němců 
v českých zemích. Husitství však v žádném případě nečinilo dělicí čáru mezi 
českým a německým domácím obyvatelstvem. K husitům se přidali mnozí 
Němci a naopak velká část  Čechů byla proti husitům. Ke zlepšení vztahu 
k Němcům přispěla i reformace, která odstranila po staletí trvající českou 
náboženskou výlučnost a noví příchozí z německých zemí nekatolické 
provenience.                                                    

Šíření německého práva neznamenalo jeho dominaci v českých zemích. Jeho 
vliv zůstal převážně v právu městském, výlučný v městech s převahou 

                                               
50 Martin Nodl, Dekret kutnohorský, LN 2010, s. 244.
51 Slovník veřejného práva československého, svazek II, Brno 1932, s.62.

52 Byť v období tzv. „ Pražské  německé  literatury“ ( Der deutsche Kreis – Německý kruh) koncem 19. století  a  
v době  první republiky,  jak o tom ještě budeme mít příležitost mluvit, zejména v Praze, se  vytvoří zárodky 
společné kultury.
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německého obyvatelstva, ale čeština si brzy vypracovala svoji terminologii a 
některá česká právnická díla dosáhla „evropské“ úrovně. Do rozvoje českého 
jazyka zasáhla především doba Karla IV. Český jazyk v této době je již schopen 
nahradit latinu nejen v dílech literárních, ale i odborných. Je totiž schopen 
vyjadřovat i abstraktní pojmy, a tedy i právnické termíny, nebo tyto termíny 
vytvořit. Dokladem toho je nejstarší česká právnická kniha – „Rožmberská 
kniha“, zčásti z 13. století, z větší části z 14. století. Čeština se ukázala jako 
vhodná i pro překlad latinské právní knihy „Ordo iudicii terrae“, která dostala
název „Řád práva zemského“53. Také dílo zemského sudího Ondřeje z Dubé 
„Práva zemská česká“ prokázalo kvality české právnické mluvy. Českou
právnickou terminologií, dosahující úrovně německé, psal i vynikající právník a 
humanista, syn kališnického měšťana z Chrudimi, Viktorin Kornel ze Všehrd. 
Z jeho spisů zjišťujeme, že český jazyk je schopný vyjádřit vše, co dokáže
latinský, německý nebo řecký jazyk. Viktorin, přítel Jednoty bratrské, se 
zapisuje do historie svým dílem „O práviech, sůdiech a dskách země české 
knihy devatery“, vyznačujícím se bohatými zkušenostmi praktickými, 
právnickou bystrosti a humanistickým vzděláním. Používá však i slov
německých, v českých zemích zdomácnělých, jako např. slovo „hofmistr“
(z německého Hofmeister) – správce domu císařského, královského. Nejde o 
nedostatek češtiny, nýbrž jde o běžný vývoj jazyka, jakým procházejí i ostatní 
jazyky v zemích českých v důsledku vzájemného ovlivňování.
Že takový vývoj českému jazyku prospěl, prokázalo již v době pohusitské další 
vynikající právnické dílo vytvořené Pavlem Kristiánem z Koldína, zákoník 
městských práv, nazvaný „Práva městská království českého“, napsaný brilantní 
právnickou češtinou. Byli bychom nespravedliví, kdybychom zapomněli na to, 
že čeština se uplatnila ještě v díle „Práva městská“ od Brikcího z Licka, i když 
se jednalo jen o překlad a úpravu starší právní památky městského práva, známé 
brněnské kodifikace městského práva „Knihy písaře Jana“.
V duchu Všehrdově působili Řehoř Hrubý z Jelení, původce četných překladů 
z latiny a jeho mladší přítel Václav Písecký, autor některých překladů z řečtiny. 
Byla to doba rozšiřování slovní zásoby jazyka, jeho obecného slovního základu 
s pomocí přijímání slov z latiny, románských jazyků a zejména z němčiny.
Tímto přejímáním však nikdy nedošlo k takovému sblížení českého a 
německého jazyka, aby v českých zemích vznikla jedna hovorová forma jazyka, 
jakou si např. vytvořili Židé ve svém komunikačním jazyku jidiš. Čeština i 
němčina zůstanou svébytnými jazyky a jejich soupeření o prioritu v oficielním a 
úředním používání začne pozvolna růst, až se v 19. století stane  nejdůležitější 
částí programu českých a německých politických stran54.                          
                         

                                               
53 Vznikl v souvislosti s neprosazeným zákoníkem  Majestas Carolina.
54 Ani 20. století se svými totalitními režimy nacistickým a komunistickým, nepřinese smíření, nebudeme – li za 
něj považovat vztah „prvního německého státu dělníků a rolníků DDR a jeho socialistického protějšku ČSSR, 
které si dokonce ve svých jazykových formách vytvořily socialistický newspeak, který toto smíření měl 
demonstrovat. Viz  německé slovo „werktätige“ (pracující), „werktätige Intelligenz“, jehož opakem byla 
pracující inteligence v ČSSR.
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                       První zákonná  úprava českého jazyka.
Husitská doba přinesla silné nacionální cítění,55 povzbudila český živel a tam, 
kde poněmčení představovalo jen německý „nátěr“, bylo rychle setřeno.
Německými zůstaly jen ty oblasti, které měly skutečnou oporu v dávno již 
kolonizovaném německém území. Na Moravě zůstala německá převaha všem
větším městům jako Brnu, Olomouci, Jihlavě, Svitavům, Znojmu, Opavě, 
Broumovu a jihu Moravy. V Čechách zůstaly německé pohraniční výběžky, 
hřeben Rudohoří od Chebska  k Lokti a Tachovu a příhraniční část severních a 
jižních Čech. Český jazyk byl v husitské době používán jako výhradní řeč 
úřední, kraloval v centrální správě státu a český stát byl v té době skutečně 
českým. Z českého úřadování podle Kaprase56 existovaly jen dvě výjimky:
a/hejtmanství německých lén
b/německé oddělení české dvorské kanceláře
To bylo pochopitelné, jednalo se vlastně o německé úřady  již charakterem 
svého úřadování a proto nebyl důvod jejich německý charakter měnit.
Ale po husitských bouřích a době poděbradské, v době vlády krále Vladislava 
Jagellonského začíná nová vlna německé kolonizace. Projevila se výrazně např. 
v Podkrušnohoří,  a další  pás německého území vedl od České Lípy, Děčína, 
Ústí  ke Kadani, Podbořanům a Plané. Na Šumavě se německé osídlení táhlo 
k Nýrsku a Kašperským horám. Obdobně na Moravě zasahoval německý klín 
k rozhraní Opavska a ke Krnovu. V době vrcholícího stavovského státu to 
samozřejmě z důvodu předchozího výhradního panování českého jazyka jako 
důsledku husitství, vyvolává u stavů obavy  z opětného ohrožení německým 
živlem. Proto již r. 1486  bylo sněmovním usnesením zakázáno prodávat nebo 
jakýmkoli jiným způsobem postupovat svobodné statky cizincům a v některých 
městech byly vydávány zákazy cizince do měst vůbec přijímat, či přijímat je 
„jen“ do  městských cechů, popřípadě je připouštět ke konšelství nebo 
cechmistrovství. Jak upozorňuje Kamil Krofta ve svých „Dějinách 
československých“57, některá města, tak  např. Plzeň r. 1500 nebo Litoměřice r. 
1514 dokonce přijaly opatření, které bránily cizincům v dosažení měšťanského  
práva (statusu občana města), pokud neuměli česky. Nebylo tomu však všude. 
Samozřejmě se tak nedělo v „ryze německých městech“, např. v Chebsku nebo 
Loketsku, kam emancipace českých měst nedosáhla. Mimo tato města nebo jiná 
německá města, bylo vítězství českého živlu úplné. Mělo to i svůj důsledek  
zahraničně - politický: „…počeštění veřejného života bylo podporováno úplným 
přerušením všech společenských a kulturních styků se sousedním Německem 
(německým prostorem – pozn. autora) na konci XV. století  a začátkem  století 

                                               
55 Protiněmecké výroky z této doby a silné protiněmecké nálady popisuje ve své knize Válka Čechů s Němci
Emanuel Rádl, Praha 1983, jakož i z doby pozdější, např. ze 17. století výroky Mikuláše Dačického z Heslova. 
Jak uvádí Pavel Kosatík ve shora citované knize, tyto a jim podobné výroky vedly Františka Palackého k 
přesvědčení, že boj o životní prostor a věčné česko – německé potýkání jsou vlastně smyslem českých dějin.
56 Jan Kapras,  Dějiny práva v zemích českých, Všehrd, Praha 1908, s. 43.

57 Kamil Krofta, Dějiny československé, Praha 1946, s. 229.
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XVI.  bylo u nás těžko najít šlechtice, který by uměl německy.“58 Co 
bezprostředně předcházelo první zákonné jazykové úpravě zmiňuje  Arnošt 
Denis59 - sjezd stavů kraje Hradeckého v r. 1494 požádal, aby v Českých 
zemích „pro zamezení zmatků a omylů“  přijal sněm stejné ustanovení jako v 
roce 1480  sněm moravský, totiž, aby listiny do desek zemských byly 
zapisovány česky60.  Čeština se měla stát i úředním jazykem u Zemského soudu.
Jak uvádějí Petr Čornej a Milena Bartlová ve „Velkých dějinách země koruny 
české“61 musely i rody z Uher nebo rody německé s majetkem v pohraničí, 
zvládnout češtinu, např. i Lichtenštejni. Tito autoři upozorňují i na to, že český 
jazyk Moravani nazývali „moravským jazykem“ a že toto označení bylo i 
odrazem politické rivality moravské země a celé moravské stavovské obce
vymezujících se vůči českým stavům. Šlo o projev zemského patriotismu při 
kterém hrála roli i skutečnost tehdejšího středověkého chápání národa, tedy 
nejen ve smyslu etnickém, ale i geografickém.
Výše uvedený návrh byl oznámen i ostatním krajským sjezdům a byl jimi přijat 

s nadšením. 
Stalo se tak usnesením Zemského sněmu ze dne 13. 3. 1495, podle kterého 
mají být zápisy do zemských desek činěny napříště toliko českým jazykem.
                  
     Sněmowní snešení o wýhradném užíwání jazyka českého pří 
deskách zemských.
W Praze, 13 Mart. 1495. (Ze starých desk zemsk. [Sněmowní toto 
zůstání wloženo jest také do Zřízení zemského r. 1500 §. 249. Zde 
podáwa se podlé rkpp. Talemb. 255 a Gersdorf. 213.])
"W knihách památných T. XV."
Páni a wládyky na plném sněmu obecním, kterýž byl w pátek o suchých 
dnech postních léta božího MCCCCXCV, s powolením najjasnějšího 
knížete a pána, pana Wladislawa božie milostí Uherského a Českého 
etc. krále, na tom jsú zuostati ráčili, aby již po dnešní den wšichni 
wkladowé we dsky zemské, buď u wětší neb menší, w trhowé nebo 
zápisné, památné i puohonné, wšecko česky psáno bylo, a to wěčně aby 
tak držáno bylo a zachowáwáno. Než což se majestatuow a jiných 
listuow latinských nebo německých dotýče, kteřížby we dsky slowo od 
slowa wpisowáni měli býti, ti aby tak jakž psáni jsau, bud latině neb 
německy we dsky kladeni byli. Poslowé ke dskám byli jsú Jindřich z 
Hradce, najwyšší komorník králowstwí Českého, Puota z Ryzmberka a z 

                                               
58 Kamil Krofta, Dějiny československé, Praha 1946, s. 299.
59 Arnošt Denis, Konec samostatnosti české, I. díl Jiří z Poděbrad,  nakladatelství Bursík, Kohout, Praha 1893,    
    s. 441-442.
60 Morava byla po „česku“ napřed,  knihy půhonné se tam již od r. 1405 vedly česky, jak uvádí Kapras ve shora 
zmíněných  Dějinách práva v zemích českých.
61 Svazek VI 1437 -1526, Paseka, Praha, Litomyšl 2007.
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Šwihowa, najwyšší sudí králowstwí Českého z pánuow, jsauc k tomu 
zwláště wysláni62.

Pouze cizojazyčné písemnosti mohly být do desek přepisovány v původním 
jazyku, německém nebo latinském. Zároveň měla být čeština jedinou úřední 
řečí, především na sněmu a na zemském soudu. Denis uvádí, že “…r. 1505 
hrabata Šlikové, nepřátelé národnosti slovanské, chtěli v jednom svém sporu 
používat němčinu, a nebylo jim to dovoleno.“63 Čeština opět kralovala. 
Privilegia byla městům, a to i německým udělována v českém jazyce. Čeština se 
používala ve sněmovním rokování a mluví jí i čeští diplomaté nejen v 
Královstvím českém, ale i v Uhrách, kam ji  uvedl Jan Jiskra z Brandýsa,
hovořil  jí Matyáš Korvín, i Vladislav II. a  mluví se jí při diplomatických 
jednáních v Polsku a v Litvě. Česky přísahá král a návrhy stavům činí rovněž 
česky. Jak Denis pokračuje, „r. 1516 poslové obce Vratislavské a Šestiměstí 
lužického požádali o přeložení českého listu a je jim řečeno, že takový překlad 
není u soudu obyčejem. Dokonce stavové r. 1547 žádají Slezany česky o pomoc 
proti Ferdinandovi I., ač jim bylo známo, že jejich city ke Slovanům nejsou 
přátelské, dokonce spíše nepřátelské.64“
Toto usnesení přešlo do všech pozdějších zřízení. V téže době bylo vydáno i 
další usnesení, že „cizinci nesmí užívat u soudu zemského jiného jazyka než 
českého, že listiny psané v jiném jazyku musí být soudu přeloženy a že král
nesmí na léna ve všech zemích koruny české jiným jazykem vydávati listů, než 
jazykem českým.65“ 
Kdo tedy česky neznal, musel mít zástupce znalého českého jazyka a opatření 
toto se týkalo všech osob, stejně jako na Moravě, byť jejich postavení bylo 
sebevýznamnější. Kapras ve svých Dějinách zmiňuje např. případ takto 
„postiženého“ kardinála Ditrichsteina.
Čeština se v 15. století používala i ve styku se sousedy německými (Saskem, 
Braniborskem, Bavorskem) jak za válek husitských, tak za Jiříka 
Poděbradského. Samozřejmě, diplomatická jednání v západní Evropě se vedla 
latinsky, ale jedinečným dokladem v českém jazyce je zpráva – ojedinělý 
historický pramen – „Deník českého poselstva ke králi  francouzskému.“66 Byl 
zřejmě napsaný účastníkem poselstva panošem Jaroslavem, který tak vytvořil 
jednu z nejzajímavějších památek české literatury pozdního středověku.
Poselstvo vedené Albrechtem Kostkou z Postupic (za Jiříka Poděbradského) a 
rytířem Antoniusem Marinim, zastupujícím polského krále Kazimíra a 
uherského krále Matyáše vezlo na tehdejší dobu vysoce nadčasový plán na 

                                               
62 Digitální knihovna parlamentu České republiky, akta veřejná i  sněmovní  v království českém, 1466 – 1500. 
Staženo PC.
63 Arnošt Denis, Konec samostatnosti české, nakladatelství Bursík, Kohout, Praha 1893, s. 433.
64 Tamtéž, s. 433.
65 Jan Kapras,  Dějiny práva v zemích českých, Všehrd, Praha 1908, s. 42.

66 Nalezený roku 1826 Františkem Palackým a jím vydaný.
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svolání sjezdu křesťanských panovníků  a vytvoření mezinárodní  mírové 
organizace, jakéhosi předchůdce OSN. Jednalo se o plán utopický, ale druhý 
úkol poselstva již byl reálný – uzavřít česko-francouzskou přátelskou smlouvu.
Za vlády Habsburků začala čeština pochopitelně z diplomatických jednání 
mizet, jsouce nahrazována němčinou.
Kapras si všímá i okrajových částí českého státu: „…na Opavsko pronikla 
čeština již r. 1430 a na Krnovsku byla již r.1426 uznávána čeština jako jediná 
přípustná řeč úřední. Mocný národnostní rozmach ve válkách husitských nabyl 
silného ohlasu v Horním Slezsku, třebas stálo většinou proti „kacířům.“ 
V polovině XV. století  je tu najednou němectví na ústupu. Listy z kanceláří 
knížat Ratibořských, Opolských a Těšínských se po r. 1470  vydávají jen česky  
a knížectví Opolsko-Ratibořské a Těšínské prohlašují češtinu za výhradní 
úřední jazyk s výslovným vyloučením německého jazyka. Dolní Slezsko a Lužice 
zůstávají však i v této době zgermanizovány. Slovanský jazyk se udržel v Lužici
jen u některých nižších soudů.“67

Přerušíme-li na chvíli narativní chod této práce pokusem o vlastní úvahu, 
můžeme dojít k závěru, že uzákoněná priorita českého jazyka byla jistě 
důsledkem dovršené emancipace českých stavů, stejně jako vyvrcholením 
národního, tedy českého charakteru husitského hnutí. Vždyť po desetiletích 
bojů a válečných tažení včetně občanské války, je ve hře stále jen česká karta, 
byť se svými zahraničními výboji a působením vně českého státu, má význam 
evropský. Husitská epocha vrcholí volbou „husitského“ krále Jiříka, po kterém 
přicházejí jazykově a národně blízcí Jagellonci. Český jazyk nemá “nepřítele“ a 
můžeme si položit otázku, co by bylo, kdyby za českého krále nebyl zvolen 
Ferdinand I. z rodu Habsburků. Následovalo by české království cestu království 
polského s jeho pozdějšími děleními v důsledku známého veta „nie pozwalam“
mezi Rusko, Prusko a Rakousko ? Byla by jazyková úprava jen počátkem 
vzniku nacionalisticky uzavřeného státu, který bez dostatečného kontaktu 
s cizinou a s animozitou vůči cizincům, by zůstal ve středoevropském kontextu 
zcela izolován a při vládě nebo silném vlivu stavů, také patřičně oslaben ? Na to 
nelze jednoznačně odpovědět, snad jen tolik, že vlna protestantské reformace by 
se mu nevyhnula a při jejím německém charakteru by byl český stát znovu 
konfrontován se silným německým tlakem a konkurencí němčiny. Historický 
vývoj českého jazykového práva by se pak vyvíjel jistě jinak a je možné, že by 
se již nevyvíjel vůbec. Nastolenou otázku nelze zodpovědět, existuje jen malá 
nápověda – poskytuje nám ji František Palacký v „Dějinách národu českého“68,
když  konstatuje, že o sněmování v letech 1495-1496 se zachovaly jen velmi 
chudé  památky, což bylo způsobeno tím, že stav rytířský nechtěl za 
nepřítomnosti krále dát se do řádného jednání a tudíž nemělo být ani nic 

                                               
67 Jan Kapras, Dějiny práva v zemích českých, Všehrd, Praha 1908, s. 46.

68 František Palacký, Dějiny národa českého, díl V, kniha 6-18, Praha 1968, s. 236.
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důležitého projednáváno. Bylo tedy „jazykové zákonodárství“ jen nouzovým 
programem jednání? Svědčila by o tom i zachovaná poznámka tehdejšího 
místopísaře zemského Viktorina Kornela ze Všehrd (jehož přítel, významný 
český humanista Řehoř Hrubý z Jelení, proslul svými překlady z antické a 
italské literatury), že zmíněné usnesení…“škody velké nemá a užitku také, leč 
ten, abychom jazyk svůj, poněvadž jsme Čechové, drželi a rozšiřovali (neb jsou 
toho i jiní národové všichni pilni), a německy se učíce, abychom česky psali i 
mluvili a v obyčejích dobrých českých trvajíce, abychom se v horší neměnili.“69

Dobový význam této poznámky slavného českého právníka, jakkoli tehdy 
důležité, však překonává její aktuálnost a přeložíme-li ji do dnešní češtiny,
mohla by skoro vyjadřovat princip naší účasti v EU. Stačí k tomu jen nahradit 
slova „německy se učíce“ slovy „cizí jazyky studujíce“ a slova „v obyčejích 
dobrých českých trvajíce“ slovy „české národní zájmy“. Ale i ta původní 
němčina má svůj aktuelní význam při  konfrontaci nejrozšířenějšího dnešního 
jazyka – angličtiny se skutečností, že z největší části sousedíme s německy 
mluvícími zeměmi. Uzavíráme-li tedy část naší práce – dobu předbělohorskou, 
činíme tak s odkazem na tento vizionářský výrok právníka, který jakoby propojil 
tuto dobu s dobou habsburskou, a nejen s ní, ale i s časem budoucím, a to až do 
dnešní doby!

1.3 Český  a německý jazyk v habsburském soustátí.
Doba 16. století je i nástupem Habsburků – r. 1526 Ferdinandem I. na český 
trůn. S ním v českých zemích velmi posílil německý živel, protože s jeho 
dvorem, i mimo něj, přišlo do země i mnoho cizinců, především z Německa. 
Země České koruny vstoupily do vytvářející se habsburské monarchie jako stát 
složený z několika samosprávných zemí, ve kterých žilo obyvatelstvo několika 
národností a jazyků. Především Češi a Němci, v severní části země také Poláci a 
Lužičtí Srbové a ve všech českých zemích také Židé. Ostatně zpráva o již 
zmíněném Ibrahim Ibn Jakubovi zaznamenává nejen existenci Prahy a Židů v ní, 
ale i ve všech českých zemích. Je to pochopitelné, zejména víme-li, že Židé se 
již tehdy věnovali obchodu a tato profese z nich činila přirozené cestovatele 
pohybující se po celém středoevropském prostoru, ve kterém se také začali 
usazovat do komunit, které v historii zemí České koruny pak sehrály 
významnou, byť specifickou roli. Do historie českého jazykového práva pak 
židovské obyvatelstvo vstoupí nuceným přijetím německého jazyka jako své 
„mateřštiny“ v době josefínských církevních a náboženských reforem. 

V českém jazyce v této době dále vznikají vlastivědné práce, cestopisy i díla 
právnická a latina přestává být výhradním jazykem literárním. Přes silné 
pokroky německého živlu v zemích českých, zůstává však čeština prioritním 
jazykem ve veřejném životě. Přesto však s Habsburky přichází jedna velká 
změna. Končí výhradnost českého jazyka, neboť v oficielním styku se začíná 

                                               
69 František Palacký, Dějiny národa českého, díl V, kniha 6-18, Praha 1968,  s. 236.
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používat také němčina, jejíž vliv pozvolna sílí. Je to přirozený jev vycházející 
nejen ze zapojení českých zemí do zemí habsburského soustátí, pro který začíná 
být němčina základním komunikačním nástrojem a také pro Čechy, kteří musí 
z nejrůznějších důvodů cestovat do zahraničí, kterým jsou především sousední 
země, kde se mluví německy, je němčina nejvhodnějším  prostředkem 
dorozumění. Německy mluvící obyvatelstvo samozřejmě používalo své 
mateřštiny jak v místní správě, tak i v kontaktu  s ústředními úřady. Pokud jde o 
dvůr, zůstává v této době svojí povahou kosmopolitní, a protože Ferdinand I. 
sídlil se svým dvorem často v Praze, zanechal zde jako doklad tohoto jevu -
letohrádek jeho královny Anny Jagellonské (Belveder). Na rozdíl od dosavadní 
uzavřené provinčnosti, ocitá se český jazyk ve svém „vrcholovém“ použití 
v prostředí renesančního dvora, který ještě více prezentuje osoba dalšího 
Habsburka, Ferdinanda II. Tyrolského. I toto období zanechává v Praze  svoji 
stavební památku –  letohrádek Hvězdu.
Než však německý prvek zesílil, měla pro český jazyk a jeho stabilizaci 
v českých zemích význam tzv. Česká konfese (1575), která do té doby  
znamenala největší pokrok politiky české stavovské opozice od  povstání v
r.1547. Jednalo se o nekatolický kodex – kompromis mezi luterány, kalvinisty, 

českými bratry a dalšími reformačními frakcemi. I když král Maximilián ji  
odmítl písemně potvrdit (ústně ji slíbil podporu) a písemného uznání se jí 
dostalo až Majestátem Rudolfa II, tak přece jen v době Lutherovy reformace 
vtiskující německý charakter reformnímu protestantismu, to byla jistá obrana 
„češství“ v českých zemích, tentokráte na bázi náboženské. Luteránství, které 
do zemí Koruny české pronikalo ze zemí německých, sice rozvíjelo ve spojení 
s českým evangelictvím nábožensko-duchovní svobodu, ale implantovalo i 
šíření němčiny. Podobný dopad na limitování českého jazyka měl i latinský 
humanismus přinášený renesancí. Zatímco dvůr Rudolfa II. byl  internacionální  
(mluvilo se na něm německy, česky, španělsky, italsky), tak za Ferdinanda I. -  
habsburského panovníka mluvícího německy,  logicky začíná dvojjazyčnost, 
která brzo nachází své uzákonění (Obnovené zřízení zemské). To samozřejmě 
mělo co dělat se změnou v poměru sil. Ve stavovském předbělohorském státě  
habsburský centralismus nemohl dosáhnout úspěchu a s ním ani germanizace, či 
rekatolizace. Vždyť Ferdinand I. , tak jako Jiří z Poděbrad nebo Bedřich Falcký, 
byl  českými stavy zvolen svobodně za českého krále a tato možnost svobodné 
volby měla stavům zůstat. Nezůstala, protože vzájemný poměr sil změnila již 
první „rebelie“ -  konfrontace českých stavů, měst (vznikající vrstvy měšťanů), 
rytířstva (nižší šlechty) a jimi vytvořené platformy šlechticko- měšťanské 
protestantské demokracie s habsburským panovníkem (1547) a její porážka, jak 
o tom dále. Vedle jiných příčin tohoto odboje, mezi kterými hraje velkou roli 
právě emancipace měst, které se stávají výrazným fenomenem stavovského státu 
a později i absolutistického státu z důvodů především hospodářských (zárodečné 
stadium vzniku buržoasie) a důvodů náboženských, zaujímá mezi nimi svoje 
místo i spor jazykový.
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První polovina 17. století je obdobím nástupu mezinárodního katolicismu 
střetávajícího se  s protestantismem v třicetileté válce. V českých zemích se 
tento spor projevil mimořádně výrazně – mimo jiné i počátkem tohoto 
dlouhodobého vojenského střetnutí -  bitvou na Bílé hoře a    českým 
„conquistadorem“ Albrechtem  Eusebiem Valdštejnem. Zmiňujeme-li jeho 
jméno, pak nejen proto, že Valdštejn – nepochybně ryzí Čech (z rodu 
valdštejnského a smiřického), přechází od stavů na stranu panovníka a 
symbolizuje tak nejen arivistické politické přechody v následujících staletích, 
ale i  počínající konec moci stavů a to nejen v důsledku jejich porážky, ale i 
v důsledku nových politických učení, jak  je např. reprezentoval  Jean Bodin 
svojí teorií  nedělitelné a absolutní panovnické moci.70, kterou po porážce stavů 
Ferdinand II. beze zbytku využije.
                          
                       Druhá zákonná úprava českého jazyka                      
Jaké postavení a jaký vliv měl v době před změnou mocenských poměrů po 

Bílé Hoře český jazyk ? Jak se uvádí v „Dějinách státu a práva 
v Československu“71 „Národnostní a jazyková otázka stále ještě v podstatě 
feudálního rázu, dostává v Čechách v této době už silné rysy novodobé. Souvisí 
to s tím, že vznik novodobého národa u nás v této pohusitské době značně 
pokročil. Není to nic překvapujícího, neboť jsme konstatovali už na rozhraní 14. 
a 15. století také u nás, silné projevy krize feudalismu. Jednotné české  státní 
území bylo už dávno, jednotný český jazyk byl právě nyní vytvářen ve své 
klasické formě svérázné rysy psychické (povaha národa) byly událostmi 
15.století u převážné části obyvatelstva ustáleny a upevněny, a konečně kultura 
husitsko-reformačně renesanční byla u nás ve všech třídách celkem jednotného 
typu.“
Odtud tedy vychází zájem stavů o český jazyk a českou národnost 
v předbělohorské době. Ale nejen odtud. Jaromír Čelakovský72 upozorňuje, že to 
nebyly jenom důvody národní, ale i náboženské, které  vedly k druhému
uzákonění českého jazyka jako jazyka úředního. Němečtí protestanti začali v té 
době zřizovat v Praze svoji německou obec a na své fary povolávali německé 
kněze ze Saska a Lužice. Tato jazyková zákonná úprava  byla zaměřena i proti 
Němcům, Španělům a Italům, kteří se za Rudolfa II. v zemi usadili a šířili  zde 
svůj jazyk a mrav. Tehdy ještě postavení stavů nebylo oslabeno a proto se císař 
musel zavázat, že kdykoliv by musel rozhodovat o nějaké české věci, tak ještě 
před vydáním nařízení by tuto věc konzultoval s českými stavy. Naproti tomu 
Kamil Krofta v „Dějinách československých“ si v této souvislosti více všímá 
poměrů hospodářských.
Rozhodujícím faktem, aniž tomu ještě předcházela nějaká opačná zákonná 
úprava, byl ale fakt, že v osobě Ferdinanda I se českým králem stal panovník, 

                                               
70 Jean Bodin (1530-1596), francouzský právník, filosof, politolog, humanista, profesor práva v Toulouse,   
    proslul  svojí knihou  Šest knih o státu.
71 Václav Vaněček ,Dějiny státu a práva v Československu,  Praha, 1975, s. 221.
72 Jaromír  Čelakovský, Právní dějiny české, vydání Všehrd, Praha, 1904, s. 107.
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který se stěží naučil základy češtiny. Bylo proto jen logické, že se muselo začít 
s překlady důležitých písemností do němčiny, a to nejen pro něj, ale i pro jeho 
spolupracovníky – příslušníky dvora a nejvyššího aparátu. To vše samozřejmě 
muselo obavy stavů z ohrožení postavení českého jazyka jen posílit. Všechny 
tyto důvody vedly k tomu, že došlo k vydání zákonů na ochranu českého 
jazyka, které přijaly nejdříve zemský sněm moravský (1609) a posléze 
český (1615). V druhém případě se tak stalo  na generelním sněmu obecném na 
hradě Pražském v pondělí po sv. Trojici za přítomnosti krále Matyáše, jak 
uvedeno v této a dalších citacích: 73, 
     „A jakož jsou sobě stavové i to ku paměti přivedli, kterak vzácní předkové 
jejich, snaživše se jazyk a národ svůj český vzdělati, rozmnožiti a zachovati, a 
soudíce to, že s zahynutím jazyka českého i národ český i jméno Čechův by 
zahynouti musilo, bezpochybně příkladem národův těch, kteříž chtíce sobě 
spůsobiti  u  národův jiných slavné jméno, netoliko sami v zemích svých jazyk 
svůj přirozený sobě zostřovati hleděli, ale i od sousedů svých s nimiž v přátelství 
a nějaké smlouvy vcházeli, toho při nich mezi jiným obzvláštně, aby jazyku jejich
se učili a v zemích svých užívali, to za právo nařídili, aby před soudy v tomto 
království jinak mluveno a pře vedeny nebyly než jazykem českým. Což pak při 
předcích našich, kteříž jsou tak na vlast svou jakožto praví její synové laskaví a 
vzdělání národu i jazyka svého žádostivi byli, vysoce chvály hodné a potřebné 
jest, tak že naproti tomu při mnohých nynějších obyvatelích království tohoto, 
potomcích jejich, nemůže než se tupiti, že šlépějí předkův svých nenásledují, více 
se na uvedení do vlasti své milé všelijakých cizích  jazykův a národův vydávají. 
Čemuž kdyby jednou časně v cestu vkročeno nebylo, že nemohlo by naposledy to 
než s velikou záhubou i utištěním národu našeho českého býti.“   Toto usnesení  
generálního sněmu:
„O zachování starožitného jazyka českého a vzdělání jeho“ dobovým 
jazykem podle shora uvedeného pramene stanovovalo: „aby všichni obyvatelé 
z mladosti jazyku českému se učili; při sněmích, úřadech a soudech vyšších a 
před každým jiným právem duchovním nebo světským jinak mluveno a pře 
vedeny nebyly, než jazykem českým, a aby ve farách, kostelích nebo školách 
slovo boží týmž jazykem kázáno bylo a dítky témuž jazyku českému se 
vyučovaly.“
Zákon tedy stanovoval, že každý příslušník českých stavů musí  ovládat český 
jazyk, bez této znalosti nemohl disponovat politickými právy, nemohl  
vykonávat jakou-li politickou a správní funkci v království a nemohl držet 
svobodný majetek, uvádí pramen dále „… aby všickni ti, kteří z cizích zemí 
posud do království českého buď za obyvatele, aneb do měst za měšťany přijati 
jsou, děti své ihned z mladosti jazyku českému povinni byli dáti učiti, tak aby 
jsouce v Čechách rodilí a zrostlí, skutkem dokazovali, že Čechové jsou, 
poněvadž jeden národ od druhého ničím tak jako jazykem rozeznán býti 
nemůže…když by obyvatel Království českého jazykem českým, uměje jej, mluviti 
                                               
73 Sněmy české od r. 1526 až po naši dobu, svazek XVI, vydal Královský český archiv zemský, 
    Praha,1865.s.106.
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nechtěl a jiné též od mluvení  českého odvozoval, aby v zemí trpín nebyl, nýbrž 
do půl léta ven ze země se vystěhovati povinen byl.“ Také na sněmech a soudech 
měl být používán jen český jazyk, stejně tak vklady do zemských desek a jiných 
knih veřejných, se  měly  dít jen českým jazykem. Byla to pochopitelná obava z
Němců, kteří po nástupu Habsburků tíhli tím více k novému německy 
mluvícímu rodu ve střední Evropě. Samozřejmě , české země byly již dávno 
Východem, kam směřovala německá expanze – doposud však byly dvory 
českých knížat a králů německé jen co do jeho ženské části, které vládly jejich 
německé partnerky. Nešlo ale v této době o politický tlak a výsadek z německé 
strany řízený německými vládci, ale o přirozený postup, Drang nach Osten 
v tehdejší formě, jak uvedený pramen stanovuje:
„jakož pak na oko se spatřuje, že vždy a více do země cizincův přibývá, kteříže 
se v ní usazují, své živnosti a obchody vedou, velikých statkův docházejí, na 
ouřady rozličné, obzvláštně ve městech, v městečkách, do rady, mnozí neumějíce 
tří slov českých, stranám česky své věci přednášejícím nerozumějíce a práva 
království tohoto povědomí nejsouce, dosazováni bývají; ano i v mnohých 
místech tohoto království před soudy a v místech radních jazyky cizími, což 
patrně čelí proti zřízení zemskému, i také proti výš připomenutému předkův 
našich nařízení, že mluví a pře vedou.“

Stejně tak r.1561 stavové Knížetství Opolského, Ratibořského a Horního 
Hlohova se usnesli na 54 artikulech sepsaných česky, které jim Ferdinand I. dne 
29.září 1562 jako zřízení zemské potvrdil. Dle tohoto „zřízení“ se muselo ve 
Slezsku před zemským soudem mluvit jen česky. Není nezajímavé ocitovat část 
textu tohoto  právního předpisu ze sebraných usnesení sněmů vydaných 
Kamilem Kroftou v r. 1910:  „A před soudem  česky aneb tomu jazyku 
srozumitelnů řečí, a nejináč ode všech  cizích i domácích mluveno a pře vedeny 
býti mají. I nálezové českým jazykem činění, vypovídání i psaní pod pečetí 
zemsků vycházeti, stranám vydáváni a do kněh zapisováni býti mají. Pakli by 
kdo jaké spravedlnosti, listy, grundfesty aneb svědomí (svědectví) prokazovati 
chtěl před soudem zemským jiným  a ne českým jazykem , buďto latině neb 
německy předložiti potřeboval, ten to sobě na česko hodnověrným osobám 
předložiti a častně před stáním k soudu pilně vypsati dáti má; a českým jazykem 
při těch jiných jazykách spravedlnosti své předložiti má, tak dobře cizozemec 
jako, aby se tady jiným stranám nemeškalo.“

Nešlo ale jen o tyto stavovské podmínky – zákony měly  omezit příliv cizinců 
do země a jejich přijímání za  plnoprávné obyvatele země, t.j. za členy stavů 
zemských (tedy  o ztížení udělování statutu – v moderního době zvaného 
státního občanství) a  vyloučit, popřípadě ztížit zavádění němčiny do veřejného 
a církevního života na újmu jazyka českého. Jak ve shora uvedené knize uvádí 
již zmíněný Jaroslav Čelakovský, neznalost češtiny měla vyloučit nejen přijetí 
za obyvatele země, ale i v městě za měštěnína. A nejen ve sněmech měla být 
používána jen čeština, „ v kostelích a ve školách kde před desíti lety se užívalo 
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jazyka českého, tam aby se tak opět dálo a konečně, kdo by se  zavázal nemluviti 
jazykem českým, ten aby v zemi trpěn vůbec nebyl.“74

Jak k tomu přišel pak sám český král Ferdinand I., který jak uvedeno, sám česky 
mluvil pramálo, nevíme – ale tato skutečnost byla prvním rozporem v tehdejší 
právní úpravě, neboť (i když to žádný zákon nestanovoval), tedy protiústavním 
vyjádřením zásady: „princeps legibus solutus“.
Z této doby máme zachována „Práva městská království českého“ sepsaná od 

univerzitního profesora a kancléře Starého Města pražského Pavla Kristiána z 
Koldína z roku 1519 (Všehrd, Praha 1876), ve kterých prokazuje důkladný a 
široký rozhled právní a pod lit. B č. 8 definuje i postavení českého jazyka: 
„Před všemi soudy v království českém pořádnými, když by jeden druhého 
z čehokoli viniti chtěl má a povinen bude původ svou žalobu v jazyku českém na 
obeslaného nebo obviněného činiti, obviněný pak též českým jazykem má mu 
odpověděti. A měla-li by jedna strana původy svůj v jazyku cizím, takové své 
původy, prvé než by na tu při ze strany prokazování přišlo, dej je sobě 
přísežnému při témž právě do jazyku českého přeložiti. A tak potom tu při jedna 
i druhá strana v témž jazyku českém k místu a konci přivésti hleď.“

I další právnická díla, např. Knihy Tovačovská a Drnovská, jejichž autory byli
významný moravský politik a státník Ctibor Tovačovský z Cimburka a Ctibor 
Drnovský,  prokazují nejen právnickou erudici svých autorů, ale i schopnost 
tehdejší češtiny vyjadřovat právnickou terminologii.

Ústavním mezníkem se stala „Konfederace zemí České koruny“ (1619) –
základní zákon pro české země přijatý na generálním sněmu celé české koruny. 
Ve sto  článcích upravovala tato stavovská ústava všechny právní otázky 
fungování státu, nazývaného v tomto dokumentu „Tyto sjednocené země“. 
Vycházela ze zásady, že všechna moc patří stavům, mezi kterými „primus inter 
pares“ jsou stavy protestantské. Český jazyk byl v této době na svém 
ústavněprávním vrcholu. Jaký by však byl jeho osud a právní postavení při 
dominaci německého jazyka mezi evropskými protestantskými stavy, již historie 
zaznamenat nemohla.
Jaký byl tehdy český jazyk, o jehož právní existenci pojednává tato práce ? 
K tomu konstatujme, že spisovný jazyk na začátku 17. století byl našemu 

současnému jazyku poměrně blízký.
František Palacký spatřoval její vrchol v dílech Komenského, kde se mu jevila 
přirozená, cudná, ohebná i elegantní. V jeho dílech spatřujeme nejen vliv 
němčiny, nýbrž i vliv rodné Moravy. Komenský vkládal do českého textu podle 
vkusu tehdejší doby latinská slova, ve skladbě užíval složitých souvětí. Po 
stránce jazykové však v jeho dílech dochází k jazykovému „vyrovnání“.

                                               
74 Sněmy české od r. 1526 až po naši dobu, svazek XVI, vydal Královský český archiv zemský, Praha,1865,s. 
     107.
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Shrneme-li si postavení českého jazyka v předbělohorské době, 
konstatujme, že počínaje 15. stoletím až do r. 1627  byl český jazyk uznáván 
jakožto jedině platný  jazyk zemský u zemských soudů v Čechách, na 
Moravě i ve Slezsku a z jeho zákonného postavení vyplývalo, že ve veřejné 
správě a na úřadech se musí jednat za použití českého jazyka; každý jiný 
jazyk byl vyloučen (výjimku činilo několik měst, která měla privilegium 
používat německého jazyka.) Toto privilegium  vycházelo z přijatého 
německého městského práva.) Priorita češtiny nespočívala jen v právu či spíše 
povinnosti podávání návrhů, žádostí, žalob či stížností v českém jazyce, ale 
v povinnosti opatřiti přikládané přílohy v jazyce německém, latinském či jiném, 
českým překladem75. Tak je tomu i nyní podle platného občanského soudního 
řádu.

1.4 Český a německý jazyk v době pobělohorské.
Situace českého jazyka a českého jazykového práva se mění po porážce 
stavovského povstání. Porážka českých stavů na Bílé hoře roku 1620 hluboko 
zasáhla do poměrů národnostních v Čechách a na Moravě a ve svých důsledcích 
i do právního postavení českého jazyka, jeho používání a last but not least, i do 
jeho vývoje jako jazykového fenomenu vůbec. Začaly být vydávány předpisy, 
které i když se týkaly jiných věcí, především náboženských svobod a práv stavů, 
měly ve svých vedlejších důsledcích pro český jazyk zničující význam. Nejdříve 
byl vydán Patent, jímž se zakazovala jiná náboženská víra a bylo povoleno jen 
vyznání katolické. Způsobil velký odchod nekatolíků za hranice, i když nemalé 
množství tajných nekatolíků zůstalo v Čechách a na Moravě. Pobělohorské 
konfiskace, později i majetku valdštejnského a trčkovského, způsobuje, že velká 
část majetků v českých zemích přechází na jiné osoby. Vylidňují se města i 
venkov a do vyklizeného prostoru přicházejí němečtí řemeslníci a sedláci 
z Rakous, Bavorska a Švábska. Pozůstalé domácí rody se poněmčují, koncem 
XVII. a začátkem XVIII. století již němčina ve šlechtických rodinách v českých 
zemích převládá. Ale ani husitství a pozdější „kralování“ češtiny německý živel 
v českých zemích nevyhubily. Zachoval se v místech souvisejících s německým 
územím, nebo s většími německými ostrovy. Někde se v době husitské a 
pohusitské počeštil, jak uvádí Kapras jako např. na Slánsku. „ale menšiny 
německé v českých městech přežily a německé pozdější úřadování a germanizace 
je obrodily.“76 Jak Kapras tamtéž uvádí, „…v XVIII století bylo poněmčeno 
Vrchlabsko, Žírecko, Bezdězsko, Litoměřicko, Postoloprtsko, Nýřansko, 
Prachaticko, kraje v Orlických horách, sever Moravy a Hustopečsko. Slezsko se 
nezměnilo, teprve po postoupení Prusku došlo k ústupu slovanského 
obyvatelstva. Kladsko zůstalo české v jedenácti vsích Českého koutku a k ústupu 

                                               
75 Viz Zemský řád císaře Maximiliana, kapitola XXXII, odst. B.
76 Jan Kapras,  Přehled právních dějin zemí české koruny, Praha 1935, s. 167.
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českého obyvatelstva došlo i v Dolních Rakousích, na pravém břehu Moravy až 
k Suchým Krůtám, kolem  Rabšachu a ve Starém Vitorazsku.“

Časová  perioda od porážky na Bílé hoře (8. listopadu 1620) až k vydání 
Obnoveného zřízení zřízení zemského (1627) se na jedné straně vyznačovala 
snahou císaře pacifikovat představitele odbojných stavů, na druhé straně 
teoretickou právní přípravou nové legislativy, která měla ze stavovského státu 
s voleným panovníkem učinit stát s absolutní  a neomezenou mocí habsburského 
panovníka. Ferdinand II. nejdříve přestal svolávat zemský sněm a začal sám 
vydávat směrnice pro výběr daní a zavedl dokonce daně nové – tedy si osobil 
pravomoce doposavad vyhrazené právě pro stavovský sněm. Námitky stavů byly 
odmítnuty s poukazem na teorii „propadlých práv“ a bezmocnost poražených 
stavů využil panovník k ustavení specielní komise složené z jemu oddaných 
členů 1625), navíc členů bez bližšího vztahu k českým zemím, kteří začali 
připravovat pro panovníka návrh nového státoprávního uspořádání českých zemí 
a jejich nové základní legislativy. Vedle vídeňské komise vznikla i komise 
z pražských úředníků a v průběhu roku 1626 šlo Obnovené zřízení zemské do 
tisku a české vydání zůstalo nedotištěné, což vedle možné technické příčiny 
signalizovalo i pokles významu českého jazyka, který se podle Obnoveného 
zřízení zemského stal namísto svého prioritního postavení „jen“ jazykem 
rovnoprávným češtině. Pro Moravu bylo Obnovené zřízení vyhotoveno za rok 
poté podle svého vzoru z Čech a jako jeho spiritus agens zde vystupoval 
olomoucký biskup a kardinál František z Ditrichštejna. Neklidné stavy se 
Ferdinand pokusil utišit patentem vydaným dne 29.května 1627, kterým 
„potvrdil“ stará privilegie, svobody a zvyklosti, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními Obnoveného zřízení. Stejné potvrzení pro moravská práva a 
svobody učinil Ferdinand II. 26. června 1628. Jak se uvádí ve „Velkých dějinách 
zemí koruny české“77 “…v uvozovacích patentech Obnovených zřízení pak 
najdeme celkem nenápadnou, o to však významnější zmínku, že do povstání-
vysoce ohavné rebelie“- vstoupilo celé království všeobecně, „in forma 
universitatis“ a proto si panovník vyhrazoval právo přes formální potvrzení 
starých privilegií rozhodovat o jakýchkoliv starých právech a také je omezovat 
nebo rušit podle své vůle. Jak se ve shora uvedených  „Dějinách“ uvádí: …“v 
uvozovacích patentech panovník sice uznal pozitivní postoje těch jedinců, 
kteřímu zůstali věrni, ale proklamovaná vina mu umožnila použít i použít 
kolektivní trest, tedy vážný zásah do práv království. Uskutečnil jej s cílem 
pozdvihnout panovnickou moc ve smyslu absolutistické vlády a současně 
maximálně omezit politickou moc stavovských obcí.“78

Dosavadní formálně prioritní postavení panovníka se proměnilo ve skutečné a 
české  stavy neklesly jen do postavení druhořadé moci ve státě, nýbrž 

                                               
77 Ivana Čornejová, Jiří Kaše, Jiří Mikulec,Vít Vlnas, svazek VIII, 1618-1683, Paseka, Praha, Litomyšl, 2008,   
    s.113.
78 Tamtéž
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v důsledku  exekuce, rekatolizace a emigrace se změnily i ve své podstatě. Opět, 
jako ostatně vždy, když šlo o majetek, bylo jednoduší změnit víru, než ztratit 
majetek shromážděný  rodovými generacemi. A ti, kdo jej „dokázali“ ztratit, 
ztratili i zemi, která i bez moderního národnostního a politického  vymezení, jim 
byla vlastí. Jak se to promítlo do vývoje  českého jazyka a jazykového práva ?
Německý jazyk nyní dostal i právní základ ke svému „rozvoji“ a právní základ 
pro počínající dominaci, která se rychle měnila v germanizaci českých zemí. 

Je zajímavé, že ona  „rovnoprávnost“ němčiny s češtinou nebyla vyhlášena 
nějakou preambulí, nebo samostatným prohlášením zakotveným v nějakém 
dominujícím ustanovení, úvodním ustanovením, či jiným prioritním nebo 
předním článkem, ale bylo  jen konstatována jakoby mimochodem, byť logicky -  
v ustanoveních trestního procesního práva, které byly součástí Obnoveného 
zřízení zemského.
Tak článek B.XII. uvádí:
„Jakož a posavád v dědičném království Našem českém za obyčej bylo, že jest 
ten, který druhého před saudem zemským viniti chtěl, prvé nežli jest to učinil, po 
dvau osobách ceduli řezanou poslal a na takové poselství své zase od něho 
světlé a neukryté odpovědi, znalli by se k tomu neb ne, žádal; načež strana 
odporná nápodobně ve dvau nedělích pořád zběhlých tolikéž skrze ceduli 
řezanou odpovědí svau jeho zpraviti a takovau podobným způsobem jakž svrchu 
dotčeno, jemu odeslati povinna byla, což netoliko k zdržení mezi stranami 
dobrého srozumění, ale také k přátelským porovnáním, ano i potom,  
k pořádnějšímu vedení slaužilo.
Pročež i my toho v těch příčinách, v nichž jest to předešle za obyčej bývalo 
(jakož pak kdeby takových řezaných cedulí potřeby nebylo, pod následující 
literau se vysvětluje) milostivě přitom zůstavovati ráčíme. A mohau se budoucně 
takové řezané cedule netoliko v jazyku českém, ale i německém spisovati a 
straně druhé odsýlati, však na ten způsob, aby těm o kterých se ví, že jazyku 
českého povědomí nejsau, též řezané cedule v jazyku německém, a naproti 
tomu zase těm, kteří německé řeči neumějí, v řeči české, těm pak, jenžby ani 
přirození Čechové ani Němci nebyli, v kterékoliv z těch dvau řečí posýlané 
byly.“
V  článku C.II . se rovnoprávnost němčiny zdůrazňuje ještě více:
„A poněvadž tomu milostivě chtíti ráčíme, aby řeč česká a německá v Našem 
dědičném království Českém zároveň průchod a vzrůst svůj měla; protož spisové 
buď v české nebo německé podáváni býti mají; na takový však způsob, aby kdež  
vědomé jest, že obviněný německé řeči není povědom , tehdy v české, a když 
české řeči není povědom , tehdy v německé, a když obviněný rozený Čech anebo 
Němec není, v jedné nebo druhé řeči (tím vším způsobem, jakž svrchu o 
řezaných cedulích dotknuto jest) dodána, a tak potom v téže řeči až do skončení 
pře procedírováno bylo, a v takovém procesu, tak dobře při saudu zemském 
jako při dckách zemských, žádnau jinau řečí nic podáváno, jednáno a konáno 
býti nemá. „
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Poněkud obecnějšího charakteru a zároveň pozdější boj o vnitřní úřední řeč v 
druhé polovině 19. století připomíná ustanovení D.XLVII. Obecného zřízení
zemského:
„A jakož My to milostivě obmýšleti ráčíme, kterakby obojí řeč česká i německá 
takový průchod měla, aby všickni saudci zemští jedné jako i druhé řeči 
povědomost mít mohli; ale poněvadž by to zpočátku poněkud za obtížné přišlo; 
protož z té příčiny pro lepší a spěšnější fedruňk výpovědi, kdyžby se tak na saud 
zemský zároveň české i německé věci podali, má nejvyšší sudí zemský nejvyšší 
úředníky a saudce zemské na dvě rady (jakž se to i při jiných slavných saudech 
zachovává) rozděliti, kdežto v jedné té radě toliko ti, kteříž německého jazyku 
dobře povědomi jsou seděti a tu také německé věci se přednášeti a čísti, v druhé 
pak radě ti, kteří dobře česky umějí, sedati, a tu rovně táž akta v českém jazyku 
podávaná podobným způsobem přednášena a čtena býti mají…..Při uvažování 
pak jedné každé výpovědi při nejmenším osm osob, vedle presidenta, a tak 
v přítomnosti jich devíti, potaz v té řeči, v které se spisy podávali, držán i 
výpověď sepsána býti má. A když se tak o výpověď neb ortel vedle většího počtu 
hlasův snesau: to potom na plném saudu zemském (po učinění však nejprve 
krátké relací, kterauž  president oznámíce přitom, jaká se výpověď a v které 
příčině stala, učiniti má) čteno a publikováno bude. Co se snadnějších rozsudků 
dotýče, tj. od jedné každé rady stranám ihned se oznámiti mohau.“
Z výše uvedených procesních ustanovení vyplývá, že v oblasti justice byla 
němčina postavena na roveň češtině, a i když  Obnovené zřízení zemské nemělo 
jakoukoli derogační klauzuli vzhledem k předchozí legislativě stanovující 
prioritu českého jazyka, tak tato „derogace“ byla dána změnou mocenských 
poměrů v českých zemích po Bílé hoře. Posuzováno čistě právně, rovnoprávnost 
obou jazyků byla namístě, právo jednat před soudem v mateřském jazyce 
obsahuje každý moderní občanský či trestní řád. Zde však, jak ukázal pozdější 
vývoj českého jazykového práva bylo takto deklarované rovnoprávnosti jazyků 
použito (zneužito) k postupně konstituované nerovnosti v používání obou 
jazyků, a to de iure, i de facto.
I jen z takto formulovaných ustanovení o rovnoprávnosti obou jazyků bylo 
jasné, že tato ústavní změna  se při politické nadvládě panovníka, dvora a 
ústředních úřadů (stále více složených z rakouských - jazykově německých  
součástí), zakrátko promítne  do submisivního postavení českého jazyka. To se 
také stalo a jak uvádí Karel Malý:, „…tato rovnoprávnost  postupně vedla k
panství němčiny jako jazyka úředního. Čeština v 18 století zůstala v ústředních 
orgánech zachována již jen při slavnostních ceremoniálech a korunovačních 
obřadech“79. Faktická nadvláda němčiny trvala po celou dobu éry habsburské 
říše a dokonce se na přelomu 19. a 20. století stala nepřekonatelnou politickou 
překážkou k dosažení skutečné a právní rovnoprávnosti. Dodejme ještě, že 
k odstranění veškerých pochybností Novella a declatoria Ferdinanda III. ze dne 

                                               
79 Karel Malý a kolektiv autorů, Dějiny českého a slovenského práva do r. 1945, třetí  vydání Praha, 2003, s.158.
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1. února 1640 učinila rovnoprávnost obou jazyků platnou i pro městské právo, a 
to ve všech záležitostech soudních i správních.80 A dodejme nakonec, že 
rovnoprávnost němčiny nebyla zavedena z důvodu suverenity, ale z důvodu 
racionality – neboť vládnoucí vrstva a vídeňský dvůr byly zaměřeny spíše 
kosmopoliticky a jejich módním jazykem byla francouzština.
Kam tato „rovnoprávnost“ umožňující preferování němčiny a zatlačování 
češtiny v oblasti dvorní kurtoasie a protokolu  vedla, dokazuje i příhoda
zmiňovaná  Josefem Kočím v jeho Českém národním obrození (Praha 1978), 
která se stala při jednom z ceremoniálních aktů ve Vladislavském sále na 
Pražském Hradě, kde herold lámající již češtinu, ohlásil  namísto příchodu 
Nejvyššího korouhevníka království českého - Nejvyššího kurevníka království 
českého. 
Po dobu první poloviny 17. století byl ještě český jazyk poměrně šetřen a zásady 
rovnoprávnosti byly skutečně dodržovány. Jak uvádí Kapras v již shora 
zmiňované práci: „…třebas ještě Marie Terezie hleděla, aby u úřadů a soudů 
byly osoby jazyka českého znalé, přece jen jazyk německý stal se výhradním 
jazykem úředním.“81 Teprve od vlády Leopolda I. bylo zřejmé, že německý 
jazyk má na vrchu a jeho postupné nabývání priority u úřadů znamenalo, že i u 
obyvatelstva, zejména městského začíná být němčina preferována před  
češtinou. Snaha habsburské dynastie o centralizaci rakouského soustátí tento 
trend jenom urychlovala. Mezi první „protičeské“ zásahy patřilo vyloučení 
češtiny z Moravského tribunálu a Moravského apelačního soudu. Je třeba 
konstatovat, že na Moravě, jak ještě dále, poněmčování probíhalo rychleji než 
v Čechách. Zatímco berní role ještě v r. 1654 byly v Čechách vesměs české,
upozorňuje Kapras, tak na Moravě roku 1667 již málokterá vrchnost podávala 
berní přiznání česky. I když většina obyvatelstva  v českých zemích zůstala 
jazykem vždy česká, tak v probíhajícím absolutismu začíná hrát německý (do 
jisté míry kosmopolitní) charakter habsburské dynastie výraznější úlohu. 
„Rovněž Česká koruna se pozvolna de facto stává, na rozdíl od Uherska, které 
si udrželo svá práva, pevnou součástí habsburského středoevropského soustátí, 
kde německy mluvící obyvatelstvo představuje nejpočetnější složku. Města svůj 
politický význam ztrácejí, církev je spíše nadnárodní, takže hlavní je otázka 
šlechty, která dříve tradičně představovala oporu českého jazyka. Právě ona 
také dříve prosazovala používání češtiny v úřadech a právní praxi. V této 
klíčové skupině dochází k zásadním změnám, kdy poměrně rychle mizí nižší 
šlechta (rytíři) a mezi pány se prosazují cizí rody nejčastěji německého původu , 
které drží po třicetileté válce již polovinu pozemkového majetku…82. Za další 
století pak měla nová šlechta již naprostou převahu, přičemž docházelo 
působením dvora, studiem v cizině, vzájemnými sňatky ke splývání, což 
znamenalo jednoznačnou kulturní asimilaci k německému či románskému světu. 

                                               
80 Poznamenejme ještě, že po dvou stech letech, tyto Novely byly provedeny ještě dalšímy nařízeními, tak. např. 
instrukce apelačního soudu z r. 1844 nařídila, že sporný spis musí být sepsán řečí žalovaného.
81Jan Kapras, Dějiny práva v zemích českých, Všehrd, Praha 1908, s. 63.
82 Kolektiv, Dějiny Československa I/ do roku 1648, Praha 1990, s. 628-631.
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Vládnoucí vrstva byla tedy nyní  většinou již německá (či v zásadě již 
kosmopolitní) a společensky i právně se početně většinové české obyvatelstvo 
dostalo do pozice přehlížené „menšiny“, což přetrvalo v některých aspektech až 
do roku 1918.“83

Tak jako Ferdinand II. chtěl mít v říši jen příslušníky jedné víry, tak i Josef II. si 
přál, aby všichni jeho poddaní (včetně osvobozených Židů), jen jednou –
německou řečí mluvili. Ale ani jemu se nepodařilo, aby se němčina stala jedním 
státním jazykem, byť se byrokracie stala německou a čeština postupně zmizela i 
z centrálních úřadů. Nezmizela ale úplně ! Její absence sice  shora pokračovala, 
ale v malých městech, zejména tam, kde nebylo byrokratických magistrátů, 
poznamenává Kapras, a u lidu selského a formálně ve věcech stavovských 
(sněmy, korunovační obřady), čeština zůstala. Naproti tomu české Slezsko se 
stalo zemí s převahou německou na všech úrovních, a na Těšínsku, kde do r. 
1848 zmizel polský živel, zápasila nadále jen čeština s němčinou. Německé 
Slezsko tak oddělilo od sebe české země a Polsko, tedy země, jejichž jazyk byl 
zpočátku velmi podobný, tak jako slovanství, které je spojovalo.

1.5 Potýkání se českého a německého jazyka v historiografii  I. 84

Nebude od  tématu naší práce, když se zmíníme o těch dějepiscích a 
publicistech, kteří do této doby věnovali česko-německému antagonismu, 
zejména, pokud se dotýkal sporu o používání českého a německého jazyka.
Autor si je vědom toho, že tato kapitola nebude mít místy přímou souvislost 
s jazykovým právem, bude se českého a německého jazyka dotýkat více 
literárně a historicky, ale jen obrození českého jazyka a vznik emancipované 
literatury vytvořily předpoklady pro prosazování jazykového práva ve sporu 
s jeho německým protějškem.
Vítězství panovnického absolutismu a  katolicismu na Bílé hoře znamenalo 
hluboký předěl v národním a společenském životě českého národa. Nestalo se 
tak však najednou, ale postupně, spolu s vytvářením habsburské říše a postupem 
centralismu. Začalo docházet k pozvolnému ústupu českého živlu z veřejného 
života a také k úpadku česky psaného slova, i národního a historického 
povědomí. To však na druhé straně znamenalo, že sílila opačná tendence, 
obranná a sebezáchovná, kterou reprezentovala mimo jiné i dějepisná literatura, 
jež přejímala hlavně popularizační roli v sociálním a národním snažení o 
zachování svébytnosti českého národa.
Nemá smyslu se v naší práci zabývat sporem, který vedou historici po staletí, jak 
by se historie vyvíjela, kdyby…kdyby na Bílé hoře zvítězila stavovská vojska a 
Habsburkové by ztratili české země. Nakolik by hrozilo větší nebezpečí 
českému živlu a českému jazyku a jak by dopadl spor o používání českého a 

                                               
83 Kolektiv, Dějiny Československa I/ do roku 1648, Praha 1990, s. 23.
84 Základním zdrojem pro tuto kapitolu byly nejen Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví  
Františka Kutnara a Jaroslava Marka, nakladatelství LN, 2009, ale publikace uvedené v odkazech pod čarou a 
celá literatura zabývající se historií kultury a písemnictví uvedená v seznamu literatury na konci této práce.



45

německého jazyka. Rovněž se nebudeme zabývat  barokem, které sice na jedné 
straně bylo symbolem protireformace, ale na druhé také projevem mimořádného 
kulturního ducha. Z hlediska sociologického se však  začala měnit  šlechta i 
měšťanstvo. Po třicetileté válce zpustly celé vsi i kraje, avšak český venkovský 
lid nebyl tak oslaben jako šlechta a měšťanstvo. Mluvil nadále česky, i když to 
nebyla spisovná čeština té doby, která ztrácela své působiště a možnost 
k udržování, neřku-li k rozvoji. Ohnivým mluvčím Čechů trpících v této době se 
stal vlastenecký jesuita Bohuslav Balbín, narozený roku 1621. Jeho „Rozprava 
na obranu jazyka slovanského, zvláště českého“ sepsaná latinsky, směla být 
uveřejněna teprve 100 let po jeho smrti roku 1775. V ní žaloval, že zradou přátel 
cizinců Čechy slábnou a hynou a hrozí vyhlazení rodného českého jazyka. 
Dovolával se českých děl z doby předbělohorské, i když jejich původci byli 
kacíři jako Viktorin Kornel ze Všehrd a Jan Amos Komenský. Na konci Obrany
vyslovil přání „kéž bychom ustali obdivovat se cizím a opovrhovat svým
vlastním“. Balbín se též zajímal o dějiny českých zemí a stavěl se proti těm, 
kteří zejména z německé strany se snažili význam českého živlu potlačit či 
znevážit.  Mezi německými muži s touto (smutnou) pověstí vynikl Goldast von 
Heiminsfeld (1576-1635), jehož tendenční spisy našly ohlas u císaře Ferdinanda 
II., který jej jmenoval kancléřem království českého. Ve svém veledíle „Melch. 
Goldasti Heiminsfeldi  commentarius de regni Bohemiae ncorporatarumque 
provinciarum juris ac privilegii“ upřel Českému království veškerou 
samostatnost.  Podle tohoto učence se  Čechy měly od Německa odtrhnout až  
za husitských válek a německému císaři vzniklo právo připojit české země k říši 
německé. Goldast popřel i české státní právo – stavové nikdy neměli právo volit 
českého krále a dokonce  prý jen působením německého živlu byli Češi zbaveni 
pohanských bludů . Základní ideou jeho díla:  „Commentarii de Bohemiae 
incorporatorumque provinciaurum juribis et privilegiis“ bylo popírání české 
státní a národní svébytnosti a prokazování právní závislosti Čech na německé 
říši. „Bohužel Češi si nevážili německého dobrodiní a díky své divoké šlechtě 
odmítali tvořit s Němci jeden národ… Aby němečtí vládci Čechy o svém 
dobrodiní přesvědčili, udělovali jim různé hodnosti a statky v německé říši, čímž 
království české „rozmnožovali“. Protože Češi si tohoto dobrodiní nevážili, tak 
„nevěra slovanská“ dokonce jako přísloví u Němců ve známost vešla“. Česko-
německé války nazývá Goldast  „rebeliemi“ a soudí: „…Mimo to jest patrno, že 
jsou Čechové tak tvrdohlaví, a nejen svým králům, ale i císařům, nejvyšším svým 
a otcovským pánům, jimž svobodu, čest a slávu svou, slovem všechno štěstí 
děkují, nevděčnými se ukazují.“85  Z  české strany čelil Goldastovi právě 
Bohuslav  Balbín ve svých  „Miscellanea“, kde mu odpověděl takto: …“Muž 
ten hanobí zemi českou takovým způsobem, že po mém mínění doposud, co země 
česká  českou sluje, nikdo proti národu našemu s větším vztekem zaujat nepsal, 
jako tento hanobitel jména českého, Goldast!“86

                                               
85 Jakub Arbes, Němci v Čechách,  Němci v Čechách  – historicko-politické rozpravy (z materiálů  k dějinám 
germanizace v Čechách) , nakladatelství Melantrich, Praha 1946, s. 97.
86 Tamtéž, s. 98.
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Jezuita Balbín, ač stoupenec protireformace a katolík, se projevil  jako velký 
český vlastenec. Svědčí o tom jeho již zmíněná „Rozprava na obranu jazyka 
slovanského, zvláště českého“ ( Dissertatio apologetica pro linqua Slavonica, 
praecipue Bohemica). Dokázal, že obrana češství šla napříč tehdejším „sociálně 
politickým životem“, že jeho apologeti pocházeli i z vrstev pocházejících 
z ideově protivného (protireformačního) tábora a že otázka náboženská neměla 
přímou souvislost s vývojem česko - německého poměru a vztahu obou jazyků.
Čechy se mu jevily jako pohostinná země, která na své pohostinství jen doplácí. 
„Němci jakmile byli připuštěni a někde se usadili, nikdy nedají se vypuditi neb 
vykořeniti“87

Ještě větším protivníkem Goldasta byl Pavel Stránský (1583-1657), původně 
městský písař a konšel v Litoměřicích, později universitní mistr  a rektor 
tamtéž, pak exulant a profesor v Drážďanech, Lipsku a nakonec  v polské 
Toruni , který proslul dílem „Respublica Bojema“. Byla to vlastně vyčerpávající 
státovědná encyklopedie o českém státě, která mnohem později, ještě v 18 
století posloužila jako základ státoprávního programu české katolické šlechtě, 
snažící se čelit josefínskému centralismu a absolutismu. Dokonce našla svého 
pokračovatele v osvícenském historiku Ignáci  Cornovovi a v německém 
překladu byla dovedena až do tehdejší doby (Staat vom Böhmen). Stránský ve 
svém spise Okřik na nedbalého Čecha kritizoval chování německých 
protestantských duchovních , kteří berou Čechům kostelys odůvodněním, že do 
nich chodí málo lidí a konají v nich německé bohoslužby. Stránskému vadila 
povýšenost Němců, oddělování jejich cechů od českých a hlavně mu bylo proti 
mysli, že Němci se snažili důsledně vytlačovat českou řeč. Přijímat Němce do 
vlasti bylo podle Stránského stejné, jako dávat si hady na prsa !

Výrazně pročeské a svým způsobem protiněmecké stanovisko má i dílo Bellum  
Bohemicum- česká válka (1645) napsané novoměstským humanistickým 
lékařem Ondřejem Habervešlem z Habernfeldu. Svůj spis adresoval přímo 
ideologovi švédské politiky, známému kancléři Axelu Oxenstiernovi. Ve svém 
díle vyslovil  mimo jiné věčně platnou myšlenku, že „žádná vláda získaná 
zločinem a násilím není trvalá.“ Předpověď, která se v českých dějinách již  
vícekráte naplnila. Monumentálním dílem o době předbělohorské je i „Historie 
církevní“ od Pavla Skály ze Zhoře (1583-1640), dosud úplně nevydaná, kde 
mimo  jiné si autor rovněž všímá česko-německé animozity. Toto téma vedle 
jiných se objevuje i ve spisu, který již ve svém názvu „Historia persecutionum 
ecclesiae Bohemicae“ (později vydané pod českým názvem „Historie o těžkých 
protivenstvích církve české“), jehož autorem je Adam Hartman, kazatel z kaple 
betlémské. Zmiňovat osobu největší z tohoto období a zároveň 
nejuniverzálnější,  je takřka zbytečné – Jan Amos Komenský (1592-1670),  
poslední biskup Jednoty bratrské, který v dotyku  s tématem naší práce napsal 
„Historii o těžkých protivenstvích církve české“. Protože se zabýváme historií 
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českého jazykového práva, nemá smysl psát o autorech, jejichž „přínos“ 
k našemu tématu spočíval v tom, že  se zabývali historií a vlastivědou psanou ve 
vlasteneckém duchu, jako byl např. pražský kanovník Tomáš Pešina  
z Čechorodu (1629-1680),, vyšehradský kanovník Jan Florián 
Hammerschmidt (1652-1735), kněz  Řádu křižovníků Jan František 
Beckovský (1658-1725), autor „Poselkyně starých příběhů českých“ a mnozí 
další. Mezi nimi zmiňme jako kuriozitu i nechvalně známého pátera Antonína 
Koniáše – autora česky psaného spisku „Cythara Nového zákona aneb Písně 
celoroční“. Z podobného ideologického protipólu psal Vilém Slavata  z Chlumu 
a Košumberka svůj spis „Historické spisování“, ospravedlňující pobělohorské 
vítěze.
Na obranu českého jazyka vystoupili i někteří publicisté mimo historiografii a 
literaturu. Byl to na počátku 18. století např. plzeňský měšťan Antonín Frozín, 
který procestoval, jak sám uvedl: „všechny kouty české země“, ve kterých 
vyšetřoval národnostní poměry. Ač neodborník, na základě stratifikace českého 
a německého obyvatelstva provedl skutečný sociologický průzkum. Jeho 
výsledkem  byla vášnivá obrana českého jazyka (Obroviště Mariánského 
Atlantu), kterou  přes staletí  odpověděl Eneáši Sylviusovi, papeži a autorovi 
protihusitské syntézy českých dějin z 15. století, který proslul výrokem: „…že 
v Čechách na mostě pražském Čech jazykem českým mluvící tak vzácný bude, 
jako jelen se zlatými  rohami; takový pravím, jelen ještě přes most pražský že 
neběžel.“88 Optimismus defensorů českého jazyka musel mnohdy překonávat i 
velké překážky. První buditelé českého  národa a jeho jazyka prožívali často i 
stavy beznaděje a úzkostného  tušení, že jejich úsilí  zůstane marné, že se 
v budoucnu nepodaří přivést český národ do rodiny evropských národů, kde ho 
chtěli mít. V r. 1771 si např. stěžoval nakladatel jediných českých novin u 
cenzurní komise, že nemá odběratele. Ze sta výtisků prodal jen čtyři. Protože 
nejen k vydávání, ale i k zastavení vydávání  novin bylo tehdy třeba souhlasu 
„nahoře“, dospěla jeho žádost po několika postoupeních až  k Marii Terezii, 
která povolila jejich zastavení na základě dobrozdání svých úředníků: …“V 
dobrém uvážení věci pokládáme za těchto okolností  české noviny za zbytečné, 
protože jednak nemají odběratele, jednak zůstanou německé noviny, které 
odběratele mají.“89

Teprve r. 1782 se podařilo českou žurnalistiku obnovit vydáváním „Pražských 
českých novin“, později přejmenových po novém  vydavateli „Schönfeldské  
c.k.poštovské noviny“, které později převzal Václav Matěj Kramerius.

Specifický vývoj měl český jazyk v městském právu, neboť poněmčení měst 
postupovalo rychleji než obecná germanizace v Čechách a na Moravě, nehledě 
na to, že již od počátku existoval v městech silný německý patriciát. Záleželo 
pochopitelně i na lokalizaci těchto měst, kde zejména v pohraničí byl postup 
němčiny nejrychlejší. Projevovalo se to zejména u soudů i při úřadech 
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městských, kde se začalo jednat výhradně německy, též zápisy do knih 
městských byly psány německy. 

1.6 Potýkání se českého a německého jazyka v úřadech, institucích a 
      orgánech.
Prohlášení dědičnosti českého trůnu v rodě Habsburském bylo další neblahou 
předzvěstí pro český jazyk. Nadále zavládla zásada „princeps legibus solutus“, 
panovník byl vyvázán z platnosti zákonů, které platily jen pro jiné, nebyl 
povinen řídit se při obsazování zemského úřadů radou nejvyšších úředníků a 
zemských soudců. Staré zemské soudy v Čechách a na Moravě ztratily svou 
někdejší svrchovanost, byly podřízeny králi. Místo třech stavů vznikly čtyři –
duchovní, panský, rytířský, měsťanský. První místo měl stav duchovní. Tak 
zavládl absolutismus a všechny dosavadní právní předpisy upravující postavení 
českého jazyka byly zrušeny. 
Bělohorský převrat  vytvořil předpoklady  pro pozdější  sjednocování českých 
zemí se zeměmi německo – rakouskými, zejména za vlády Marie Terezie.
Sjednocovací proces se netýkal Uher, vládlo se tam jinak než v zemích českých 
a rakouských, čímž se vytvářely dvě skupiny zemí: česko-rakouská a uherská. 
Připravoval se dualismus. Projevovalo se to (s důsledky pro český jazyk při 
zavádění němčiny jako úřední řeči) při reorganizaci správních úřadů zemí České 
koruny. Přenesením ústřední správy a řízení státu do Vídně předznamenalo 
ústup českého jazyka jako úřední řeči i u těch úřadů, které již svým 
pojmenováním měly reprezentovat české zájmy. Tak i Česká dvorská kancelář 
přesídlila roku 1624 do Vídně. Tento nejdůležitější český správní úřad, jak jej 
potvrdilo i Obnovené zřízení zemské (které přidalo tomuto úřadu i pravomoce 
soudní), představoval nejvyšší orgán správy a zároveň byl i nejvyšším soudem 
všech zemí českého státu. Měl tedy kompetence správní, ústavní a soudní a 
později byl rozdělen na dvě části, správní a soudní, aby nakonec dalšími 
reorganizacemi Marie Terezie byla tato kancelář zrušena vůbec. Další úřad, 
Česká komora se stal úřadem dvojjazyčným s vnitřním úřadováním německým a 
začal fungovat jako osobní úřad krále. Pražský apelační soud (rada) úřadoval 
česky, ale do německých částí státu vydával německé rozsudky, takže musel 
začít úřadovat i německy.
Centralizace, přeměny úřadů a vytváření nových, zejména v rakouských 
dědičných zemích a ve Vídni, znamenaly ústup českého jazyka jako jazyka 
úředního, a tím i omezování jeho rovnoprávného postavení s němčinou 
zaručeného Obnoveným zřízením zemským. Tento trend lze vysledovat na 
osudu nejvyšších zemských úředníků, kterými jak známo byli nejvyšší purkrabí, 
nejvyšší zemský hofmistr, nejvyšší zemský maršálek, nejvyšší zemský 
komorník, nejvyšší zemský sudí, nejvyšší kancléř, nejvyšší dvorský sudí, 
prezident rady nad apelacemi, prezident české komory, nejvyšší zemský písař, 
zemský podkomoří a purkrabí Hradeckého kraje. Důležité pro panovníka bylo, 
že se změnil postupně ráz všeho úřednictva. „Nejvyšší zemští úředníci 
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v jednotlivých zemích českého státu stali se královskými nejvyššími zemskými 
úředníky. Všichni přísahali pouze králi a jeho dědicům, nikoli stavům. Ze 
starého stavovského režimu trvalo stále pouze to, že určité úřady zůstávaly i 
nyní vyhrazeny osobám z panského stavu a jiné příslušníkům rytířského stavu. 
Nejvyšší úředníci nebyli již jmenováni na doživotí, nýbrž, jak tomu bylo u 
českého nejvyššího kancléře, jen na pět let.“90 Pro zjednodušení příkladu 
vynecháme změny, které byly mezi úředníky na Moravě a ve Slezsku. Veškerou 
moc začal totiž na sebe postupně přebírat Karel z Lichtensteina jako plnomocný 
komisař, který byl v r. 1622 jmenován královským místodržitelem – jako jediný 
vládce a diktátor odpovědný přímo císaři. Jeho místodržitelská kancelář nebyla 
už pobočkou královské kanceláře jako dříve, ale samostatnou institucí, 
podřízenou samozřejmě přes místodržícího císaři. V polovině 17. století byla 
kancelář rozdělena na 2 části – německou a českou. Význam české expedice 
začal pak upadat. Podobně se začal snižovat význam stavovských sněmů 
v Praze, Brně a Opavě oproti ústředním úřadům ve Vídni.
Počátek vlády Marie Terezie byl již ve znamení absolutismu, který postupně 
přešel v tzv. osvícenský absolutismus, který zase za Josefa II. došel v
přesvědčení, že všechna moc patří státu. Na dosavadní hodnostáře se začalo 
pohlížet jako na státní úředníky, což souviselo i s jeho náboženskými a 
církevními reformami. Ruku v ruce šly jeho pokrokové reformy, např. toleranční 
patent s těmi, kterými byly potlačovány česká správa a český jazyk vůbec. Byl 
to zákonitý důsledek germanizace jako předpokladu centralizace. Josef II. jen 
následoval svoji matku, která se cítila být ponížena Pruskem – Železným 
královstvím s jeho byrokraticko – militaristickým charakterem, který měl být 
napodoben i v rakouské monarchii. Měl-li však být vytvořen jeden 
centralizovaný stát s jedním „rakouským“ národem, bylo třeba, aby měl i jen 
jeden oficielní jazyk. A začít se muselo ve školství, které vychovávalo kádry pro 
státní aparát. Roku 1774  byla provedena školská reforma, zavedena 
povinná školní docházka, což vedlo i k omezení češtiny, která mohla být 
používána jen na školách triviálních. To znamenalo nejen absolutní konec 
zemského zákona z r. 1615, ale jednalo se  vlastně o čin protiústavního rázu, 
vezmeme-li v úvahu, že Obnovené zřízení zemské tuto ústavu substituovalo, 
zejména svým extensivním výkladem shora uvedených článků B XII., C II., 
DXL VII., které z oblasti  soudních procesních předpisů přenesly rovnoprávnost
obou jazyků do celé státní správy a administrativy, jakož i do školství. Krátce po 
smrti Marie Terezie (30.12. 1780)  bylo vydáno císařské nařízení nařizující, aby 
nikdo nebyl přijat do gymnasií bez dostatečné znalosti německého jazyka. Nový 
studijní řád  vydaný r.1784 zavedl němčinu jako vyučovací jazyk na 
gymnasiích namísto latiny. Dalším nařízením z téhož roku byla prohlášena 
němčina všeobecným úředním jazykem a ti úředníci, kteří tuto řeč neovládali, 
byli propuštěni a měli si zažádat o penzi.  Vysoké školy pro výchovu nové 
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byrokracie – na universitách ve Vídni a v Praze dostaly nové zadání – byly na 
nich zřízeny stolice policejní a kamerální vědy.
Z hlediska teorie práva, se jednalo o nařízení protiústavní, neboť Zemská ústava 
(Obnovené zřízení zemské) zůstávala v platnosti. Nařízení, byť císařské, bylo 
přece jen normou nižší právní síly než předpis ústavní, ovšem v době 
absolutismu tento rozdíl nehrál takovou roli, jako v právním státě 
demokratickém. Je ale třeba zdůraznit, že zákoníky nikdy nepřestaly vycházet 
dvojjazyčně, v tomto smyslu bylo  ustanovení  o rovnoprávnosti jazyků 
zakotvené v Obnoveném zřízením zemském, dodržováno.
Státní zájem se stával zájmem prioritním, protože vycházel z vědomí, že 

povinností státu je pečovat o obecné blaho, což mělo za následek vytváření 
nových správních odvětví. Politická  a policejní správa rozšiřovaly svůj vliv, 
když policejní správou bylo nutno rozumět nikoliv policii v dnešním slova 
smyslu – ozbrojenou bezpečnostní složku, ale veřejný dohled na pořádek 
v hospodářském životě, ve zdravotnictví, stavebnictví a na ostatních úsecích, a 
teprve později i na úseku bezpečnosti. Byl to císař Josef II. kdo nechal 
vybudovat policejní organizaci v novodobém pojetí, jejíž hlavním úkolem bylo 
sledování podezřelých nebo jinak nepohodlných osob. Tereziánské a josefínské 
reformy měly za cíl odstranit ekonomické a vojenské zaostávání monarchie a 
učinit ji konkurenčně schopnou svým evropským politickým rivalům, především 
Prusku. Zhroucení monarchie za sedmileté války ukázalo, že dosavadní reformy 
nebyly dostatečné a proto musely být rozšířeny a zintensivněny. I když toto 
období je spojeno se jménem českého šlechtice, ministra, diplomata a kancléře 
Kounice, muselo se vyznačovat jediným státním jazykem – němčinou. Její 
ofenziva nebyla ani tak projevem germanizace německy (a francouzsky) 
mluvícího  panovníka a dvora, ale především to byl důsledek centralizace a stále 
monolitnější monarchie, která v jediné řeči viděla účinný nástroj pro vybudování 
silné byrokracie a provedení vojenských reforem. Vzorem tu bylo „Železné 
království“ – Prusko – stát, který se během několika desetiletí v druhé polovině 
17. století zázračně zrodil a objevil ve střední Evropě a díky svému modernismu 
a na tehdejší dobu pokrokovým reformám stal největším soupeřem Rakouské 
říše, byť soupeřem stejného jazyka. Požadavek celistvosti státu a fungující 
administrativy s vizí moderní armády, byl hrází, před kterou muselo kapitulovat 
uplatňování již vyhlášených práv a „rovnoprávnost“ českého jazyka. Charakter 
úřadů, jejich stěhování do Vídně a potřeba vyškolené byrokracie samozřejmě 
omezovaly češtinu, aby byla posléze ze všech, zejména nových úřadů, postupně 
vytlačována. V r. 1742 byla zřízena tajná, domácí, dvorská a státní kancelář pro 
správu zahraničních záležitostí, předchůdce pozdějšího ministerstva zahraničí.
Vznikala řada dalších úřadů, vedle dvorské válečné rady vznikl generální 
válečný komisariát, v obchodní sféře to bylo univerzální komerční direktorium,
později přetvořené v komerční radu pro obchod a průmysl; bylo založeno 
dvorské direkční kolegium pro mincovnictví a hornictví a ve sféře začínajícího 
průmyslu manufakturní kolegium. Finance začaly být kontrolovány finančním a  
komerciálním dvorským úřadem, v soudnictví to byly Nejvyšší soudní úřad a 
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Nejvyšší revizní soud. Průvodním jevem této institucionální byrokratizace byl 
nejen ústup češtiny, ale i postupná dvojitá dualizace soustátí na část rakouskou 
a část uherskou, přičemž část rakouskou tvořila část česká a rakouská. Tento 
„domácí“ dualismus však neznamenal také dualismus jazykový.
Dualismus panoval i oblasti samotné moci. Stavovsko-panovnický dualismus 
byl již v r. 1749 odstraněn zrušením starých zemských úřadů a rakousko-
uherský dualismus se prohloubil, když po zrušení české dvorské kanceláře 
Marie Terezie ponechala dále uherskou dvorskou kancelář, jako výraz vděku za 
pomoc uherské šlechty v době válek o rakouské dědictví. To samozřejmě otřáslo 
státoprávní jednotou zemí České koruny a nemohlo otřást i postavením českého 
jazyka. Došlo i ke zrušení místodržitelství a jeho agenda byla přenesena na nový 
úřad - královskou reprezentaci a komoru, která převzala i agendu české komory, 
jež dříve zase převzala i zbývající agendu zrušeného místodržitelství. Tyto 
šachové tahy směřovaly do Vídně, která se stávala hlavou intensivně budované 
habsburské říše. A je samozřejmé, že tato nová ústřední lokalita nejdůležitějších 
úřadů umístěná v rakouské části říše ubrala na významu českého jazyka, který 
přestával být úředním, oficielním jazykem i v české části říše. Pochopitelně šlo o 
pozvolný proces, nejvyšším zemským úředníkům byla část agendy (soudní) 
ponechána a byl z nich vytvořen konsensus královských nejvyšších zemských 
úředníků pod vedením nejvyššího purkrabího. Tato kapitulace stavů a ponížení 
jejich úřadů bylo možné jen proto, že čeští stavové vděčily Vídni za její 
blahovolný postup v souvislosti s jejich holdováním bavorskému Karlu 
Albertovi, který se v r. 1741 prohlásil českým králem jako Karel III. Tato 
minirebelie tentokráte neskončila popravami na Staroměstském náměstí, ale 
dalším oslabením moci stavů, které jako výraz vděku za milostivý postoj Marie 
Terezie, se nezmohly k odporu proti potlačování svých úřadů. Tím spíše, že ve 
stejné době uherský sněm přijal Marii Terezii jako Marii II. za panovnici Uher a 
Marie Terezie získala pro svou politiku nejvýznamnější uherské šlechtické rody 
(Pálfyové, Erdödyové, Esterházyové, Apponyiové aj.). Bylo tedy jasné, proč 
povstalá dualizace se stále rozšiřovala ve prospěch Uher.
Vliv českých stavů (a tím i české řeči) v habsburském soustátí byl oslabován i 
tím, že začali na české straně vyrůstat mimořádné osobnosti, které opustili ideu 
českého státního práva a myšlenky české státnosti vůbec a stali se nejen součástí 
rakouského státního establishmentu, ale osobami nejblíže stojícími rakouským 
panovníkům. Byl to např. v námi popisované době Václav Antonín Kounic
(1711-1794), původem český šlechtic z Opavska, později politik a diplomat, 
vyslanec, ministr a kancléř, stojící po boku Marie Terezie a duchovní a politický 
tvůrce tehdejších nejdůležitějších politických, správních a vojenských 
rozhodnutí. Bylo jen pochopitelné, že ve vzrůstající rakousko-habsburské říši 
viděli spíše možnosti pro svoji kariéru, než ve starých a oslabovaných českých 
zemských úřadech. Elity českého původu se tak začaly stávat rakouskými, 
vzpomeňme jen slavných generálů Dauna, Laudona a maršála Radeckého. Jejich 
„mateřskou“ řečí se stávala němčina, a to nejen z důvodů subordinačních, 
služebních, úředních, ale hlavně z důvodu vzdělání, myšlení a vznikajícího 
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rakouského vlastenectví. Proto např. reformy kancléře Kounice vycházely již 
z jeho zásad, ovlivněných samozřejmě tehdejšími dobovými myšlenkovými a 
filosofickými proudy, jako bylo např. osvícenství a merkantilismus. Budování 
rakouské říše nebylo tedy již jen dílem rakouských (německy mluvících) 
Habsburků, ale i česko- rakouských vlastenců, kteří v ideji habsburské 
monarchie našli svůj životní cíl. Tématika naší práce nám nedovoluje, abychom 
této myšlence věnovali více prostoru, ale vrátíme-li se k ní, pak musíme 
konstatovat, že paralelně s tímto ústupem z českých pozic, jiné osobnosti 
německého ducha a řeči, začínají obrozovat český jazyk, aby mohl později 
dobývat zase ztracené politické postavení. Zatím český prvek zůstal zachován 
v názvu nového nejvyššího politického úřadu pro západní (neuherskou) část říše 
– české a rakouské dvorské kanceláře, který sekundoval druhému vysokému 
úřadu – státní radě, která fungovala jako poradní orgán panovníka. Pro postavení 
českého prvku bylo zajímavé označení představitele uvedené dvorní kanceláře, 
kterým byl český nejvyšší a rakouský první kancléř. Již toto označení bylo 
výmluvné, v české části nejvyšší, ale v Rakousku první kancléř; svědčilo o tom, 
že nejvyšší byl podroben prvnímu.91

Jak známo mezi nejvýznačnější reformy Marie Terezie a Josefa II patří vydání 
tzv. tolerančního patentu (1781), který povolil náboženskou svobodu některým 
nekatolickým vyznáním, a zrušení nevolnictví (1781). Školské reformy Marie 
Terezie (vznik triviálních škol, povinná školní docházka, organizace nižšího 
školství) umožnily vznik nové české inteligence a vytvořit předpoklady pro 
obrozenecké hnutí. V tomto druhotném výsledku to byl vlastně opak 
zamýšleného cíle. Česká inteligence začala později, se všemi peripetiemi a 
historickými obraty, hledat cestu k vytvoření novodobého národa, k položení 
základů novodobé národní kultury a vzkříšení národa a jeho politické 
emancipaci. Nebyla to však cesta jednoduchá, protože germanizační politika pro 
kterou bylo právě školství jedním z nejdůležitějších nástrojů představovala i 
velké nebezpečí pro obrozenecké hnutí. Němčina byla totiž základem všeho 
vzdělání, dokonce i ovládnutí lepších řemesel bez ní nebylo možné a znalost 
češtiny, zejména na vyšší úrovni, musela teprve německé vzdělání doplňovat. 
Co však bylo vyšší úrovní českého jazyka ? Lexikální zásoba češtiny byla chabá 
a ten, kdo se chtěl svojí češtinou vyrovnat němčině, musel být horlivým 
vlastencem, aby mohl sledovat i trendy vývoje českého jazyka. Na druhé straně 
právě obranné tendence proti povinné němčině spoluinicovaly ideu národního 
obrození, která byla podporována i dobovými myšlenkovými a filosofickými 
směry, (francouzské osvícenství), které umožňovaly klást důraz na český jazyk a 
českou historii spolu se slovanskou vzájemností. Nositelem obrozenectví byla 
především česká buržoazie a česká inteligence, které se opíraly o venkovský lid 
(učitele a kněze). To vše bylo podporováno vznikající českou vědou (Královská 
česká společnost nauk 1774), rozvojem matematiky, vlasteneckých dějin a 
přírodovědy. Institucionálně bylo toto hnutí zaštítěno založením Českého muzea 
                                               
91 Tento oxymóron nám může připomenout podobné označení o dvěstě let později, ve spojení funkcí generálního 
     tajemníka KSČ a prezidenta republiky, kde ovšem skutečný význam funkcí byl opačný.
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(1818) a Matice česká (1831), jejímž hlavním úkolem bylo podporovat české 
písemnictví.
Český jazyk v této době neměl ustálenou spisovnou formu. Jeho vývojová 
souvislost byla zachována v řeči venkovského lidu, v tzv. ústní slovesnosti. 
V lidovém literárním tvoření, tj. v písních, příslovích a pověstech. V době 
osvícenského racionalismu začalo jak období hospodářského pokroku, tak 
začalo vznikat národní uvědomění. Na jiném místě mluvíme o školských 
reformách Marie Terezie a Josefa II. Roku 1752 byl zaveden přes odpor jezuitů 
na pražské univerzitě nový řád, který odstranil akademickou autonomii a 
univerzitu změnil v ústav státní. Účelem této reformy nebylo povznesení 
vědeckého ducha, ale příprava dobrých úředníků pro stát, a tak univerzita 
pozbyla rázu vysokoškolské výchovy. Na fakultě právnické se ovšem vyučovalo 
jazykem německým. Panovnice zasáhla také do středního školství svým 
dekretem, který nařizoval, aby profesoři středních škol znali dobře latinu a 
němčinu. Do roku 1760 měli správu nad školami  jezuité, ale po zrušení řádu
byla správa školství svěřena studijním komisím zemským, jež podléhaly dvorské
komisi. Podle školního řádu z roku 1774 se měly zřizovat tři druhy obecných 
škol: normální, hlavní neboli městské a triviální neboli venkovské. Dohled měli 
nad nimi krajští vizitační komisaři školní. Josefinská doba přinesla pokrok 
v důsledku vydávání hojných spisů, což umožnila i uvolněná  cenzura. Ta však 
nikdy nepřekročila personální, popřípadě skupinovou hranici – nestala se jevem 
národním. Spíše se na období vrcholící germanizace za Josefa II. odvolávali ti, 
kteří tvrdili, že obrození češtiny a její později získaná nadvláda nad němčinou, 
nebyla ku prospěchu českého úroda, který se právě pomocí němčiny mohl stát 
jako součást německy mluvících národů národem velmoci a velké kulturní 
oblasti a užívat všech výhod z toho plynoucích, namísto soustavného boje za 
jazykové a politické požadavky malého národa hledajícího své sebeuplatnění 
proti velkým a mocným národům a státům.  Otázka v době svého položení 
možná legitimní (tím spíše v souvislosti s dalším politickým vývojem), ale 
z hlediska historické retrospektivy, by takovýto vývoj znamenal mimořádné 
ochuzení vývoje evropské kultury v její rozmanitosti a různosti, zejména 
z pohledu české specifičnosti v nejrůznějších oborech kultury, z kterých 
můžeme vzpomenout nejen třeba českou literaturu a poesii, ale také český film, 
zejména animovaný, kreslený a dětský a další její zcela originální projevy jako 
výrazy zcela originální české kultury.

Za nástupce Josefa II., císaře Leopolda, žádali čeští stavové potvrzení ústavních 
práv země a navrácení stavovské samosprávy. Učinili tak na sněmu v r. 1790, 
kdy sepsali své žádosti a žaloby obšírný spis, nazvaný „Stavovská desideria“ a 
poslali s ním deputaci ke králi Leopoldovi II. Mezi jejich požadavky byl i 
požadavek zavedení češtiny na gymnasiálních školách v Praze a zřízení „stolice 
jazyka českého na universitě pražské“. Tyto požadavky byly odmítnuty jak 
Guberniem, tak Dvorskou školní komisí, jako odborem Rakousko-české dvorské 
kanceláře ve Vídni. Bude jistě zajímavé ocitovat si z dobového vyjádření toto 
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odmítnutí: „Pěstování českého jazyka jest sice věcí slušnou, ale bylo by to proti 
všemu rozumu, kdyby se to mělo díti na  újmu jazyka německého Ve Vídni bylo 
by potřebno zříditi stolici jazyka českého, neboť jinak nebylo by možno se této 
řeči přiučiti, ale v Praze bylo by  podobné zařízení vskutku zbytečné.“92 Bylo 
patrné, že český jazyk germanizaci vadí a proto také vláda stavovské návrhy 
zamítla. Ale opakovanému návrhu na zřízení „stolice české“ nakonec vyhověla. 
A přichází, jak již uvedeno František Martin Pelcl který zahájil svoji první 
přednášku řečí „O vzácnosti, důležitosti a potřebě jazyka českého“. 
Kvalifikovaným a autoritativním obráncem českého jazyka byl František 
Palacký, historik a politik, který se ve svém spisku „Obhlídka ve staročeském  
místopisu“ vyjádřil, že „vady Němců více k necti, vady naše pak nám více ku 
škodě slouží.“ Palackému se zde podařilo formulovat i něco, co přesáhlo rámec 
jazykového sporu a co je zajímavou, sice dobově formulovanou, ale pro 
budoucnost – důležitou psychologickou sondou do duše českého národa, či 
psychologie jeho příslušníků: „Ouhony a vady mravní  národa našeho jsou 
rozličné: ale jedna z nejpřednějších a nejškodnějších jest jistě ta, které po česku 
ani jmenovati neumíme, ačkoliv ona již od věků samé kořeny pospolitého života 
našeho sžírá. Míníme luxus, v nejširším  toho slova smyslu.
     Čech a Slovan vůbec mnohem lépe v neštěstí než-li ve štěstí  chovati se umí. 
Jest jemný a schopný, přičinlivý a důmyslný, horlivý a neústupný; ale také 
smyslný a marný, nepečlivý o budoucnost a nestálý, bujný a bažný. Mnohem 
snáze podaří se mu jmění a zboží nabýti, než-li nabyté při sobě držeti a 
uchrániti…“
     Takové národní charakteristiky jsou však ošidné, nehledě na to, že se vrací 
z druhé, nebo jiné strany. Podobné, ale ještě příkřejší charakteristiky byly např. 
publikovány z polské strany, např. v německém časopise „Blätter für literarische 
Unterhaltung“ z per spisovatelů Lewického (Wyznanie wiary politycznej) a 
Trentowskiho (Przedburza polityczna). „…přišel jsem do Německa s nemalou 
úctou k duchu německému. Vlast Schillera, Lessinga a Herdera měla pro mne 
nemalý půvab. Pohřížil jsem se v zkoumání německé moudrosti a neskrblil prací, 
ani časem. Ale jak bezměrně jsem se zklamal! Vbrzku jsem poznal, že dělají 
Němci všechno jen ze zisku; jsou veskrze lakotní a pánovití. Jazyk a srdce jejich 
jsou rozdvojeny.…“93 I zde citujeme jako již vícekráte z Jakuba Arbesa – co 
naplat, ale když tento spisovatel s velkou averzí vůči Němcům ve své knize 
nashromáždil tolik materiálu o českoněmeckých vztazích, jako vlastně nikdo 
jiný. Proto ocitujme i vtipnou básničku, kterou prý sám Jan Žižka rozesmál i 
krále Václava IV.: „Čert, mnich a bába, štír, had a žába, žid, Němec a hovno, to 
vše sobě rovno.“94

                                               
92 A další citáty na této  a další straně: Jakub Arbes, Němci v Čechách – historicko-politické rozpravy (z 
materiálů  k dějinám germanizace v Čechách) , nakladatelství Melantrich, Praha 1946 , s. 108.
93 Tamtéž, s. 115.
94 Tamtéž, s. 368.
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Jsme-li již u Polska, vzpomeňme, že zde na  sklonku 19. století  napíše polský 
novoromantický básník  Wladyslaw  Belza  svoji  známou vlasteneckou báseň 
„Kto ty jesteš? „Polak maly. Jaki znak twój? Orzel bialy“….
Národní  jazyky se stávají v 19. století významným prostředkem národního 
sebeuvědomění a v návaznosti  na to – národního sebeurčení. I když někdy má 
jejich slávu šířit historická lež, jako tomu bylo u nás právě v případě Rukopisů.  
Zabýval se tím i v již citované knize Pavel Kosatík. Ne náhodou šlo o jeden z 
klenotů české kultury, Smetanovu operu Libuši, ve které právě „česko-
německý“ spor tvoří hlavní zápletku děje. Jde o tzv. Libušin soud, který z 
Rukopisu zelenohorského doputoval až do libreta této opery. A spor česko-
německý se odehrává nejen v ději této opery, ale i při jejím vzniku. Autorem 
německy psaného libreta byl Josef Wenzig, to bylo přebásněno do češtiny 
Ervínem Špindlerem a zhudebněno Bedřichem Smetanou, který odmítl 
zkomponovat operu na původní německý text.95 A v tom nejčeštějším a 
nejslavnějším českém pokladu je leitmotivem příběh dvou bratrů, kteří se sváří o 
dědictví. Chrudoš argumentuje právem prvorozeného na veškerý majetek, 
zatímco Šťáhlav – druhý bratr se dovolává slovanského obyčeje – rozdělení 
majetku na stejné díly. Šlo vlastně o spor mezi importovaným německým 
právem a právem domácím. Ratibor z Krkonoš, jedna z postav této slavné opery, 
řeší spor slavným výrokem, který vstoupil do dějin: „Nechvalno nám v Němcích 
iskať (hledat) pravdu.Ta naše pravda je zděděná po předcích a tedy svatá. Ať si 
Němci svoje novinky nechají pro sebe“.96

1.7 Potýkání se českého a německého jazyka v historiografii  II. 97

Je zajímavé a pro toho, kdo se ve škole setkával s pojetím historie modelované 
Aloisem Jiráskem a Zdeňkem Nejedlým možná i překvapivé, že se na počátku 
českého obrození, které obrodilo i český jazyk a posílilo jej v jeho sporu 
s jazykem německým, objevují právě Němci. Protipólem germanizace a 
centralizace byl oživený zájem o české dějiny, jak jej projevil např. rajhradský 
benediktin, v Čechách aklimatizovaný Němec Magnoald  Ziegelbauer  (1689-
1750). Ten vyšel z historického zájmu benediktinů a jimi vypracované 
historické kritiky pramenů, která vzala svůj počátek v díle francouzského 
                                               
95 Smetana ale operu na německý text komponovat začal, jak o tom svědčí vstupní scéna Radmily, v jejímž 
    přednesu je kladen důraz na každou druhou slabiku a jsou v něm nelogické pauzy neodpovídající české řeči. 
    Teprve poté, co si uvědomil nemožnost takového pokračování, muselo být libreto přebásněno do češtiny, což 
    se podařilo jen s malým úspěchem. Podobně je tomu u Prodané nevěsty, kde sice Smetana měl k dispozici 
    české libreto od  Sabiny, ale jeho zatížení němčinou se projevilo u zpěvného vyslovování slova hlavní hrdinky 
    Mařenky, kde je kladen  přízvuk také na druhou slabiku – Mařéénko, což je analogie k německé Mariechen.
    Orální zdroj: Jaroslava Maxová, operní zpěvačka, ND.
96

Libušin soud, staženo z internetu, kix.fsv.cvut.cz/rkz/text/ls.htm

97 I tato kapitola, jako stejnojmenná kapitola I. se opírá o několi zdrojů, především o Přehledné dějiny českého a 
    slovenského dějepisectví  Františka Kutbara a Jaroslava Marka,nakladatelství LN, 2009 a dále o literaturu 
    zabývající se historií písemnictví a kultury, jak jsou uvedeny v odkazech pod čarou a v seznamu literatury na 
    konci práce, jakož  i o citovaný orální zdroj.
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benediktina Jeana Mabillona „De re diplomatica.“ Neznamenalo to však, že by 
s publikací svých děl ale neměli potíže, jako Ziegelbauer se svým pramenným 
dílem k českým dějinám „Bibliotheca scriptorum bohemicorum“. Ani 
duchovenský původ těchto historiků nemusí překvapovat, vždyť reformní 
katolicismus jen předcházel josefínské osvícenství. Stejného církevního původu, 
ale z českých řad byl rajhradský probošt Josef Bonaventura Piter (1708-1764), 
který rovněž pátral po českých vyprávěcích pramenech, jejichž edice připravil 
k vydání jako „Scriptores  rerum bohemicarum“ a pro český jazyk měl velký 
význam i jeho staročeský slovník  „Dictionarium Vetero-Bohemicum.“ Tito  
duchovní-historici připravili půdu pro prvního velkého obrozence, prefekta 
piaristického gymnasia, pražského Němce Gelasiuse Dobnera (1719-1790),
velkého znalce české historie. Jeho několikasvazkové dílo „Monumenta 
historica Bohemiae nusquam antehac edita“ je monumentální nejen svým 
názvem. Ještě snad větším význam pro české dějiny měla kriticky komentované 
vydání kroniky Václava Hájka z Libočan v latinském překladu. Hájek, známý 
bajkař českých dějin, který již v době Dobnerově nebyl mnohými historiky 
pokládán za příliš věrohodného, se v Dobnerově kritickém zkoumání dočkal 
konečně přísného posouzení, který Hájkovu autoritu zcela zničil. Dobner 
zpracoval i několik drobných studií, které se již přímo dotýkají tématu naší 
práce – jako bylo zkoumání cyrilské abecedy, hlaholského písma nebo stáří 
českého překladu bible. Bez nadsázky je možno říci, že bez Dobnerovy kritiky
by nebylo moderní české historiografie a bez ní bychom se nemohli ani 
zabývat historií českého jazykového práva.
Odpůrcem radikálních reforem císaře Josefa II a následovníkem Dobnerovým 
byl  další Němec, Mikuláš Adaukt Voigt (1733-1787), profesor dějin na 
vídeňské universitě. Jeho dílo má význam nejen kulturní obecně a dějepisný 
zvláště, ale i politický! Voigt (společně s Bornem a Pelclem) totiž např. ve svém 
spise „Effigies virorum eruditorum atque artificum Bohemiae et  Moraviae“, 
který vyšel současně v německém překladu „Abbildungen böhmischer und 
mährischer Gelehrten und Künstler“ , se zabýval celou řadou českých učenců a 
umělců, které takto představil tehdejší české společnosti, a především české 
šlechtě, kterou se snažil získat pro české obrozenské snažení. Voigt se věnoval i 
starší česky a latinsky psané literatuře („Acta litteraria Bohemiae et Moraviae“)
a dějinám pražské literatury. Pro nás je důležité, že v tomto svém obrodném 
snažení si uprostřed probíhající germanizace a unifikace  němčiny, uvědomil 
význam českého jazyka spolu s vědou a uměním, jako základu českého  
národního kulturního dědictví. Jedině z něj mohlo vzejít, respektive se obnovit 
české jazykové právo. Voigt se zajímal i o hospodářské dějiny, o dějiny 
hornictví, položil základ české numismatice a z důvodu své vlastní perzekuce 
přinesl do české společnosti protiabsolutistické  a  proticentralistické nálady.
Význam pro české jazykové právo má jeho spis „Über den Geist der 
böhmischen Gesetze“. Nejen samozřejmě pro jazykové právo, ale pro české
právo vůbec. Není náhodou, že tento název připomíná slavné dílo francouzského 
myslitele Montesquiea „ Duch zákonů“, neboť Voigt se ve svém spise stává 
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defensorem českého státního práva a stavovského zřízení a zejména zdůrazňuje, 
že vláda a správa země mají být  v rukou především  domácích lidí, kteří 
znají jazyk země. Význam Voigta je však ještě větší. Byl prvním, kdo po 
staletích dal českému programu evropskou dimenzi. Přiklonil se nejen 
k státoprávnímu stanovisku Balbínovu, ale staré české stavovské zřízení 
srovnával s ústavou Anglie a zdůrazňoval jeho evropský význam.Tato 
komparatistika umožnila jeho následovníkům, prvním velkým českým 
historikům (a politikům),začít svoje snažení o dosažení české emancipace  
v rakouské říši na vyšší úrovni, než by tomu bylo bez Voigta.
Za prvního novodobého českého slavistu je pokládán Václav Fortunát Durych 
(1735-1802), měšťan z Turnova, později člen Pavlánského řádu vysvěcený na 
kněze, který neprošel německými studii, který nastoupil vědeckou dráhu jako 
pravý český vlastenec. Proto si také přidal „vlastenecké“ jméno Vlastimil.
Významná je jeho kniha „De Slavo-bohemica sacri codisis versione disertatio“ 
vydaná v Praze r. 177. Touto rozpravou k dějinám slovanské literatury chtěl 
vyvolat zájem o studium českého jazyka a přinést informace o české filologii.
Proto také mohl František Martin Pelcl (1734-1801), první profesor české řeči 
a literatury na pražské universitě  posílit  tendence směřující proti dosavadnímu 
teologickému a katolicky protireformnímu pojetí českých  dějin. Jeho
„Kurzgefasste Geschichte der Böhmen“ se staly velmi populární a svojí 
v obrozeneckém stylu napsanou „Kronykou českou“ dospěl až k době husitské. 
Jaký politický význam tato kniha měla, dokazuje fakt, že její poslední díl o době 
husitské nebylo možno v období reakce po skončení velké francouzské revoluce 
nebylo možno vydat. Přímou návaznost na historii českého jazykového práva 
měly jeho „Geschichte der Deutschen und Ihrer Sprache in Böhmen“ ve kterých 
se postavil proti centralistické a germanizační tendenci  Vídně. A také proti 
pesimistickým prognózám o budoucnosti české řeči, čímž konvenoval nadějím 
české obrozenecké společnosti v čase očekávaných  reforem císaře Leopolda. A 
české historiografii i v této fázi sekundovali němečtí historici, jako první 
profesor dějin na universitě v Praze Johan Heinrich Wolf, dále Augustin 
Zitte, kteří se ujali Husa a obhajovali ho z nařčení z kacířství.
Píšeme-li o tehdejší obhajobě českých dějin, o obhajobě Jana Husa  a dalších 
českých postav německými historiografy, píšeme zároveň o vznikajících 
dějinách „česko-německé symbiózy“, která později dostala označení 
„böhmisch“. Bylo to zcela pochopitelné, po staletí trvající soužití českého a 
německého národa v jedné, a to ještě malé zemi, muselo vedle nálad 
antagonistických, vyvolat i tendence solidarizační – muselo začít docházet 
k propojení obou kultur a v době potlačení jedné, i skutečnosti pomoci druhou. 
Bylo to dáno především duchovním propojením intelektuálů a jejich spojením 
např. v jedné církvi, na jedné universitě – v jednom myšlenkovém mikrosvětě, 
jako byla literatura, historie, náboženství nebo filosofie či právo. Ale, nikdy, až 
do konce tohoto soužití nedošlo ke vzniku jednoho národa98. Snad jen vyrostli 
                                               
98 Již v roce 1816 pražský filosof německo-italského původu Bernard Bolzano, definoval jednotný politický 
národ v zemích Koruny české, jako národ o dvou větvích – české a německé. Jeho koncept dvojjazyčného  
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jedinci tohoto neexistujícího národa. Kromě těch, které jsme už jmenovali, to 
byl především Josef Dobrovský (1753-1829). Jeho monumentální dílo má pro 
historii českého jazykového práva fundamentální význam. Bez jeho 
jazykovědného úsilí by český jazyk nemohl v jeho době a zejména pozdější, 
čelit jazyku německému  a  hlásit se o svá práva.Je historickým paradoxem, že 
obroda češtiny se děla pomocí německého jazyka. Nemohlo tomu být jinak, 
protože jazykem vzdělanců jeho doby  byla němčina. Dobrovského mluvnice 
českého jazyka (Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache) vydaná 
v r. 1809 a německo-český slovník (Deutsch-böhmisches Wörterbuch) vytvořily  
mluvnický  systém češtiny  a  ovlivnily  tak  vytváření moderního českého 
jazyka jako základu rozvíjejícího se společenského národního života, české 
kultury a literatury obzvláště. Ještě jednou věcí přispěl Dobrovský k historii 
českého práva, k historii vůbec a politice zvláště. Prostě k myšlení vůbec. 
Dobrovský, ač původem jezuita, byl prototypem svobodného myslitele, 
vyznávajícího  Ciceronovu zásadu „Ať každý hájí, co si myslí, neboť úsudky jsou 
svobodné“99. Je tomu teprve dvacet let, co tato zásada, znovu v českých zemích 
platí. Proto byl Dobrovský přímo předurčen, aby  vedle řady monografických 
prací napsal  syntetické historicko-jazykové dílo „Geschichte der böhmischen 
Sprache und Literatur“ (1791). Dobrovský také správně vystihl, že 
předbělohorské období, ve kterém se objevil humanismus  a  knihtisk  a českou 
společnost  ovládala náboženská svoboda, tolerance a duch smířlivosti, byla 
„zlatým věkem české řeči“. Dobrovský ale nebyl jen osvícenský vědec, projevil 
se i jako první obrozenecký politik, když v řeči adresované císaři Leopoldovi II. 
r. 1791 pronesené na zasedání Královské české společnosti nauk (Über die 
Ergebenheit und Anhänglichkeit der slavischen Völker an das Erzhaus), žádal o 
rovné právo pro oba zemské jazyky v Čechách. Za situace, kdy tato 
rovnoprávnost z hlediska de iure (Obnovené zřízení zemské) existovala, byl
tento Dobrovského apel předznamenáním jazykových a politických snah 
českého měšťanstva v následujícím století. Vedle dalších významů, které 
Dobrovský pro české dějiny představoval (např. rozpoznání Rukopisu 
zelenohorského jako literárního podvodu), nelze zapomenout, že jeho žáky a 
následovateli byli Václav Hanka, Josef Jungmann a František Palacký. Byl to 
právě Josef Jungmann (1773-1847), kdo pokračoval v budování základů 
novodobého českého jazyka svojí Historií literatury české (1825). Svůj 
nepochybný význam tato kniha měla již v tom, že byla napsána česky. I on  
vystudoval  na školách německých v duchu osvíceného racionalismu, lásku 
k české národnosti a českému jazyku mu vštípil vlastenecký učitel, exjezuita 
Stanislav Vydra. Ten jej přivedl k přesvědčení, že národ je toliko co jazyk. 
Dokazoval, že český jazyk je přirozeným právem lidu. Byl přesvědčen, že česká 

                                                                                                                                                  
    národa se stal utopií pro řadu překážek, nejen pro rozdílné nadání pro ovládnutí cizího jazyka, ale především 
    z důvodů sociálních – ovládnutí obou jazyků vyžadovalo přístup k vyššímu vzdělání.
99 František Kutnar, Jaroslav Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, nakladatelství LN, 
    Praha 2009, s.161.
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literatura si vydobude své místo ve světě a české písemnictví povýšil vydáváním 
česky psaných odborných spisů. 
Nesmíme zapomenout na vlastního vydavatele a expeditora českých knih, 
kterým byl Václav Matěj Kramerius, právem nazývaný Veleslavíncem 18. 
století. On má zásluhy o vydání vědeckých názorů Dobrovského o českém 
jazyce, vydával noviny a knihy a  sám je i psal. Zřídil si samostatnou tiskárnu a 
sklad knih, tak zvanou Českou expedici, kde vydával staročeské spisy, překlady 
i praktické a populární čtení. Jeho zásluhou putovala čeština do všech koutů 
Čech. Bez tisku a fungujícího vydavatelství by se čeština nemohla stát 
důstojným protivníkem němčiny, prosazovat se proti ní, a na základě své 
ústavně zakotvené rovnoprávnosti usilovat o svůj faktický návrat do této pozice. 
Pro tuto situaci českého jazyka v době osvícenství bylo důležité i šíření spisů 
populárních a vědeckých a pro rozvoj vzdělanosti v českém jazyce i překlady 
cizích děl, jako byl např. Miltonův Ztracený ráj, Goethův Herman a Dorota, 
Schillerova Píseň o zvonu a pod.
Projev na obranu českého jazyka se ozval r. 1783 i z Moravy. Napsal jej kustod 
universitní knihovny v Brně Jan Alois Hanke z Hakenšteina (1751-1806) pod 
názvem „Doporučení české řeči a literatury.“ Jeho obrana byla založena na 
faktu, že sám císař Josef II. mluví českým dialektem. Hanke z této znalosti 
císaře vytvořil vizi o začínající obrodě českého jazyka, která sice nebyla 
nepravdivá, ale z jiných důvodů, než byla císařova schopnost se domluvit česky. 
Zdá se však, že z dobových důvodů se spíše císařem zaštítil, aby mohl rozvinout 
své myšlenky o obrození českého jazyka a jeho budoucnosti.
Ve stejném roce jako Hankeova obrana, vyšel i jiný pozoruhodný spis –
„Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům“, jehož autorem byl 
Karel Hynek Thám (1763-1816), spisovatel a překladatel divadelních her, 
který se jmenovitě obracel na představitele šlechty a katolického kléru, na ty, 
kteří českému jazyku škodili, tak i na ty, kteří mu pomáhali v obrodě. K.I. Thám 
napsal i několik učebnic české mluvnosti. Vyučoval také češtinu na pražském 
akademickém gymnasiu a byl jedním z prvních překladatelů Shakespeara a 
Schillera Aby prokázal bohatost českého jazyka plně se rovnajícímu jiným 
jazykům včetně češtiny, zasloužil se o vydání několika německo-českých a 
česko- německých slovníků z nichž nejznámější nesl době odpovídající název 
„Nejnovější ouplný česko-německý slovník, aneb příhodný vejběrek slov 
k mluvení po česku.“100 Také jeho mladší bratr Václav Thám, jak o něm
budeme mluvit dále, učinil mnoho pro prosazení češtiny jako literárního a 
spisovného jazyka. Ale především byl u počátku  českého divadla101  spolu s 
českým vlasteneckým hercem  Matějem Majoberem, gymnasijním spolužákem
Václava Tháma. Ten vydal r. 1784 v Klatovech brožuru s tematikou českého 

                                               
100 Roman Vondra, České země  v letech 1705 – 1792 – věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých 
     klobouků, Libri, Praha 2010, s. 256.
101 První stálou německou scénou  bylo německé divadlo V kotcích otevřené r. 1738, ale první české představení 
     – Kníže Honzyk se v něm hrálo v prosinci 1771.Toto divadlo zaniklo po vzniku  Nosticova  divadla, viz 
     Roman Vondra, tamtéž jako shora.
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divadelnictví a českého divadla. Zdůrazňoval potřebu hraní českých her 
v českém jazyce a z české minulosti a proslul zejména jako herec, dramaturg,  
dramatik a překladatel. Jeho hra Břetislav a Jitka aneb únos z kláštera zahájila 
v lednu 1786 tradici českých představení v Nosticově divadle. Protože správa 
divadla posléze česká představení  v tomto divadle zakázala, hrálo se poté česky 
v Císařsko-královském vlasteneckém divadle  (zvaném Bouda) na Koňském 
trhu (Václavském náměstí). Václav Thám vydal r. 1785 i sbírku poezie Básně 
v řeči vázané a jeho tragické životní osudy se nevyhnuly ani spolupráci s tajnou 
rakouskou policií, k čemuž ho donutila krutá bída kočovného herce. 102 Na 
činnost Václava Tháma navázal Antonín Jaroslav Puchmajer, který se věnoval 
hlavně poesii a spolu se svými přáteli vydal almanach Sebrání básní a zpěvů
Jeho pilným spolupracovníkem byl Šebestián Hněvkovský.
Autorem, který se vrátil k dějinám česko-německé symbiózy, byl jenský a 
berlínský profesor dějin Karl Ludwig  Woltmann (1770-1817). Tento
dějepisec byl dalším německým intelektuálem, který se zabýval  fenoménem 
česko-německého soužití. Navíc se pokusil, jak uvádějí  již zmíněné „Přehledné 
dějiny českého a slovenského dějepisectví“, o zachycení ducha a obecných  
evropských souvislostí českých dějin, ve kterých se stýkají a potýkají dva různé 
národy, aniž by jeden nebo druhý ztratil svůj národní charakter a existenci. Jak 
Woltman  uvádí „…srůstá a splývá zde pohyblivá fantasie Slovanů se zmužilostí 
Němců a vzniká zvláštní duchovní podoba země, která se vyznačuje jak  
zbožností, tak svobodomyslností, jak proměnlivostí, tak vytrvalostí, obzvláště, je-
li zapálena představami o náboženství a národní svobodě. Míšením, stykem, 
protikladem a odpuzováním slovanské a německé povahy dostávají české dějiny 
ne jen zvláštní romantický charakter, ale přes svou uzavřenost nabývají obecně 
historické váhy a významu.103“ Tím Woltman předešel Palackého známou ideu 
českých dějin, jako  stýkání  a potýkání slovanského a germánského živlu jako 
základní polarity ovlivňující  české dějiny. Mimořádnou osobností, která 
propagovala český jazyk, byl historik a literát Ignác Cornova, pozdější 
prezident Královské české společnosti nauk. „Jako jezuita působil na řádových 
školách v Čechách a na Moravě (učil i Václava Matěje Krameria). Ve své době 
byl velkým zednářem, učil na gymnasiu a poté se stal profesorem Karlo-
Ferdinandovy university. Jeho otec byl Ital, sám Cornova za svou mateřštinu 
měl němčinu, ale přesto měl vřelý vztah ke všemu českému. Netajil se tím ani 
v německy psaném spise Mladým občanům Bohemie (An Böhmens junge 
Bürger).“104

Velké zásluhy o vydávání nejlepších českých děl předbělohorské literatury měl 
František Faustin Procházka (1749-1809), který vydal celé desítky 

                                               
102 Roman Vondra, České země  v letech 1705 – 1792 – věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých 
     klobouků, Libri, Praha 2010, s.257
103 František Kutnar, Jaroslav Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, nakladatelství 
      LN,Praha 2009, s. 181.

104 Roman Vondra, České země  v letech 1705 – 1792 – věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých 
     klobouků, Libri, Praha 2010, s. 255.
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staročeských knih včetně kronik a cestopisů, které jazykově upravil, 
modernizoval a přizpůsobil tehdejším čtenářům. Reedice starých knih měly 
v této etapě obrozenectví velký význam, a to nejen historický, ale i aktuelní, 
protože dostatečně uspokojovaly čtenářskou potřebu a navíc dokazovaly, že 
český jazyk je rovnocenným literárním konkurentem jazyka německého.
             

1.8. Český a německý jazyk v době národního obrození.
Na přelomu 18 a 19. století začíná období národního obrození. Vývoj českého 
pravopisu byl v době obrozenecké v podstatě dokončen, což mimo jiné 
umožnilo, aby se i vědecká lingvistická a jazykovědná díla o českém jazyce 
mohla psát česky. 
Lze to uvést právě na příkladu  Františka Palackého, o němž budeme mluvit 
v další kapitole naší práce. Palacký začal své slavné „Dějiny národu českého 
v Čechách a na Moravě“ psát roku 1832 v němčině jako „Geschichte Böhmens“.
Postupem doby se zvyšujícím významem českého národního hnutí  se posiluje i 
význam českého jazyka, který vede nejen historiky k tomu, že začínají při 
sepisování svých děl používat jako jazyk originálu češtinu. Z jeho německy 
sepisovaných Dějin se v přelomovém roce 1848 stávají „Dějiny národ českého 
v Čechách a na Moravě“ psané vzdor odporu Zemského výboru již česky a také, 
po pádu metternichovské cenzury, psané svobodněji. Je to důležité rozhraničení. 
Zatímco dosud byl český jazyk obrozován němčinou, tak od Palackého 
(nepočítajíc Jungmanna), je to již čeština, která se v oblasti vědecké, 
publicistické a literární dostala na úroveň němčiny. To bude samozřejmě hrát 
velkou roli v přicházejících desetiletích národnostních bojů, ve kterých právě 
František Palacký  stane jako významná postava obhajující český státní program 
a zákonné nároky českého jazyka.
Česko-německého sporu a naší práce se dotýká i spis Palackého generačního 

druha  Pavla Josefa Šafaříka (1795-1861). Ten v roce 1848 vydává svoji 
obranu českého národa Myšlenky o provedení stejného práva českého i 
německého jazyka na školách českých, ve které se dožaduje vyučování českého 
jazyka na školách, vycházejíc z přesvědčení, že mateřský jazyk je nejdokonalejší 
prostředek ke kultivaci národa a jeho mravního sebezdokonalení. Svými 
„Geschichte der slawischen Sprache und Literatur“ se postavil po bok 
Dobrovského, Jungmana a Palackého. I jeho  „Slovanské starožitnosti“, 
věnované slovanské archeologii, můžeme přiřadit k tématu naší práce, zabývá se 
v nich také německou kolonizací a vztahem Germánů a Slovanů.
Již  za hranicí tématu naší práce jsou bádání archeologická, která z české strany 
se snažila dokázat původnost Slovanů v prostoru českých zemí na rozdíl od
militantních německých historiků  popírajících jakékoli stopy slovanského 
osídlení v prehistorii tohoto prostoru. Pro naši práci má proto tento spor význam 
jen potud, že se odrazil v pozdějším sporu mezi českými a německými historiky, 
a dokonce, jak jsme shora uvedli, i mezi německými historiky samotnými. Proto 
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zmiňme jen dvě jména, Matyáš Kalina z Jäthensteinu (1772-1848), právník, 
ekonom a tajemník Královské společnosti nauk se snažil ve své práci „Bohmens 
heidnische Opferplatze, Gräber und  Alterthümer“ prokázat, že Slované 
přebývali v Čechách od nepaměti. Tuto teorii s bojovným protiněmeckým 
zápalem zastával i profesor české řeči a literatury na vídeňské universitě a 
literární historik Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), který se snažil 
etymologickým rozborem místních jmen prokazovat jejich českou (slovanskou) 
provenienci, viz práce „Západní Slované v pravěku“. Historie českého 
jazykového práva se dotýkají i některé práce Karla Jaromíra Erbena (1811-
1870), např.sbírka listinných výtahů „Regesta diplomatica nec non epistolaria 
Bohemiae et Moraviae“ z r. 1855, Václava Hanky 1791-1861), který vedle 
svých  nesporných zásluh buditelských a vydavatelských, např. slavného 
právnického díla Viktora Kornela ze Všehrd  „Knihy devatery“ nechvalně 
proslul jako padělatel staročeských památek. Protože v naší práci zmiňujeme i ty
německé osobnosti, které se dokázaly postavit na obranu českých stanovisek, 
musíme  zmínit i jméno Antonína Springera (1825-1891), původně pražského 
Němce, který ve svém mládí  stál na straně českých revolučních radikálů, aby
později jako profesor  na bonnské a lipské universitě stál na opačné straně –
straně velkého Německa a jeho bismarckovského sjednocování. Pro českou 
historii má význam jeho vydání protokolů ústavního výboru rakouského 
říšského sněmu z doby revoluce „Protokolle des Verfassungsauschusses im 
österreichischen Reichstage“.

V historii českého obrození hrálo nezastupitelnou úlohu české divadlo. Tuto roli 
ovšem hrálo nejen na sklonku 18. století a počátku 19. století, ale vždy, když se 
český národ a český jazyk ocitly v těžkých dobách. Jak nevzpomenout doby 
před 20. lety, kdy sice netrpěl český jazyk, ale jeho národ pod druhým totalitním 
režimem  minulého století. Již jsme se zmínili o divadle založeném v r. 1781 
hrabětem Františkem Antonínem Nosticem- Rieneckem, nejvyšším purkrabím a 
prezidentem zemského gubernia, hned vedle starobylého Karolina.  Hrabě 
Nostic byl jak nejvyšším státním úředníkem, tak i představitelem české 
stavovské obce. Jde o dalšího z Čechů, který přijal za svou novou vlast 
habsburskou říši, ale který nezapomněl na svoji vlast původní. To ho přivedlo ke 
kulturnímu mecenášství nezvyklého rozsahu. Nostic byl představitelem  
zemského patriotismu, o kterém se v této práci vícekráte zmiňujeme. I když jím 
založené divadlo bylo německé, stalo se institucí, která pomohla i  rozvíjejícímu 
se divadlu českému, jak shora uvedeno. Do českých divadelních snah je třeba 
zařadit i žádost pražského měšťana Františka Jiříka z 10. srpna 1784, „aby směl 
zřídit na novém městě česko-německé divadlo.“    
Umně zpracovaná žádost prozrazuje spolupráci pravděpodobně Václava Tháma,
autor uvádí, že…“veliká část obecenstva musí pro nedostatek znalosti německé 
řeči postrádat jak potěšení z divadelních her, tak i jejich vliv; lze se domnívat, že 
také této části obecenstva může býti poskytnuta potrava, kteroužto čistší radost 
si zakoupí mnohem raději za levnější cenu, než aby čerpala toliko z kaluže hrubé 
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zábavy.“105 Tento vzletný, český a jen z česko-německého antagonismu  
modifikovaný  a  aktualizovaný text, by byl použitelný i dnes, pokud bychom jej  
zaměřili proti plytké a bulvární zábavě.  Jiříkova snaha se nemusela nakonec 
realizovat, protože se objevila možnost hrát česká představení právě v Nosticově 
divadle. Poprvé se tak stalo 20. ledna 1785, kdy se konala česká premiéra 
německé veselohry „Odběhlec z lásky nebeské“ (Der Deserteur aus  
Kindesliebe). Další osudy českého divadelnictví jsou již obsahem 
středoškolských učebnic. Poté, co v Nosticově divadle skončila první epocha 
českého divadelnictví, bylo několika pražským hercům, kteří se právě předtím 
angažovali při hraní v Nosticově divadle, povoleno přímo císařem založit si 
vlastní českou hereckou společnost. Společnost si  pak na Koňském trhu 
(Václavském náměstí) nechala postavit slavnou „Boudu“, dřevěné divadlo, 
nazvané „Vlastenecké divadlo“. I toto divadlo bylo česko-německé s preferencí 
českých her. V r. 1786 divadlo navštívil i císař Josef II., který souboru slíbil 
další podporu a dokonce vydal dekret umožňující české divadelní podnikání, 
který se stal právním základem  celého českého divadelnictví v 19. století včetně 
činnosti Národního divadla.
České divadlo navštívil i císař Leopold II. při svém „korunovačním“ pobytu
v Praze r. 1791, tentokráte se jednalo o divadlo ve zrušeném klášteře 
hybernských Františkánů (dnešní dům „U Hybernů“), kam se po zániku 
vlastenecké Boudy uchýlila česká „Thálie“. I zde se hrálo česky a německy 
v divadle, které si zvolilo název Vlastenecké divadlo. Vlivem francouzské 
revoluce nastoupila tuhá censura, která znemožnila předvádění odvážnějších her 
osvícenského zaměření.
„Za jistou formu demonstrace ve prospěch dvojjazyčnosti bývá považován 
slavnostní uvítací projev, který při příjezdu Leopolda na pražskou korunovaci 
přečet na hradním nádvoří v lámané češtině nejvyšší purkrabí.“106 Potlačení 
českého jazyka nespočívalo jenom v tom, že jej vyšší vrstvy národa 
nepoužívaly, ale především v tom, že požadavek jazykové rovnoprávnosti nebyl 
na předním místě mezi požadavky českých stavů (na rozdíl od stavů uherských). 
Jestliže stavové vznesly stížnost na porušování Obnoveného zřízení zemského, 
netýkalo se to porušování rovnosti českého jazyka s německým, ač by to měl 
jinak být logický a prioritní požadavek. To samo o sobě vyvolává podezření, že 
čeština byla pro stavy více politickým argumentem než historicky-kulturním a 
lingvistickým. Nakonec iniciativa ve prospěch češtiny vyšla od duchovenského
stavu, který na zemském sněmu navrhl vedle latiny také výuku češtiny na 
gymnásiích – v zájmu výuky duchovenstva pro lepší kontakt s věřícími. Pak 
teprve sněm ve třetím souboru svých desidérií z listopadu 1790 přijal požadavek 
výuky českého jazyka. Gubernium a dvorská studijní komise tento požadavek 
odmítly neboť se obávaly, že by to mohlo být na újmu němčiny. Podařilo se ale 
prosadit jiný požadavek stavů – zřídit stolici českého jazyka  a literatury na 
pražské univerzitě. Stalo se tak dvorským dekretem  z 28. října 1791, který toto 
                                               
105 Josef Kočí, České národní obrození, nakladatelství Svoboda, Praha 1978, s. 166.
106 Miroslav Hroch, Na prahu národní existence, Mladá fronta 1999, s. 27.
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zřízení přislíbil. Rozhodnutí nakonec podepsal až císař František v r. 1792. 
Konkurs o místo profesora české  řeči a literatury vyhrál český historik 
František Martin Pelcl. I jeho německy proslovená nástupní přednáška byla 
zaměřena na obranu českého jazyka,( výčtem  těchto „obran“ se budeme 
zabývat dále) nikoliv však z hlediska politického, ale toliko z hlediska její 
užitečnosti, prospěšnosti a významu její znalosti ve vojenství, správě, 
soudnictví, pro kněze, obchodníky, úředníky, a i pro panovníka. Z důvodu  
potřeby a zvyku jako starý šlechtický hofmistr pragmaticky lichotil mocným 
rakouského mocnářství, nejvíce samozřejmě panovníkovi.
Jakkoli se českému jazyku  v této době nekladly překážky na poli kulturním, 
anebo se daly pomocí protekce a přímluv vysokých hodnostářů českého původu 
odstranit, jinak tomu bylo s českým jazykem ve sféře politické. 
Charakteristickým jevem, nikoli ojedinělým, byl projev Josefa Dobrovského na 
slavnostním zasedání Královské české společnosti nauk v Karolinu dne 25.září 
1791 za účasti krále Leopolda se synem arcivévodou Františkem. Z projevu 
Dobrovského o příchylnosti a oddanosti slovanských národů k arcidomu 
rakouskému totiž  nejvyšší purkrabí Rottenhan, jak uvádí Miroslav Hroch ve 
shora uvedené knize vyškrtl pasus na obranu českého jazyka. Podotkněme, že 
Dobrovský zase Rottenhanovi přeložil do češtiny jeho projev, kterým uvítal 
Leopolda na pražském Hradě. I když se v případě Dobrovského jednalo o 
dobový  holdovací kurtoazní projev, pak přece jen slova: „aby vaše císařská 
milost národ  český také při tomto předrahém dědictví od jich předků, totiž při 
jeho mateřském jazyku před neslušným nakládáním a nerozvážlivým nucením 
nejmilostivěji chrániti ráčila,“107 byla považována za příliš pobuřující. Celý 
projev byl potom vydán v originálním německém znění nákladem  hraběte 
Jáchyma Šternberka a v českém překladu Karla Tháma potom vyšel 
v Krameriových novinách a vzbudil velkou pozornost. Také kronikář Rulík ve 
své obraně jazyka českého „Sláva a výbornost českého jazyka“ připomenul 
vlastenectví Josefa Dobrovského. Slova Dobrovského vzbudila velkou 
pozornost i na Slovensku, kde jej přeložil slovenský buditel Juraj Fándly.  
Marxistická historiografie spojující obrození českého jazyka výhradně s lidem a 
vlasteneckými obrozenci pochopitelně  nezmiňovala úlohu, kterou v obrození 
českého jazyka sehrálo duchovenstvo a církevní kruhy. „Koncem století  
dohlížel na péči o znalost češtiny profesor pastorální teologie108 na pražské 
univerzitě Jiljí Chládek, který vydal r. 1780 spis Počátkové opatrnosti 
pastýřské v jehož předmluvě se vřele přimlouvá za užívání češtiny nejen 
z důvodů praktických. „Zdaliž nevíme, že tehdáž každý národ se vynáší, když 
jazyk svůj k ozdobě a rozmnožení uvést pořádně vyhledává.“ 109 Český jazyk se 
nakonec stává platformou na které se setkávají česká historická šlechta a 

                                               
107 Josef Kočí: České národní obrození, nakladatelství Svoboda, Praha 1978, s. 217.
108 Výuka češtiny byla od r. 1810 zavedena pouze na jednom typu vyššího vzdělání – v kursech pastorální 
      teologie na bohosloveckých seminářích.
109 Miroslav Hroch:  Na prahu národní existence, Mladá fronta 1999, s. 57.
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katolická hierarchie. M. Hroch se ve shora uvedené knize zabýval také 
problémem, zda-li vedle „rakouského“ stanoviska, kterým máme na mysli 
opatrnost ve vztahu k češtině ze strany zastánců centralizace a 
germanizace,existoval protičeský postoj motivovaný etnicky, tedy německy. 
„Měl pravdu Jan Nejedlý, když ve svém nástupním projevu roku 1801 hovořil o 
neschopnosti domluvit se jako o zdroji trpkosti a napětí mezi oběma 
národnostmi v Čechách. Nebo šlo spíše o řečnickou okrasu, která nebyla míněna 
vážně. Byl Vydrův epigram o tom, proč jsou Čech a Němec tak zřídka přáteli, 
pouhou literární hříčkou ?... Někteří současní autoři ovlivnění staršími
německými autory líčí vztah mezi českým a německým etnikem jako harmonický 
vztah, který byl narušen teprve „nenávistnými“ protiněmeckými výpady a postoji 
Josefa Jungmana a jeho školy. Pak logicky následovaly „obranné“ protičeské 
výpady z německé strany.“110 Prameny však vypovídají jinak, kontraargumentuje 
M. Hroch: „“111 „Již roku 1788 si M.A.Voigt v úvodu ke své studii o duchu 
českých zákonů stěžoval, že od středověku mnozí němečtí autoři upírají 
slovanským autorům jakoukoli kulturnost a politickou organizaci a líčí je jako 
neinteligentní a kulturní barbary. To je, sumarizuje Voigt, výsledek dobře známé 
nenávisti Němců vůči Čechům. Německý, v Čechách naturalizovaný statistik 
Josef A. Riegger napsal r. 1788: Poddaný, slovanského národa je od přírody 
vzpurný a musí být proto přidržován ke svým povinnostem ranami: jinak by, 
kdyby tato tvrdost ustala, neodevzdával panovníkovi ani své vrchnosti to, co je 
jim povinován. V anonymním pamfletu o české korunovaci z roku 1792          
se charakterizuje také etnické rozdělení  Čech. Český Němec (Deutsch-Böhm) 

je bodrý a zdvořilý, byť zprvu trochu nedůvěřivý, naproti tomu je Čech 
(Stockböhm) ubohá bytost, o níž by se skoro dalo pochybovat, zda má lidskou 
duši. Je prost vší schopnosti myšlení a ducha a nechápe nic jiného než hůl a žije 
ve své hlouposti až do blaženého konce; nezná žádné povinnosti kromě těch, 
k nimž je donucen ranami holí. Tyto své vlastnosti pak spojuje s nejvyšším 
stupněm zloby.“

Tato práce pojednává o historii jazykového práva v českých zemích. K českým 
zemím patří i Morava. Již několikráte jsme se o ní krátce zmínili a bylo by v 
naší k Moravě nespravedlivé, kdybychom  o ní neučinili několik zásadních 
poznámek. Začneme tím, že konstatujeme, že Morava měla vždy lepší vztah 
k Vídni, k Habsburkům a tím i k rakouskému (rakousko-uherskému) Domu. 
Bylo to nejen z důvodu  geografické blízkosti k centru této říše na rozdíl od 
ech, ale také proto, že skupina české historické šlechty byla nepoměrně slabší 
než byla analogická skupina  takové šlechty v Čechách. Na Moravě také 
chyběla skupina emancipované církevní hierarchie a pokud jde o symboly –

                                               
110 Miroslav Hroch, Na Prahu národní existence, Mladá fronta 1999, s. 57.

111 Tamtéž, s. 57 – 58. 
       V těchto slovech již rezonují  jiná slova pronesená o více než 150 let později z úst  Reinharda Heydricha po   
       jeho  příjezdu do Prahy.



66

tak  cyrilometodějská tradice nehrála na Moravě takovou roli jako 
svatováclavská v zemích českých. Chyběla tam i emancipovaná pročeská 
církevní hierarchie pocházející z českého (moravského) etnika. A pak čeští 
studenti měli za svoji studentskou mekku Prahu, zatímco moravští – Vídeň. 
Morava ostatně neměla tak výrazné kulturní a politické centrum s českým 
duchem a tradicí, jako byla v Čechách Praha. Proto i historie jazykového práva, 
jak ostatně zmíníme  i  v dalších  částech naší práce, bude poněkud rozdílná.

1.9. Zemské jazyky v justici.
Centralizační úsilí a vytváření jednotného státu ze zemí Habsburky ovládaných 
nemohlo minout legislativu a justici. V civilním řízení se stal základem obecný 
soudní řád z 1.1.1781, který z hlediska jazykového respektoval rovnoprávnost 
obou zemských jazyků stanovenou Obecným zřízením zemským, ale 
modifikoval ji z hlediska potřeb moderního soudního procesu.
Přestaly platit jeho ustanovení:
a/ že žalobce má svou žalobu podat v řeči žalovaného
b/ že v jazyku žalobou určeném celá pře projednávána a soudem jen v této řeči 
vyřízena býti má. 
Popření podrobných ustanovení Obnoveného zřízení zemského odpovídalo 
duchu josefinské doby, totiž požadavku pragmatismu soudního řízení při hledání 
spravedlnosti.
Žalobce, který by musel podávat žalobu v jazyku jemu neznalém, by musel čelit 

nejdříve  „jazykově-procesním“ námitkám žalovaného, byť opravdovým nebo 
jen účelovým, o nejasnosti žaloby, či některých jejích pasáží  a pod. To by 
pochopitelně celý proces protáhlo. Jestliže žalobce měl tedy právo  podat žalobu 
ve svém jazyce, bylo úplně zbytečné ponechat v platnosti i druhé ustanovení, 
neboť soudci měli být stejně znalí obou zemských jazyků.
Jakkoli se toto ustanovení chce hodnotit jako  diskriminační, pak významem a 
sledovaným cílem mělo za cíl, jak již řečeno, jen  ulehčení a urychlení soudního 
procesu. To je patrné z toho, že tentýž řád stanovil, že, „knihy obchodní a 
podnikové vedeny býti mají  v německé, vlašské, francouzské nebo v obvyklé řeči 
zemské „ Česká řeč je tady zastoupena „obvyklou řečí zemskou.. Tato právní 
rovnost pak nachází  odpovídající výraz i v řadě dalších ustanovení. Tak např. 
§§ 165 a 166 uvedeného řádu stanovují, že při výslechu svědka bez rozdílu 
mluví-li česky nebo německy, se jeho výpověď jeho „vlastními slovy napsat 
má“. Stejná úprava byla i v Trestním zákonu  o zločinech a přestupcích“ z r. 
1803. Tato rovnoprávnost obou  zemských jazyků platila pro všechna podání, 
jejich projednávání, ale i písemné důkazy (listiny a doklady), které proces 
doprovázely. Soudní rozsudky byly ovšem v duchu rovnoprávnosti jazyků 
vydávány česky, ale mnohdy v tak nesrozumitelné češtině, že byly prakticky
nesrozumitelné. Již  Jungmann odhaloval, jaká byla skutečná jazyková praxe u 
soudů. Splnění zákonného požadavku znalosti češtiny bylo mnohdy soudci a 
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soudními úředníky učiněno zadost již tím, že uměli česky pozdravit. Ani
jednoroční večerní, nebo i denní kursy nemohly skutečnou znalost českého 
jazyka nahradit, když čeština chyběla v předchozím vzdělání.
Doba vzniku moderních kodifikací hmotného i procesního práva zastihla český 
jazyk v situaci, kdy byl nejen v defensivě de facto (i de iure), a na cestě ke 
svému zániku a současně v době své počínající obrody. Jeho „právní úprava“ a 
zde máme na mysli jeho používání v oblasti procesního práva, nemělo co činit 
s jeho obrodou a již vůbec ne s nějakou jeho „právní reaktivací“, ale čistě 
s praktickou potřebou používání obou zemských jazyků, jako základem 
funkčnosti justice centralizovaného státu. Jak uvádí Jakub Arbes ve své již 
citované práci. „ uvedení německého jazyka ve školství, počínaje školou národní 
skrze všecky střední školy až universitě, zajisté způsobilo, že soudci nebo jinému 
úřadníku německý jazyk, v kterém byl mnoho let vychováván, stal se mnohem 
zběžnějším než jazyk český, a také konání  povinností jeho při užívání němčiny 
bylo mu snadnější.“112

Tato kapitola, pojmeme-li souboj českého jazyka s německým ve sportovní 
terminologii, představovala poločas zápasu, vedeného podle starých pravidel 
(Obnovené zřízení zemské), pravidel ale již polozapomenutých (o sto let později 
zapomenutých úplně a proto znovu vybojovávaných) a proto pro účel zápasu 
znovu připomínaných.

1.10 Období germanizace a doba předrevoluční.

Čas, který plynul ruku v ruce s němčinou  v době germanizace, způsoboval, že 
jak soudcům, tak i úředníkům, byla němčina běžnější. Tak se stávalo, že na 
česká podání byla v odpověď vydávána vyřízení německá. Dělo se tak i 
v advokátním stavu, což bylo pochopitelné za situace, kdy právnické vzdělání 
bylo možné jen v jazyku německém. A není důvodu si myslit, že mentalita 
soudců byla jiná než dnes. Přízeň soudce byla jistě větší u toho účastníka, který 
vedl svou při v jazyku mu bližším.
Z hlediska de lege lata platilo Obnovené zřízení zemské a tedy i rovnoprávnost 
obou zemských jazyků. Germanizace, zejména v našem případě germanizace 
právnického stavu a justice, si však vynucovala „interní“ úpravu postavení obou 
jazyků, řečeno teorií práva – nižšími normativními akty, jako nařízeními, 
dekrety, či autoritativními vysvětleními.
K faktické prioritě  německého jazyka přispívalo i to, že překlady hlavních 
zákoníků do českého jazyka byly nepřesné nebo neúplné. Bylo tom tak i u 
Všeobecného řádu soudního, kdy např. vznikla pochybnost, je-li žalobce 
oprávněn podle § 13 tohoto procesního kodexu oprávněn podat svoji žalobu 
česky  i na protivníka, který neovládá český jazyk a německy na toho, kdo 
nerozumí německy.
                                               
112 Jakub Arbes, Němci v Čechách – historicko-politické rozpravy (z materiálů  k dějinám germanizace 
     v Čechách) , nakladatelství Melantrich, Praha 1946, s. 149.
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Nejvyšší soudní dvůr proto k dotazu  Českého apelačního soudu odpověděl dne 
22. dubna 1803. „Apelačnímu soudu podotýká se na jeho zprávu ze dne 24. 
března t.r. že není žádné překážky, aby podle znění § 13 uvedeného zákona  
každý žalobce mohl podávati svou žalobu buď v českém nebo německém jazyku, 
poněvadž při projednávání písemném žalovanému jest ku pomoci právní přítel, 
při jednání pak ústním jest věcí soudce, aby žalovanému udělil potřebného 
vysvětlení.“113

Rovnoprávnost obou jazyků  tedy existovala dál a Všeobecný řád soudní 
dokonce  v § 119, odst. e/ stanovil  že i obchodní dokumentace „má být vedena 
v řeči německé, vlašské, francouzské nebo v obvyklé řeči zemské.“ Tato právní 
rovnost se odrážela i v soudní či legislativní terminologii, když např. uvedený 
soudní řád stanovil, že „výpovědi svědka jeho vlastními slovy  napsati se má“, 
„jemu po skončeném  výslechu se předložiti ke čtení má“, anebo, že  „připojí-li 
se něco k jeho výpovědi, vlastními jeho slovy se tak učiniti má.“
Tak tomu bylo v trestních normách a u všech norem se rozumělo, že stejné 
rovnoprávnosti požívají i listiny a doklady, které se k podáním přikládali. Pokud 
tyto listiny nebyly sepsány v obvyklém zemském jazyku, musely být přeloženy 
do jazyka soudního, nebo do jazyka zemského.
Stejné to bylo u knih veřejných (zemské desky, městské a pozemkové knihy), 
zápisy se děly v řeči originálu (s případným překladem), popřípadě v řeči 
zemské.
Shrneme-li dobovou  „řečovou“  terminologii, pak s výjimkou zemí, kde se 
jako soudní řeč užívala latina, např. v Haliči, tak zákonodárné výrazy: 
„jazyk soudní“, „jazyk v zemi obvyklý“ nebo „jazyk zemský“ označovaly 
různé pojmy, ale současně obsahovaly jednu konstantu – český jazyk jako 
jazyk rovnoprávný těm ostatním, které tyto pojmy vyjadřovaly.
Aby zákonné předpisy o rovnoprávnosti obou jazyků, českého i německého 
v zemích koruny české se mohly v praxi prosazovat, tak vláda se snažila vybírati 
úředníky znalé obou jazyků. Že to v procesu postupující germanizace a 
stupňující se priority německého jazyka nebylo jednoduché, je zřejmé. Ostatně 
byla to germanizátorka císařovna Marie Terezie, která vydala r.1763 nejvyšší 
reskript, kterým byla uznána potřeba znalosti českého jazyka „pro zachování  
zemského řádu a spravedlnosti“. Tomuto předpisu korespondovala i soudní 
instrukce z r. 1785, která obsahovala jednací řád, který zdůrazňoval potřebu 
znalosti obou jazyků u úředníků a osob rozhodujících  o podáních  a suplikách.
K tomu znovu uvádí Arbes: „Jak ráčilo Jeho Veličenstvo dle obsahu dekretu 
dvorské kanceláře ze dne 26. února 1818 rozhodnutím guberniálního dekretu ze 
dne 16. března 1818 č.z. 11848 naříditi poznovu  nejvyšším rozhodnutím ze dne 
13.února téhož roku, aby při obsazování míst u krajských soudů hledělo se 
k tomu, aby úředníci úplně byli znalí řeči země neb kraje, kdež jsou ustanoveni
Rovněž uznalo Jeho c.k. Veličenstvo za dobré nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. 
ledna 1833 dle českého gubernia ze dne 6.února 1833 č.5069 obsahem dekretu 
                                               
113 Jakub Arbes, Němci v Čechách – historicko-politické rozpravy (z materiálů  k dějinám germanizace 
      v Čechách) , nakladatelství Melantrich, Praha 1946 , s. 150.
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dvorské kanceláře ze dne 27.ledna č.1833 č.1797 naříditi c.k. dvorské kanceláři, 
aby pro místa krajských hejtmanů a jiné úřady navrhovány byly jen osoby, jež 
úplně znají jazyk země a říše, ve které mají konati službu.“ 
Dle přípisu…presidia dvorní kanceláře ze dne 15. prosince 1834 č.2481 
oznámeného připomenutím guberniálního presidenta ze dne 8.ledna 1835, ráčilo 
jeho c.k. Veličenstvo opětně vyslovit přísně Nejvyšší Svou vůli, aby úřadníci, 
jichž úkolem jest stýkati se bezprostředně s obyvateli země, měli úplnou a 
důkladnou znalost jazyka zemského, že v tomto ohledu při navrhování osob 
nikterak nesmí být spoléháno na pouhá udání, nýbrž že představený musí dát 
určité ujištění, že výrok a úplné znalosti jazyka českého jest též správný.
Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8.ledna 1835. ráčilo jeho c.k.Veličenstvo 

dvorním dekretem ze dne 16. ledna 1835 č.2682 sb. z.ř naříditi, aby obecní 
aktuárové u různých úřadů soudních  by úplně mohli vyhověti těmto 
ustanovením a dostát svým povinnostem, mimo jiné potřebné vlastnosti mají býti 
znalí úplně i jazyka země, ve které jsou ustanoveni jakožto aktuáři, což pokaždé 
má být zjištěno, dříve než osobě nějaké podobné místo propůjčeno.“114

Stejnou povinnost opakovala soudní instrukce ze dne 3.5.1853 č.81 o zpracování 
a vyřizování podaných věcí. 
Jak vidět, tak  rakouská  legislativa a byrokracie dbaly, aby na úřadech, kde jich 
bylo třeba, úřadovali úředníci znalí obou zemských jazyků. 
V druhé polovině 18 století dochází tedy k něčemu, co by bylo možné označit 
jako „jazykové schizma“. Jde o dobu, ve které je již školství jenom německé a 
čeština na  gymnasiích a universitách již neexistuje. Česky se mluví, ale 
nestuduje. Ocitáme se v době počínajícího obrození, o kterém vydala svědectví 
pozdější  literatura, která se stala povinnou pro všechny středoškoláky. F.L.Věk 
a Krameriova expedice  jako maturitní otázky budou provázet celé generace 
studentů. V době, kdy převládaly kramářské a jarmareční písně skládané pro 
nejširší lidové vrstvy a lidová ústní slovesnost, která v odporu vůči tehdejšímu 
vrchnostenskému establishmentu vytvářela typické a pro budoucnost „věčné“ 
pohádkové typy jako např. komického čerta, viz pohádku  Čert a Káča,
existovala i česká literatura.  Byla reprezentována  nejen lidovými písmáky jako  
byl  např. Jiří Volný, od r. 1730 šafář a vrchní ovčák v Kratinohách, a milčický 
rychtář František Jan Vavák (1741 až 1816), jejichž skládání mělo literární 
úroveň.). , ale do české literatury té doby patří i  i  vesničtí kantoři, např. Tomáš 
Kuzník z Kojetic a  někteří měšťané jako  Josef Cereghetti (1722-1799). 
Z tehdejší doby jsou nejznámější dvě skladby neznámých autorů: „Satira na 
čtyři stavy“ (1700)  a  „Verše o panikářství“. Takto to popisují „Dějiny české 
literatury“ vydané kolektivem autorů Akademie věd v Praze 2009.
Zajímavější je vývoj právní, neboť i ten má co do činění s historií jazykového 
práva.
Po sjednocení veřejné správy v neuherských zemích rakouské monarchie  byl 

roku 1811 vydán Všeobecný  občanský zákoník (Allgemeines Bürgerliches 
                                               
114 Jakub Arbes, Němci v Čechách,  – historicko-politické rozpravy (z materiálů  k dějinám germanizace v
     Čechách) , nakladatelství Melantrich, Praha 1946, s. 154.
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Gesetzbuch), monumentální dílo několika generací rakouských právníků od 
Josefa I.  k Leopoldu II. Tímto geniálním občanským zákoníkem byl nesmírně 
posílen charakter rakouské monarchie jako právního státu, už pro slovo 
„všeobecný“, protože  tento zákoník řešil občanskoprávní vztahy mezi všemi 
občany stejným způsobem.
Roku 1817 byl vydán Císařský patent o zavedení nové daňové soustavy. 
Základem byl soupis půdy a katastr, na jehož základě se vyměřovala pozemková 
daň a to stejně z půdy panské i poddanské. Vojenská povinná služba byla 
snížena na celkových 8. let. 
V této době se zostřila censura knih a časopisů, která podléhala nyní policii. Od 
roku 1804 bylo obecné školství podřízeno dozoru farářů a vikářů. Na středních 
školách a univerzitách se praktikovalo zásadně vyučování německé. Reakcí bylo 
obrozenecké hnutí, mezi vlastenci se šířily myšlenky na povznesení českého 
jazyka a kultury (Dobrovský, Jungmann), vydávaly se české noviny 
(Kramerius), staročeské spisy přes Českou expedici, který měly bohatý vliv na 
vývoj českého jazykového práva. I překlady cizí literatury (Jungmann) obohatily 
slovní zásobu. V této době zaznamenáváme zintensivnění zájmu o dějiny 
českých zemí, zvláště po vydání Palackého „Dějin národa českého v Čechách a 
v Moravě“ končících r.1526. 
A nešlo jen o dějiny – velký význam pro česky mluvící obyvatelstvo mají nové 
druhy sociální komunikace. Je to především obrozující se čeština vymaňující se 
z rámce běžné rutiny náboženských a církevních úkonů, kde doposud přežívala. 
Velký dopad pro ni měla zavedená povinná školní docházka do základních škol 
s českým vyučujícím jazykem. A pak se češtině dostalo možnosti vyšší formy 
sociální komunikace – českých novin a českého divadla.Důležitého cíle 
vlastenců bylo dosaženo, když roku 1816 byla čeština zavedena jako fakultativní 
předmět na gymnasiích.

Takto  emancipující čeština směřovala ke vzniku prvního jazykového
programu. Jak uvádí Kapras „ …rokem 1816 začíná částečný obrat v jazykové 
politice. Dekretem studijní komise dvorské nařízeno tehdy, že v českých a 
oboujazyčných místech musí na gymnasiích prefekti, učitelé gramatikální a 
humanitní uměti česky a že těm žákům, kteří si přinesli české vědomosti ze škol 
triviálních  aneb z domu, má se i na gymnasiích poskytnouti příležitost ke 
vzdělání v češtině a že se jim má připomenouti, že při stejné kvalifikaci mají 
v českých krajích lidé češtiny znalí přednost, ve službě politické. Již předtím byly 
přednášky o češtině zavedeny na universitu pražskou  (1793). V téže době 
vzmáhala se česká literatura neobmezujíc se již na lidovou a zábavnou. I věda 
začala být česky pěstována.“115

Podle Kaprase se objevují první aristokraté starající se o češtinu a jají práva. Lev 
hrabě Thun uveřejnil v Augsburger Allgem. Zeitung ze 16.února 1844 článek o 
nutnosti zachovávání rovných práv češtiny s němčinou a  Josef  Mat. hrabě Thun 

                                               
115 Jan Kapras, Historický vývoj českého programu jazykového, II. část, nákladem autora, Praha, 1911, s. 9.
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r. 1845 brožuru „Der Slavismus  in Böhmen, ve které se velmi příznivě vysloval 
o české řeči a jejích právech. Toto oživení našla svůj odraz i v legislativě, začala 
být vydávána  vládní nařízení, kterými se měla dostat českému jazyku dalších 
práv, respektive se jimi mělo posílit její ústavní postavení. Podle těchto nařízení 
měly být vyhlášky oboujazyčné (1825) krajští komisaři a hejtmané měli znát 
česky (1833) podobně kriminální aktéři (1835), úředníci ve městech (1836), 
advokáti (1840). I když tato nařízení zůstala většinou jen na papíře, tak přesto 
onen trend posilování češtiny zůstal.
O první „koodifikaci“ právních předpisů podporujících český jazyk se zasloužil 
podle J. Kaprase Kampelík ve svých knihách „Práva naší řeči a národnosti 
založená na přísných rozkazech našich spravedlivých panovníků“, vydaných v 
Praze  r. 1845 a „Obrana jazyka českého proti utrhačům a odpůrcům“ , rovněž 
v Praze r. 1847, který se dovolával Obnoveného zřízení zemského, stanovícího, 
že český jazyk je jazykem zemským a úředním.

Roku 1846 byl také vydán nový robotní zákon, který stanovil přesné směrnice 
pro úmluvy o výkupu z roboty. 
Blížící se polovina 19.století a doba politických zápasů o uznání českého jazyka 
jako  vnější úřední řeči a později i úřední řeči vnitřní vyvolává otázku,  proč
nejen rakouská byrokracie, ale i dvorské kruhy a sám panovník tak dbají na 
rovnoprávnost češtiny s němčinou ? Změní se později právní politika ? 
V právním státě je právní politiky málo, či spíše žádná – na místě je spíše 
otázka, kolik ze své  „právnosti“ musela Rakouská monarchie slevit po 
revolučním roce 1848. 
V každém případě je polovina 19. století velkým mezníkem v dějinách rakouské 
říše, který ji přenáší z doby „právního absolutismu“ do období „ústavního 
autokratismu“. Pokusíme se hned tyto protikladné pojmy vysvětlit. 
Absolutistický stát si nemusel dělat starosti s dodržováním zásad Obnoveného 
zřízení zemského a tedy i rovnoprávností českého jazyka. Při postupu 
germanizace jej nikterak neohrožovala zákonná rovnoprávnost obou zemských 
jazyků, tím spíše, jestliže se stávala formální nabývající převahou německého 
jazyka. Neměli bychom ale starému Rakousku křivdit – zájem na fungování 
správy a soudnictví – opor byrokratického Rakouska, byl z jeho strany 
pochopitelný. To ústavní autokratismus, nazveme-li tak nový přístup k 
„rovnoprávnosti“ obou zemských jazyků, který se objevuje po r. 1852, souvisel
s vnitropolitickým vývojem v Rakousku po politickém mezníku, jakým byl 
revoluční rok 1848. Evropské demokratické hnutí zahájené revolucí v Paříži a 
pádem krále Ludvíka Filipa a vznikem francouzské druhé republiky muselo 
zasáhnout i Rakousko. To mělo za následek nástup „liberální buržoasie usilující 
o porážku feudálně absolutistického režimu, o likvidaci výsad šlechty, o přeměnu 
feudálního státu ve stát buržoasní.“116 (Objevily se do té doby nemožné 
požadavky jako ústavní vláda, občanské svobody, odstranění svobody, zrušení 
                                               
116 Karel Malý a kolektiv autorů:, Dějiny českého a slovenského práva do r. 1945, třetí  vydání, Praha, 2003, 
      s.209.
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poddanství, odstranění privilegií katolické církve a omezení moci byrokracie). 
Mezi požadavky  vznikající české politické reprezentace se na prvním místě 
objevuje tzv. „historickoprávní“ program – tj. obnovení historického státu České
koruny, jakožto platformy pro vytváření a uplatnění hospodářské síly českého 
měšťanstva a vznikající podnikatelské vrstvy. Není divu, že za takto převratně 
změněné politické a ekonomické situace se rovnoprávnost českého jazyka 
zaručená Obnoveným zřízením zemským stává nebezpečným jevem 
ohrožujícím německý charakter rakouské říše a celého rakouského vládnoucího 
domu. Ten je ohrožen v r. 1848 i získáním možnosti českých stavů působit 
v ústředním soudnictví a v politické správě země. Tendence ke sjednocování 
jednotlivých zemí rodu habsburského však nadále sílí.
Autokratismus sice pokračuje dále, ale jedna ústava střídající druhou je jen 
důkazem, jak těžké je vtěsnat autokratický režim do nějakého ústavního rámce.
Již proto, že ústava jako základní zákon státu mající mimo jiné za úkol zabránit 
jeho změně na stát mimoústavního typu, je odvolávána či rušena pouhým 
panovníkovým nařízením. Mluvíme-li tedy o „ústavním autokratismu“ máme 
tím na mysli dvojakost vztahu k „rovnoprávnosti“ českého jazyka s německým. 
Jednotlivé rakouské ústavy, jak po sobě následovaly, sice nic na oné formální 
rovnoprávnosti nezměnily, ale staly se zastřešujícím faktorem nového dělení 
obou zemských jazyků – na tzv. úřední řeč vnitřní a vnější. K tomu později 
v další kapitole.
S vývojem společnosti souviselo postavení obou jazyků a jejich rivalita.. Jak 
bylo již konstatováno, v 18. století došlo ke zhoršení hospodářské situace,  
poddanství  nabylo horších forem, stoupala moc vrchností. Němčina fakticky 
zvítězila nad českým jazykem a českému jazyku  hrozilo, že bude potlačen  
touto faktickou prioritou německého jazyka. Přesto  námi zmíněný právní 
jazykový pragmatismus funguje dál; Arbes ve shora uvedené knize cituje z 
císařského patentu č. 81 ř.z. ze dne 3.května 1853, který nařizoval, že „každý, 
kdo ucházeti se chce o místo koncepčního úředníka při úřadech soudních, má 
vykázati se, vedle ostatní kvalifikace, též znalostí jazyka slovanského neb 
vlašského a má to býti v dotyčném konkursu veřejně vyznačeno.117“
A když úředník, tak pochopitelně i soudce – podobné císařské nařízení č. 262 
ř.z. ze dne 10.října 1854 z knihy stejného autora, stanovovalo, že „každý kdo se 
chce ucházet o místo v oboru soudním a jenž mocen jiné ještě řeči v obvodu toho 
kterého vrchního soudu obvyklé, nežli té,, jež u dotyčného soudu se užívá, 
zkoušen býti má po přání svém částečně také v řeči té a že v dekretu o 
způsobilosti úřední zřejmě má být vytknuto, v kterých jazycích způsobilý jest 
úřadovati.118“

                                               
117 Jakub Arbes, Němci v Čechách  – historicko-politické rozpravy (z materiálů  k dějinám germanizace 
     v Čechách) , nakladatelství Melantrich, Praha 1946, s. 158.

118 Tamtéž, s. 158.
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To bylo také poslední nařízení, které kogentním způsobem „provádělo“ 
rovnoprávnost obou zemských jazyků  garantovanou Obnoveným zřízením 
zemským. Ale to jsme již překročili hranici r. 1848, pro kterou jsme vyčlenili 
další podkapitolu této práce.

Časově do závěru této kapitoly patří i vznik prvního politického programu 
vznikajících českých politických kruhů, který byl, jak bylo tehdy zvykem, vydán 
anonymně v Lipsku. Zmiňuje se o tom Kapras ve shora uvedené knize o 
historickém vývoji jazykového práva. Uvádí, že tyto programy vznikaly 
v souvislosti s tehdejší stavovskou opozicí, jednak měly co dělat se snahou 
připojit habsburské země k německému celnímu spolku. Nešlo ještě o politický 
program ryze český, šlo o program, který spojoval české nacionální tendence 
s austroslavistickými a jako jednu z prvních prací tohoto druhu zmiňuje Kapras 
publikaci  „Böhmens Zukunft und Österreichs Politik vom Standpunkte der 
Vergangenheit und Gegenwart“ (Lipsko 1844). Z celého programu byl 
nejdůležitější právě požadavek  rovnoprávnosti češtiny s němčinou. Zajímavá je 
informace, kterou tento spisek podává o tehdejším politickém smýšlení v
Čechách. Umírněné kruhy nazývá neznámý autor  Slavomany, radikálnější 
Čechomany. První prý chtěli s Němci vycházet, druzí bojovat. Autor polemizuje 
zároveň s brožurou F. Schuselky, známého z Havlíčkových epigramů, „Ist 
Öesterreich deutsch“? z r. 1843, která se hlásila k velkoněmeckému programu. 
Pokračováním uvedeného umírněného českého programu byla i druhá podobná 
brožura jiného neznámého autora  „Zwei Fragen aus Böhmen“ (Lipsko 1845). 
Do této anonymní literatury patřila radikálnější brožura Slovo včas o 
vlastenectví, o češtině, o národu česko-slovanském s ohledem na spolek 
německý, zvláště celní (Lipsko 1845). Autor se dožadoval rozšíření českých 
škol všech stupňů, a to i na Moravě a ve Slezsku. Konečně zmiňme Kaprasem 
uváděné publikace „Ein Böhme von einem der der edelsten Geschlecht“, rovněž 
anonymně vydanou v Lipsku 1842), dále  „Österreich und seine Staatsmänner“ 
(1842), rovněž pak „Graf Chotek und die Böhmen“, otištěných v „Revue 
österreichische Zustände auf dem Schachbrette der  Öffentlichkeit““ (1843) se 
netýkají jazykového práva, ale spíše  nálad ve šlechtických kruzích, které 
inklinovaly k „českému“ programu.

Zajímavou kapitolu o česko-německém popichování, averzi, soupeření, ale i o 
spolupráci a bezkonfliktním vztahu, napsal ve své  nedávno vydané a shora 
citované  knize  České snění  Pavel Kosatík. Tak jako ostatní kapitoly této knihy 
pojednávající o jednotlivých českých snech, se  „německá“ kapitola jmenuje 
„Sen o životě bez Němců“119. Autor sebral řadu úsloví a vzájemných obvinění, 
např.: „Kam Čech přijde, každý hřebík se před ním třese,“120 nebo v Žatci byl 
dlouho ukazován nápis na hradební zdi: „Tenkrát Němec Čechům přeje, když se 

                                               
119 Pavel Kosatík, České snění, Torst 2010, s. 238 - 265.

120 Srovnej popřevratové nápisy v rakouských a německých obchodech počátkem  90. let „Češi, nekraďte tady“.
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had na ledě hřeje.“ Jak autor uvádí, tak v době kdy protiněmecké básně 
Rukopisů vznikaly (jako falza), se však českoněmecký poměr rovnal idyle. „V 
období tzv. bohemismu, rámovaného časově z jedné strany koncem 
napoleonských válek a z druhé revolučním rokem 1848, se za rozhodující 
mezilidské pojítko ještě považoval vztah k řeči a národu, ale spíš to, že lidé žijí 
v téže zemi; skutečnost, že obyvatelé nějakého území mluví dvojím jazykem, se 
zdála méně významná než kvalita pospolitosti, která v zemi vznikne. V českém
prostředí se nikdy příliš nečetla díla německých literátů této doby, kteří čerpali 
náměty z českých dějin; dnešní i velmi letmé zalistování v nich však stačí k tomu, 
aby si člověk uvědomil, do jaké míry bylo takto zemsky chápané „češství“ pro 
tehdejší německé autory samozřejmé“.
Kosatík zmiňuje německého básníka Karla Egona Erberta, který zdramatizoval 
pověsti o dívčí válce a o Břetislavovi a Jitce, Clemens Brentano psal o založení 
Prahy, Adalbert Stifter o bratrském poměru Čechů a Němců na počátku 
středověku, Franz Grillparzer zase o kněžně Libuši a Přemyslu II. Otakarovi, 
básně o českých husitech skládali Moritz Hartmann a Alfred Meissner a o 
Bolzanově snu o vytvoření jednoho národa se zmiňujeme na jiném místě. 
Myšlení a psaní těchto německých intelektuálů bylo vedeno jedním motivem, 
který nejvýstižněji vyjádřil Josef Mathias Thun: „Vždyť jsme všichni děti jedné 
matky, byť máme rozličné otce, všichni jsme ale z Čech.“121

Zdá se, že tou „zlatou“ dobou česko - německých vztahů bylo období před 
r.1848, ono již zmíněné období bohemismu. Bylo to pochopitelné a budeme o 
tom dále psát, teprve r. 1848 dojde ke zrození moderního nacionalismu a tím i  
moderní česko – německé animozity. Ale ještě před tímto časovým mezníkem 
existuje doba, kterou popisuje Josef Bojislav Pichl ve svých pamětech.122Tam 
líčí jak před r. 1848 posedávali v pražských kavárnách čeští a němečtí politici, 
vůdci obou stran, pozdější nepřátelé F. Palacký a K.E.Ebert, Chmelenský a 
Čelakovský s Gerlem a Glaserem, Tomíček a Tyl s hrabětem Schirdingem. 
Jejich tehdejší spory se nevedly o používání jazyka, ale spíše jen o historická 
práva českého národa. Přes varování filosofa Augustina Smetany, že „svobodné 
národy se nemohou nenávidět“123 se rozhořel nacionální boj, který nejlépe 
vyjádřil Karel Havlíček: „Umřeš ty, nebo já, neumřem oba dva, kdo vyhraje 
bude pánem, zazpívá druhému amen a pak ho pochová.“124 Český radikalismus 
podněcoval  revolucionář Emanuel Arnold: „Půda, na které žijeme, jest naším 
potem vzdělána a každá píď její krví praotců našich pro nás zakoupena; naproti 
čemuž Němci později co příchozí jen do země se vedrali; by ji jako kanci zryli a 
kořen její z hloubi vyžrali, a takž je ta krásná země jedině Čechů, jim od předků 

                                               
121 Pavel Kosatík,České snění, Torst 2010, s. 242..

122 Josef Bojislav Pichl, Vlastenecké vzpomínky, Praha 1936, s. 79.
123 Pavel Kosatík, České snění, Torst 2010, s. 244..
,
124 Karel Havlíček Borovský, Loučení  Čechů od  německé  říše, Dílo I, Praha 1986, s.280.
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slavných mořem krve a slzí uchované dědictví.“125 Arnold se z protiněmeckých 
radikálů vyjádřil nejpregnantněji, Němci jsou vinni vším – mohou si vybrat, buď 
se naučí česky, anebo odejdou. Arnold nebyl sám, podobně psal v polovině 19. 
století básník Rudolf Mayer, jak jej cituje P. Kosatík: „Dokud naše hory stanou, 
dokud srdce naše bije a v něm k vlasti city planou, nezhubí nás Němců zmije“.126

Mezi autory protiněmeckých výroků byla i Božena Němcová, což vzhledem 
k jejímu zanícenému češství nepřekvapuje. V dopise příteli Janu Dlabačovi 
napsala: „Řádná revoluce na ně a Češi ať se seberou a vyženou je přes hranice, 
kam patří, beztoho z českého tuku a mozolů bohatnou a celé okolí tělesně a 
duševně zkazí.“127 A  jakoi další čeští básníci jako např. Vítězslav Hálek nebo 
Adolf Heyduk nebo spisovatel Josef Holeček dávali průchod své protiněmecké 
averzi.

Nezměnila se ale jen rétorika českých intelektuálů, začala se měnit i doba. 
Především jsme se ocitli v období  „ústavního autokratismu“, kdy diferenciace 
úředního zemského jazyka na formu vnitřní a vnější  porušovala zásadu 
rovnoprávnosti obou jazyků. Rovnoprávnost sice formálně existuje dál, je však 
modifikována onou vnitřní a vnější formou. Toto rozdělení bylo způsobeno 
především úpadkem českého jazyka v době paralelního vývoje rakouské 
byrokracie, „restrukturalizací“ českých úřadů na úřady česko-rakouské a později 
již jen na rakouské. Podrobnější výklad vzniku této nerovnoprávnosti a 
politický boj za její odstranění, který se stane těžištěm této práce, je obsahem 
další kapitoly. My však ještě zmiňme, že český prvek v habsburské monarchii 
právě v druhé polovině 19. století začíná výrazně posilovat po stránce 
ekonomické a demografické. Mnozí Němci v českých zemích se začínají obávat, 
že je český živel tímto způsobem vytlačí nebo alespoň  zbaví politické moci.
S dobou se měnila i rakouská, později rakousko-uherská monarchie. „Jejím 
představitelem a hlavním tmelem  po celé 19. století až do roku 1918 zůstávala 
habsburská dynastie. Její dřívější španělsko - italsko - francouzská kulturní 
orientace (před polovinou 18. století) byla od dob Marie Terezie a Josefa II.
vystřídána  převážně německým zaměřením. Od r. 1815 se však habsburská 
politika dostávala často do ostrého protikladu vůči zájmům německého 
národního hnut. Celořímské tendence v monarchii byly dlouho v podstatě 
totožné s věrností k dynastii a císaři.“128

V této práci bylo několikráte řečeno, že český jazyk doplatil na centralizační 
tendence Marie Terezie a Josefa II., když jim k nim z pochopitelných důvodů 
jazykově posloužila němčina. Čeština se však zachránila, paradoxně i za 
přispění německých učenců a intelektuálů a posléze když centralizace nedosáhla 
svého úplného cíle, tak slovy autora již citovaného: „ v porevolučním režimu 50. 

                                               
125 Emanuel Arnold, Děje husitů se zvláštním ohledem na Jana Žižku, cit.in: J.Kočí:Emanuel Arnold, Praha     
1964, s.23.
126 Pavel Kosatík, České snění, Torst 2010, s. 244.

127 Božena Němcová, Korespondence I, (1844-1852), Praha 2003, s.149. 
128 František Graus, Naše živá a mrtvá minulost, esej Jiřího Kořalky , Národ bez státu, Svoboda 1968, s.141.
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let 19. století habsburská politika se vzdala nadějí na zformování jednotné 
rakouské státnosti, poskytla monarchie relativně příhodné podmínky pro 
hospodářský, sociální a kulturní vzestup celé řady národních společností. 
V každém případě – po roce 1867 jen v neuherských částech monarchie – byly 
tyto podmínky příhodnější než v jiných mnohonárodních státech. Byl to jistě 
v daleko větší míře důsledek mocenské slabosti než dobré vůle vedoucích kruhů 
habsburské monarchie, ale by jednostranné tento fakt přehlížet.“129

                                                            

                                               
129 František Graus, Naše živá a mrtvá minulost, esej Jiřího Kořalky , Národ bez státu, Svoboda 1968, s.141.



77

ČESKÝ  A  NĚMECKÝ  JAZYK  V RAKOUSKU  DO ROKU 1918.

1.1 Rok 1848
Již v roce 1816 pražský filosof německo-italského původu Bernard Bolzano 
definoval jednotný politický národ v zemích Koruny české jako národ o dvou 
větvích – české a německé. Obě tyto větve měly podle jeho představ 
spolupracovat na zdokonalování společnosti. Bolzano si byl vědom toho , že 
nejde jen o dvě národnosti, ale i o několik způsobů vlastenectví – celoněmecké, 
rakouské  a české  teritoriální. Bolzanova modernost spočívala v tom, že chápal 
dvojjazyčnost jako přednost, a ne jako nedostatek. Rozpor jazykový, mnohdy i 
sociální, měl být překonán křesťanským cítěním podle jeho výzvy: „Pryč tedy s 
takovou překážkou! Češi a Němci, musíte tvořit jeden národ, můžete být silnými, 
jenom když se vjedno přátelsky spojíte. Musíte se považovati za bratry a 
bratrsky se objímati. Naučiž se každý řeči svého druha, by se mu takto rovnějším 
stal. Pověz, každý svá ponětí, své vědomosti druhu svému bratrsky a zúplna.“ 130

Teorie bohemismu nezůstala jen teorií – „historicky a teritoriálně zaměřený 
bohemismus dospěl ke svému největšímu rozšíření ve společenských kruzích 
šlechty v čechách jako ideologická opora aristokratického nesouhlasu s 
centralizačními opatřeními rakouského státu.“131To byl však již bohemismus 
zemský jako výraz politického postoje, nikoli bohemismus Bolzanův, který jej 
chápal jako dvojjazyčnost příslušníků jednoho národa.
Představa Bolzana se nenaplnila a nenaplnila se ani vize dalšího politického 
myslitele Huberta Gordona  Schauera132, který přišel s provokativní otázkou, 
nebylo-li by lépe pro malý národ, aby se stal  součástí národa velkého 
(německého) a tím si uvolnil veškerou energii a kapacity, jinak stravované 
bojem za svoji emancipaci, pro spoluvytváření kultury velkého národa. 
Nastupující rok 1848 a probuzený nacionalismus ukázaly, že ani jedna z těchto 
vizí nebyla do budoucna možná. Nacionalismy obou národů se totiž začaly 
vyvíjet různě a různé byly také politické aspirace obou národů. Ale i Němci 
v monarchii se začali dělit. Pro mnohé byl nacionalismus cestou k ještě většímu 
německému celku, než byla habsburská říše.  Spojení, ani pohlcení nemohlo být 
programem. Pozvolný český nacionalismuss projevy loyality trůnu bude 
konfrontován s trůnem a s nacionalismem velkoněmeckým směřujícím 
k vytvoření velkého Německa. Takového soupeře nebude  však  moci rakouská 
říše přežít.

                                               
130 Bolzano, Erbauungsreden, Band 2, s.155, převzato Jiří Kořalka,  Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-
    1914, Argo 1996.
131 Jiří Kořalka, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815 – 1914, Argo 1996, s.42.
132 Český spisovatel, literární kritik a publicista. Proslavil se polemickým článkem  „Naše dvě otázky“, který 
     vyšel jako úvodník v prvním čísle Masarykovy  a  Herbenovy  revue „Čas“ 20. prosince 1866, kterou o 70 
     let později předložil české veřejnosti – tentokráte  vycházející nikoliv z jednoty dvou národů, ale z pohlcení 
     jednoho národa druhým.
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Vztah českého a německého národa v Rakousku se rokem 1848 dostává do nové 
fáze; česko-německá otázka se v několika ohledech ocitá v předělu svého vývoje 
a svým významem nezaostává za vlastním významem revolučního roku 1848 
jako takového. Jaké je postavení českého jazyka v době probuzení 
nacionalismu ? Jakou úlohu hraje a bude do budoucna hrát jazyková otázka 
v kontextu českých zemích a v Rakousku zvláště a v Evropě vůbec ? Především 
je třeba konstatovat, že jazyková otázka v českých zemích byla součástí 
jazykových otázek těch národů, které začaly aspirovat na svoji autonomii, 
samostatnost a vytvoření vlastních států. Rakouská mnohonárodní říše byla 
jakousi laboratoří133, ve které jazyková otázka hrála vždy hlavní úlohu. Podle 
Arnošta Gellnera  „je nacionalismus snaha  cílící k tomu, aby se sídelní oblast 
určitého jazyka stala i samostatnou politickou jednotkou.“134 České země, jak 
vysvětleno v předchozí kapitole, byly stále více zapojovány do mnohonárodní 
monarchie, prošly i procesem germanizace a paralelně s ní, i procesem svého 
národního probouzení nazvaného národním obrozením. Důležité bylo, zejména 
pro později vzniklé politické pretenze, že ani centralizace, ani osvícenské 
reformy a germanizace nezničily existenci „českého historického práva“, a 
dokonce ani stále přežívající státnost zemí Koruny české. V polovině 19. století 
tak v západní části rakouské monarchie sílí latentní napětí vytvářené snahou 
vznikajícího českého národního hnutí dát mu za obsah české státní právo  
v konfrontaci se snahou německého obyvatelstva dosáhnout  jazykově 
německého charakteru celého rakouského státu a jeho pozdějšího zapojení do 
budoucí německé říše. Tomu sekundoval nejen stále existující, ve své 
obrozenecké podobě  již i oživený a modernizovaný český jazyk, ale i jeho 
přežívající obřadní protokolární forma používaná např. při korunovacích.135 Její 
význam však nelze přeceňovat, není pochyb o tom, že „obřadní čeština“ jen 
spoluvytvářela iluzi o češtině jako „státním jazyku.“ Český jazyk ale  zůstal 
markantem národní svébytnosti  a  jak ukáží  jazykové boje v druhé polovině 19. 
století, i hlavním nástrojem pro získání národní a politické emancipace, jakožto 
základu budoucí státnosti.Poznámka V českých zemích se v té době mluvilo 
německy , i česky, ale i tzv. „küchelböhmisch“, jazykem, který bychom dnes 
označili za „Basic German“, takže v podstatě neexistoval problém nemožnosti 
komunikace. Protože se to vše odehrávalo v prostoru, který později dostal 
označení „Mitteleuropa“ ( jehož byly české země součástí), promítaly se do něj 

                                               
133 Rakouský socialista Viktor Adler nazýval rakousko-uherskou monarchii „experimentální komorou světových 
dějin. Převzato: Kristina Kaiserová -Jiří Rak, Nacionalizace společnosti v Čechách , Ústí n/Labem, 2008, s. 7.
134

Tamtéž, s.8. Autoři upozorňují, že „…tento proces probíhal v celé Evropě a nemohl se pochopitelně vyhnout 
ani Rakousku. Zatímco např. ve Francii probíhal formou jednotné centralizační politiky usilující spojit všechny 
obyvatele státu v jednotný stát na nedělitelném území při potlačení regionálních jazyků (provensálština, 
bretonština, baskičtina), v jiných částech Evropy docházelo ke spojování území a státečků obývaných  stejných
nebo podobným jazykem, (Italie, Německo), a konečně, jako např. v rakouské říši, cestou separace za dosažení 
autonomie nebo úplné samostatnosti.“

135 1791,1792 a 1836
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protikladné tendence obou národů. Jak uvádí Václav Makrlík “136, ,  „…české 
ani německé národní obrození nebylo až do poloviny 19. století  hnutím 
nacionalistickým. U Čechů se zaměřovalo spíše na jazykovou a kulturní obrodu, 
zatímco u Němců se projevovalo převážně liberálně osvícenecky, byť i s prvními 
projevy touhy po německém sjednocení. Tak se v podstatě na obou stranách 
utvářel moderní demokratický národ jako protiklad s feudalismem ustupujícího 
stavovského, respektive elitářského chápání národa.“
Tomu také odpovídaly  občanské aktivity  první poloviny 19. století, máme tím 
na mysli např. založení „Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách“( 1833),  
vzdor svému názvu první politické organizace, která spojila českou buržoasní 
inteligenci s českou stavovskou opozicí a  pražskou německou buržoasií. Byl to 
v té době jediný povolený český spolek. Hospodářské spojenectví se stalo otcem 
myšlenky skutečné  jazykové rovnoprávnosti a politický důraz ji dodával tajný 
politický spolek REPEAL, středisko českého politického radikalismu spojené se 
jmény Karel Sabina, Emanuel Arnold, Vilém Gauč, Vincent Vávra-Haštalský, 
L. Ruppert  a Knedlhans Liblínský a jinými. REPEAL vznikl pod vlivem 
Havlíčkových „Pražských Novin“ a z původní hospodské společnosti  se 
přeměnil v jakousi líheň českých politiků, když v důsledku politické radikalizace 
z něj záhy odejdou jeho němečtí členové. Další takovou základnou, ještě však 
významnější se stane v r. 1845 založená Měšťanská  Beseda, mající za cíl 
vybudování českého školství a vytvoření české kultury. I tato, dnešnímí slovy –
občanská iniciativa, převezme v r. 1848 a po něm politickou úlohu, což jasně 
signalizují jména jejích členů: Dr. František A. Brauner, Jan Arnold, Dr. Josef 
Frič a Dr. František Ladislav Rieger, Alois Pravoslav Trojan a F. Palacký. Proti 
němu vzniká na německé straně 9.dubna 1948 vídeňský „Verein der Deutschen 
aus Böhmen, Mähren und Schlesien zur Aufrechthaltung  ihrer Nationalität“ 
vyjadřující program Němců v českých zemích  s cílem státoprávního splynutí 
Rakouska s Německem. Bezprostředním důvodem jeho vzniku je  kabinetní list 
císaře z předchozího dne, (o kterém dále), který otřásl privilegovaným 
postavením němčiny a Němců v českých zemích slibem jazykové 
rovnoprávnosti v českých zemích.
Představa obligatorního učení se druhému zemskému jazyku v Čechách a 

obsazení úřadů v celé zemi jen úředníky znalými obou jazyků byla pro 
představitele tohoto spolku a všechny Němce zcela nepřijatelná. Stejně tak 
požadavek, aby úředník v Čechách ustanovený, byl také v Čechách zrozený. 
Tento program českých Němců ve Vídni se zakrátko stal i programem českých 
Němců v Praze, v severních Čechách a i jinde. A také  ideovou oporou celého 
německého „contra jazykového programu“ až do vzniku republiky v r. 1918. 
Češi svým způsobem tedy přispěli k probuzení německého nacionálního hnutí, 
zejména svojí bojovností, k čemuž přispěl i kolaps habsburské ústřední autority 

                                               

136 Václav Makrlík, Češi a Němci – studie proveditelosti společných dějin a budoucnosti, nakladatelství Ideál,  

     Praha, 2009,  s. 187 – 188.
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a liberální hnutí za německé sjednocení po celé střední Evropě. To samozřejmě 
vedlo v dubnu 1848 i k rozchodu  reprezentantů české a německé strany 
v Národním výboru, který se stal de facto českou vládou. Němci (  pro 
zjednodušení používáme tento termín jak pro německy mluvící, tak i 
s Německem se identifikující obyvatele) si proto musí vytvořit nové vedení, 
kterým se stává Konstituční spolek (Constitutioneller Verein).137 Při  výkladu  
historie vývoje  jazykového práva s odkazem na r. 1848, se budeme se zabývat 
především touto otázkou; ovšem neoddělitelně  spjatou s  politickým významem 
tohoto  předělu - nikoli jeho politickým vývojem. Vztahem Čechů a Němců 
v tomto roce a v událostech kolem něj se zabývá celá řada jiných historických a 
publicistických prací.138 Mezi německými historiky, kteří věnovali pozornost 
tomuto období, patří i již v předchozí kapitole zmíněnýJosef Pfitzner139, např. 
ve své práci „Zur nationalen Politik der Sudetendeutschen in den Jahren 1848 -
1849“140 Známé mnichovské Colegium Carolinum se s prof. Böslem podílelo na 
vydání publikace „Handbuch der böhmischen Ländern“, glosovanou z české 
strany profesorem Karlem Malým z PF UK. Součástí této „příručky“ jsou i 
partie „České země v habsburské říši od r. 1848 do r. 1919“ s podtitulem 
„Buržoasní nacionalismus a vytvoření průmyslové společnosti“ a „První světová 
válka a vznik ČSR 1914-1919“, jejichž autory jsou prof. Prinz ze Saarbrückenu 
a prof. Birke z Duisburgu.                            
Zajímavou a objektivní prací, protože nenapsanou ani z jedné, ani z druhé 

strany, ale americkým historikem Gary B. Cohenem je práce „Němci v Praze 
1861 – 1914“,141 kde se podrobně zabývá i situací Němců před r. 1848 a v něm. 
když mimo jiné uvádí, že zdaleka ne všechny německy mluvící Pražany je 
možno před r. 1848 považovat za Němce v nacionálním slova smyslu. Cohen si
všímá jednoho zajímavého momentu, který byl doposud (a zřejmě musel) být 
opomenut historiky českými, i německými, že  bouřlivé události  r. 1848 
vyvolaly  pro obyvatele Prahy nutnost rozhodnout se pro jeden nebo druhý 
národ. I když na zrod národních společností si musíme po r. 1848 ještě počkat, 

                                               
137

Později Německý klub, ještě později německé Kasino, jako obdoba Měšťanské Besedy.

138 Na české straně jsou to starší práce Tobolkovy, především  Politické dějiny českého národa 1848 - 1918, 
knihy Roberta Maršana Revoluce 1848 v českých zemích a Češi  a Němci r. 1848 a boj o Frankfurt, K.J.Beneš: 
Rok 1848 v projevech současníků, A.Klíma Rok 1848 v Čechách, Revoluce 1848 v českých zemích, J. Polišenský 
Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku, Josef J. Toužimský Na počátku nové doby, Praha 1898, František Roubík 
Český rok 1848, Praha 1948.a řada dalších. Přehled těchto starších prací je uveden  v knize Otto Urbana Česká 
společnost 1848 – 1918, Praha 1982 . Na německé straně  zmiňme z četných děl např. práce J.A. Helferta  
Geschichte Österreichs vom Ausgangs des Wienerreichischen Revolution im Zusammenhange mit der 
mitteleuropäischen Bewegung der Jahre 1848 – 1849 I –II nebo Geschichte Österreichs vom Ausgange des 
Wiener Oktober Aufstandes 1848  I-IV, Geschichte Böhmens od Kurta Bachmana, dále stejnojmennou knihu 
Kurta Beera, pak Die böhmische Tragedie  Hermana  Müncha  a  Monolog  über Böhmen Willyho Lorenze. Oba 
tito poslední  autoři jsou natolik objektivní, že větší vinu na neblahém vývoji vztahu obou národů dávají 
Němcům.
139 Josef Pekař jej oceňoval jako německo-českého  historika, který měl velmi dobré vztahy s historiky českými.
140

Z Jahrbuch des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen III., 1930-1933, s. 210-243, převzato 
Gary B. Cohen Němci v Praze 1861-1914, Praha, 2000 s.7.

141 Gary B. Cohen, Němci v Praze 1861 – 1914 , Praha, 2000, s.8



81

tak tento rok  vytyčil první „národní“ delimitační linii mezi oběma 
dominujícími národy v Rakousku. Zmíněná práce je natolik moderní a zajímavá, 
že se u ní musíme na moment zastavit. Autor jakoby plnil úlohu „advocata  
angeli“, když uvádí:“…zatímco dříve byl německý kapitál výhradně 
v německých rukou, v posledních letech vznikal také český. Kdokoli se pražskými 
ulicemi procházel s pražskými ulicemi, patrně potvrdí, že elegance a vkus nejsou 
v žádném případě privilegiem německých dam, a že existuje již české „jeunesse 
doreé“. Zkrátka celkově je vidět zázračný vzestup českého národa a zasvěcenci 
si uvědomí, že je nejen zázračný, ale i mocný.“142

Cohenova práce je cenná tím, že dosavadní černo-bílou stupnici česko-
německého poměru rozšiřuje o další odstíny, o stupně „šedi“, když upozorňuje 
na to, že kolem poloviny století mnoho usedlíků v Praze mluvilo německy, aniž 
se individuálně nebo skupinově cítli být Němci. Jakkoli byla 30.- 40. léta 19. 
století  ještě dobou německé hegemonie, jak to Cohen dosvědčuje sčítáním 
obyvatel  z r. 1846.143 Jestliže podle Cohena počátky průmyslového rozvoje na 
konci 18. století a začátku 19. století vedly k formování německé buržoasie a 
německých vyšších vrstev, které od českého obyvatelstva oddělovalo jejich 
společenské postavení a  zaměstnání a Praze daly ráz německého města, pak šlo 
jen o nátěr, kterého se Praha v následujících letech rychle zbavila. 
Národohospodář Friedrich von Wieser, pražský Němec napsal: „Praha nebyla 
před r. 1848 německým městem. Snad se jím mohla jednou stát, kdyby do toho 
nepřišlo české národní obrození. Praha jako celé Rakousko byla v předchozí 
době pod německým vedením. Vládnoucí třídy byly výlučně německé. Čechům, 
kteří získali vzdělání, bylo vštěpováno, že se mají stát Němci. Posilovali 
„německou společnost“, ovládali město a byli vnějším světem pokládáni za celé 
město.“144 Jak Cohen uvádí, jazykový zmatek vedl někdy až ke kuriosním 
situacím, když  např.  v srpnu 1848  v Teplicích na sjezdu representantů všech 
německých pospolitostí z Čech, musel jeden z pražských Němců delegátům 
rozpačitě vysvětlovat , že není možné spočítat všechny Němce v Praze, či vůbec 
říci, zda jsou Němci nebo ne. Bylo tomu proto, že existovali „dvojí Němci“. 
Obyvatelé „jenom“ německy mluvící a naproti jim skuteční Němci, tedy takoví, 
kteří nejen německy mluvili, ale měli i pocit německé identity. Ti jen německy 
mluvící se cítili být spjati s osobou panovníka a jeho říší, nikoliv ale 
s německým národem. Jejich vlastí byly Čechy v Rakousku. Ale i identifikace 
s němectvím byla povýtce více kulturní, než politická. Samozřejmě, bylo to i 
tím, že Německo jako stát ještě neexistovalo a státem německého charakteru 
(vedle států a státečků – dědiců římské říše) bylo jen Rakousko. Cohen se 

                                               
142 Gary B. Cohen, Němci v Praze 1861 – 1914 , Praha, 2000,  s 9.

143 Tamtéž,  „Z křesťanského obyvatelstva žilo v Pražských historických čtvrtích Starém městě, Novém městě, 
Malé straně a Hradčanech   66. 046 Němců, 36.687 Čechů a 6. 400 Židů žilo v ghettu. Ti ovšem mluvili většinou 
tzv. „Mauscheldeutsch“, regionálním židovským dialektem. I tato jazyková stratifikace je ale nepřesná, 
existovalo mnoho obyvatel Prahy, kteří mluvili oběma jazyky, stejně tak jich bylo mnoho ze smíšených manželství 
a bylo obtížné  určit, „kdo je kdo“, pokud se dotyčný neidentifikoval sám, s.15.
144 Gary B. Cohen, Němci v Praze 1861 – 1914 , Praha, 2000, s.17.
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pokouší vysvětlit i onen „český zázrak“, když uvádí, že německy mluvící a 
německy cítící živly v Praze nerozvíjely ve 40. letech  výrazné německé 
nacionalistické tendence srovnatelné s českými. Omezovaly se na liberální, 
politické a intelektuální cítění jako na formy českého zemského patriotismu, 
které vydávaly za zájem všech lidí v království a požadovaly autonomii a 
rozvíjení obou kultur. Jejich čeští oponenti však v téže době mobilizují stále 
větší počet svých stoupenců a snaží se identifikovat s vlastním národem a jako 
Češi požadují stále více práv ve státu a společnosti. To samozřejmě revoluční 
rok 1848 urychluje. Neexistující zápolení v politické a ekonomické ve státě a ve 
společnosti před tímto rokem přechází do soupeření, ve kterém se česká strana  
snaží  dosáhnout  identity na bázi národní a skupinové solidarity.
Habsburkové po zavedení  nové formy  svého soustátí - rakouského císařství v r. 
1806, se od r. 1848 ocitají v nezáviděníhodné situaci. Na jedné straně se snaží 
pokračovat, tentokráte již pod trochu jiným kabátem, ve vytváření své právně 
jednojazyčné říše, na druhé straně se ocitají v defensivě  proti politickým a 
jazykovým požadavkům řady svých národů. Je zřejmé, že k vyřešení všech 
problémů bude  Rakousko potřebovat několik desítek let – nakonec, jak se ukáže 
– nebude stačit ani těch  100 let.
Není pochyb o tom, že rok 1848 díky svému revolučnímu charakteru je 
předělem pro zkoumání  několika otázek ve vztahu české a německé národnosti 
v Čechách, či jinak řečeno německé menšiny a české většiny. Vedle politické 
změny – sebeuvědomění a revolučního vystoupení české většiny, má tento rok 
význam i pro  jazykové právo, které rovnoprávně zakotvuje český jazyk v  
Obnoveném zřízení zemském, ale do skutečné rovnoprávnosti má ještě daleko. 
Ukazuje se, a od r. 1848  díky vznikajícímu politickému životu ještě  zřetelněji, 
že nastávající střet mezi podřízenou českou většinou a nadřízenou německou 
menšinou, se povede především v jazykové oblasti – bojem o  faktické 
zrovnoprávnění českého jazyka s jazykem německým. Úsilí o naplnění  českého 
jazykového  práva je totiž jen nejdůležitějším aspektem české a německé 
politiky druhé poloviny 19. století v době formování obou národností ve 
fenomény moderní politiky. V této souvislosti je nezbytné sledovat vývoj 
českého jazykového práva paralelně s vývojem vztahu obou národností a jeho 
politickou reflexí, a to v období let 1848 – 1918 a potom v letech 1918 – 1939. 
Postavení obou národností se totiž v obou historických epochách diametrálně liší 
a tato protikladnost má svůj základ právě v desetiletích po r. 1848. Z tohoto 
pohledu je důležité si všimnout i údajů o národnostním složení obyvatelstva ve 
40. a 50. letech 19. století, jak je ve své práci „Der nationale Besitzstand  in  
Böhmen“ uvádí Dr. Heinrich Rauchberg ve své práci publikované v r. 1925.
Protože těžiště jeho vlastní  práce spočívalo v posledních desetiletích tohoto 
století, jsou údaje pro rok 1846 jím převzaty  z několika prací různých autorů:
                                            
                                                    Němci:                        Češi:                   Židi:
Schnabel:
Tafeln zur Statistik                 1.828,105                       2.527,339                  -         
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von Böhmen

Schmalfus:

Die Deutschen                        1.713,642                       2.634,320                 -
in Böhmen 

Strider:

Germania, III.Teil                    1.727,950                      2.549,975               70.077  

Hain:

Handbuch der Statistik          1.679,151                     2. 598,744               70.037
des Österreichischen
Kaiserstaats 

     
Jireček: 
Etnographische Übersicht    1.599,257                      2.722,174                  -
des Königreichs Böhmen 

Pro srovnání je možno uvést údaj z r. 1851, rovněž  převzatý  z Rauchberga:

Czörnig:                               1.693,832                    2.722,174                -
Etnographie 
der österreichischen
Monarchie

Tyto údaje dokumentují posilování českého živlu na úkor německého. 
„Právě toto posílení českého živlu povede k vytvoření dvou základních koncepcí 
pro úpravu národních poměrů. Ke koncepci separatistické, která bude 
prosazovat správní rozhraničení odpovídající pokud možno jazykové hranici a 
personální, která se snažila udržet jednotu zejména Čech a v nich prosadit 
dvojjazyčnost úřadů.“145 Zatímco německé správní útvary měly být 
jednojazyčné, pak české kraje měly být dvojjazyčné, a to se značnými výsadami 
němčiny. Záměrem bylo v uzavřeném německém území české menšiny 
germanizovat.

                                               
René Petráš, Helena Petrův, Harald Christian Scheu, Menšiny a právo v České republice, Auditorium Praha 200, 

s. 47.
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Diskrepance mezi formálním postavením jazykového práva a jeho faktickou 
možností uplatnění bylo ovlivňováno mnoha faktory. Především jednotlivými 
osobnostmi v čele říše, tím myslíme nejen osoby panovníků, ale i těch 
byrokratů, kteří u dvora hráli rozhodující roli a potom všemi těmi obdobími, kdy 
napjatá období byla vystřídávána obdobími přátelského soužití, napětí 
spoluprací, kdy vzájemné ovlivňování, splývání, asimilaci střídalo rozdělování a 
izolace. Bylo by jistě zajímavé se zabývat otázkou, proč nedošlo ke vzniku 
jednotného národa švýcarského typu se dvěma jazykovými formami, ale protože 
v tomto případě jde o zkoumání otázek historických, politických, 
sociologických, psychologických, teologických a dalších – není možno se touto 
otázkou zabývat v této práci. Snad stačí konstatovat, že  přes všechnu 
centralizaci a germanizaci, nikdy nedošlo ke vzniku rakouské identity  u „národů 
semklých kolem rakouského trůnu“, a pokud k ní došlo, bylo to jen ve špičkách
a vyšších vrstvách rakouské byrokracie, armády, duchovenstva a příslušníků 
dvora. Je ovšem nutno rozlišovat mezi „identitou“ a „loyalitou“. Nedošlo 
opačnému, který jsme již několikráte zmiňovali, a to ani v průběhu 19. století. 
K vytvoření jednotné „bohemistické“ národnosti ! K ní bylo nejblíže 
v některých šlechtických rodinách, ve kterých se běžně mluvilo vícero jazyky, 
především však česky a německy. Kristina Kaiserová a Jiří Rak ve své již 
zmiňované knize o nacionalizaci společnosti v Čechách považují za definitivní 
odmítnutí této národnosti polemiku Jakuba Malého s hrabětem Jindřichem 
Matyášem Thunem o jeho brožuře „Der Slawismus in Böhmen“, ve které hrabě 
Thun vyjádřil názor, že se nepovažuje ani za Čecha (ein Tscheche), ani za 
Němce (ein Deutscher), nýbrž za „ein Böhme.“ V této souvislosti  zmiňují i  
návrh na úplnou čechizaci země pocházející z tohoto rodu, konkrétně od 
příbuzného, výše zmíněného Thuna, hraběte  Lva Thuna z děčínské větve rodu.  
Tento budoucí konzervativní politik se podrobněji věnoval česko-německé 
otázce a došel k názoru, že každá dvojjazyčnost  znamená nebezpečí i pro stát.  
V Čechách, jak soudil, je toto nebezpečí tím větší, že jazyková hranice není jen 
geografická, ale také sociální. Ovšem tento bohemismus chápal Thun jen jako 
předstupeň budoucí  jazykové jednoty – české. Nejprve v srdcích, později 
v přijetí českého jazyka ! Názor z pohledu této strany – jistě pozoruhodný. 
Nebyl ovšem ojedinělý, objevuje se i později.
Postupné stmelování habsburského soustátí mělo na druhou stranu za následek i 
určitou stabilizaci vývoje poměrů obou skupin obyvatelů v českých zemích. 
Negativem byla skutečnost, že období  josefinismu rozhodlo uvedený spor ve 
prospěch německého živlu. A zde je nutno souhlasit s názorem historika a 
politika Kamila Krofty, že „přes ohromné úspěchy němectví, se toto nestalo 
nikdy v Čechách vedoucím činitelem politickým, jenž by byl dovedl vtisknouti 
dějinám této země pečeť své národní osobitosti.“146 A dodejme, že to platilo i 
obráceně – český jazyk se udržel, nikdy německému nepodlehl, nakonec se 

                                               
146 Kamil Krofta, Němci v Čechách, Praha, 1927, s. 20.



85

obrodil a v průběhu druhé poloviny 19. století začal bojovat o své místo na 
slunci.
Bližší zkoumání této otázky by ukázalo, že se nestačí zabývat jen otázkou 
jazykovou, ale i sociologickou – především vztahem obou etnik. Zabýval se tím 
Miroslav Hroch147 , který použil jako základ pro zkoumání této otázky staré 
české kroniky. Zjistil, že nacionální aspekty politiky císaře Josefa II. nebyly na 
venkově příliš vnímány, což je pochopitelné vzhledem k prvořadému zájmu o 
aspekty sociální jeho reforem. Došel k závěru, že až na rychtáře Vaváka česká 
etnická identita nebyla jednoznačně založena na vědomí rozdílu, či dokonce 
odporu proti tuzemským Němcům. Vavák byl však podle Hrocha již příliš spjat 
s pražským vlasteneckým prostředím, takže již nebyl  typickým představitelem
venkovského kronikářského prostředí. Jak M. Hroch uvádí: …“Příznačné pro 
Vaváka je, že nezveřejnil nejvýraznější  část projevu, který přichystal r. 1792 
pro korunovaci Františka II. Zde si stěžoval, že se u úřadů a soudů hovoří a píše 
německy, „jako bychom ne ve vlastní zemi, ale někde u cizích národů zajati byli. 
Pokud mládež chce jít na vyšší školy, musí zavrhnout řeč svou vlastní a zdlouha 
a těžce přecházet k vyššímu vzdělání““.148

Závěrem svého zkoumání dochází  M.Hroch k závěru, že se „české etnikum 
během  2. poloviny 18. století  uvědomovalo a definovalo ve vztahu ke dvěma 
typům zkušenosti: jednak vůči nepřátelským, etnicky cizím vetřelcům „Němcům 
cizozemcům“, jednak vůči německé státní a pravděpodobně i matrimoniální 
správě, tedy po sociální vertikále. Naproti tomu nemáme doklady o tom, že by se 
etnická česká identita lidových vrstev definovala po horizontále – rozdílem ve 
srovnání se sociálně stejně postaveným německy mluvícím obyvatelstvem 
Čech.“149

Samozřejmě, tato charakteristika se nevztahovala na reakci vůči centralismu a 
josefinským reformám obrozenců – vlastenců z intelektuálního, zejména 
pražského prostředí. Tito vzdělanci, vědci vytvořili jedinečnou duchovní 
atmosféru, jejímž hmotným garantem byli mecenáši z řad aristokracie. Jejich 
zaměření a směr jejich bádání je vyzbrojil patriotismem, neboť si dobře 
uvědomovali, k čemu mají výsledky jejich činnosti posloužit.Ovšem, jak 
upozorňuje M. Hroch, jednalo se  o patriotismus založený na  „osvícenském 
mravním kodexu vzdělanců“, tedy odlišný od patriotismu zemskému 
vyznávanému šlechtou. Oba patriotismy ovšem spojoval historický jednotící 
prvek – české země a jejich historie. Tato regionální sounáležitost musela ovšem 
narazit na vídeňský centralismus a tato konfrontace zpětně ovlivňovala vztah k 
dvojjazyčnosti patriotických obrozeneckých intelektuálů. „Tachovský rodák 
Gelasius Dobner dělal rovnítko mezi Bohemia a Czechia a považoval češtinu za 
domácí jazyk Čech s tím, že také „gens Moravica“ hovoří česky. Německy 
mluvícím obyvatelstvem se nezabýval. Mikuláš Voigt naproti tomu rozlišoval 
mezi Bohemus a Teutobohemus, přičemž češtinu označoval za jazyk české vlasti. 

                                               
147 Miroslav Hroch, Na prahu národní existence, Mladá fronta 1999
148 Tamtéž, s. 60 – 61.
149 Tamtéž, s. 61
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Generál František Josef Kinský považoval češtinu za mateřštinu každého 
rodilého Čecha (Böhme), ale zároveň přijímal češtinu jako jazyk kultury v 
opozici proti francouzštině. F.M.Pelcl rozlišoval „pravé Čechy“ nebo též 
„Böhmen“ od „Ne-Čechů“ nebo též „Deutschböhmen“. České království jako 
politický celek však ztotožňoval s etnickými Čechy, zatímco přítomnost Němců 
považoval za škodlivou. Budoucí existenci českého národa podmiňoval tím, že 
celá společnost přijme češtinu jako svůj jazyk.“150Tento zájem o český jazyk
vedl ke snaze o jeho povýšení, což vedlo k tzv. „obranám“, které vznikaly již od 
16. století. Známe obranu Balbínovu, ještě před jejím vydání F.M. Pelclem r. 
1775, vznikla další – Připomenutí důležité věci od  Františka Josefa Kinského
r.1773; F.M.Pelcl se vrátil k obhajobě češtiny r. 1977 v předmluvě k Příhodám 

Václava Vratislava z Mitrovic, pak r. 1783 vyšla dále zmíněná Obrana jazyka 
českého proti zlovolným jeho utrhačům od K.I.Tháma ke které se přidal jeho 
bratr Václav v předmluvě k  Básním v řeči vázané a František Faustin Procházka 
v předmluvě k Dalimilově kronice. K obranám nutno přiřadit  německy psanou 
přednášku F.M.Pelcla u příležitosti jeho nástupu jako profesora češtiny r. 1793, 
kteroužto událost vzpomenul Jan Nepomuk Rulík knížkou Sláva a výbornost 
jazyka českého. Poslední obranou vzpomínanou v odborné literatuře je rovněž 
německy psaná také nástupní řeč profesora Jana Nejedlého z r. 1801. M.Hroch 
ve své již několikráte citované studii zmiňuje, že cílem obran nebylo 
přesvědčovat nepřesvědčené, protože je četli lidé, kteří již přesvědčeni byli, ale 
spíše najít argumenty pro své přesvědčení a pro přesvědčení skeptiků. Jak 
konstatuje: „Stále se opakující argumenty obran můžeme shrnout do čtyř skupin: 
historické, jazykové, estetické a praktické. Historické zmiňovali slávu českého 
jazyka, jazyka českých králů, jazykové zase ohebnost češtiny a její schopnost 
přesného a jasného vyjádření, estetické zase její libozvučnost, krásu, bohatství 
synonym,metafor atd. Její praktičnost nešlo popřít, to si uvědomoval i dvůr, 
panovník a rakouská byrokracie. Obrany tedy zdůrazňovali především 
užitečnost češtiny jako komunikačního jazyka. Na druhou stranu bylo jejich 
nedostatkem, že nebyly provázeny dobovými literárními díly odpovídajícími 
úrovni češtiny ve srovnání s jinými jazyky. To se však již ocitáme v terénu 
hledání spisovného jazyka a historie literatury, tedy již mimo téma naší práce.
„…Nemůžeme ale vztah českého a německého jazyka, potažmo vztah 
německého a českého živlu a dodejme vztah Němců a Čechů  v průběhu 
několikasetletého vývoje  posuzovat jen jako vztah antagonistický. Další vývoj 
nedospěl poté ve 20. století jen ke střetnutí češství s nacistickým němectvím, ale 
i k obraně československého státu od německých a cizích rodů, které se obrátí 
v r.1938 s peticí na obranu českého národa na prezidenta E. Beneše, jakož i od 
těch, jejichž zástupci to učinili o rok později s peticí k prezidentu E. Háchovi. 
Z první skupiny jmenujme např. Leopolda Sternberga, W. Colloredo-Mansfelda, 
Karla Schwarzenberga a ve skupině druhé to byli Baillet-Latour, Hildprandt, 
Kálnoky, Kersenbrock, Mensdorf-Pouilly, Pálffy, Schönborn, Thun-Hohenstein 

                                               
150 Miroslav Hroch,  Na prahu národní existence, Mladá fronta 1999, s.63.
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a další. Konstatujme jen pro potřebu této části práce, že  český jazyk již  v první 
polovině 19. století natolik posílil, že se stal důležitým politickým činitelem, že 
jeho váha se podílela na vytváření politických koncepcí českých politiků. 
Uplatňování českého jazyka a tudíž i prosazování práv českého jazyka v první 
polovině 19. století nebyly ovšem z německé strany kladeny takové překážky, 
jako je tomu o pár desetiletí později. To proto, že v této době šlo spíše o obrodu 
a sebeuvědomění jazykové než politické a že prioritní role českého jazyka 
spočívala spíše ve sféře literární a mluvnické, než v politické. Teprve jeho 
vytěsňování z úřadů respektive snaha o jeho prosazení uvnitř a navenek úřadů, 
vyvolalo boj o české jazykové právo, rozumíme-li jím právní možnosti jeho 
používání. Proto také v počátcích českého politického programu v polovině 19. 
století mohla německá buržoasie  postupovat ve shodě s českou, což mělo 
ovšem i jiné důvody. Postavení německého živlu bylo zajištěno v rámci 
stávajícího establishmentu a také tím, že v předchozích desetiletích  Němci 
neprožili takové intensivní národní hnutí, byť i u nich byl silný vliv 
nacionalismu podníceného Herderovou filosofií a hnutí za všeněmecké 
sjednocení. Proto se mohli i němečtí liberálové a radikálové z řad měšťanstva a 
inteligence podílet na formulování peticí Svatováclavského výboru (mezi nimi 
vynikali Ludvík Ruppert a Uffo Horn), vyznávajíce zemské vlastenectví, což 
jim umožňovala i absence vlastního německého programu. Byl to právě Němec  
Ruppert, který byl radikálnější a revolučnější než čeští politici a který  hájil 
názor, že je třeba využít slabosti vídeňského dvora ke stupňování požadavků. 
Výrazem toho byl požadavek všeobecného hlasovacího práva. Charakteristický 
pro tento společný postup byl i dobový popěvek: “Jubelt Bruder, lasst den 
Jubeln schallen, Hoch erfreut im ganzen Böhmerland, da nun Czechen, 
Deutsche friedlich wollen, Arm in Arm in beider Vaterland,“ otištěný 
v německém časopise Bohemie, jak o tom zpravuje Robert Maršan v knize: 
„Čechové a Němci a boj o Frankfurt.“
Na  počátku národnostního hnutí v r. 1848  vystupují obě národnosti společně. 
Již  první  petice pražská  ze dne 11. března vzešlá ze  shromáždění ve 
Svatováclavských lázních svolaná z iniciativy Repealu obsahovala vedle 
politických požadavků i požadavky jazykové – i když tyto požadavky v této 
době byly i požadavky politickými. Požadovala  nejen  svobodný rozvoj obou 
národností, ale i rovnost obou jazyků ve školách a úřadech, a aby do úřadů byly 
dosazovány osoby znalé obou jazyků. Tato rovnoprávnost neodporovala ani 
tehdejším německým požadavkům, dodejme ovšem požadavkům německých 
liberálů. Typické bylo její vyřízení císařem. Odkazem na platné ustanovení 
Obnoveného řízení zemského, čl. C II. Petice ovšem poukazovala na stav „de 
facto“, císařské vyřízení na stav „de iure“. V konfrontaci skutečného stavu se 
stavem právním (ústavním) se vlastně odehrával celý jazykový  boj o práva 
českého jazyka  po dobu existence habsburské říše. Tato odpověď skutečně 
nemohla  petenty uspokojit  a  proto v druhé petici žádají  o nové a výslovné 
prohlášení o rovnoprávnosti. Ještě před vydáním císařova kabinetního listu, jak 
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uvádí Kapras 151, vypracoval Tomek v Pražských novinách (z 30. března) a 
Národních novinách (6. a 8. dubna) zásady jazykové. Žádal především o  
reformu vyučování na základě  mateřského jazyka spolu s povinným 
vyučováním druhého zemského jazyka. Domáhal se, aby úřad se stranou jednal 
všude  v jejím jazyku, v trestních řízeních v jazyku obviněného. O vnitřní 
úřední řeči měla rozhodnout většina obyvatel úředního obvodu. V tomto jazyku 
si měl také úřad dopisovat s úřady sobě rovnými a vyššími. S nižšími úřady měl 
vést korespondenci v jejich jazycích. Zemské instance měly s ministerstvy 
korespondovat česky, ministerstva mezi sebou německy. Ve vnitřním úředním 
jednání  záleželo na úředníku, který ze zemských jazyků  použije. Všichni 
úředníci v Čechách však musí znát  oba jazyky. Vůdčí ideou tohoto návrhu byl 
tedy požadavek dvojjazyčnosti všech úřadů a úředníků v Čechách.
Ne všichni čeští  představitelé  však zastávali Tomkovo  stanovisko.   Kapras  ve 
shora zmíněné práci zmiňuje Jana Jungmana, který  byl vůči německé straně  
vstřícnější, ve své práci „Otázka o užívání jazyka v Rakousku“ , vydané v r. 
1848  „…uznává řeč německou za zprostředkovací, za úřední používanou 
ústředními úřady, za jazyk, v němž se vydávají nařízení a dopisuje s úřady 
zemskými. Provinciální úřady mají svou řeč dle většiny obyvatelstva provincie. 
Kde je vedle této  řeči ještě řeč jiná, mají úřady povinnost také této řeči pro ono 
obyvatelstvo užívati. Úředním jazykem místních úřadů  jest jazyk užívaný 
v obci.“ 152

Tento autor si všímá i situace na Moravě, kde bylo ovšem české hnutí mnohem 
slabší  než  v Čechách. Tam přišel s návrhem na rovnoprávnost jazyků 
moravského (českého) a německého Petr, rytíř Chlumecký, který její rovnost 
požadoval na soudech, ve školách a na úřadech. Na sněmu však tento návrh pro 
zdouhavé  vyřizování neuspěl, pouze  z některých  obcí byly vypraveny žádosti 
do Vídně.  Tato jejich aktivita vedla k tomu, že Moravané ze Slovanského 
sjezdu v Praze poslali žádost moravskému sněmu, aby se zastal požadavku 
rovnoprávnosti. Sněm byl proto nucen vypracovat návrh moravské zemské 
ústavy, který v čl. 4 prohlašoval rovnoprávnost a neporušitelnost národností. O 
„retardovanosti“  Moravy svědčí fakt, že již zmíněný kabinetní list císaře z 8.4.. 
nebyl  automaticky  adresován i na Moravu, ale teprve po šetření provedeném 
vládou. Ve Slezsku bylo národnostní hnutí nejslabší. Jak Kapras uvádí, tak, 
teprve v návrhu ústavy pro Horní a Dolní Slezsko z 30.prosince 1849 byla 
prohlášena  jazyková  rovnoprávnost, která však nebyla realizována. Velmi 
nedostatečně byla ovšem realizována i na Moravě. Zásady pro její zavedení 
vypracoval A. Šembera v práci „ O rovnosti jazyka českého a moravského  v
Moravě“ (1848), jak rovněž uvádí Kapras. Podle těchto zásad …“smějí  být
dosazovány  pouze osoby obou jazyků znalé. Čech může všude v zemi žádati, 
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aby se s ním jednalo u úřadu ústně i písemně česky. Ve vnitřní  správě  a při 
úředním dopisování jednají úřady mezi sebou  a  s vyššími, jazykem v místě nebo 
okrese obvyklém, vyšší  s nižšími v jazyku těchto. Ohlašování  zákonů  a  
nařízení  má  se  díti  v obou jazycích, a oba texty mají povahu originálů. 
Nápisy  buďtež oboujazyčné, napřed jazyk většiny místního obyvatelstva.“153

Německá buržoasie, v r. 1848 ještě početně i hospodářsky silnější než česká, 
nemá důvod bránit používání českého jazyka, tím spíše, že v pohraničí drží 
většinu průmyslu včetně trhu, obchodu a peněžnictví. Česká strana se připravuje 
tuto křivdu odstranit a ovládnout  hospodářsky prostor  v českých zemích. Jako 
vhodný nástroj se jeví právě  české státní a jazykové  právo. Česká buržoasie 
usiluje o zvláštní postavení či autonomii českých zemí v rámci Rakouska, 
zatímco německá, jak to odpovídá jejímu zájmu na udržení statu quo, vyznává 
centralismus. Je jasné, že Obnoveným zřízením zemským garantovaná 
rovnoprávnost obou jazyků nebude ve skutečném životě  odpovídat této  
rovnosti, ocitne - li  se německá strana, strana navíc vládnoucí  z pozice 
silnějšího, v situaci, kdy hrozí oslabení jejího postavení. Je to tím 
pochopitelnější, uvědomíme-li si, že Napoleonem a Herderem podnícený 
německý nacionalismus se bude snažit o vytvoření velkého hospodářského celku 
pod německým vedením. Je jasné, že v této situaci jsou jakéko-li „ústavní 
záruky“ z r. 1627 pro český jazyk „zastaralé.“ Proto se proti těm z německé 
strany, kteří jsou ochotni tolerovat českou stranu a spolupracovat s ní, ozývají 
varovné hlasy jiných z téže strany. Tomuto odporu napomáhají i některé 
netaktické akce z české strany, jako např. výzva Karla Havlíčka Borovského 
k Čechům, aby odstranili svoje německé firmy a vývěsky. Marně se tyto rozpory 
pokoušela tlumit společná akce českých a německých intelektuálů ze společného 
shromáždění českých a německých spisovatelů z 21.3.1848. českým signatářům, 
jako kupř. Havlíčkovi, Tylovi, Sabinovi na německé straně korespondovali 
jména německých básníků a publicistů K. Eberta, A. Meisnera či R. Glasera. 
Německý odpor se institucionalizoval, ve Vídni se vytvořil počátkem dubna 
spolek Němců ze zemí Koruny české „Verein der Deutschen aus Böhmen, 
Mähren und Schlesien zur Aufrechthaltung Ihrer Nationalität.“ (dále Vídeňský 
spolek), ze kterého směřovaly proti české straně nejzarytější útoky. Tomuto 
německému odporu se však snažili čelit i někteří Němci, jako např. Dr. Kliebert, 
německý člen druhé delegace  svatováclavského výboru ve Vídni, který napsal 
v Bohemii dne 22.4.1848 na adresu svých krajanů:…“ co vy si přejete pro sebe, 
to musíte přiznávat také svému sousedovi, česky mluvícímu krajanovi…nemáte 
příčin obávat se, že Čech chce potlačovat německou řeč svého německého 
krajana. Vy se svými dětmi máte zůstat Němci, ale Čech, který až dosud byl 
téměř nucen stát se Němcem, chce zůstat Čechem.“ I tento citát lze nalézt ve 
shora uvedené Maršanově knize.
Vedle Akademické legie  a Národní gardy  jako protivník  Národního výboru se 
na německé straně zakládá Constitutioneller Verein. Jeho cílem je paralyzovat 
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český Národní výbor, ze kterého odcházejí jeho němečtí členové, kteří se v něm 
domáhali zvláštního zastoupení.
Němci tedy od původního požadavku rovnoprávnosti upustili. Objevují se  mezi 
nimi dvě základní tendence. První  reprezentují  mírnější  směr  německé 
politiky, totiž oddělení ryze německých krajů v Čechách  od  ostatních a 
zavedení výlučné němčiny v nich, druhý směr je radikální, velkoněmecký –
připojit celé Čechy k Velkému Německu. Na již shora zmíněném teplickém 
sjezdu vítězí ono umírněnější stanovisko – rozdělení  Čech  podle národností a 
jmenování německých úředníků do německé části. Toto základní stanovisko se 
bude  až do konce Rakouska opakovat  v nejrůznějších variantách, jak budou 
také obsahem  několika  jazykových  nařízení či zákonů, spíše však  jen návrhů 
nebo nepřijatých právních norem. Postarají  se  však  o  hlavní  náplň  české 
politiky  80. a  90. let 19. století  a  nakonec  jejich osud také  prokáže 
neschopnost Rakouska, či  spíše Vídně vyřešit národnostní problém.
V roce 1848 se tedy vytvářejí politické základy nastávajícího jazykového sporu, 
který jako boj za právo používat český jazyk jako jazyk úřední, nejdříve vně 
úřadů, později i uvnitř úřadů; bude charakterizovat česko-německý spor v druhé 
polovině 19. století vůbec. Zároveň se v této době formují politicky obě strany, 
k čemuž přispěly kabinetní listy císaře Ferdinanda  z 23.března  a 8.dubna 1848, 
které slibovaly uspokojit české požadavky. Tyto kabinetní listy potvrdily
rovnost německé řeči s českou ve všech odvětvích státní správy a veřejného 
vyučování a český sněm měl být doplněn volenými zástupci měst a venkova. 
Kabinetní list ale nesplnil přání českých politiků, kteří doufali, že budou 
naplněny jeho historicko - právní požadavky a obnovený „český stát“ v rámci 
rakouské monarchie dostane svou vlastní správu. Očekávali také, že bude 
zachována právní souvislost nového řádu právního se starou ústavou českou. 
„Za dalšího absolutismu od r. 1852 ji nebude dbáno a bude nařízeno všeobecné 
úřadování německé (přičemž ovšem se stranami jazyka toho neznalými mělo býti 
jednáno v jazyku strany).“154

České státoprávní požadavky, které v sobě eo ipso zahrnovaly i právo na 
rovnoprávnost českého jazyka s jazykem německým, právo ústavně 
garantované, ale znovudobývané, rozdělily ale Němce v českých zemích. 
Trefně to vyjádřil český historik Kamil Krofta, když napsal: „Zde se teprve 
vynořila mezi českými Němci veliká politická myšlenka, která je odtud dělila od 
jejich českých krajanů, ale nezrodila se v jejích myslích a srdcích, nýbrž byla do 
nich uměle vnesena. A tato myšlenka nepudila jich k usilování o samostatnost, 
nýbrž v nich jen probudila touhu po sjednocení s velikým národním celkem 
německým“.155 Došlo k zásadní antinomii. V zamýšleném státoprávním  
postavení Němců, měly české země jako součást Rakouska splynout 
s Německem, což ovšem odporovalo českému pojetí, které požadovalo 
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svébytnost reprezentovanou zemskou  autonomií a samosprávou. Proto také 
veškerá „frankfurtská agitace“ neměla na české straně úspěch, jak to ostatně 
vyjádřil známý dopis Františka Palackého do Frankfurtu. Tento vznikající 
německý program našel svůj výraz v protestu Vídeňského spolku následujícího 
dne  po vydání kabinetního listu, adresovaného ministru vnitra Pillersdorfovi., 
v němž kromě velkoněmeckého požadavku připojení Čech, Moravy a Slezska 
spolu s ostatními rakouskými zeměmi k příštímu Velkému Německu, odmítli 
Němci  jakékoli bližší spojení českých zemí (zřízení nejvyšších odpovědných 
úřadů) a protestovali proti  “zkrácení německé národnosti“, což spatřovali 
v povolení jazykové rovnoprávnosti ve všech odvětvích státní správy a ve 
školství, jakož i v obligátním vyučování druhému zemskému jazyku na školách 
a v dosazování úředníků znalých obou jazyků.
Ač jsme již vícekrát konstatovali, že z české strany  požadovaná  jazyková 
rovnoprávnost nebyla ničím jiným, než požadavkem na dodržování ústavy 
(Obnoveného zřízení zemského), je na místě tento tvrdošíjně opakovaný postulát 
blíže vysvětlit. Tento základní zákon byl vydán na počátku vytváření habsburské 
říše – soustátí, které teprve v následujících desetiletích a staletích vytvářelo své 
instituce, úřady a vrcholné orgány pod žezlem císařským (Říše římské národa 
německého), a to, co v r. 1627 po potlačení stavovského povstání a tedy i české 
státnosti bylo formulováno jako zásada „jazykové rovnoprávnosti“, 
představovalo jakési „captatio benevolentiae“ vůči české straně (českým 
stavům), byť i upřímně míněné. Vytvořit říši však nebylo možné bez 
centralizace a germanizace, které však byly neslučitelné s jazykovou 
rovnoprávností. A protože  Rakousko bylo státem nejdříve autokratickým a 
teprve posléze i „právním“, tak ústavně garantované právo jazykové 
rovnoprávnosti zůstávalo, ale neplatilo. Bylo tedy o co bojovat. O naplnění 
ústavy! Jinými slovy to vyjádřil prof. JUDr. Karel Malý: „Možno tedy říci, že r. 
1627 v Čechách a o rok později na Moravě začala působnost nové absolutistické 
ústavy, která pak doplněna o Deklaratoria a Novely v r. 1640, vytvářela rámec 
ústavního a politického života podstatné části monarchie – Českého království. 
Ačkoliv nepochybně nezměnila nic na podstatě státní existence České koruny, 
přece v mnohém znamenala ztrátu politické moci stavů a nevytvořila dostatečné 
pouto mezi politickým „národem“ v českých zemích a dynastií, jak ostatně 
ukázaly události v 18. století v souvislosti s nástupnictvím Marie Terezie.“156

Jestliže jsme napsali, že r. 1848 byl mezníkem české politické a národnostní 
emancipace, že v něm lze spatřovat i zárodky německé pozdější secese –
programu, který měl Němce zachraňovat vždy, když  se cítili natolik ohroženi 
českým živlem, že viděli jedinou možnost záchrany v oddělení se od něj,  
musíme přiznat i oprávněnost, respektive pochopit obavu Němců z některých 
českých požadavků, pokud šlo o ryze německé území. Jednalo se např. o jejich 
nesouhlas se zaváděním české řeči v nižších školách v německých místech a 
obavu z vypuzování německého úřednictva. Nakolik tyto obavy byly výrazem 
                                               
156 Sborník příspěvků , Vývoj české ústavnosti v letech 1618 – 1918, uspořádali Karel Malý, Ladislav Soukup,     
      nakladatelství Karolinum, Praha 2006, s. 36-37.



92

ze ztráty hegemonie a privilegovaného postavení Němců a německé řeči, a 
nakolik byly  motivovány strachem z pohlcení  v českém moři, se nedá přesně 
zjistit. Nebude nezajímavé ocitovat dobovou terminologii: „…neboť, jakož my 
Němci pro dobro vlasti, svobody a pokroku úplné rovnosti si přejeme v právech 
obou národností v zákonu základním, cítili jsme se žádostí, aby Morava, Slezsko 
s Čechami byly spojeny, pak nápadným mlčením o postavení Čech, jakožto země 
spolkové k Německu, konečně žádostí o zvláštní ministerstvo, uvedeny do 
starostí tím větších, protože v tom vidíme největší nebezpečí pro pevný svazek 
našich zemí s císařstvím pro další bytí monarchie v celosti a pro vlastní naši 
národnost.“157 Posouzení této otázky bude vždy záviset i na subjektivním 
postoji zkoumajícího historika, jeho národnosti a míry jeho historické 
asertivnosti. Poznámka Zatímco budoucnost, když bolestným a dodnes 
diskutovaným způsobem vyřešila tuto otázku tzv. odsunem Němců z českých 
zemí; jeden fenomén zůstal a dokonce v restitučním zákonodárství a restitučních 
sporech po r. 1990 se stal ožehavým problémem, s nímž se česká popřevratová 
legislativa „vypořádala“ až ostudným způsobem. Již v r. 1848 zůstávala část 
českých Němců  v podstatě  na českém státoprávním stanovisku, když  
prohlašovali: „wir sind nicht deutsch, nicht tschechisch, aber echt böhmisch, fest 
österreichisch, für Gott, König und Vaterland“158. V každém případě platí, že 
politický nástup Čechů a jejich politické reprezentace vyvolal strach Němců ze 
ztráty jejich politické hegemonie a privilegovaného postavení. To byl základ 
jejich averze vůči českému národnostnímu, politickému a právnímu programu 
po celé 19. století. I v dalších desetiletích se budeme totiž setkávat s tím, že 
faktická rovnoprávnost v jejich pojetí znamenala potlačování českého živlu a že 
byla hlásána z nacionalistických a často i šovinistických pozic. Již v samotném 
dovolávání se rovnosti byla obsažena nerovnost, protože český živel výrazně 
převažoval  nad německým. Viz  uvedené údaje Rauchberga, který vedle počtu  
Čechů a Němců uvedl i údaje týkající se Moravy a Slezska, kde bylo Němců 
791.167 a Čechů 1,461.000. Faktická i právní převaha německého živlu byla 
totiž dána jazykovou příslušností německého živlu k jazyku habsburského 
domu, takže to byl německý jazyk, který vytvořil základ habsburské nadvlády a  
jemuž čelil jako  nástroj české buržoasie – jazyk český. Otázka „rovnosti“ se 
proto již tehdy stala žhavě diskutovanou otázkou a její české chápání formuloval 
K. Havlíček: „Rovnost mezi Čechy a Němci nerozumíme tak, aby všechno měli 
Němci polovic a Čechové taky polovic. Toť bychom za velikou křivdu Čechů 
vždy považovali, neboť jest Čechů ¾ a Němců ¼  v zemi. Naše mínění jest, Čech 
i Němec užívej každý všelikého pohodlí strany národnosti své v ouřadech i ve 
školách, jinak ale Čechové přednost mají, poněvadž v Čechách jsme většina 
Čechů.“159 Je proto jasné, proč Němci požadovali rovnost; byla zdánlivě 
demokratickým institutem a přidáme-li k tomu skutečnost, že za nimi stál „císař 
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a jeho dvůr“, můžeme vynechat i slůvko „zdánlivě“. Jenže, i ta rovnost „se 
nekonala“ – stala se předmětem desetiletí následujících jazykových bojů. 
Rovnost vyznávaná německou menšinou se opírala jak o centralizací 
vybudovanou hegemonii a jí odpovídající prioritě německého jazyka, ale měla i 
své důvody hospodářské. Období největšího národního úpadku se zhruba 
shoduje s nástupem nové technologie a výrobních sil a právě v krajích 
obydlených německým obyvatelstvem (Liberec, Frýdlant, Varnsdorf, 
Chomutov, Kadaň, Vrchlabí, Hostinné, Trutnov) jsou nejpříznivější podmínky
pro vznik tovární velkovýroby, manufaktur a průmyslu (nerostné a přírodní 
bohatství, blízkost cizích trhů) a tak se toto teritorium stává základem silné 
pozice německé buržoasie, určující politiku Němců, stejně jako tomu bylo na 
české straně.
Úkolem této práce není zkoumání historie česko-německých vztahů v 19. století, 
ale pouze zkoumání vývoje jazykového práva v českých zemích. Nebudeme se 
proto rozepisovat o austroslavistické koncepci českého národního hnutí, ani o 
Palackého teorii rakouského Commonwealthu – rakouské monarchie přetvořené 
v konstituční federaci rovnoprávných národů, ani o boji za Frankfurt a proti 
Frankfurtu.
Zajímavou postavou koncedující některé české postoje je  Němec Ruppert, 
radikální  mluvčí Národního výboru, který na námitku delegace z Franfurtu 
agitující v Praze, že Velkoněmecko vštípí Slovanům i ideu svobody, která se u 
nich nenachází, podle již uvedené Maršanovy knihy odpověděl: „Jest-li který 
národ, jenž hoří pro svobodu, jsou to zajisté Slované. Po dvěstě let byli Čechové 
v okovech, všechny prostředky despotismu se vynaložili, aby země byla 
zgermanizována a ta malá hrstka Čechů dokázala dne 11.3. v Praze, že ještě 
zachovala bez porušení své národní české smýšlení, láska ke svobodě tkví takřka 
v krvi tohoto národa.“
Nebudeme  komentovat ani průběh Slovanského sjezdu v Praze, který Němci 
v Rakousku považovali za panslavistické spiknutí se separatistickým cílem. 
Nebude ale nezajímavé zmínit útoky tehdejšího německého tisku, které svojí 
dikcí  a nepravdivostí předznamenaly pozdější zběsilé útoky Adolfa Hitlera.  
„Český fanatismus jest tak zuřivý, že německým bratřím jde o život, Bylo by 
velmi radno, aby Bund vyslal 10.000 vojska německého do Prahy, aby zachovali 
Čechy Rakousku a německému spolku.“160 Červnové povstání v Praze proto 
Němci považovali za projev českého šovinismu a z generála  knížete Alfreda 
Windischgrätze se pro ně stal bojovník za svatou německou věc. 
Zmiňme jen,  že ve dnech 28.- 31.8. 1848  zástupci německých spolků a 
organizací svolaní Konstitučním spolkem konferovali v Teplicích, kde byla 
poprvé oficielně vyslovena myšlenka „Landeszerreisung“, tedy rozdělení Čech 
na území obývané českým obyvatelstvem a na území obývané německým 
obyvatelstvem, myšlenka, která se ještě bude opakovat v souvislosti 
s fundamentálkami a nakonec bude realizována Mnichovskou dohodou. To má 
                                               
160  Robert Maršan, Čechové a Němci r.1848 a boj o Frankfurt, s. 48.
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přímou souvislost s historií jazykového práva, jak o tom ještě budeme mluvit 
v souvislosti s fundamentálními články. Autory této teorie byli Němci, kteří 
odmítali zapojení českých zemí do Velkoněmecka, ale zároveň nesouhlasili ani 
s austroslavistickým pojetím českých zemích v rámci federativního Rakouska. 
Tento plán posloužil jako náhražkové řešení pro Velkoněmce, když se ukázalo, 
že projekt Velkoněmecka je zatím nerealizovatelný. Vytvoření Velkoněmecka a 
zapojení českých zemí v rámci Rakouska do tohoto útvaru, nutně předpokládalo 
paralyzování jeho slovanské většiny. Především její politické emancipace a její 
požadavek   na jazykové vyrovnání. Zamýšlené rozdělení českých zemí na část 
českou a německou by samozřejmě muselo mít dopad i na vývoj české jazykové 
otázky. I když tato teorie byla v době svého narození nerealizovatelná z důvodů, 
kterými se v této práci nebudeme zabývat, pak bude přesto zajímavé, zmínit se o 
prohlášení představitelů zastánců i odpůrců rozdělení. Mluvčí Velkoněmců 
Tebeldi napsal: „Bylo by asi možno táhnout demarkační čáru v Čechách, na 
Moravě, ve Štyrsku a Kraňsku. Avšak tyto země by tím byly těžce, velmi těžce 
postiženy. Dávné základní zákony prohlašují Čechy za nedělitelné…Teď by se 
chtěli roztrhati země, které se vždy cítí jednotnými,…německá města a německé 
ostrovy propadly by poslovanštění.“161 Hospodářské, správní, celní námitky 
byly logické; nejvíce obav měli však Němci z toho, že německé jazykové 
ostrovy, města a enklávy by propadly počeštění a český jazyk by začal 
dominovat nad německým. Zastánci odtržení však odmítli námitku roztržení 
historických zemí: „vůči takovýmto požadavkům nepadá na váhu nic více a nic 
méně, než minulost tisíciletá. „Nemá-li ona býti rozhodující, musí stěhování 
národů v 5. století ještě jednou na Evropu přijíti.“162 To se skutečně o sto let 
později stalo, ale poněkud jinak, než si zastánci  secese tehdy představovali. I 
některá prohlášení Velkoněmců, např. jejich mluvčího Tebeldiho z té doby,  
měla  o sto let později najít své následovatele: „Musíme slovanskou hroudu 
Německa udržet stůj co stůj, kdyby tím živel český pomalu přišel na zmar, je to 
věc nemálo způsobilá  upevnit štěstí korunních zemí.“163 Neuvěřitelná podobnost 
s jiným projevem - muže č. 3 Třetí říše Reinharda Heydricha ve století 
následujícím, je až šokující.164 Jistě nebude projevem sebestřednosti českého 
autora jako zástupce českého fenomenu, když při vypracování této práce 
konstatuje, že tak jako v r.1848 se nepodařilo velkoněmecké propagandě 

                                               
161 Tebeldi, Die Slawen in Kaisertum Osterreich, Vídeň 1848, převzato K.Krofta, Němci v Čechách,  Praha 1927, 
s. 25.

162 Robert Maršan, Čechové a Němci r.1848 a boj o Frankfurt, s. 42.

163 Kamil Krofta, Němci v Čechách, Praha 1927, s. 25.

164
„ …Pro veškeré takové počínání musí stále však platit, ač nevyslovena, základní linie: Tento prostor jednou 

musí být německým prostorem a Čech tu nakonec nemá co pohledávat. A nyní, pánové, několik myšlenek o 
konečném řešení. Tento prostor musí být jednou definitivně osídlen německy. O konečném poněmčení tohoto 
prostoru však nechci říci nic v tom smyslu - pokusíme se nyní starými metodami poněmčit tu českou verbež.“  SS 
Obergruppenführer Reinhard Heydrich dne 2.10. 1941 při projevu na pražském Hradě po svém nástupu do 
funkce zastupujícího říšského protektora. 
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zabránit českému živlu „oživit ztuhlou mrtvolu slovanských Čech“, stejně tak 
jako o století později Heydrichovi a nacistům se nepodařilo vytvořit před 
českým národem vidinu beznaděje a zbavit jej životní perspektivy, aby musel 
kleknout na kolena před Německem.
A tak nakonec porážka revoluce, pro jejíž úspěch ještě nedozrála doba, revoluce, 
která začala společným postupem Němců a Čechů ve Svatováclavském výboru, 
rozehnání Slovanského sjezdu a zrušení Národního výboru včetně uvěznění 
českých politických vůdců – to vše přijaté s povděkem českých Němců, 
přivodilo konec jejich požadavkům a programu, zatímco pro český živel to byl 
počátek jeho zápasu nejen o udržení české řeči (o které bylo již rozhodnuto 
dříve), ale hlavně pro její  další uplatnění jako základně českého národního 
programu pro druhou polovinu 19. století. Labutí písní německých snah byl 
sjezd zástupců německých měst, obcí a konstitučních spolků z Čech svolaný 
ústředním spolkem libereckým ve dnech 20. – 24.11.1848 do Chebu, který se 
pokusil oživit činnost německých spolků. 
Kdyby se tato práce měla zabývat tím, proč v první polovině 19. století 
nevykrystalizovala základna pro spojení obou živlů, buržoasií obou národů a 
proč tak nebyly položeny základy pro vytvoření jednoho národa, 
v „schauerovském“ smyslu jazykově bilingvního a spojeného kulturní 
vzájemností a proč se to později podařilo vytvořit jen v osobách jedinců tzv. 
„Pražského kruhu“, německo-českých židovských spisovatelů, dochází autor 
k názoru, že polarita obou živlů  v procesu emancipace českého národa a 
českého jazyka vůči němectví opírajícího se o  svoji převahu moci vládnoucí 
v Rakousku, byla takového rázu, že to prostě nebylo možné. Nebylo možné se 
emancipovat bez vymezování vůči německému živlu, tak jako nebylo možné se 
spojovat se živlem, který odmítal spojení a vyznával pohlcení. Teprve budoucí 
historici budou muset při zohlednění i otázek sociologických, psychologických 
vyzkoumat, proč český živel a jeho vůdci,  takřka bilingvní v obou jazycích 
nenašel více vstřícnosti k německé straně, a proč tato druhá strana nedokázala 
potlačit svoji protičeskou animozitu a bez ohledu na jazykové rozdíly, rozdílnou 
kulturu nedokázala spojit své zájmy politické s českými. Musíme se tedy omezit 
jen na vysvětlení jednodušší, totiž, že bez předchozího potlačení českého jazyka 
a českého fenomenu vůbec v centralizující se  rakouské říši, museli její tvůrci 
v osobách panujícího domu habsburského, vedeni snahou o co nejtěsnější 
propojení zemí a úřadů Řiše, tuto centralizaci provádět na bázi jednoho z obou 
(vícero) jazyků. Je pochopitelné, že si  vybrali mateřskou řeč, i když nebyla tak 
dominantním prvkem, vzhledem i k úloze francouzštiny, která však stále i 
z dvorského života ustupovala. Česká buržoasie se tedy musela rozejít 
s buržoasií německou a proto nemohlo ani dojít ke spojení obou národních 
zájmů ke společnému boji proti feudální císařské Vídni. Předpoklady 
vzájemnosti pro vytvoření základny pro společný postup, jak vyplývá ze shora 
uvedeného, byly vyloučeny také proto, že český živel se neemancipoval jen 
proti rakouskému dvoru a jeho celému aparátu, ale nutně i proti převaze 
německého živlu a německému jazyku, který v rakouské říši dominoval. To  na 
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některých místech druhé strany vyvolávalo projevy šovinismu a napadání, 
popírajících samotnou národní existenci českého národa, který byl mnohdy 
považován jen za méněcenný kmen barbarů, když se mu dostávalo urážek ještě 
horších. A nebylo to jen ze strany malých, ale i největších duchů té doby na 
německé straně. Můžeme vzpomenout takřka renesanční osobnosti německé 
kultury, právníka, historika, novináře a  filologa, Theodora Mommsena (1817 –
1903), profesora starověkých dějin na Berlínské universitě a profesora 
starověkých dějin na universitě v Lipsku, člena pruské poslanecké sněmovny a 
pruské Akademie věd, autora monumentálních „Röhmische Geschichte“ a stejně 
tak fundamentálního díla „Röhmisches Staatsrecht“, který pronesl  známý výrok 
o českých palicích. Ostatně nebyl to jen člověk konzervativního rázu, kdo 
prokázal svůj nenávistný nacionalismus, vždyť i guru levice a revolučních hnutí, 
geniální analytik kapitalismu a autor Kapitálu a Komunistického manifestu, 
Karel Marx se nechal svést  až k šovinistickým výpadům a jeho nelichotivé, až 
hysterické výroky na adresu Čechů jsou dostatečně známé, byť připusťme, že 
byly motivovány  „kontrarevolučním“ postojem českých politiků k říjnovému 
povstání ve Vídni. Pro české emancipační snahy však ani on, ani jeho soudruh 
Bedřich Engels neměli pochopení. Vždyť jedním z motivů vytvoření Velkého 
Rakouska byla i snaha paralyzovat slovanskou většinu rakouské říše. Tato 
majorita, i když jen početní, bez odpovídajícího hospodářského a politického 
významu, svými pretenzemi  u německé vládnoucí menšiny vzbuzovala 
oprávněnou obavu.  Zmiňme se ale  i o tom, že „v první polovině 19. století 
nebyli zdaleka všichni, kdo patřili k českému etniku  a mluvili česky, tedy podle 
dobových představ slovanské obyvatelstvo Čech a Moravy, národně 
uvědomělými Čechy. Místní a regionální vazby byly pro široké vrstvy 
obyvatelstva především na venkově často ještě důležitější než nadregionální 
národní vědomí….Před rokem 1848 bylo poměrně mnoho vzdělaných lidí 
českého etnického původu, kteří při svém sociálním vzestupu směřovali do 
jazykově německého společenského a kulturního prostředí spjatého s rakouským 
císařstvím.“165

S analogiemi r. 1848 se budeme setkávat i v dalším výkladu historie českého 
jazykového práva, protože právě v tomto  revolučním roce byly vysloveny 
myšlenky, které se staly překážkami pro jazykové vyrovnání nebo naopak 
vzpruhou pro jeho dosažení.

                                               
165 Jiří Kořalka, Hans Mommsen, Němci, Češi, Slováci – souběžné a rozdílné tendence jejich společenského 
vývoje 1815 – 1918,  referát Jiřího Kořalky: Vytváření národů a národní identita Němců, Rakušanů, Čechů  a 
Slováků kolem poloviny 19. století , FMV, Praha, s.53.
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1.2. 1848 - 1871
Český jazyk, stále podle Obnoveného zřízení zemského  rovnocenný  jazyku  
německému, se ocitl v následujících dvanácti letech v době Bachova 
absolutismu v nejhorším postavení po době svého oživení v tzv. „národním 
obrození“. Prozatímní zánik velkoněmeckých snah a odmítnutí programu 
centralismu českých zemí jako základu českého státoprávního programu, 
znamenalo také ústup českého jazyka, respektive zastavení jeho postupu jako 
jazyka emancipující se české politiky, přesněji politiky české buržoasie a její 
intelektuální složky. Dokumentují to  např. Krausova  nařízení (30. června 
1852), kterými byla zavedena  pro pražský  vrchní  zemský soud jako vnitřní 
úřední řeč němčina, podobně  výnosem  ministerstva financí se finančním 
prokuraturám nařídilo užívat pouze německý jazyk. Zde dochází, jak budeme 
ještě konstatovat  z řeči poslance Šolce v českém zemském sněmu, k zavedení 
vnitřní německé úřední řeči, o jejíž odstranění  se  povede v posledních 
desetiletích tohoto století těžký boj.
Ke změně dochází na konci 50. let po odvolání ministra Alexandra Bacha, a 
přesto, že ani jeden z požadavků českého politického programu není dosud 
splněn, tak dochází k oživení českého národního života a pro českou politiku se 
otvírají nové perspektivy a tím i pro český jazyk. Je třeba konstatovat, že i když 
neexistují samostatné Dějiny českého politického jazyka, či spíše Dějiny 
českého jazyka v české politice, tak český jazyk hraje v dějinách české politiky 
nezastupitelnou roli, protože vedle praktické němčiny, bez níž nebylo možné 
politicky vystupovat v říšské politice, je český jazyk výrazem pretenzí  českého  
národního programu, taktické politiky z ní vycházející, a co více, českých 
politických ambicí v rámci českého státoprávního programu vycházejícího 
z historického státního práva. Tento obraz tehdejší politiky nelze ale malovat 
černobíle, vždyť celou touto  „českou národní politikou“ se prolínaly i vrstvy 
česko-německé, pocházející zejména z česko-německé konzervativní 
velkostatkářské aristokracie vedené Jindřichem Clam Martinicem, Lvem 
Thunem a Karlem Schwarzenbergem.    
Teprve po pádu ministra Bacha, změně režimu a vydání „Říjnového diplomu“
dne 20. října 1860 jakožto „meziústavy“, která vyzdvihla rozmnoženou říšskou 
radu jakožto orgán, který bude nadále formovat  vývoj státu, byl možný návrat 
k parlamentarismu  při zdůraznění úlohy zemských sněmů Tento diplom dal 
českému národu možnost svobodnějšího rozvoje politického, sociálního, 
duchovního a uměleckého, což přineslo další podněty jak pro vývoj českého 
jazyka, tak  i pro nastávající boj za  české jazykové  právo. Na druhé straně 
ovšem posílily i tendence opačné. Jak uvádí Karel Malý a kolektiv autorů ve 
výše uvedených „Dějinách českého a československého práva“166: „Provedení 
říjnového diplomu bylo ovšem už záležitostí jiných kruhů než těch, které si jej 
vynutily. K moci se dostává německá liberální buržoasie a zejména ty politické 
kruhy, které se hlásily k velkoněmeckému programu.“ Celá druhá polovina 19. 

                                               
166 Třetí přepracované vydání, Praha 2003
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století rakouské monarchie se vyznačuje změnami v zákonech, novými 
ústavami, úsilím rakouských zemí vymanit se z područí rakouského 
absolutismu, hospodářským pokrokem, rozvojem písemnictví a kultury. O tom 
bude příležitost mluvit v další kapitole této práce. Pro pokračování v této práci 
však postačí popis uvedeného „dějinného prostoru“ pro líčení  dalšího vývoje 
jazykového práva.

Poměry v říši zhoršily právní normy vydané  26. února 1861, které dostaly 
souhrný  název   Ústava únorová (Schmerlingova), která  pro daný dějinný 
moment uzavřela cestu k uznání českého historického práva, což jako vždy 
v takovém případě mělo své konotace v oblasti českého jazyka a samotného 
jazykového práva. Jednalo se o tři patenty č. 20 – 22/1861 ř.z., ze kterých se 
Uher dotýkaly jen ustanovení patentu o říšském zastupitelství, zatímco zbývající 
část patentů tvořila zemská zřízení a volební řády do zemských sněmů 
neuherských zemí.Tato ústava  zavedla společnou říšskou radu se dvěmi 
sněmovnami: poslaneckou, volenou ze sněmů zemských a panskou složenou 
z členů dědičných a z členů jmenovaných doživotně císařem. Vytvořila zemské 
sněmy, kam se volilo podle volebního řádu. Únorová ústava nemohla ovšem 
uspokojit na tu dobu již náročnější aspirace rakouských národů.

Svůj význam pro české jazykové právo mělo vytvoření zemských sněmů, 
protože tyto sněmy vytvořily základ parlamentarismu, tedy politického systému 
přinášející do autokratické říše prvky politického pluralismu. Samozřejmě 
nemohlo být lepší základní platformy pro boj o jazykové právo než byl vlastní 
sněm. Jak bylo již uvedeno, priorita českého jazyka, později transformovaná 
Obnoveným zřízením zemským do pozice  rovnoprávnosti, začala být zhruba 
od poloviny 19 století potlačována rozlišováním úřední řeči na vnější a vnitřní a 
tím jak de iure, tak i de  facto došlo k vytlačení češtiny z úřadů, institucí a 
soudů. Zemské sněmy poskytovaly však nejen tuto základní, ale i vrcholovou 
platformu, protože vysílaly poslance do Říšské rady – vrcholného ústavního 
orgánu – říšského parlamentu.  Tato základna však vzala záhy za své. Protože 
Říšská rada nebyla obeslána poslanci z Uher, italských držav a Chorvatska, 
zůstali v ní čeští poslanci v menšině proti poslancům německým. V r. 1863 
proto na protest proti porušování českého historického státního práva ze 
sněmovny odešli a  začali únorové ústavě oponovat.  Přesto bylo důležité, že 
tato ústava přinesla tiskový zákon (č. 61/1863 ř.z.), zákon o ochraně osobní 
svobody (č.87/1862 ř.z.) a o domovní svobodě (č.88/1862 ř.z.)., jakož i zákony 
spolčovací a shromažďovací (č.134 a 135/1867 ř.z.). Následná prosincová 
ústava, která platila do konce rakousko – uherské monarchie byla vlastně jejím 
pokračováním s výjimkou  patentu o říšském zastupitelství v souvislosti 
s rakousko – uherským vyrovnáním.
Zmínili jsme již několikráte, že  rovnost českého jazyka  de iure  s jazykem 

německým se nerovnala  jeho rovnosti de facto. Jak jsme rovněž vysvětlili, na 
této nerovnosti se podílel úpadek českého jazyka v 18. století  a pokles významu 
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českého živlu v Předlitavsku. Je ovšem třeba odlišovat od nerovnosti 
„politické“, protože nerovnost „právní“ za politickou pokulhávala. Shora jsme 
uváděli, jak v době josefínské, v období tuhé germanizace byly vydány instrukce 
soudní pro používání českého jazyka, který do r. 1852 z hlediska právního  byl 
skutečně jedním ze dvou rovnocenných  jazyků zemských. Kdy tedy došlo 
k onomu právnímu rozdělení obou jazyků, které v pozdějších desetiletích 
vyvolaly onen politicko-právní boj o návrat češtiny jako jazyka vnějšího a 
vnitřního úřadování ? Výklad o tom najdeme v brilantním projevu poslance 
Českého zemského sněmu Dr. Šolce předneseného na 23. sezení  tohoto sněmu  
dne 15.října 1884 v debatě k Herbstově návrhu na rozdělení Čech a Moravy na 
národnostní okresy.  „Stav josefinský byl změněn teprve nařízením ministra 
Krause z r. 1852 tak, že němčina, která posud mocí svou a autoritou svou, 
kterou požívala v říši, se v soudech usídlila  se snahou  uzákonit toto postavení 
německého jazyka. A tu ministr spravedlnosti Kraus učinil ponejprv rozdíl mezi 
jednacím jazykem se stranami a vnitřním jazykem služebním. Tj. ono známé 
ustanovení, kde tato tak zvaná prožluklá  „innere Amtsprache“ dostala do 
českých soudů a úřadů.“167 Bylo tedy toto nařízení protiústavní ? Jistě, bylo 
v rozporu s rovnoprávností zaručenou Obnoveným zřízením zemským, i s již 
uvedenými nařízeními josefínskými. Jenže, i jeho implementaci do ústavního 
pořádku vysvětluje poslanec Šolc: „Báze zákonité toto nařízení nemá. Jestli 
však r.  1860 prohlášena všecka ministeriální zařízení za část ústavy, pak se 
také tomuto nařízení podrobujeme, ale pánové, můžeme již nyní říci, že 
neuznáváme toto ministeriální nařízení za takové, které by odpovídalo našemu 
přesvědčení o obvyklosti jazyka českého a o jeho rovném právu s jazykem 
německým v této zemi.“ 168

Víme tedy, kdo a co způsobilo, že se němčina i právně stala jazykem „primus 
inter pares“, což odpovídalo i jejímu postavení jako jazyku vládnoucího domu.
To však odporovalo moci a vlivu, kterého v té době začala nabývat česká 
buržoasie. Její spojení s pročesky cítícími aristokraty – konzervativní 
historickou šlechtou, které se uskutečnilo na schůzce F.L.Riegra s hrabětem J.J. 
Clam-Martinicem  dne 6.1.1861 zprostředkované z podnětu hraběte Lva Thuna 
historikem W.W.Tomkem,  posílilo českou politiku, která přichází 
s požadavkem na zavedení češtiny do škol a úřadů. Tyto a jim podobné 
požadavky byly mimo jiné propagovány politickým deníkem „Vaterland“, např. 
v článku „Die nationale Bewegung in Böhmen“.169

Právě toto silnější postavení české politiky, i  F.L.Riegra osobně, vedlo 
k události, která se zapsala jak svojí formální bezvýznamností, tak i 
symboličností v jakou tuto „bezvýznamnost“ proměnila politika, do historie. 
Dne 29.2. 1861 vystoupil v Říšské radě svolané po vydání Únorové ústavy 
                                               
167 Stenoprotokoly, s. 724, Sněm království českého, 2. zasedání, 23. sezení ze dne 15. října 1884, Společná 
česko-slovenská  digitální  parlamentní  knihovna, dostupný  z  www: http.psp.cz/eknih/1883 skc./2/stenprot/023 
schuz/s023001.htm. 
168 Tamtéž
169 Zdeněk Tobolka, Politické dějiny čs. národa od r. 1848 až do dnešní doby, díl II, Praha, 1934, s. 39.
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poslanec F.L.Rieger s připomínkou k právě přečtenému textu přísah, kterou měli 
složit všichni poslanci.170 „Ich erlaube mir das Präsidium aufmerksam zu 
machen, dass es Mitglieder im Haufe gibt, die nicht deutsch verstehen oder die 
Ungelobungsformel nicht begriffen haben. Es wäre also zweckmässig die 
Ungelobungsformel in den Nationalsprachen vorzulegen.“
Státní ministr Schmerling na to odvětil, že je k tomu třeba oficielních 
překladatelů a president poslanecké sněmovny namítl: „Es  sind welche da, aber 
es ist schwer Voraus zu wissen,  welches Mitglied diese oder jene Sprache 
versteht.“171

F.L.Rieger odpovídá:  „Das  wäre sehr einfach, man braucht es nun in den drei 
bis vier Hauptsprachen vorzulesen und wenn keiner unter den Schriftführern 
dieses kann, so wird gern ein Abgeordneter diese Pflicht übernehmen.“172

Tato diskuse ukázala, že vícejazyčnost v samotné Říšské radě mezi poslanci  a 
formální  problémy s dorozuměním i  v této nejvyšší ústavní instituci Rakouska, 
jen symbolizují největší problém této říše – národnostní rozpory.
F.L.Rieger tímto svým vystoupením odstartoval jazykový boj, a jestliže předtím 
jazykové požadavky byly součástí národních pretenzí českého národa 
v rakouské říši, tak nyní se stanou politickými požadavky – nejdůležitější 
součástí českého politického programu v Rakousku, který se záhy transformuje 
do programu jednotlivých politických stran. 
Jak již shora uvedeno v řeči poslance  Šolce, nešlo jen o český jazyk jako 
takový, ale o jeho  používání ve dvou formách – jako  o  úřední  jazyk  vnější  a  
úřední jazyk  vnitřní, jak se to v rakouské byrokracii rozšířilo ze shora 
uvedených Krausových nařízení. Tohoto jeho postavení  v oné rozdělené formě 
si všímá i prof. JUDr. J. Kapras  ve svém „Historickém vývoji českého 
programu jazykového“, když se dovolává práce  Dr. A. Strobacha „O zákonním 
stavě českého jazyka“173 kde Strobach poukazuje na to, že rozdělení českého 
jazyka v souvislosti s jeho používáním jako jazyka vnějšího a vnitřního, 
odporuje článku C II Obnoveného zřízení zemského. Jak  Strobach uvádí: “ 
Toto ustanovení zachovalo až podnes svoji platnost, neboť bylo pozdějšími sice 
zde onde ohrazeno, nikdy však docela zrušeno, anobrž mnohými pozdějšími 
zákony  uznáno.“174 Strobach však také výslovně upozornil na to, že čeština 

                                               
170 Stenoprotokoly, Sněm království českého,  sezení ze dne 29. února 1861, Společná česko-slovenská  digitální  
parlamentní  knihovna, dostupný  z  www: http.psp.cz/ 

171 Tamtéž

172 Tamtéž
173 Manuskript v Městském archivu pražském č. 1822, převzato J. Kapras: Historický vývoj českého programu 
jazykového, Praha, 1911, s. 26.

174 J. Tamtéž, s. 13.
    A. Strobach:  O zákonním stavě českého jazyka, převzato J. Kapras: Historický vývoj českého programu 
jazykového,  Praha 1911, s. 37.
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nikdy nebyla zbavena svého práva, aby ji bylo užito v tzv. vnitřním úředním 
jednání (pořizovací jazyk) : „…německý jazyk nebyl  u nás žádným výslovným  
zákonem na pořizovací jazyk povýšen, neboť obecné jeho užívání u soudů  a  
ouřadů  spoléhá až posud jenom na zvyku a domněnkách, nikoli ale na 
výslovném zákonu.“175  
Strobach  provedl i rekapitulaci přehledu vyučování češtině na školách. Podle 
nařízení z r. 1816 a 1835 vyučovalo se česky na školách triviálních a dle 
guberniální instrukce z r. 1822 i v některých třídách škol hlavních  (ponejvíce  
v 1. a  2. třídě). Na některých gymnasiích byla  čeština zavedena jako nepovinný 
předmět. Na reálkách tomu bylo v Rakovníku (1833), Liberci (1837), ve Vídni 
(1818), dále na universitách ve Vídni a v Praze a na akademii v Olomouci. Jak 
Strobach uvádí, zavedení úplné rovnoprávnosti se domáhal prof. F.J.Smetana r. 
1843 (Slovo o vychování mládeže české v časopise pro katolické 
duchovenstvo), seš. 4, kde mezi jiným navrhl, „aby obě řeči v království českém 
obyčejné, česká  i německá, ve školách stejného práva užívali, aby tedy tak, jako 
mládež česká na hlavních školách německému, tak také německá českému jazyku 
vyučována byla.“  176

Události se v 60. letech dávají v Rakousku do pohybu.Čeští politici se vracejí 
k výsledkům r. 1848 a žádají provedení již několikráte slíbené rovnoprávnosti, 
skutečné provedení, a nikoliv jen odkaz na stávající  „ústavní“ úpravu. Poslanec 
Seidl podává  v českém sněmu r.1861 návrh, jehož obsahem je požadavek na 
vyřízení podání v témže jazyku, v jakém je podán, a to v celé zemi. Pro služební 
a vnitřní styk měly být úřední obvody rozděleny na české, německé a smíšené. 
V druhé a třetí instanci se měl jazyk řídit podle způsobu vyřizování v první 
instanci. V obvodech českých a smíšených měli úředníci znát oba jazyky, 
v německých obvodech měla býti učiněna taková opatření, aby česká podání 
mohla býti vyřízena. Zajímavý byl markant, podle kterého se mělo rozhodovat, 
o jaký druh okresu se jedná. Měla to být řeč kazatelny, jak uvádí Kapras.
Obdobný návrh poslance Wurma na sněmu moravském byl  jednodušší; byl to 
požadavek prosté rovnoprávnosti, aniž byl konkrétně rozveden a specifikován 
jako návrh Seidlův. Vláda však tyto návrhy  r. 1862a znovu 1864 odmítla a 
navíc konstatovala, že orgánem kompetentním k řešení jazykových otázek je 
Říšská rada a pro styk meziúřední  ministerstvo svými nařízeními.
V lednu 1962 je založena tělocvičná organizace Sokol, v r. 1863 zahajují čeští 
poslanci  na Říšské radě pasivní rezistenci, v r. 1865 F. Palacký  publikuje 
celistvě svůj program federalizace Rakouska pod titulem Idea státu rakouského. 
Dne 20. září  1865 vydává císař manifest, kterým zrušuje únorovou ústavu a 
rozpouští Říšskou radu. Tento jeho čin  obnovuje  v Čechách federalistické 
naděje. Panovník svolává dne  20.5.1867 opět Říšskou radu, která schvaluje  
státoprávní vyrovnání  s Uhrami a František Josef I. je uherským sněmem 
korunován králem uherským.

                                               
175 , A. Strobach,  O zákonním stavě českého jazyka, převzato J. Kapras: Historický vývoj českého programu 
jazykového,  Praha 1911, s. 62
176 J. Kapras, Historický vývoj českého programu jazykového, Praha, 1911, s. 16.
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Týž den datuje historie Pouť na Rus podniknutou českými politiky,F.L.Rieger a 
F. Palacký jsou přijati ke slyšení carem. 21.prosince téhož roku je vydána 
prosincová ústava  prohlašující dualismus.
Pro český jazyk se politická cesta otevírá na Zemském sněmu. Zatímco úsilí 
českých poslanců na Říšské radě se ukázalo být marné a skončilo jejich pasivní 
rezistencí, částečných úspěchů, zejména  ve školských požadavcích bylo 
dosaženo právě na tomto sněmu a to i proti odporu tzv. Ústavověrných 
německých liberálních a centralistických poslanců – představitelů té části 
německé buržoasie, která z nacionalistických pozic vystupovala proti 
federalistickému programu české buržoasie a šlechty proklamovanému F. 
Palackým  jeho shora uvedeným spisem.
Ten vyjadřoval zásadu důsledného federalismu rakouské říše na základě 
existujících, historicky vzniklých územních celků; jde tedy o teorii z r. 1848, 
nyní revidovanou a modifikovanou. Tento Palackého plán společenství 
národních států měl vyřešenu otázku němectví v širším – celorakouském  
smyslu, ale neřešil otázku Němců v českých zemích. Bylo to proto, že v tehdejší 
době, zejména v období pasivní rezistence českých poslanců, byly  více 
akcentovány otázky státoprávní, než jazykové. Projevuje se to i v obou statích 
Palackého, jako byla „Idea státu rakouského“ (1865)  a  Česká deklarace  
(1868), kde se jazyková rovnoprávnost zmiňuje okrajově.  I na obou sněmech 
byly shora uvedené požadavky jazykové rovnoprávnosti odmítnuty se 
staronovým argumentem, rovnoprávnost je přece již dávno. Stav „de iure“ byl 
tak zaměněn za stav „de facto“ – tato konfrontace byla, jak již uvedeno, pro 
jazykové právo nejcharakterističtější  - šlo přece o staleté potýkání češtiny 
s němčinou. Dosavadní pojetí národnostní otázky zastávané českou buržoasií 
vycházelo z principu jazykového, zatímco česká, popřípadě česko-německá 
šlechta zastávala teritoriální pojetí na bázi zemského vlastenectví. Tato  
antinomie nebyla uspokojivě  vyřešena a pokud se tehdejší česká politika ve 
svých představitelích pokoušela někde inspirovat, tak na místě nejméně 
vhodném – v uherské koncepci řešení národnostní otázky. Ta vycházela z 
úvodní věty zákonného článku XLIV z r. 1868 o národnostní rovnoprávnosti.: 
„Veškeří obyvatelé Uherska tvoří po stránce politické jeden národ uherský, 
jehož jest každý obyvatel vlasti, ať náleží k jakékoli národnosti, rovnoprávným 
členem.“ Národ uherský, z něhož později zůstal jen národ maďarský, přes své 
ústavně právní zakotvení, nevznikl. Mohl vzniknout dvojjazyčný národ český, 
jak jej proklamoval již F. Palacký  při  50. výročí Musea království českého: 
„…národ český a tím se pánové  tajiti  nesmíme a  ani nechceme, jest již drahně 
času národem dvojjazyčným“.177 I když pro dějiny neplatí slůvko „kdyby“, 
přece jen jej použijme, za cenu vybočení z časové linie této kapitoly. „Kdyby se 
plány federace naplnily, kdyby nedošlo jen k vyrovnání  rakousko-uherskému, 
kdyby nepadly Fundamentální články, kdyby nebyl zastřelen Ferdinand d´Este, 
kdyby nepanoval tak dlouho František Josef II., mohl být dnes český národ 

                                               
177 Kolektiv autorů,  Přehled  čs.dějin, Praha, 1960, s. 416.
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národem bilingvním ? Mohl být druhým Lucemburskem nebo Švýcarskem ? Asi 
ano, ale česká jazyková otázka nebyla jevem v Evropě izolovaným. Nad českou 
politikou, nad sporem česko- rakouským, byl spor nad jiné významnější. Byl to 
spor prusko-rakouský, spor o vládu ve Střední Evropě, soupeření o prioritu  v 
„německém prostoru“, o to, kdo bude držet německou taktovku v koncertu 
velmocí. „Odstranění rakouského vlivu z Německa – to byl další a mnohem 
obtížnější úkol, který stál před Pruskem. Pro jeho dosažení připravoval 
Bismarck podmínky na domácí politické scéně i v oblasti mezinárodních vztahů. 
Pokud šlo o Německý spolek, většina států stála za Rakouskem, které chtěl 
izolovat. V období od podzimu 1864 do války v létě 1866 vlastně Rakousko a 
Prusko vybojovaly dvojí zápas. Jeden čistě německý, který proběhl na půdě 
Spolkového sněmu – ten Rakousko celkem snadno vyhrálo. Druhý proběhl 
v souvislostech velmocenského koncertu, v něm habsburská monarchie 
neuspěla.“178 Rakouská zahraniční politika nebyla ochotna Prusku ustoupit ani 
v nejmenším. Historické reminiscence z válek o Slezsko, prestiž habsburského 
domu a přehnané ocenění vlastní vojenské síly to nedovolovaly. Politika Vídně 
byla v zajetí ilusí, což  dokazovaly mnohé její aspekty. Rakousko odmítalo 
uznat novou Itálii – sjednocené Italské království a díky držbě Benátska si 
rakouská politika stále uchovávala ilusorní představu návratu minulosti do 
Apeninského polostrova. Německá taktovka byla však v rukou Bismarcka a jeho
koncert, v němž mu sekundovala Francie a Itálie, skončil totální porážkou 
Rakouska. Ne jen  vojenskou u Hradce Králové, ale především politickou –
Rakousko ztratilo svoje prioritní postavení mezi německými zeměmi, Německý 
spolek přestal existovat a vznikl Severoněmecký spolek plně ovládaný 
Pruskem.“
To  se samozřejmě  promítlo i do vnitřní rakouské politiky, a nemohlo –li  již 
Rakousko dominovat německému prostoru, muselo již z důvodu záchrany 
vlastní existence, dominovat v prostoru své říše. A to byl i konec počínajícího 
vzniku českého národa jako dvojjazyčného. Znamenalo to také další pokles 
„ústavou“ zaručeného rovnoprávného postavení češtiny vedle němčiny, jak jej 
založilo Obnovené zřízení zemské. Byl to samozřejmě i konec jakéhokoliv 
konceptu eventuelního čtyřjazyčného  československého národa vzniklého 
z Čechů, Slováků, Němců a Maďarů, jaký si představoval Emanuel Rádl.  To 
však byla umělá konstrukce, které odporoval skutečný historický vývoj obou 
hlavních národů v prostoru českých zemí.
Velký význam pro posílení českého živlu proti německému, a tedy i pro český 
jazyk měla nová rakouská správní organizace spočívající v zavedení územní 
samosprávy. Samozřejmě, že v pohraničních krajích  tato samospráva zase 
posílila německý živel, ale převažující význam pro český prvek v prostoru 
českých zemí zůstal. Stala se základnou pro emancipující se českou buržoasii, 
která zakrátko svými politickými představiteli začne pronikat do soukolí 
rakouského politického organismu, do kterého se tak začne vracet ozvěna 

                                               
178 Aleš Skřivan, Evropská politika 1648-1914, Praha ,1999.



104

bývalého historického ústrojí Čech, Moravy a zbytku Slezska. Vždyť na co jiné 
mohly navazovat nové orgány samosprávy - sněmy a výbory ? Výstižně to 
vyjádřil Karel Malý ve své práci:  Die Selbstverwaltung in der Politik des 
tschechischen Bürgertums in der zweiten Hälfte des 19.  Jahdts: „… Die 
Forderung der vollen Selbstverwaltung des böhmischen Konigreiches, die so oft 
in den   politischen Kundgebungen der Vertreter des tschechischen Bürgertums 
in Erscheinung traf, bedeutete im Grundsatz nichts anderes als die Erneuerung 
der tschechischen Staatlichkeit, die Souverenität des böhmischen Staates“.  Tato 
základna pro realizaci politických ambicí české buržoasie byla i základnou pro 
posílení českého jazyka, který přece byl i nástrojem této politiky, protože pro 
jeho uplatnění v politickém a správním životě se v následujících desetiletích 
rozhořel boj. Tím spíše, že samospráva a český jazyk byly jedinými prostředky, 
kterými se čeští politici mohli podílet na státní moci a kterým i po zavedení 
samosprávy prozatímně definované obecním zákonem ze dne 17.3.1849, a 
definitivně říšským zákonem z 5.3.1862, jakož i zemskými zákony, českým a 
moravským obecným zřízením z r. 1864 a slezským obecním zřízením z r. 1863, 
zůstal odepřen přístup do nejvyšších míst rakouské politiky. Důležité ale bylo, 
že nadále mohli čeští politici realizovat české státoprávní snahy v duchu  
historického státního práva právě s pomocí samosprávy, když doposavad bylo 
jejich politické snažení v zastupitelských orgánech marné. Samospráva však 
pomohla prosadit český živel a tím i český jazyk všude tam, kde německý živel 
nebyl ještě zakořeněn, především ve smíšených územích s převahou českého 
obyvatelstva. Jak se uvádí v „Dějinách Československa“179, „…při volbách do 
městských zastupitelstev v českých městech s výjimkou Českých Budějovic, 
ovládli představitelé české buržoasie radnice, Češi se tam stali purkmistry a 
čeština úřední řečí“. To mělo ovšem význam nejen hospodářský, ale i kulturní. 
A také „pedagogický“, samospráva se stala i školou příštích politických 
reprezentantů českého národa. Tato skutečnost napomohla překonat i neúspěch 
české politiky deklarovaný rakousko-uherským vyrovnáním. To samozřejmě 
přivodilo další napětí mezi oběma etniky.
Nešlo však jen o  obecní samosprávu, velký význam měla i zemská samospráva 
vycházející ze zemských zřízení a volebních řádů do 15 zemských sněmů. 
„Jejich rozsah pravomoci zahrnoval oblast zemědělství, veřejných prací, 
dobročinnosti, zemských rozpočtů.Dále pak mohly zemské sněmy vydávat 
zákony, které by prováděly zákony říšské, a to v záležitostech 
obecních,církevních, školských a pod. Předsedou zemského sněmu byl v čechách 
zemský maršálek, na Moravě zemský hejtman. Byli jmenováni císařem. Současně 
však byly zemské sněmy orgány zemské samosprávy a měly své výkonné orgány 
– zemské výbory. Mohly vést správu zemského majetku a měly právo dohlížet na 
výkon samosprávy nižších samosprávných útvarů. Základní význam měly zemské 
sněmy pro vytváření říšské rady, respektive její poslanecké sněmovny, do které 
vysílaly poslance. Volební právo do zemských sněmů určovalo tedy v počátcích
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rakouského parlamentarismu (až do roku 1873) strukturu a složení poslanecké 
sněmovny říšské rady.“180

Pro vývoj  jazykového práva mělo význam rozdělení českých politiků na 
Mladočechy a Staročechy. Mladočeši byli radikálnější a neústupnější v jazykové 
a národnostní otázce a svého partnera našli v německých nacionalistických 
radikálech, sdružených kolem námi již zmíněného  národního spolku 
„Deutscher Verein“. Ten vydal r.1870 podnícen pruským vítězstvím nad 
Francií a nastávajícím konečným sjednocením Německa výzvu ke konečnému 
mocenskému boji Němců v Rakousku proti ostatním národům. To způsobilo 
také konec pokusům o česko-rakouské vyrovnání, k němuž byla Vídeň zprvu 
českými politiky dotlačena. Německá privilegovaná menšina se nehodlala vydat 
na pospas slovanské většině říše. Proto padl  i zákon na ochranu obou 
národností, vycházející  ze shora uvedeného Seidlerova návrhu, který byl 
připojen k předlohám Fundamentálních článků. Vypracovali jej rakouský 
ministr Albert Schäffle a staročeský předák F.L.Rieger s využitím zkušeností ze 
Sedmihradska z roku 1863 a návrhů vídeňského demokrata Adolfa Fischhofa.181  
Návrh vycházel ze zásady rovnoprávnosti obou národností na základě 
reciprocity. „Vyplnění jeho zásad se mělo docíliti tím, že správní okresy a 
k volení do zastupitelstev určené měly se utvořiti  pokud možno podle jedné a 
téže národnosti…obce měly být jednoznačné, pokud měly národnostní menšinu 
menší než-li činila pětina tj. 20% politicky oprávněných občanů; okresy měly 
býti jednojazyčné jen tehdy, jestliže ani jediná obec v okresu nenáležela druhé 
zemské národnosti. Úřední jazyk si měly stanoviti obec a okres, ale byly-li to 
obce a okresy smíšené, byly povinny úřadovati navenek v obou zemských 
jazycích a připouštěti druhý zemský jazyk ve svých sezeních. Úředním jazykem 
hlavního města království měly býti čeština a němčina“. 182 Tato rovnoprávnost 
obou jazyků měla platit i u zeměpanských úřadů, u soudů a nemělo se používat 
tlumočníků. Jak vidno, rovnoprávnost obou jazyků se měla uplatnit nejen ve 
vnějším úřadování, ale i ve vnitřním. Na zemském sněmu měly být zřízeny 
národnostní kurie s právem veta a s právem řídit své národní školství a oběma 
národnostem se mělo dostat  spravedlivého zastoupení na základě nového 
volebního řádu, který měl odstranit nespravedlivě vysoké zastoupení německé 
buržoasie a rozšířit zastoupení české venkovské buržoasie (zvýšením počtu 
mandátů ve venkovských kuriích). Do sporu o  jazykové vyrovnání se promítala 
i formální stránka tohoto vyrovnání. Ministerský předseda Belcredi prohlásil, že 
nemá nic proti tomu, aby jazykový styk úřadů se stranami byl upraven zemským 
zákonem, avšak pokud šlo jazyk vnitřní, trval na vyřízení této otázky formou 
nařízení. Tyto spory o formu právní normy trvaly i u dalších pokusů o jazykové 
vyrovnání, a šlo nejen o spor mezi nařízením a zákonem, ale i o zákon zemský 
nebo říšský.
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Fundamentálky ale neprošly pro tvrdý německý odpor, přes hlásaný program 
zvláštního německého kulturního a politického poslání ve Střední Evropě a přes 
obvinění, že česko-rakouské vyrovnání oslabuje velmocenské postavení 
Rakouska a Německa. Odpůrci česko-rakouského vyrovnání nebyli jen němečtí 
politikové z českých zemí spolu s politiky rakouskými a dalšími Němci v říši, 
ale i politické celebrity v Německu a Uhersku, jako např. německý císař Vilém a 
maďarští  politici  Ferenc Deák a Gyula Andrássy. Neúspěch česko-rakouského 
vyrovnání znamenal nejen  dočasné upuštění od myšlenky odtržení, jež byla pro 
Němce záchranou, kdykoliv se cítili  „ohroženi rovnoprávností“ s českou 
většinou a kterou se příště Němci pokusí realizovat v r. 1918, ale  také, jen o 
velmi dočasný „konec“ pokusu o ústavněprávní vyrovnání se českého jazyka 
s jazykem německým.

1.3. 1871 - 1900

Je samozřejmé, že  hospodářský a sociální vývoj v předchozí, i této časové 
periodě měl podstatný vliv na vývoj jazykové otázky. Rovněž je třeba zdůraznit,
že český jazyk, který ač ústavně rovnocenný jazyku německému,  se obrodil 
díky českým a německým intelektuálům, potřeboval svoji širokou základnu, 
kterou mu poskytlo rozvíjející se dělnické hnutí a jeho vznikající politická 
reprezentace. To umožňovala i tzv. Prosincová ústava (1867), jež obsahovala 
formálně široký  okruh občanských svobod obsažených v zákoně č. 142 
doplněná zákonem spolkovým (č.134 Ř.z.) a zákonem o právu shromažďovacím 
(č.135 Ř.z.) . Z českých právních historiků se těmito otázkami zabýval Karel 
Malý ve své práci  „Česká dělnická třída a rakouský stát“. Rozvíjející se 
dělnické a sociální hnutí nemohlo komunikovat jazykem vzdělanců (němčinou), 
jeho prostředkem dorozumění a politické činnosti byla čeština a proto se musela 
snažit, aby povýšila na komunikativní úroveň němčiny. Dokladem toho je i leták 
ze schůze českých a německých dělníků z 21.11.1880. „Dělníci, vydejte svou 
hojnou účastí svědectví o svém sebeuvědomění, dokažte, že jsou vaše zájmy 
stejné, ať jste Češi nebo Němci, či příslušníci jiné národnosti. Dokažte, že jste 
došli k poznání, že vaše utlačené postavení nemůže být zlepšeno nacionálními 
štvanicemi a sváry, ale že k jeho zlepšení jsou nutným předpokladem jiní 
činitelé“.183 Vztah českého dělnictva k podnikatelskému establishmentu a
majetným třídám německé a české provenience nebyl ale stejný, byť marxistická 
historiografie vždy zdůrazňovala „internacionalismus“ vykořisťování založený 
na stejném třídním zájmu obou podnikatelských tříd  a stavěla českou buržoasii 
na úroveň německé. Jedním z dominujících rozdílů byla právě otázka jazyková. 
Aby bylo možno pochopit příčiny pozdějších neúspěchů politiky sociálně -
demokratických stran a dělnického hnutí, jakož i rozpory mezi českou a 
německou sociální demokracií a rozdílný vztah dělnických tříd obou národů 
k rakouskému státu, jakož i postavení německé dělnické třídy jako součásti 
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německé menšiny v poměru k českému dělnictvu, součásti české většiny, je 
třeba vzít v úvahu i aspekt jazykový. Touto národnostní otázkou 
personifikovanou v podobě obou dělnických vrstev se na německé straně 
zabýval J.W. Brügel ve své práci „Tschechen und Deutsche 1918-1938“ a na 
české K. Malý v „Acta universitatis Carolinae.“184 Oba docházejí k podobnému 
závěru. Německé sociálně nižší vrstvy, jako např. dělnictvo, bylo jako součást 
privilegované  německé menšiny v poměru ke své kolegiální české dělnické 
vrstvě protežováno, na druhé straně zase česká dělnická třída, jakožto součást 
národní koalice usilující o dosažení státoprávních a jazykových požadavků, jak 
uvádí K. Malý „cítila ekonomický útlak od české buržoasie, nemohla však 
v rakouském státním systému cítit její útlak politický“. V celkovém pohledu na 
rakouskou monarchii je třeba vzít v úvahu, že spor česko-německý (i při 
politické převaze jedné strany), byl sporem dvou nejvyspělejších národů 
v monarchii. V rakouské říši se hovořilo množstvím jazyků a dialektů, ale ještě 
větší roli hrála rozdílná úroveň kulturní, ekonomická, i obecně civilizační. 
Některá etnika stála na konci 19. století na prahu moderní národní existence, jiná 
tomu byla ještě velmi vzdálena. Země Koruny české patřily mezi nejvyspělejší. 
Jejich  specifičnost spočívala v tom, že sice měly velkou státoprávní tradici (ze 
které také vytvořili její politici svůj základní politický a právní program), 
podobně jako země Koruny svatoštěpánské, obě nebyly ale jazykově homogenní 
a jejich národní hnutí se vzájemně proplétaly a potíraly. Vždyť ani habsburský 
dvůr nebyl jazykově vyhraněný Hovořilo se na něm italsky, francouzsky, 
španělsky a německy. Tato jazyková variabilita byla jen důkazem, že navzdory 
od poloviny 18. století úředně zavedené němčině  jako řeči státní správy a velící 
řeči v armádě, se rakouská monarchie nikdy nepokoušela transformovat do 
podoby německého národního státu. Priorita němčiny  vyvěrala toliko (a to 
automaticky) právě z potřeby unifikace státní správy a kázně v armádě, ale 
právě tato vedoucí praktická potřeba ji pasovala do role  „primus inter pares“, 
takže se pro češtinu zákonitě stala největším protivníkem. To přesto, že české 
politické a státoprávní snahy nesměřovaly ke vzniku národního státu, ale jen ke  
státu s uznaným státoprávním programem, který měl být realizován ve 
federalizovaném Rakousku. Vždyť nebyla nikdy v Rakousku ani kodifikována 
spisovná němčina, nevznikly instituce pěstující vědecky německý jazyk a 
dokonce ani  habsburští panovníci do nástupu Františka Josefa I. neovládali 
spisovný německý jazyk a hovořili toliko německými (vídeňským) dialekty.
Bylo by ale chybou, kdybychom, tak jako to dříve dělala marxistická 
historiografie, se dívali na Rakousko  jako na „Žalář národů“, ve kterém byla 
česká většina, zejména sociálně slabé vrstvy a dělnictvo utiskováni v zájmu 
panujících vrstev. Vždyť nejen nacistická okupace českých zemí, ale i 
komunistická totalita  ukázaly, že není útisk jako útisk. Je znám vtipný výrok 
Jana Masaryka z doby druhé světové války. „Co že my Češi chceme ? Aby nás 
utiskovali Habsburkové !“  Z pohledu pozdější doby byl rakouský žalář 
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samozřejmě menší zlo, ale z hlediska tehdejšího postavení české většiny, 
českého jazyka a “českého státu“ v rakouské, později rakousko-uherské 
monarchii, stál český živel před nepřátelskou mocí, byť boj proti ní měl jiné 
formy než tomu bylo později v boji proti moci nacistické a komunistické. Ani 
druhá polovina 19. století nebyla dobou, ve které by český živel mohl uvažovat 
o samostatném státě. Slavný výrok Františka Palackého: „Byli jsme před 
Rakouskem, budeme i po něm“ nevyjadřoval aspirace na vytvoření samostatného 
českého státu, ale jen zklamání z neúspěchu české politiky v r. 1867 při dosažení 
jen vyrovnání uhersko-rakouského. Ani tato porážka, ani konec Fundamentálek 
však nepřivodily konec odmítání (jakkoli nejasného)  tehdejšího  postavení 
české národní entity v rakouském soustátí. Tato pasivní rezistence nesledovala 
zprvu konkrétní cíle. Poté, co se ukázalo, že císař František Josef II. nedodrží 
svůj slib dát se korunovat za českého krále, což by pro mnohé z české strany 
bylo naplněním českých státoprávních požadavků, soustředilo se úsilí české 
politiky na uznání zvláštního postavení českého národa na základě českého 
zemského státního práva. Českým zemím, Čechám, Moravě a  Slezsku  by se 
v rámci Rakouska přiznalo zvláštní postavení a českému národu role, která by 
odpovídala jeho většinovému postavení. Jen potud, abychom si uvědomili, že 
pro jazykové právo jako integrální součást českého politického programu byly 
vzpruhou úspěchy snah o rozšíření hlasovacího práva a snížení majetkového 
cenzu v 70. a 80. letech 19. století. Do politické arény vstoupili i drobní 
podnikatelé, řemeslníci a střední zemědělci, v důsledku čehož se změnila i 
struktura české politické reprezentace. To mělo za následek, že požadavek 
obnovy českého státu na základě historického státního práva ustoupil do pozadí 
a do popředí byl vyzdvižen požadavek dosažení národní rovnoprávnosti 
v úřadech a ve školství. Toho bylo částečně dosaženo rozdělením obecních 
školních rad na české a německé zemským zákonem č.17 z 24.2.1873. Tento 
nový program měl za cíl dosáhnout postupné infiltrace uvedených orgánů 
českým živlem a dosažení odpovídajícího podílu na moci rovnajícího se jeho 
početní převaze. 
Dalším důležitým krokem bylo opuštění politické pasivity. Začali s tím 
Moravané, kteří se vrátili do zemského sněmu r. 1873, za rok poté i na Říšskou 
radu;  v Čechách se vrací mladočeští poslanci na sněm r. 1874 a r. 1878 i 
Staročeši. Poslanci obou stran se také připravují k návratu na Říšskou radu. 
Součástí  toho jsou  i vyjednávání  v Emmersdorfu (1878), kdy mezi jednanými 
body je i návrh zákona o národnostním vyrovnání. V r. 1879 za vlády 
ministerského předsedy Taaffeho se čeští poslanci vrátili na Říšskou radu. Tento 
rok je také důležitým bodem celé jazykové otázky. Zatímco do této doby hrají v
politice  české reprezentace hlavní roli  požadavky státoprávní, nyní  se tímto
prioritním programem stává otázka jazykového vyrovnání, jak ji budeme nadále 
sledovat ve formě různých legislativních návrhů.

Proto po ukončení pasivní rezistence českých poslanců na Říšské radě předložil 
Klub českých poslanců dne 17.11.1879 císaři čtyři  memoranda požadující 
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provedení této národnostní rovnoprávnosti. Právě zde vznesené jazykové 
požadavky se staly jádrem  i celého  pozdějšího  boje za jazykovou 
rovnoprávnost z české strany.
Bylo již vícekrát v této práci konstatováno, že stále platilo ústavněprávní 
postavení českého jazyka podle Obnoveného zřízení zemského, jako  jazyka 
rovnoprávného s jazykem německým. V důsledku centralizace a sjednocování 
habsburského soustátí se však de facto český jazyk stal jazykem podřadným, 
jazykem prosté komunikace v českém milieu, nebyl však jazykem  státním a 
úředním. Na tom nic nezměnila ani další ústava prosincová z r. 1867 a s tímto 
stavem se emancipovaná česká politická reprezentace nehodlala smířit.
Úsilí o české jazykové vyrovnání se proto stalo obsahem prvního memoranda, 

které požadovalo rovnoprávné postavení obou jazyků u úřadů a soudů. Tato 
úřední řeč měla sledovat většinu obyvatelstva toho kterého kompetenčního 
obvodu, zatímco úřední řečí ostatních úřadů a soudů  s celozemskou  působností 
či působností na více okresů či úřadů by byla čeština i němčina rovným dílem. 
Každá strana by byla mohla použít ve svých podáních (tam kde byly obě možné) 
jí vybraného jazyka a od něj by pak byl odvislý i jazyk, ve kterém by bylo 
podání projednáno. Do budoucna měly být k uvedeným orgánům jmenováni
jen úředníci znalí obou jazyků.
Druhé memorandum požadovalo rovnoprávnost pro český jazyk i na Karlo-
Ferdinandově universitě, čehož mělo být dosaženo rozšířením českých 
přednášek na jejích fakultách a možnost použití českého jazyka pro vykonání 
státních a rigorosních zkoušek.
Ve třetím memorandu se jeho autoři dožadovali spravedlivějšího počtu 
obecných a středních škol s českou vyučovací řečí na základě rozdělení nákladů 
určených na školství v poměru k početní síle a výši daní placených tím, kterým 
národem.
Stejné požadavky, ale týkající se odborného (živnostenského) školství byly 
obsahem memoranda  čtvrtého.

Tato memoranda zahajují éru jazykových nařízení a zákonů v českých 
zemích.185

Jak už bylo zvykem, němečtí poslanci kontrovali svými  „protimemorandy“, ve 
kterých spojili svůj egoistický zájem na zachování priority pro německý jazyk 
s „celorakouským státním zájmem.“ Toho bylo samozřejmě snadné se 
dovolávat, vždyť si tím opatřovali jaksi vyšší, až posvěcený cíl a zároveň tím 
nastavovali štít proti  eventuelním výtkám z nacionalismu. Sáhli i k účelnému 
výkladu čl. 19. ústavy o právech občanů jako právního základu rovnoprávnosti 
českého a německého jazyka a „modifikovali“ je tak, jakoby  tento článek 

                                               
185 Tato nařízení, jakož i další pokusy o exekutivní úpravu jazykové otázky jsou  líčena z několika zdrojů, 
z nichž hlavním  jsou Politické dějiny  čsl. národa od Zdeňka Tobolky, II.díl, Praha 1934, jakož i  z dalších 
publikací uvedených  v seznamu literatury, nejde o přímé citace. Jako zdroj posloužil i Slovník veřejného práva, 
díl II, Brno 1932.
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garantoval pouze neoficielní používání tohoto jazyka ve styku občanů navzájem, 
nikoli jejich rovné partnerství. Slabinou českého návrhu bylo, že se vyhnul 
problému menšin a způsobu používání jazyka ve smíšených územích, což 
poskytlo Němcům silný argument, že tímto návrhem by stejně nebyla vyřešena 
jazyková otázka. Umožnilo jim to právě akcentovat problematiku pohraničního 
teritoria ve formě čistě německého území, čímž   anoncovali i teorii uzavřeného 
samosprávného německého území. To posloužilo německé straně  obecně -
nastolit problematiku menšinového použití jazyka. Němci vytáhli i staronový 

argument – varování před rozvratem a rozkladem státu, jež by splnění českých 
požadavků znamenalo  a postavili se na známé centralistické stanovisko jednoty 
státu, nyní už jen Předlitavského. V tomto duchu odmítli i utrakvistické 
požadavky ohledně pražské university a ostatních škol. Avšak situace se 
oproti roku 1871 změnila a vláda se cítila nucena aspoň částečně vyhovět 
sílícímu českému tlaku, čehož výsledkem byla:

Stremayerova nařízení vydaná 19.4.1880. (pro Moravu 28.4.1880). Jimi byla 
čeština a němčina zrovnoprávněna (chce se napsat, již zrovnoprávněná) ve 
vnějším úřadování. O užití jazyka tedy měla rozhodovat strana, nikoliv úřad. 
Správní úřady a soudy v Čechách a na Moravě (nikoliv ve Slezsku) měly 
vyřizovat ústní či písemná podání v tom jazyku, v němž byla žádost či žaloba 
podána. Rovněž úřední vyhlášky, jako odvozené normativní předpisy nižší 
právní síly  vydávané pro  „všeobecnou známost“ měly být v obou jazycích, 
jednojazyčné jen v případech místního významu v okresech a obcích s převahou 
jednojazyčného obyvatelstva. V trestní agendě soudů to znamenalo, že jak 
výslech či obžaloba, obhajoba, hlavní líčení, nálezy, usnesení a rozsudek musely 
být v jazyce obviněného či svědka. Výpovědi svědků se prováděly a zapisovaly 
v jejich jazyku, bylo-li několik obviněných různých jazyků, pak  se řízení 
provádělo  v jazyku, který soud uznal za vhodný. V civilním řízení se měly 
strany o jazyku použití dohodnout  a pokud tak neučinily, mělo se jednání vést 
v obou jazycích. Také zápisy do veřejných knih a do rejstříků obchodních firem 
se prováděly v jazyku, v němž byla podána žádost. Veškeré úřední vyhlášky se 
pro všeobecnou známost vydávaly v obou jazycích. Jen úřední vyhlášky určené 
pro jednotlivé okresy nebo obce, byly vydávány v těch jazycích, které byly 
v příslušných  okresech nebo obcích obvyklé. 
Stremayerova nařízení se tedy nedotkla němčiny jako výhradní řeči úřední a 
jejich nedostatkem bylo i to, že neměla ustanovení o jazykové kvalifikaci 
úředníků a soudců. Němčina jako úřední řeč zůstala tedy u všech úřadů a soudů. 
V tomto smyslu zůstaly tedy české požadavky nesplněny a proto se český 
jazykový boj vedl nadále nejen za uvedení Stremayerových nařízení v život, ale 
i za rovnoprávnost  oblasti vnitřní úřední řeči. Protivníkem v tomto úsilí nebyli 
jen němečtí politici v českých zemích, ale také německo-centralistická  
byrokracie, která ovládala úřady a soudy. Dnes bychom ji označili jako vlivnou 
a mocnou lobby, která v rakousko-uherské monarchii měla (opět díky jazyku) 
mnohem blíže trůnu, než česká politika. 
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V konfrontaci s odporem na německé straně, jak bude dále uvedeno, je třeba 
konstatovat, že Stremayerova nařízení, jak uvádí Zdeněk Tobolka ve svých 
Politických dějinách…“vycházela z některých již existujících právních předpisů 
o rovnoprávnosti jazyků  (viz Obnovené zřízení zemské  a  čl. XIX základního 
zákona o všeobecných právech občanských ze dne 21. prosince 1867 č. 142 ř.z. 
(Prosincová ústava), který uznával rovné právo všech jazyků v zemi obvyklých,  
ve školách, v úřadech a v životě veřejném, kabinetních listů císaře Ferdinanda ze 
dne 23. března a 8. dubna 1848.), takže v tomto smyslu nebyla nijak převratná, 
neboť byla spíše kodifikací dosavadního stavu, přesto však učinila průlom do 
skutečného stavu jazykové praxe u politických úřadů a soudů, do skutečného 
panství němčiny ve vnějším úřadování“ 186Tomu korespondovala skutečnost, že  
tentokráte poprvé v Rakousku nebyly  vydány požadované normy jen pod 
politickým tlakem a k pouhému  vyřešení  momentální situace, ale také na 
základě důkladného „research“, výzkumu, který nechala vláda provést. Vláda 
zvolila k projednání českých memorand zvláštní komisi složenou ze zástupců 
ministerstva vnitra, kultu a vyučování, spravedlnosti, obchodu a orby 
(zemědělství) a vyžádala si u úřadů – šéfů politické správy, hejtmanství, pošty a 
prezidentů vrchních zemských soudů v Praze a Brně všechny obsahy platných 
předpisů o užívání zemských jazyků u podřízených úřadů, nechala se informovat 
o skutečných poměrech v užívání zemských řečí se stranami, v jaké řeči spolu 
komunikují úřady navzájem, jak komunikují úřady s autonomními orgány, jaké 
jsou jazykové požadavky při vypisování služebních míst u jednotlivých úřadů  a  
co se na stávající situaci změní, budou-li splněny požadavky memorand Klubu 
českých poslanců. Tento výzkum měl na vydání Stremayerových nařízení 
daleko větší vliv, než přijetí poslanců Klubu u císaře.
Odpovědi na dotazy vládní komise byly vesměs negativní, nebo jako negativní 
byly formulovány, neboť jejich vyústěním bylo vesměs doporučení, aby zůstalo 
u stávající situace, neboť memorandům nelze vyhovět. A to přesto, že řada 
požadavků z memorand byla porůznu, kraj od kraje, plněna. Bylo konstatováno, 
že česky se v českých územích na česká podání česky odpovídá, a to nejen u 
samosprávných orgánů. V územích smíšených se dávaly české odpovědi těm, 
kteří neznali německy. Oboustranné vyhlášky se vydávaly jen v českých 
územích, styk  úřadů  a  soudů se děl jen v němčině. Zápisy do veřejných knih se 
děly jen německy, jen na zvláštní přání také česky. Vyjádření se pokoušela 
vysvětlit, proč se nezachovávají předpisy o jazykové kvalifikaci úřednictva a 
soudů a proč  i v ryze  českých  územích  fungují  soudci  a  úředníci neznalí 
českého jazyka. Operovalo se nedostatkem příslušných českých adeptů a hrozilo 
se kolapsem soudů a administrativy, kdyby se mělo memorandům vyhovět. Jako 
záchranné opatření pro udržení státu quo bylo tvrzeno, že  při každém úřadě či 
soudu je alespoň jedna osoba znalá obou jazyků, nebo taková osoba bude přijata. 
Všechna vyjádření  znala  jen úřady a soudy úřadující jen německy, případně 
německy a česky – žádné vyjádření neznalo orgán, který by v českém území 

                                               
186 Zdeněk Tobolka, Politické dějiny  čsl. národa, II.díl, Praha 1934, díl III, Praha 1934, s. 37.



112

úřadoval jen česky. Tato vyjádření ukázala, že dosavadní jazykové předpisy 
vydané v předchozích desetiletích, které měly „provádět“ úpravu danou 
Obnovených zřízením zemským, se nezachovávají. Bylo to i pochopitelné, 
dosavadní předpisy tvořily změť předpisů, navíc se jednalo o předpisy, které 
podle času a místa vydání (v období tužší germanizace nebo jejího  uvolňování)  
byly  mnohdy  rozporuplné. Navíc velkou roli hrál fakt, že v čele vrchních soudů 
v Praze a Brně byli nacionálně německy cítící úředníci a soudci. Závěr byl 
jednoznačný, jak tomu v takových případech u argumentace zavedené  
byrokracie  a  justice bývá – všechno je v pořádku, s ničím nehýbat, všichni  
jsou spokojeni. Navíc odpůrci „nového pořádku“,  t.j. vnější rovnoprávnost již 
existuje, a to nejen fakticky, ale i právně – argumentovali tím, že strany mohou 
podávat  podání v obou jazycích, aniž přiznali, že není dodržována povinnost 
taková podání také přijímat.
Tato  proti – vyjádření podepřela memoranda německých poslanců z Čech 
podaná císaři 9. února 1880, která dokumentovala pevné spojenectví německé 
centralistické byrokracie  a  německých centralistických politiků z českých 
historických zemí.
Jak  dramatická byla situace ve sněmu, a to i po již vydání nařízení, dokumentují  
„stenografické záznamy z vystoupení poslanců, např. poslance Fáčka:
„Prvé, než bylo  vydáno Obnovené zřízení zemské, měl český jazyk sám jediný 
průchodu ve všech soudech a úřadech v zemi. Obnoveným zřízením zemským 
přestalo právo  býti  výhradním právem českého jazyka, ano bylo pak rovným 
právem obou jazyků, českého a  německého. Právo tedy českého jazyka, které se 
zakládá ve zřízení zemském, trvá až posud. Obnovené zřízení zemské jest v tomto 
kuse, jenž se týče onoho práva obou jazyků, ještě  posud  platným zákonem a 
podstatným pramenem práva našeho jazyka. Jest to pánové, pravidlem obecným, 
že každý zákon platí dotud, dokud není jiným zákonem buďto zrušen nebo 
změněn. Kdybyste pánové, kdo jste v této věci nyní odpůrci, předložili některý 
takový zákon zrušovací anebo změňovací, poddal bych se vám ze stanoviska 
pozitivního práva. Ale pánové, vy mně takového zákona nepředložíte, protože 
ho není. Pánové, německý jazyk, nabyv rovného práva s jazykem českým, šířil se 
tou měrou ve všech úřadech a v celé státní správě, že se samému zákonodárci 
vidělo toho potřebí, aby český jazyk vzal pod svou ochranu a právo jeho 
hájil.“187

Poslanec Fáček po svém historicko – právním  exkursu argumentoval rovněž 
tím, že dosavadní praxe překladů vytvářela někdy až komické situace a uváděl 
případy, kdy překladem bylo dosaženo opačného účinku, jako např. když byl 
obviněný  odsouzen  pro urážku na cti  za použití slova „Drachen“ vůči své 
sousedce, ačkoliv ji nazval jen „dryáčnicí“.

                                               
187 Stenoprotokoly, s. 649, II. zasedání, XXII sezení“ ze dne 10.července 1880 ,
     Společná česko-slovenská  digitální  parlamentní  knihovna, dostupný  z  www:   
     http.psp.cz
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K námitce, že v důsledku Stremayerových nařízení nebude moci německý 
advokát hájit českého klienta, odpověděl: „Pánové, snad od nás nežádáte, aby se 
Čech učil německy kvůli tomu, aby ho mohl německý advokát hájiti.“188

Také v Říšské radě bylo útočeno z německé strany proti Stremayerovým 
nařízením proti vládě. Tak v rozpočtové debatě dne 23. a  24. května tyto útoky 
odmítal kníže Karel Schwarzenberg a odborný přednosta ministerstva 
spravedlnosti Sacher, který  nařízení stylizoval a v debatě  prokázal, že 
nařízením nebyly vytvořeny nové poměry, nýbrž sjednoceny a koodifikovány  
poměry staré.
Vydání  Stremayerových  nařízení bylo proto i aktem určité  odvahy  a  zásluhu 
na  nich bylo  nutno přičíst především předsedovi vládní komise dr. Pražákovi a 
nakonec i tomu, po kom byly pojmenovány Karlu  von  Stremayerovi, ministru 
kultu a vyučování  a  spravedlnosti, který nařízení spolu s ministerským 
předsedou Taaffem spolupodepsal (zajímavé osobní svědectví  o tlaku, kterému 
byl vystaven, lze nalézt v jeho autobiografii: „Erinnerungen aus dem Leben“ 
vydaných r. 1899 ve Vídni).
Souhlas císaře byl motivován skutečností, že používáním obou jazyků bude 
upevněna země. I když nařízení nebyla vydána pro Slezsko a vztahovala se „jen 
na úřady politické, soudy, státní zastupitelství a na úřady a orgány podřízené 
ministerstvu vnitra a spravedlnosti, významnou měrou přispěly ke stabilizaci 
vnitřních poměrů v českých zemích.
Snad i proto, tato fundovaná nařízení vydržela až do konce Rakouska, tj. 
do vzniku ČSR.
K doplnění  Stremayerových nařízení  navrhl poslanec Trojan r. 1885 vydání 
zemského zákona  o vnitřní úřední řeči a to tak, že by každý státní úřad a soud 
v Čechách měl svůj vnitřní úřední jazyk, který by byl určen většinou obyvatel 
obvodu. Vláda tomu vyhověla jen zčásti a vydala tzv. Pražákovy výnosy z r. 
1886 pro Čechy a Moravu, aby rozsudky vrchních zemských soudů se 
vyhotovovaly přímo česky a nepřekládaly se z německých konceptů.
Dále český sněm vypracoval podle návrhu poslance Škardy r. 1889 jazykový 
zákon pro úřady autonomní. Podle něj si měly obec i okres ustanoviti svoji 
vlastní úřední řeč, a tou vyřizovat všechna podání stran. Jen města s vlastním, 
obce s menšinou alespoň 20% a okresy, v nichž jedna obec má úřední řeč 
druhou, vyřizují podání jazykem strany. Všude však bylo nutno podání 
v druhém jazyce přijmout.
Uvedená nařízení byla ministrem Pražákem r. 1882 rozšířena na krajské soudy 
v českých a polských částech Slezska, ovšem míra zrovnoprávnění byla menší 
než u češtiny v nařízeních Stremayerových. Konečně r. 1884 byly dotčené 
zásady rozšířeny rovněž na železniční správu. Než  zmíníme odpor vůči těmto 

                                               
188 Stenoprotokoly, s. 649, II. zasedání, XXII sezení“ ze dne 10.července 1880 ,
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nařízením z německé strany, nebude nezajímavé nahlédnout do stěžejního díla  o 
česko-německých vztazích byť období před r.1900 zmiňuje jeho autor 
J.W.Brügel jen okrajově.189 „Jistě, staré Rakousko neznalo zákonný institut 
státního jazyka; avšak jediným relevantním jazykem byla ve skutečnosti 
němčina, kterou ovládalo nejvýš 35% obyvatelstva. Ve vídeňské Říšské radě 
mohl každý poslanec používat své mateřštiny, protokolovalo se však jen to, co 
bylo předneseno v jazyce německém. Když se jedné slovansko-italské menšině 
podařilo r. 1917 dosáhnout usnesení-jež nebylo nikdy uvedeno v život - ,že 
protokol se má vést ve všech jazycích státu, spustili němečtí nacionálové  povyk, 
jakoby se už nic horšího nemohlo v této zemi  udát…To se v 19. století možná 
nevnímalo jako nějak zvlášť tíživá okolnost, protože téměř všichni poslanci 
pocházeli z prostředí jazykově vyškolených, vzdělaných stavů. Když však kolem 
přelomu staletí začali do řad poslanců pronikat dělníci a řemeslníci (v 
souvislosti s omezováním a rušením volebních cenzů), mnoho zástupců lidu bylo 
tímto způsobem připraveno o přirozené právo, aby jejich vystoupení byla tímto 
způsobem brána na vědomí. Pokud se českým poslancům vůbec mělo dostat 
sluchu, museli v němčině přednášet i ta nejbojovnější obvinění rakouského 
poloabsolutismu, ba dokonce definitivní odmítnutí státu v r. 1918. Tato 
skutečnost sice neospravedlňuje často hysterický odpor k používání němčiny, 
který mnozí čeští politici dávali najevo  po r. 1918, ale do jisté míry ho 
ospravedlňuje.
V roce vydání Stremayerových nařízení  byla i založena Ústřední matice 
školská v Praze na podporu a ochranu českého školství. Těmto českým 
úspěchům kontroval  v r. 1882 tzv."Linecký program" jako základní koncepce 
všech odstínů německého nacionalismu, o kterém dále. Počítal se vstupem 
Rakousko-Uherska do Velkého Německa. Toto velkoněmecké úsilí a obava 
z jeho narušení českým živlem byly příčinami vzedmutí vášní na německé 
straně. Nařízení se staly příčinou protestních sjezdů, rezolucí a interpelací 
německých poslanců či schůze a projevy německých předáků agitujících do boje 
proti české rozpínavosti. V  protiargumentaci Němců zaznívaly tvrzení, že 
z hlediska státoprávního byla nařízeními porušená jazyková jednota správy a 
narušen dosavadní pevný svazek rakouského soustátí, neboť byl učiněn první 
krok k uznání českého státního práva. Vedle zdůrazňování protiústavnosti 
zařízení, neboť podle čl.  19. ústavy bylo možno ústavu provádět jen cestou 
zákona, nejvážnější námitka směřovala proti „počeštění“ německých krajů a tím 
i celému poslovanštění Předlitavska. Stremayerova nařízení tak pro ně 
představovala „Sprachenzwangsordnung“, která je měla donutit učení se 
českému jazyku. Námitka tohoto charakteru byla ostatně pro české Němce 
typická, alergie na učení se českému jazyku je provázela až do konce jejich 
soužití s Čechy.
Zde jsme narazili na zajímavý fenomén. Logicky vzato, hodnotíme-li tuto věc 
obecně, je samozřejmě povinností příslušníka malého národa, naučit se jazyku 

                                               
189 J.W.Brügel, Češi a Němci 1918 1938, Academia, Praha, 2008, s. 53.
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národa velkého. V 19. století v rakouské mnohonárodnostní monarchii však byla 
situace složitější. Češi jako příslušníci  „rakouských“ slovanských národů byli 
ale ve většině; německý prvek v monarchii dominoval díky své nadřazenosti 
dané postavením dvora a německého jazyka jako jazyka centralizačního, 
správního a vojenského. Z dosavadní části této práce je zřejmé, že bez němčiny 
se nedala dělat kariéra ani u dvora, ani ve státní správě, a již vůbec ne v armádě. 
Čeština byl v 19. století jazyk nikoli rabů, ale jazyk submisivní, který zejména 
v první polovině století procházel procesem svého znovunarození. Právě v této 
době vznikala v českém jazyce díla, která se buď stala klenotem české literatury  
(Máchův Máj), nebo aspoň základem českého písemnictví, ze kterého teprve 
v příštích stoletích  čas  vytříbil drahokamy, polodrahokamy a jen barevné 
kamínky, které však v době svého vzniku a do druhé poloviny 20. století byly 
důležitými stavebními komponenty české kultury. O fenomenu lze mluvit teprve 
později, až v době první republiky, kdy i v německých ostrovech v českém moři 
(Praha, Jihlava, Brno a jiné) se našlo jen málo Němců, kteří zvládli češtinu.  
Stejně, nebo ještě hůře tak tomu bylo ve výlučně německých územích. Ve 
smíšených manželstvích, a to jak v oblastech smíšených, tak výlučně německých 
bylo běžné, že německý partner od svého manželského partnera češtinu nezískal, 
zatímco opačně ano. Nacistická okupace tuto jazykovou nerovnoprávnost jen 
zesílila. 
Stremayerova nařízení byla tedy zprvu těžko prosaditelná, nejvíce 
v pohraničních územích. Česká podání odmítali i němečtí soudci ve smíšených 
územích, kteří se opírali o dvorní dekrety a judikaturu  vyšších soudů,190  kolem 
kterých se soustřeďovala  konzervativní špička rakouské byrokracie. Tyto 
česko-německé rozpory byly prohloubeny sporem o rozdělení Karlo-
Ferdinandovy univerzity a zvláště jejího majetku. Bylo to svým způsobem 
splnění požadavku druhého memoranda (požadavek rovnoprávnosti českého a 
německého jazyka) a že toto rozdělení ještě neznamenalo úplnou 
rovnoprávnost, dokazuje spor o jazyk ve kterém se měly skládat zkoušky na 
právnické fakultě. Kandidáti museli totiž skládat část zkoušek skládat německy, 
což mělo zabezpečit znalost němčiny u absolventů fakulty, jež připravovala 
kádry rakouské byrokracie, aniž byla požadována reciproční znalost češtiny u 

                                               
190 Jednalo se o různé akty a normy, např. o všeobecný řád soudní z 1/5 1781 č.13 Sb.z.s., který stanovil:“ Obě 
strany, jakož i právní zástupci mají užívati ve svých řečích jazyka v zemi obvyklého.“ Ač šlo o ustanovení 
zdánlivě ve prospěch českého jazyka, problém spočíval v tom, že namísto celé země  byla „obvyklost jazyka“ 
vykládána jako „obvyklost“ v daném jazykovém regionu. Dále to byly dvorní dekrety z 12/6 1786 č. 554 
Sb.z.s.,z 11/8 1786 č.571 Sb.z.s. a z 22/6 1789 č.1023 Sb.z.s., týkající se zápisů testamentů , které mohly být 
zapisovány v obou řečech, byť tomu byly v některých územích kladeny překážky ze strany německých soudců.
Pokud se týče úřadů samosprávných, stála soudní praxe na stanovisku, že samosprávné korporace mají sice 
právo určit samy jazyk jednací, že však jsou povinny podle čl. 19 přijímati podání i v jiných jazycích než v zemi 
obvyklých. Přitom však Nejvyšší správní soud zásadně neuznával, že by pojem  „jazyk v zemi obvyklý“ se 
vztahoval na celou zemi, nýbrž posuzoval otázku tuto pouze podle územního obvodu té které samosprávné 
korporace; naproti tomu Nejvyšší  říšský soud uznal, že čeština i němčina jsou jazyky obvyklými v celých 
Čechách ( Hye-Hugelmann, č. 1355). –převzato  z odůvodnění stanoviska Nejvyššího  správního  soudu  ČSR 
k užívání češtiny v úředním styku ze dne 29. března 1919, Státní politika vůči německé menšině v období 
konsolidace politické moci v československu v letech 1918 – 1920,, uspořádali Josef Harna a Jaroslav Šebek, 
Historický ústav, Praha 2002.
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posluchačů německé právnické fakulty. Nejméně byly v této době uspokojeny 
české školské požadavky (dvě poslední memoranda),kdy po počátečních 
úspěších utrakvizace  ve středním a odborném školství musely kapitulovat před 
odporem ministra kultu a vyučování  Gautsche a samotného císaře, kteří se 
obávali vzrůstu vzdělanosti českých, nižších vrstev.
Tyto staronové spory české majority s německou minoritou měly svůj vliv i na 
českou politiku (spory staročechů s mladočechy), které jde mimo téma naší 
práce; nás bude z celé kampaně proti Stremayerovým nařízením nejvíce zajímat 
opětný požadavek odtržení pohraničí, ovšem tentokráte s modifikací – plánem 
na vytvoření uzavřeného německého území. Německý poslanec  Franz Smeykal 
doporučil rozdělení Čech na část německou a část smíšenou. Při hledání příčin 
této německé separace, docházíme k závěru, že toto stažení  do ulity 
pohraničních území bylo výsledkem poznání představitelů německé politiky, že 
nadvláda německé menšiny nad českou většinou v prostoru českých zemí 
provozovaná z pozice síly pod záštitou vlády a císařského dvora, nebude 
napříště pro stále silnější odpor emancipované české většiny možná. Vedoucí 
myšlenkou tohoto nového plánu německých politiků v českých zemích byla 
snaha zachránit německý živel z „českého spáru“ s čímž souvisel i již zmíněný 
nacionální vývoj samosprávy v 80. letech v českých zemích. To nebylo pro 
Čechy přijatelné, protože by to zničilo historickou jednotu zemí Koruny české. 
V každém případě dochází v této době k obratu. Německá politika ztrácí 
iniciativu, přechází k defensivní politice, a i když se v ní ještě později objeví 
tendence k expansivní politice nadvlády německého živlu a v období okupace 
v letech 1939-1945 dokonce i plán úplného vyčištění prostoru historických zemí 
od českého obyvatelstva, tak poprvé vyvozuje faktické důsledky z reálného 
poměru sil. Německá menšina již nemůže nadále vystupovat z pozice síly 
opírající se o podporu rakouského mocenského aparátu. 
V r. l883 skončila na českém zemském sněmu nadvláda německých liberálů, 
která v mnoha směrech přinesla českým zemím potřebnou modernizaci, ale s 
rovnoprávností Čechů s Němci nikdy nepočítala. Jazykové právo bylo ohroženo 
i plánem na nové uspořádání samosprávy zavedením krajů jako mezičlánků 
mezi okresy a zemskými orgány tak, aby hranice krajů  se ztotožnila s hranicí 
národnostního rozlišení, což by vedlo ke vzniku uzavřených německých krajů 
s vlastní politickou a soudní správou. Takto ohraničené území by bylo de facto, i 
de iure státem ve státě a k úplnému osamostatnění by chybělo už málo.  Jak 
bude ještě hovořeno, v r. 1890 se o tomtéž bude jednat v tzv. punktacích a opět 
se to nestane skutkem, i když tentokrát k jejich nezdaru velmi přispějí i 
mladočeši. Dočasné realizace bude dosaženo až při pokusu o iredentistický puč 
v pohraničí r. 1918 a tragického vyvrcholení dojde v r. 1938.
České obyvatelstvo bylo v převážně německém území nuceno pod pohrůžkou 
existenčních potíží hlásit se k německé obcovací řeči. Tímto způsobem se totiž 
falšoval počet Čechů, protože občané s německou obcovací řečí byli ve sčítání 
lidu vykazováni jako Němci.
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V německých oblastech se běžně stávalo, že bylo Čechům upíráno vydržené 
domovské právo po desetiletém pobytu v obci, jak to určoval zákon. Tito lidé se 
proto nemohli objevit ve statistice jako čeští obyvatelé německých oblastí a tím 
se snižoval počet Čechů. V tom případě se nemohlo v dané oblasti uplatnit 
menšinové právo.

V r. l886 odešli němečtí poslanci z českého zemského sněmu. Protestovali tím 
proti postoji Čechů, kteří nechtěli dovolit zrušení Stremayerových jazykových 
nařízení v uzavřených německých jazykových územích v českých zemích.
Stremayerova jazyková nařízení  se tak stala počátkem česko-německého 
jazykového sporu, který trval až do konce habsburské monarchie (stejně tak jako 
platnost těchto nařízení) a v obrácené podobě sporu německo-českého až do 
konce ČSR v r. 1938. Jazykově administrativní spor byl jen výrazem sporu o 
politickou moc v zemi, který v prohlubujících se nacionálních rozporech těchto 
let nechával vznikat politicko-ideologickým platformám, na jejichž základě se 
vedl další boj. Jeho nejpodstatnější složkou byl nacionalismus, jehož základní 
koncepce byla formulována v tzv.  „Lineckém programu“ z r. 1882, stojícím na 
bázi Velkého Německa, jehož nejznámějším hlasatelem byl vůdce Všeněmců G. 
Schönerer. Tato staronová ideologie opět, tak jako v r. 1848 silně na Němce 
zapůsobila a měla velký vliv  i na německou minoritu v pohraničí Českých zemí. 
Novou oporou této ideologie byla již v sousedství existující Německá říše, jejíž 
sílící vliv přiváděl německé obyvatelstvo pohraničí k názoru, že jsou odnoží 
říšskoněmeckého národa nacházejícího se na českém území, jehož německý 
charakter daný dřívější příslušností k němectví, je nutno zachovat. Takto 
traktovaná sounáležitost českých zemí s Německem, byla pouze jemnější 
modalitou později uplatněné teze o tisíciletém spojení českých zemí 
s Německem. A právě pokusem o její realizaci znacizovanými sudetskými 
Němci ve spojitosti s druhou světovou válkou skončilo německo-české soužití  
v prostoru českých zemí vůbec.
Národnostní ohraničení, které od Stremayerových nařízení bylo trvalou součástí 
německého  programu bylo v poněkud zeslabené formě obsahem i tzv. 

Herbstova jazykového  návrhu z r. 1884. Tento návrh požadoval především  
národnostní ohraničení okresů a soudů. Poslanec Plener jménem německých 
obyvatel žádal v Českém sněmu:
1/ zrušení Stremayerových nařízení pro obvody krajských soudů  v Chebu, 
Mostě, České Lípě, Litoměřicích a Liberci a obnovení bývalého stavu.
2/ vyloučení českých obcí  a  okresů z těchto obvodů krajských soudů.
3/ aby  byl  na témže jazykovém  základě jako při shora uvedených soudech 
byly zřízeny pro ostatní části země tři nové krajské soudy na severovýchodě, 
západě a jihu.
4/ aby byly okresy dle národnostních poměrů co nejvíce ohraničeny.
5/ aby s novým rozdělením soudních okresů byly u vrchního zemského soudu 
v Praze zřízeny dva senáty.
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6/ aby byly správní okresy rovněž na novo rozděleny a to podle hranic 
národnostních.
Na tento návrh reagoval poslanec Trojan v sezení  sněmu  dne 12. prosince 1885 
takto:
„Dovolávajíce se nezadatelného práva přirozeného i daného a od věkův až na 
naši dobu platného v království českém bez jakéhokoliv rozdílu – také dle 
základních zákonů státních z r. 1867 – máme za jednu z předních povinností 
svých, bez ustání naléhati na opětné dosažení nevyhnutelných záruk 
spravedlnosti, totiž úplné rovnoprávnosti před zákonem i před soudem pro 
obyvatele české jako pro německé – pročež navrhujeme. Slavný sněme račiž 
vyzvati  c.k. vládu, aby dodatkem k nařízením ze dne 19.4.1880 přikázala všem 
úřadům  i  soudům v království  Českém povinné provádění rovnoprávnosti 
národní, dle zásad od českých poslanců zde ve sněmu i na radě říšské za nové 
doby důsledně hájených“191, totiž, aby učinila řadu opatření, aby zajistila plnění 
Stremayerových nařízení. V prudké diskusi, která se rozpoutala se vyznamenal 
německý nacionální poslanec Knotz, jehož řeč byla směsící nenávistných 
výpadů a urážek a skončila výrokem, že Němce naplňuje ošklivostí vše, co jest 
české. Ještě před Knotzem a Trojanem  dne  15.října 1884  promluvil český 
poslanec Dr. Šolc.  Jeho projev, z něhož jsme již citovali v první části této 
kapitoly, byl téměř krystalizační přednáškou o dějinném vývoji česko-
německého soužití od počátku jeho trvání. I když patetické, přece pravdivé, ale 
vypjatě nacionální, …“každý kámen této země, každá věž, každý luh hlásá naši 
minulost. Pohlédněte na tu novoměstskou radnici, v ní se odehrálo veliké 
světodějství, jež se nazývá krvavým dramatem husitským. Pohlédne-li Čech 
k hradu královskému, pak vidí památný kamenný mezník jiné doby, kdy 
vzplanula válka třicetiletá.. Pánové, nedivím se, že z druhé strany těchto živých 
upomínek není. Tyto upomínky mohou poutati jen mysl toho, kdo přilnul plným 
srdcem k dějinám a osudu této země.“192  Jestliže v další části svého projevu 
poslanec Šolc volá, že nevidí podobné upomínky u pánů na druhé straně, kteří se 
k nám přistěhují a pak jako vlaštovky od nás táhnou, vyjadřuje tím 
psychologický podtext celého po staletí trvajícího sporu – německých 
„přivandrovalců“ a českých usedlíků, který již vyjádřil Dalimil. Samozřejmě u 
prvních obyvatel v území kolonizovaných německým příchozím obyvatelstvem, 
mohla být podobná vzpomínka stejně nacionálně zabarvená. Ostatně, i to přece 
poslanec Šolc říká: „To pánové, je tedy onen názor, který se jeví z vychování 
národního.“
V této době vytváření německého ideologického programu, není ještě 
diferenciace mezi různými  vrstvami a skupinami (ze kterých se na přelomu 
století zformují německé politické strany, tak velká, aby se Němci v odporu vůči 
Stremayerovým nařízením, nesjednotili. Ani pro českou stranu rozdělenou 

                                               
191 Adolf Srb, Politické dějiny národa českého od počátku doby konstituční , Praha, 1926, s.45-46.
192 Stenoprotokoly,  s. 726, Sněm království českého,  sezení ze dne 15. října 1884, Společná česko-slovenská  
digitální  parlamentní  knihovna, dostupný  z  www: http.psp.cz
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sporem mezi Mladočechy a Staročechy nebylo problémem až do punktací 
vytvořit společný „německý program“, který se snažil čelit sílícímu tlaku 
německé politiky usilující o „restituci in integrum“ a o dosažení dalších úspěchů 
na poli jazykovém a státoprávním. I když se politické postavení české většiny 
poněkud zhoršilo, což doznalo výrazu i v opatřeních ministra školství Gautsche, 
jenž omezil růst českých gymnasií, v mnohých zrušil vyšší třídy a odňal 
subvence obecným školám; nemohla tato protičeská politika omezit pokrok a 
úspěchy, jichž bylo na české straně dosaženo v národním životě, zejména na poli 
kulturním. Tomu se Němci v pohraničí snažili čelit zesílenou germanizací a 
nátlakem směřujícím k posílání českých dětí do německých škol, čímž se 
snažili uchovat německý ráz tohoto území. Za tím účelem byl založen 
„Deutscher Schulverein“, který měl zakládat a udržovat německé školy tam, kde 
vláda k tomu nebyla ochotna. Česká strana na to reagovala založením  
„Ustředím matice české“.Obě strany (ke svému vlastnímu prospěchu) na obranu 
své národnosti a jako výraz svého vlastenectví zakládaly v 80. letech další 
kulturní spolky, které měly oslabovat protivníka a posilovat vlastní stranu. 
Vyjadřovat podporu národního uvědomění, posilovat hospodářskou moc a 
povznášet kulturní úroveň měly  např. na německé straně spolky  „Deutscher 
Kulturverband“, „Bund der Deutschen in Böhmen“, „Bund der Deutschen 
Ostböhmens“, „Deutscher Böhmerwaldbund“, „Bund der Deutschen 
Schlesiens“. Jim na české straně čelily „Národní jednoty severočeská, 
pošumavská, pro jihozápadní a jihovýchodní Moravu, slezská nebo Matice 
opavská.193

Nakonec Němcům nezbylo než v odporu vůči Stremayerovým nařízením ustat. 
Požadovali aspoň jejich zrušení v pohraničním území. Nadále trvali na 
národnostním rozhraničení a vyloučení českého jazyka z úřadování 
v německých končinách Čech. Česká strana zase trvala na zachování úplné 
rovnoprávnosti při zachování celistvosti země.

Punktace jsou  název  dohody, jako výsledku  česko – německé konference  
konané  ve dnech 4. – 19.ledna 1890 ve Vídni za neúčasti mladočeských 
politiků  a místodržitele hraběte Františka Thuna, jejímž předmětem mělo být 
vyřešení všech dosud  sporných národnostních otázek. Důvěrníci rokující za 
německou stranu byli zvoleni, čeští vyjednavači byli jmenováni. Zástupce 
mladočeských politiků hrabě Taaffe nepozval, neboť se obával, že jejich 
přítomnost by byla překážkou dosažení dohody. Zástupci mladočechů na to 
reagovali prohlášením, kterým varovali před opomenutím oprávněných českých 
požadavků a rovnoprávnosti a kterým by bylo porušeno státoprávní postavení 
království  českého, zrušena jeho nedílnost a správní jednota. Tím byl 
samozřejmě již předurčen osud těchto jednání, na kterých Němci žádali:
a/ zrušení Stremayerových nařízení
b/ opuštění požadavku dvojjazyčnosti soudců a zřízenců

                                               
193 Jozef Butvin, Jan Havránek, Dějiny Československa, díl  III., Praha 1968, s.355.
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c/ rozdělení vrchního zemského soudu
d/ rozdělení zemské školní rady
e/ Reichenberg (Liberec) vyjmout z měst se zvláštním statutem, aby se v něm 
    nemuselo úřadovat v obou zemských jazycích.

Česká strana požadovala:

a/ úplné provedení rovnoprávnosti při zachování celistvosti země

b/ zachování Stremayerových nařízení

c/ ochranu národnostních menšin, povinnost zemí nést náklady na menšinové 
    školy

d/ zavedení češtiny jako vnitřního úředního jazyka v českých krajích (ne jako 
     vnitřní jazyk služební)
e/  konání porad vyšší instance v jazyce nižší instance

f/  zachování českých krajských soudů

g/  založení nové české obchodní banky ve východních Čechách

h/  zabránit rozdělení země

ch/ rozdělení volebních okresů podle národnostního kriteria

i/  rozdělení zemské školní a zemědělské rady

Jednání nakonec skončila  dohodou, kterou bylo schváleno celkem jedenáct 
bodů. I když se jednalo o kompromis mezi požadavky obou protichůdných 
programů (rozdělení Čech na dvě území, na čistě německé pohraničí a na 
„vnitřní Čechy“ s vedoucím postavením Čechů, se zachováním vnitřního 
německého úřadování), zavládla krátce po skončení jednání euforie na obou 
stranách. Císař František Josef I. jako výraz své spokojenosti schválil zákon o 
ustavení České akademie věd, již dlouho ležící na jeho stole. Dohodou o 
zásadách pro ohraničení správních a soudních okresů Němci dosáhli svých
základních požadavků – oddělit pohraničí vytvořením německých, jazykově 
uzavřených okresů a okresů smíšených. Na tomto německém úspěchu nemohla 
nic změnit ani okolnost, že k ohraničení mělo dojít nejen dle kritérií 
národnostních, ale i teritoriálních, dopravních a obchodních. Problematickým 
českým úspěchem bylo rozdělení  zemské školní rady, německý ústupek 
představovalo i rozdělení  Zemské rady na sekci českou a německou. Školství a 
zemědělskou politiku tak v pohraničí monopolně ovládli Němci, zatímco ve 
vnitrozemí zůstalo u původního stavu. Byl rozdělen i vrchní zemský soud 
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v Praze na dva národnostní senáty a bylo dohodnuto rozdělení soudních okresů 
a krajů  podle národnostní hranice. Za úspěch považovali staročeští vyjednavači 
i dohodu o menšinovém školství bez ohledu na skutečnost, že rozdělení Čech by 
vydalo germanisaci české menšiny v pohraničí. Německé ústupky však nic 
nezměnily na tom, že  němčina zůstala nadále vnitřní úřední řečí. Rozdělení 
historického území Čech a vznik  dvojího území s dvojí správou a dvojím 
právem nebylo dosažením rovnoprávnosti. Zatímco na německé straně vzniklo 
uzavřené a výlučné německé území, na druhé straně měli Češi území nadále 
dvojjazyčné, když tato dualizace zachovávala nadvládu němčiny v Čechách a 
výhradní používání němčiny jako vnitřní úřední řeči. Punktace  však pro mnohé  
představovaly Kočkopsa. Německé území bylo ve skutečnosti smíšené území 
s českými menšinami a vnitřní německou úřední řečí v území ostatním, tj. 
českým a přesto dvojjazyčným. Obecně hodnoceno, i Punktace byly jistým 
ústupkem z německé strany v kontextu vývoje česko-německého poměru v 19. 
století, zejména pokud jde o  pozice  Němců před r. 1880, ale „úspěch“ české 
strany se nedal měřit vytvořením dvojího území, navíc s německou vnitřní 
úřední řečí na celém historickém území Čech. Staročeští politici v tomto případě 
selhali, jejich označení bylo skutečným „nomen omen“; neboť „staro-česká“ 
politika již neodrážela dosažený stupeň kulturní, politické a hospodářské 
emancipace českého národa v rakousko-uherské říši.
Punktace  vyvolali v české veřejnosti velké vzrušení a v důsledku odmítavých 
reakcí byly poslancům adresovány stovky petic protestujících proti nim. 
Mladočeští politici využili své nepřítomnosti na jednáních a po smetení 
staročeských politiků náladou veřejnosti, zaujaly vůdčí postavení v české 
politice.
Ještě dnes je možno ze stenografických záznamů194  zjistit, jak velkou událostí 
byly  punktace  a  co pro český národ tehdy znamenaly. Konstatoval  to i 
poslanec Jindřich, který na zasedání sněmu dne 31. května 1890 pronesl: „Vidíte 
nějaký pokrok ke smíření a vyrovnání těch svárů mezi oběma národy ? Pánové,  
nikdy, nikdy nedmuly se vlny nevraživosti národní tak vysoko, jako právě v této 
chvíli. Nejen, že pobouřen jest náš národ až do nejhlubších hlubin duše své, ale 
pánové podívejte se do krajů německých, zda-li tam kdy s větší brutálností a 
bezohledností  se vystupovalo  proti živlu českému, než zrovna od té doby, kdy 
byly dány vídeňské punktace. Pánové, ani v nejhorší době, kdy nejvíce narážely 
na sobě odpory národní, nešla ta surovost proti našemu živlu tak daleko, jako 
jde dnes. Neboť nikdy se nestalo, že by bylo saháno na hroby mrtvých Čechů, 
jako stalo se v těchto dnech v Duchcově.195 Přesto dokázal tento poslanec 
v polemice s poslancem Dr. Heroldem zachovat chladný rozum a pro historii a 

                                               
194 Stenoprotokoly, s. 634, II. výroční zasedání, Sněm království českého,  sezení ze dne 31. května 1890,  
Společná česko-slovenská  digitální  parlamentní  knihovna, dostupný  z  www: http.psp.cz

195Tamtéž, s. 635.
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také pro budoucnost dát příklad vyrovnání s německými spoluobčany, kterého 
nebylo vždy šetřeno.
„Ale musím se vyznati, že pan řečník Dr. Herold, který nám podal aspoň některé 
momenty tohoto vyrovnání po jeho názoru,, mne již uvedl silně v pochybnost. 
Jedna jeho myšlenka je, že Čech na každé šlépěji půdy této země jest pánem; a 
pánové, kde pak je pánem  Němec ? Není  on také pánem na své půdě? A není on 
zde tak občanem rovnoprávným s českým jako my? Řečník nám připomínal 
minulost našeho národa, dokládaje, že národ náš jest plnoprávným, suverénním 
v Čechách. Ale pánové, slovo národ zde se musí bráti ve smyslu politickém, tj. 
veškeré obyvatelstvo království Českého, a pánové, když připomínal řečník ten 
bělohorskou bitvu, jest přece známo každému, že teprve od té doby 
rovnoprávnost národnosti německé jest v Čechách zavedena ústavně a ustálena. 
My tedy zde o národě českém jako samo panujícím vůbec mluviti nemůžeme.  
Pánové jest pravda, co pan Dr. Herold dokazoval, že hlavní zásluhy o utvoření 
této země jako monarchie, o její historii, ba o její kulturní práci, náležejí  hlavně  
Čechům. Pravda, ale nemůže se zase říci, že by Němci byli teprve ode dneška 
nováčky v této zemi, aneb že by neměli žádných zásluh o ni a její dějiny. 
Připomínám jen ten jeden veliký moment v našich dějinách, že vyšinutí stavu 
měšťanského jest hlavně zásluhou Němců Pánové, jest to známo, že většina měst 
našich byla německá, že jejich přičiněním řemesla hlavně se vyvinula a jest to 
známo, že v dobách největšího rozkvětu našeho, v neslavnějších dobách naší 
historie byl měšťanský vždycky dosti vážným činitelem.“196

A  jakoby předzvěst a memento toho co přijde v dalším století, varuje tento 
poslanec takto: …“Pan dr. Herold připomenul ještě jednu zásadu. On pravil, že 
národ, který se nechce rozšířiti, který nechce znovu  dobýti  půdy ztracené, že se 
sám odsuzuje k smrti. Pánové, i to, myslím, se musí bráti cum grano salis. 
Zajisté, pánové, během dějin a událostmi mnohými nešťastnými ztratila 
národnost naše mnoho půdy, která přešla do rukou německých. Pánové, je-li to 
dnešním naším právem a je-li to v naší moci, reokupovati všechnu tuto půdu 
?“197

Z dnešního historického pohledu lze jistě zauvažovat o tom, nakolik Punktace  
se nemohly stát politickým a právním základem jakéhosi švýcarského 
kantonálního modelu. Mohly, ale za jiné politické situace v rakousko-uherské 
říši! Přetrvávající rekriminace z nedostatečného  státoprávního vyrovnání, 
česko-německé spory v historickém území Čech, česko-německé politické 
napětí vyvěrající z priority německého živlu a nadřazenosti němčiny jako řeči 
vládní a v neposlední řadě i všeněmecké hnutí – to vše vylučovalo vytvoření 
švýcarského kantonálního modelu, který nebyl pod tlakem tolika zevních 
okolností, jako tomu bylo v případě českého politického programu.

                                               
196 Stenoprotokoly, s. 634, II. výroční zasedání, Sněm království českého,  sezení ze dne 31. května 1890,  
Společná česko-slovenská  digitální  parlamentní  knihovna, dostupný  z  www: http.psp.cz

197 Tamtéž,  s. 636.
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Politická diskriminace Čechů se projevila i v procesu s neexistující českou 
organizací OMLADINA, kterou si vláda - či spíše policie - vymyslela, aby měla 
"důvod" označovat Čechy za „protistátní“ národ. Dne 21.2.1894 bylo 68 
"členů" odsouzeno výjimečným senátem k trestům mnoha roků vězení. Při 
zahájení procesu 12.9.1893 byl dokonce nad Prahou vyhlášen výjimečný stav!
Pád punktací neznamenal samozřejmě konec českých jazykových aspirací. Boj  
se nadále soustředil na požadavek zavedení češtiny jako vnitřní úřední řeči. 
Návrhy na její zavedení do úřadů a k soudům vypracovali profesoři české 
právnické fakulty JUDr. Emil Ott, JUDr. Jiří Pražák a JUDr. Alois Zucker. 
Nemožnost používání češtiny jako vnitřní úřední řeči odporovalo tehdejšímu 
ústavnímu stavu,  z hlediska de lege lata se přece čeština jako vnitřní úřední řeč 
mohla opírat o Obnovené zřízení zemské a o Kabinetní listy z 20.3. a 8.4.1848 a 
o článek 19. Základního zákona o všeobecných právech občanů (Prosincová 
ústava). Souhrn těchto právních norem vytvářel ústavní jazykové právo. 
Skutečnost, že ani s jeho pomocí se nemohla čeština jako vnitřní úřední řeč 
prosadit, byla výsledkem dlouhodobé germanizace a prioritního postavení 
„němectví“ v rakouské říši. Tak se stalo, že ústavně zaručená rovnoprávnost 
českého jazyka s německým spočívala nakonec jen na odvozených 
normativních aktech nižší právní síly, začasto ani nevyhlášených ve 
sbírkách právních předpisů.
Po nezdařených punktacích a po nových volbách do sněmu r. 1895 podává 
mladočeská strana nový návrh na jazykové vypořádání. Je ovšem více politický 
než právní, jak o něm svědčí poněkud všeobecná ustanovení – rovnoprávnost 
češtiny s němčinou, i ve vnitřním úřadování, pak i dvoujazyčnost úředníků – bez 
dokonalé znalosti obou jazyků nemá být nikdo  do státní služby přijat.
S jazykovým programem přicházejí v té době i některé nově vzniklé strany, 
jako např. Je to především strana pokroková, která formulovala své zásady na 
sjezdech  v Praze  r. 1891 a ve Vídni 1892 a která se r. 1897 rozštěpila. Část se 
ustavila v dubnu 1897 jako strana radikálně pokroková. I tato strana požadovala 
jazykovou rovnoprávnost a zaručení práv národních menšin. Druhá část 
vytvořila stranu státoprávní. Žádala přednost jazyka  českého  a  ochranu 
menšin. S podobným  požadavkem  přišla  další nová strana – strana katolická
dovolávajíc se práva přirozeného, i dějinného. Od konce 70. přichází do politiky 
strana sociálně demokratická, jejímž konkurentem bude  strana  národně  
sociální.
Obdobná situace je na Moravě, kde se po volbách objevuje moravská strana 
lidová, utvořená za podpory národní strany svobodomyslné.  S požadavkem 
nutnosti  provedení  naprosté rovnoprávnosti obou národů na Moravě přichází  i  
katolická  strana národní.

Badeniho jazyková nařízení vydaná pro Čechy dne 5.4.1897  (22.4.1897 pro 
Moravu) zachovala Stremayerova  jazyková nařízení z r. l880 a navíc zavedla i 
češtinu jako" vnitřní" úřední jazyk pro jednání nižších úředních instancí civilní a 
soudní správy, a to i při jednáních bez účasti stran.  Závazně stanovila pro jejich 
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úřednictvo znalost obou zemských jazyků po pětiletém provizoriu a odmítla 
německý  programový  požadavek  jednojazyčnosti úředníků a soudců 
v německém území Čech. Této dvojjazyčnosti  přál  i  císař, a to z důvodu, že 
čeští úředníci se budou učit němčině. Nařízení nerespektovala německá přání o 
národnostním ohraničení. Omezila  působnost  vnitřní řeči  a  zavedla vnitřní  
úřední  řeč českou (nikoli služební  řeč)  a v zásadě  používání českého jazyka se 
rovnalo německému.  V civilních sporech v českých územích byl spor 
projednáván česky, nebo jestliže žalovaný odpovídal německy, tak v obou 
jazycích.  Každé úřední podání se mělo vést podle prvního podání až do konce. 
V ústředních úřadech  vídeňských  byla čeština postavena na stejnou úroveň 
s němčinou.  Přesto, že nadále existovala povinnost používat němčinu jako 
výhradního úředního jazyka ve stycích s vyššími úřady a úřady v druhých 
zemích monarchie,  narazil tento další krůček při zrovnoprávňování češtiny na 
prudký nesouhlas německých politiků, kteří jejich provádění znemožnili. Také 
německá veřejnost je tvrdě odmítala. Nařízení byla proto zrušena. Nad Prahou 
dokonce bylo po častých česko-německých srážkách dne 2.12.1897 vyhlášeno 
stanné právo. Prudkost německého odporu dosáhla až rázu pogromu na
příslušníky českých menšin v pohraničí, od kterých mělo být pohraničí 
vyčištěno. 
Badeni se pokusil vyhovět české straně, aby získal podporu českého 
poslaneckého klubu pro podporu své politiky. Jeho návrh však jen znovu 
otestoval domácí situaci. Návrh na jeho zrušení podali  Němci  den poté, co byl 
vyhlášen.
O  prudkosti  německého odporu svědčí např. události  v Žatci,  kde byl vydán 
tento leták, který dostatečně zřetelně dokazuje tehdejší nafoukanou nadřazenost 
českých Němců:
"Stále nesmiřitelnějším se stává vystupování podružného českého lidu v 

německých Čechách. Nejdrzejším způsobem roztahuje se tento hluboce pod námi 
stojící národ na německém území...Němečtí měšťané a majitelé domů, němečtí 
průmyslníci v Žatci: nadešel čas k bezohlednému boji za německou národnost a 
za německé právo. Tento barbarský národ již prolil i krev našich německých 
bratří, chcete se ještě horších věcí dočkati od této polocivilizované hordy?
Prvním výpadem na našeho odvěkého nepřítele budiž, že vy, němečtí měšťané a 
majitelé domů, všem Čechům byty vypovíte a že žádný Němec nesmí jim popřáti 
přístřeší. Žádný Němec nesmí již pod jednou střechou bydleti se svým úhlavním 
nepřítelem." 198    
Protičeské manifestace se konaly také 28.11.1897 také např. ve městech Ústí 
n.L., Jablonec, Broumov, Most, Bílina, Cheb.  Byla nasazena i jízdní policie. 
Došlo k sekání šavlemi, střílení zezadu do davu – výsledkem byli tři mrtví, 
desítky raněných a pošlapaných lidí.

                                               
198

Adolf Srba, Politické dějiny národa českého od počátku doby konstituční, Praha, 1901, s.34.
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Právě takové čištění ukázalo na problematičnost tzv. „ryze německého území“. 
Jak se ukázalo, ani pohraniční výběžky nebyly čistě německými územími.199

Do takto rozhořelého nacionálního boje se však ozval klidný rozvážlivý hlas. 
Byl z české strany. To básník Svatopluk Čech v básni Na Řípu nabídl jinou 
variantu řešení česko- německého sporu: „Kdyby prý Češi dále zesílili a jednou 
se mezi nimi jakýmsi divem zvedl bojechtivý šik, který by se rozhodl vytlačit 
Němce zpět k pohraničním horám a dál za ně, by násilím je znovu opanoval a 
jak nám soupeř činil po sta let, jej mocí umlčel a v pouta vkoval a cizoty tam 
všechny smet – tu by český básník zavelel ve stručnosti zpět.“200 Byla to vize, 
která překročila ne jen desetiletí, ale staletí. Doba byla ale jiná. Česko-
německý rozpor dosahoval vrcholu. Ve velkých městech jako Praha, Brno a 
dalších žili příslušníci obou národů vedle sebe, ale ve vzájemné izolaci. 
Nestýkali se, děti chodili do rozdílných škol, navštěvovali rozdílné obchodníky, 
rozdílná divadla, četli rozdílné noviny a časopisy a korzovali rozdílnými 
ulicemi. Rozdílů bylo mnoho a obdobně tomu bylo i na venkově. Svědčí o tom 
např. románová kronika K.V. Raise O ztraceném ševci, kde líčí česko-německé 
zápolení v Podkrkonoší na přelomu 19. a 20. století. Mezi politické radikály 
patřil i spisovatel Viktor  Dyk, který se svým románem  Prosinec angažoval v 
protimommsenovském boji: „Chce-li se znemožnit parlament, užije se 
obstrukce. Chce-li se znemožnit státní soustava, která se pokládá za 
nepřátelskou a zhoubnou, čeho se užije ? Destrukce !“ 201

Vedle jazykového boje  a  spory o jednotlivá  nařízení  byly však formulovány i 
politické vize, jak by jednou mohlo vzájemné soužití vypadat. To, že se jednou i 
následující vize z konce 19. století  -  v roce 1938 a pak pro Němce tragicky v r. 
1945 uskutečnila, si však mohli  Němci sami, počítáme-li ty, kteří podlehli 
nacistické propagandě. Vyjadřuje ji již V. Dyk: „Bylo –li zacházeno s někým po 
staletí jako s námi, nebylo-li okolo nás nic než nenávist a posměch, nedělalo-li 
se nám než křivda, nebylo by přirozené, kdybychom začali bezohledně bít do 
toho, co je okolo nás ?“202

Vizí budoucího rozloučení se zabýval v r. 1888 i mladočeský politik Julius 
Grégr. Mimo území historických hranic českého státu byl ochoten přenechat 
Němcům v budoucím českém státě některá okrajová území, která se mu jevila z 
hospodářského hlediska nevýznamná a kde mělo německé obyvatelstvo 
absolutní převahu. Jednalo se o Chebsko a oba pohraniční výběžky – šluknovský 
                                               
199 Přenesme se jen telegraficky o 40 let dopředu – právě přesvědčení, že bude možno Hitlera 
uspokojit postoupením části ryze německého pohraničí, vedla k tzv. misi ministra Jaromíra Nečase, 
která do historie vstoupila jako tzv. „Nečasův plán“, což bylo právě odstoupení několika výběžků 
(chebský, frýdlantský, šluknovský) v kritických dnech počátkem října 1938. Jak všechno dopadlo, 
víme – zmiňujeme se o věci jen proto, že i tento zoufalý plán by musel obětovat dosud 
neverifikovanou českou menšinu. Rozdělení českého a německého obyvatelstva je možno zase najít  v 
již zmiňované Rauchbergově  práci „Der nationale Besitzstand in Böhmen.“

200 Svatopluk Čech, Modlitby k neznámému, Praha 1987, s.80.
201 V. Dyk, Prosinec, Praha 1906, s.274.
202 Tamtéž, s. 341.
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a frýdlantský. Jeho současníci mu tehdy vytkli tuto úvahu jako příklad politické 
naivity.203 Grégr se tehdy bránil tím, že mělo jít jen o taktiku, kterou měli být 
němci oklamáni, aby se nebránili vzniku českého státu. Jak ukáže budoucnost, 
dostane se tomuto plánu recidivy. Přemýšlel o něm totiž ještě v r. 1917  i T.G. 
Masaryk, jednalo se mu Chebsko, část Slezska a některá menší území na jihu 
Čech a Moravy, celkem asi s jedním milonem obyvatel. Masaryk, postavený do 
reálné situace blížícího se vzniku samostatného státu polemizuje 204s  názorem 
K.Havlíčka o neřešitelnosti česko-německého poměru: „Ta třetina Němců v zemi 
bude věčným závažím, které nás strhne z každého vyššího národního vzletu, 
nejvyšší část všech našich veřejných a národních záležitostí musíme přece jenom 
privátně vésti sami a veřejná reprezentace zemská buďsi na sněmích, buďsi v 
nejvyšších úřadech, buďsi v čemkoli, nebude nikdy naše, nýbrž vždy jen na 
polovic, ve všem co se ve jménu země bude díti, na věčné časy jsme již odsouzeni 
býti rozdvojeni, býti netopýři“. Masaryk riskoval a Havlíčkova názoru se 
nedržel. Byl si ale tohoto risika vědom – možná, že i odtud pramení jeho výrok, 
že republika potřebuje 50. let, aby se demokracie v ní stabilizovala a vznikl 
skutečně demokratický národ. 

Gautschova jazyková nařízení  byla přijata  dne 24.2.1898, publikována byla 
dne 5.3. téhož roku současně pro  Čechy i Moravu  a platnosti nabyla  poté dne 
15.3. Byla vydána v důsledku nemožnosti prosadit Badeniho jazyková nařízení  
a proto byl učiněn pokus  je  nahradit  jiným nařízením. Jimi byla Badeniho 
nařízení revidována a učiněna přijatelnějšími pro německou stranu. Zatímco 
nařízení hraběte Badeniho byla dvojí – pro Čechy a Moravu, tak Gautschovo 
nařízení bylo jediné – pro obě země. Okruh působnosti byl stejný jako u nařízení  
Badeniových.  Nařízení se vztahovala na úřady, orgány a  instituce podřízené 
ministerstvům spravedlnosti, vnitra, financí, orby (zemědělství), na soudy a  
státní zastupitelství. Z působnosti  byla vyňata  ministerstva železnic, obrany a 
pošta. Nařízení obsahovalo 18 paragrafů, část z nich byla převzata  z
Badeniových nařízení.
V jazykově jednotných územích se za úřední  jazyk  prohlašoval jazyk, k němuž 
se  jako k obcovací řeči přiznávalo obyvatelstvo úředního okresu podle výsledků 
posledního sčítání lidu.
V územích  jazykově smíšených mělo být používáno obou zemských jazyků.
Jazykově  smíšená  území  byla poněkud složitě vymezena do třech pásem, první 
pásmo bylo vymezeno tím, když aspoň v jedné obci úředního okresu se nejméně 
¼ obyvatelstva hlásila k druhému zemskému jazyku. Kritériem pro vymezení 
druhého pásma bylo, když v úředním okrese byl  celý  jeden okres   soudní, ve 
kterém bylo aspoň 1/5 obyvatel hlásících se k druhému jazyku. Konečně třetí 

                                               
203  Ovšem stejným plánem týkajícím  se těchže  teritorií se zabýval  i  prezident E. Beneš v době londýnského 
exilu v souvislosti s plánovaným vystěhováním   části  německého obyvatelstva a které bylo  i součástí jeho 
záchranného plánu  v r. 1938, viz. již zmíněná  Nečasova mise.
204 T.G.M., Karel Havlíček – Snahy a tužby politického probuzení, Praha  1996, s.297.
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pásmo bylo vymezeno tím, když jeden ze soudních okresů (bylo-li jich 
v úředním okrese více) byl pokládán za jazykově smíšený.
Na  Moravě považoval  Gautsch všechna území  za  smíšená, nebyly tam 
smíšená pásma, ani kompaktní území německé.
Co se týkalo jazykové kvalifikace úředníků, tak každý úředník měl mít tolik 
jazykových vědomostí, kolik jich skutečně vyžaduje služba v úřadě, u kterého je 
zaměstnán. Vedle  úředníků  oboujazyčných, předpokládalo Gautschovo 
nařízení, že budou i úředníci jednojazyční, úřadující  v oblastech jazykově 
jednotných.
Gautsch  nechtěl Čechům  vzít  vnitřní řeč úřední, kterou jim dalo Badeniho 
nařízení, ale oproti  němu  opustil princip, podle kterého se měla vnitřní řeč řídit 
jazykem většiny obyvatelstva . Pro vnitřní úřadování byl rozhodný jazyk podání 
nebo ústního přednesu a měl se  řídit jazykem většiny obyvatel příslušného 
území, což znamenalo, že zásady Badeniových  nařízení byly uplatněny pouze 
pro české vnitrozemí, zatímco ve smíšeném pohraničí byl obnoven stav před 
vydáním Badeniho nařízení.
Jazyk vnitřního úřadování se měl řídit jazykem většiny obyvatel příslušného 
území, což znamenalo, že zásady Badeniových  nařízení byly uplatněny pouze 
pro české vnitrozemí, zatímco ve smíšeném pohraničí byl obnoven stav před 
vydáním Badeniho nařízení.

Aby ulomila hrot německého odporu a vyšla vstříc dosavadním námitkám 
z německé strany, tak se Gautschova nařízení prohlašovala za provizorní až do 
doby, než bude tato jazyková otázka upravena nařízeními  zemských úřadů.
Právě požadavek úpravy jazykové otázky zákonem, nikoli nařízením – byl 
požadavek Němců. Přijetí zákona byl akt legislativní moci, jehož přijetí bylo 
samozřejmě obtížnější než úkon exekutivní, jakým bylo vydáno nařízení. Zde 
dodejme, že „provizornost“ zákonů byl obvyklý způsob, kterým se testovala 
reakce opozice. Navíc byla koncipována tak, aby vytvářela dojem, že jsou 
jakoby reformou dosavadních (ale v život neprosazených) nařízeních 
Badeniových.
Hlavní rozdíl mezi Badeniovými a Gautschovými nařízeními byl v tom, jak 
uvádí český historik Jan Galandauer ve své práci „František, kníže Thun“205, že 
„Gautsch nahradil Badeniho dvojjazyčnou rovnoprávnost rovnoprávností 
jednojazyčnou.“ Čím z ní udělal zase nerovnoprávnost. V Čechách měly být 
vytvořeny tři pásma: české, německé a smíšené. Který okres do které kategorie 
patří, by rozhodlo poslední sčítání lidu. V českých okresech by se tedy vnitřně 
úřadovalo česky, v německých okresech německy, ve smíšených česky i 
německy.  Tato nařízení neměnila nic na Stremayerových nařízeních 
upravujících vnější úřadování. Galandauer popisuje i české politické prostředí, 
do kterého Gautschova  nařízení přicházela. Není pochyb o tom, že rakouská 
administrativa chtěla Čechům vyhovět. Problém byl jen s vhodnou taktikou, 
                                               
205 Jan Galandauer,  František, kníže Thun, místodržící království českého , nakladatelství Paseka, Praha, 2007, 
     s.128.



128

která by dokázala německý odpor zlomit. Gautschovi vyšli vstříc čeští politici 
tím, že na českém zemském sněmu zamítli poslanci konzervativního velkostatku 
spolu s českými poslanci německé návrhy na zrušení jazykových nařízení a 
přijali návrh poslanců Pacáka a Herolda na vydání základního zemského zákona 
o nedílnosti českého království a rovnoprávnosti obou zemských jazyků. Když 
se ještě  většina sněmu usnesla holdovat císaři Františku Josefu k 50. výročí 
jeho panování podáním stojícím na pozicích českého státního práva, tak již 
nevydržely nervy poslanců německých, kteří pak opustili zasedání českého 
zemského sněmu. Proti Gautschovi „povstali“ i němečtí vysokoškolští studenti, 
takže Gautschovi nezbylo, než spolu s připravovanými nařízeními chystat i svoji 
demisi. Německý postoj bylo možno očekávat, ostatně se notoricky opakoval, 
ale z české strany bylo přece jen netaktické spojit s Gautschovými nařízeními i 
prohlášení o českém státním právu. Příznačným pro tuto chybu je citát z dopisu 
místodržitele, českého šlechtice Františka, knížete Thuna jeho sestře Anně do 
Děčína: „Doufám, že se podaří bouři v Českém sněmu překonat…Je to opět 
bláznivý šovinismus. Samostatné zákonodárství a správa království Českého ! 
Co to znamená ? Každý si pod tím představuje něco jiného, většina lidí však o 
tom vůbec nepřemýšlí a líbí se jim jen ta hesla…výsledkem by byl chaos, to    
nechápu !“206

Z obecného historického pohledu je  tento citát zajímavým dokumentem o 
„zrakouštění“ českého státu za situace stále platného Obnoveného zřízení 
zemského a o témže fenomenu z hlediska personálního – jakým přesvědčeným 
rakouským byrokratem byl český šlechtic, který ještě mezi podobnými 
byrokraty patřil k těm  „opravdu českým.“
Ani předstíraná reformace nařízení Badeniových  nezpacifikovala německé 
nacionalisty, kteří požadovali zrušení Gautschových jazykových nařízení vůbec. 
Jediný ústupek, který byli ochotni učinit, byla úprava jazykové otázky učiněná 
zákonem usneseným na Říšské radě. Proto také nový ministerský předseda Thun 
zdůrazňoval, že  jazyková nařízení jeho předchůdce jsou provizoriem, které má 
platit do té doby, než se přijme jazykový zákon. Doslova na Říšské radě 
27.dubna 1898  prohlásil: „Chceme zákon, který by byl lepší než nařízení, 
protože bude stabilní, a i když se nemůže stát dogmatem na věčné časy, přece 
jen bude po dlouhou dobu odpovídat oprávněným požadavkům jak národů, tak 
států.“207 Za dané politické situace a sporech, kterými se tento rakouský 
parlament vyznačoval, se nedalo očekávat, že by k takové úpravě Říšská rada 
přistoupila. Thun, chtěje Gautschovi napomoci, navrhoval, aby byl ustanoven 
stálý jazykový výbor, ve kterém by se poslanci pokoušeli vyřešit jazykové 
otázky spolu s celou jazykovou problematikou, ochranou menšin, školskými 
jazykovými problémy atd. Byl to vpravdě sysifovský pokus vyřešit jazykovou a 
národnostní otázku, se kterou Rakousko zápasilo a na kterou také zanedlouho  

                                               
206 Jan Galandauer,  František, kníže Thun, místodržící království českého , nakladatelství Paseka, Praha, 2007,  
      s. 129. 
207 Tamtéž, s.142.
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padlo. Dějiny však zaznamenaly, že v době, kdy ještě nikdo nepřišel s ideou 
rozbití Rakousko-Uherska a vytvoření samostatného českého státu, to byl český 
šlechtic, kníže Thun, který vyzval sněmovnu, aby přikročila k historickému činu 
– zákonné úpravě užívání jazyků v Rakousku: „Je to velká úloha, která, jestliže 
se má podařit a přinést ovoce, vyžaduje vážnou, účinnou spolupráci všech 
faktorů. Národnostní bouře, která dnes vážně ohrožuje loď státu, se má díky této 
práci utišit, má podržet, abych opět použil tohoto příkladu, jeho blahodárnou 
sílu, napnout plachty, abychom mohli otočit směr do přístavu zdravého, 
pokrokového vývoje.“208 Thun viděl však dále než jen do jazykových sporů. 
Upozornil totiž sněmovnu, že  bude-li paralyzována národnostními spory, 
nebude schopna vyřešit důležité sociální a hospodářské problémy, což řečeno 
politickým jazykem „newspeakem“ poslední totality v českých zemích, může 
způsobit „nedozírné následky“. Přesně to se také stalo, z historického ohlédnutí 
zpět, oběma režimům. Ani tyto, jak se záhy ukázalo, moudré a prozíravé řeči, 
neměly úspěch na obou stranách sporu, na německé zvláště.
Nesmiřitelnost německé politiky v tomto směru je přiznávána i v části německé 

memoárové a historické literatury, viz. např. vyjádření Ernsta von Plenera, jedné 
z vůdčích postav  německé nacionalistické politiky v druhé polovině 19. a 
začátkem 20. století, který ve své vzpomínce na boje mezi Čechy a Němci 
krátce po první světové válce resignovaně konstatoval, že Němci byli příliš 
intrasigentní vůči českým požadavkům. K tomu další Němec, Wily Lorenz ve 
své knize „Monolog über Böhmen“ konstatoval: „Ein sehr mildes Urteil uber 
eine Politik, die in Ihrer Auswirkung den Untergang der Habsburgermonarchie 
mitverschuldet hatte. Denn die Sudetendeutsche Politik hatte es immer wieder 
verhindert, dass die Tschechen die Gleichberechtigung erhielten, sie hatte es 
zuwege gebracht, dass die Tschechen mit dem Odium einer zweiklassigen 
Nation in der Monarchie behaftet waren, sie hatte es verschuldet, dass sie lange 
vor 1914 als Antiösterreicher galten“. 
Výnosem nové vlády Manfreda Clary-Aldringena ze dne 14.října byla 
Gautschova nařízení zrušena.
Tak i po  Gautschových nařízeních trval  jazykový a národnostní spor dál. 

Thunův návrh jazykového zákona (1898), k jehož vydání chtěl Thun  využít 
§ 14 prosincové ústavy z r. 1867, který umožňoval vládě v době, kdy nezasedala 
Říšská rada, vydávat císařská nařízení s platností zákona. Byl by to tedy první, 
dokonce říšský zákon, který by v druhé polovině 19. století upravoval jazykovou 
problematiku. Thunův návrh byl  po stránce právní  a  vlastního jazykového 
obsahu velmi kvalitní a měl dvě části - ustanovení všeobecné  a zvláštní. 
Zvláštní část měla 18 paragrafů a vztahovala se na stejné objekty, jako 
Gautschova nařízení, tj. na soudy, státní zastupitelství a úřady a orgány 
podřízené ministerstvům vnitra, financí, obchodu a orby, z čehož vyplývá, že se 

                                               
208 Jan Galandauer, František, kníže Thun, místodržící království českého , nakladatelství Paseka, Praha, 2007, 
     s.145.
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nevztahovala na stejné objekty, jako předešlá norma. Thunův  zákon  
předpokládal vytvoření  pěti modifikovaných jazykových pásem:

a/čistě české
b/čistě německé
c/převážně české
d/převážně německé
e/smíšené
Z celkem 219 soudních okresů bylo 114 okresů jednoznačně českých, 76 
jednoznačně německých, 6 převážně německých, 8 převážně  českých  a 15 
smíšených.

Za čistý okres se pokládal ten, v němž podle posledního sčítání žilo méně než 
10%  obyvatel  druhé  národnosti. Převážně jednojazyčný byl ten, ve kterém 
bylo  více  než 10%  a  méně  než  25% obyvatel druhé národnosti a jazykově 
smíšený byl okres s více než 25%  obyvatel  druhé národnosti. Pásma se měla 
průběžně měnit podle výsledků sčítání obyvatel. Zákon  stanovoval  diferenciaci 
pásem  i  v těch případech, když do jednoho pásma spadalo několik okresů; 
jestliže byl jen jeden z okresů jednojazyčný, jednalo se o pásmo převážně 
jednojazyčné,   pásmo  bylo smíšené, když  jen jeden z okresů  byl smíšený.
Ve smíšených úřadech měla panovat rovnost řečí. Úřední řeč a úřední jednání, 
které sloužily k vyřízení ústní nebo písemné žádosti se zásadně řídily řečí 
zůčastněných  stran. Písemné podání se přijímalo v obou zemských řečech. Ale i 
v  jazykově  čistých  územích se měla podání  vyřídit  v druhé  zemské  řeči.
Návrh zákona podrobně stanovil, v jaké řeči komunikují  úřady, soudy a 
zastupitelství  v jednotlivých  pásmech  a okresech  mezi sebou, jednalo –li se o 
okresy a pásma rozdílného charakteru.
Zákon se nedotýkal  služební řeči  v armádě, četnictvu, styk  s ústředními úřady 
a úřady mimo království  České se měl konat zásadně německy.
Na Moravě měly být jen  tři pásma, protože na Moravě nebylo jednotné 
německé území.

a/čistě české
b/čistě německé
c/smíšené

Jak vidno, Thunův návrh vycházel ze zásadní rovnoprávnosti obou zemských 
jazyků, která však neměla platit plošně, ale diferencovaně, podle národnostního 
složení toho kterého území. Stremayerova nařízení upravující vnější úřadování 
měla zůstat v platnosti. Tento Thunův  návrh,  který  doposavad nejpodrobněji 
zpracovával zásadu územního dělení, byl nejen pro svoji jazykově-teritoriální 
kazuistiku pro obě strany, zakládající si na jednotném charakteru svého území, 
nepřijatelný. To přes Thunovu znalost domácího prostředí, pro jeho rozsáhlé 
kontakty společenské a politické – vždyť Thun byl první rakouský politik, který 
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ve své funkci  a  legislativním jazykovém pokusu, jednal se sociálními 
demokraty.
Nakonec  ale jednání mezi německou a českou stranou v červenci  1898 
ztroskotala. Pro české politiky bylo nepřijatelné, aby tato „domácí“ záležitost 
byla  upravena  říšským zákonem. Potvrzením dosavadního německého postoje
byl  tzv. Svatodušní program, oficielně nazvaný „Národně politické požadavky 
Němců v Rakousku, zveřejněný 21. května 1899 obsahující základní národně-
politické požadavky Němců v Předlitavsku (program byl přijat všemi 
německými politickými stranami – lidovou, pokrokovou, velkostatkářskou, 
křesťansko-sociální a  volným sdružením).Odmítnutím českých požadavků jak 
na poli státoprávním, národním či jazykovém a přihlášení se k ideji jednotného, 
centralistického a svým převažujícím charakterem německého státu, dali Němci 
jasně na srozuměnou, že ani v nadcházejícím století jejich politika nemá být 
smířlivější a realističtější. To dalo v souvislosti se shora uvedenými zamítnutými 
návrhy najevo i tím, že požadovali jako podmínku pro zahájení jakýchkoli 
jednání o  nich, předchozí bezpodmínečné  zrušení doposavad platných 
jazykových právních předpisů. Německý jazyk považovali za  všeobecný  
zprostředkovací  jazyk  v Rakousku  a  byl jim také prostředkem k vytvoření 
společného soustátí rakousko – německého, či k vytvoření spolku Rakouska a 
Německa. Všichni státní úředníci měli mluvit německy, pro tento účel měly být 
vypracovány  zvláštní  jazykové  programy. Všechny státní úřady měly být 
dvoujazyčné  a  vnitřním  úředním  jazykem měla být jedině němčina. Češtinu 
byli ochotni připustit pouze v ryze českém území, proto požadovali národnostní 
ohraničení, což byla stará součást jejich  politicko – jazykového programu. 
Prahu připouštěli dvojjazyčnou, Liberec pouze německý. Ve smíšeném území 
používání obou zemských jazyků. Na Moravě si měly být oba zemské jazyky 
rovny s výjimkou Brna, které mělo být jen německé.
Ve Slezsku byly německé požadavky ještě mnohem rozsáhlejší.
Nakonec Thunovi nezbylo, než aby se dne 5. května 1899 v ministerské radě 
vzdal svého jazykového plánu. Mladočeští politici  jej  odmítli dne 16. září  
1899.

Jazykový návrh poslanců českého sněmu Herolda a Pacáka z února 1898 byl 
namířen  proti přesunování otázky jazykové na Říšskou radu.  Zemským 
zákonem  měla  být prohlášena nedílnost království Českého a rovnost obou 
jazyků zemských. K návrhu byly připojeny tyto zásady:

-Každý státní a zemský úředník v zemi musí znát oba jazyky.

-Každý občan má právo všude v zemi u úřadů státních a zemských učiniti 
podání v tom, či onom jazyku, v témž jazyku musí být o něm jednáno a také 
vyřízení dáno. 

-Provedení těchto zásad se má stát zemským zákonem.
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Na Moravě se pokusil o řešení jazykové otázky poslanec Parma r. 1897, pak 
znovu r. 1900, kdy jeho návrh byl dokonce přijat r. 1905 a jeho základem bylo, 
že podání musí úřady přijímati v obou jazycích, ale je vyřizováno v jazyce 
jednacím. V jazyku podání jej musí vyřizovat  statutární města  a obce, kde je 
aspoň 20% obyvatel druhé národnosti.

Nebylo to poprvé, kdy s návrhy na jazykovou úpravu přicházeli iniciativní 
jednotlivci, pochopitelně mající politický „pouvoir“, jako byl např. poslanec 
rytíř Plaček, který r. 1901 vydal  „Náš program na uspořádání jazykových 
poměrů při státních úřadech v Čechách“, jehož základem bylo: „Pokud jde o 
záležitosti stran, má se vše, i vnitřní jazyk říditi jazykem stran, ostatní vnitřní 
agenda dle většiny obyvatelstva obvodu.“ Jednotlivé jazykové programy se 
objevovaly i politických programech různých stran a bylo o nich referováno 
v tisku. Např. Národní listy otiskly  dne 9. března článek V. Škardy „Několik 
slov o českém jazykovém programu“, ve stejné době se jazykovou otázkou 
zabýval i  „Program české strany národně sociální“, který žádal úplnou i 
skutečnou rovnoprávnost češtiny s jazykem německým ve všech oborech 
veřejného života  v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, rovnoprávné úřadování až 
do nejvyšší instance, a aby každý veřejný úředník v Čechách a na Moravě 
ovládal slovem i písmem oba jazyky zemské, ve Slezsku mimo to i polštinu.

Také agrární strana, která v r. 1901  v říšských  volbách získala 5 mandátů  a 
v českých sněmovních r. 1901 22 mandátů, vypracovala svůj jazykový program,
nazvaný: „Program české strany agrární 1903“. V něm žádala, aby českému 
jazyku bylo ve všech třech zemích koruny svatováclavské, zabezpečena úplná a 
oboustranná rovnoprávnost a rovnocennost.

Podobný program měla i strana národní – „Program strany národní 1905“ a 
v něm opět poněkud obecně žádala o šetření rovného práva a rovnocennosti 
národů  se zdůrazněním  dvojjazyčnosti  státních  zřízenců pro všechny úřady. 
Programy shora uvedených stran byly založeny na zásadě territoriální. Jinak 
tomu bylo u strany  české strany lidové, vzniklé ze strany realistické. Ta si 
vypracovala  celkem  obsáhlý program, „Rámcový program české starny lidové“ 
Úřady mají být ve styku stranami dvojjazyčné, úředníci jednojazyční a kdo bude 
znát obě řeči, bude za to odměněn. Úřady musí být ale tak obsazeny, aby zvládly 
svoji agendu a vyhověly přitom jazykovým potřebám na ně kladeným. 
Záležitost stra měla být i v nejvyšší instanci vyřizována jazykem strany. O   
vnitřním  jazyku  úředním měl rozhodovat  jazyk většiny obyvatelstva. Hlavní
města jako Praha, Brno a Opava jsou smíšená. Úředníci centrálních úřadů měli 
být dvojjazyční. Ve všech ministerstvech a u všech ústředních úřadů měla být 
česká oddělení, anebo aspoň český referent. Záležitosti českých stran musí 
všechny centrální říšské úřady a nejvyšší soudní instance vyřizovati  česky. 
Tento program se nezměnil ani poté, co se lidová strana změnila na stranu 
pokrokovou.
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Sociálně – demokratická strana měla požadavky  národnostního programu již 
v základu svého politického programu.Jednalo se o její volební provolání do 
Říšské rady r. 1897 (Program Hainfeldský). Samostatný národnostní program 
sociální demokracie v Rakousku byl usnesen na jejím sjezdu v Brně r. 1899 a  
ve Vídni r. 1901. Byl založen na požadavcích rovného práva, rovnocennosti a 
rozumu. V jednotlivých historických zemích měly být vytvořeny teritoriální, 
samosprávné národnostně ohraničené obvody, ve kterých by byly menšiny 
chráněny říšským zákonem. Akcentací na říšské zákony, určitou všeobecností a 
absencí některých konkrétních ustanovení potřebných k životaschopnosti  
norem, prokazovala tato strana, že ji nejde ani tak o „životadárnou“ právní 
jazykovou úpravu, ale spíše jen o doplněk jejího celostátního programu. Tento 
program vyvolal polemiku mezi některými členy, jež se např. zobrazila v sérii 
článků Dr. Meissnera „Otázka úřední řeči a sociální demokracie“ otištěných v
Právu lidu ve dnech  8. – 28. ledna. Tam především jejich autor polemizoval 
s opuštěním teritoriálního principu přijatého ještě na sjezdu v Brně, jak se proto 
projevilo v novém programu vytvořeném pro zemské volby české. Jak autor 
nakonec zdůraznil - jazyková úprava musí být  spojena  s otázkou sociální a 
musí vyhovovati potřebám lidu. 

Některé tyto návrhy již překračují časovou hranici naší podkapitoly uzavřenou 
rokem 1900, ale pro ucelenost výkladu  jsme je zařadili do této části.
Po zrušení Gautschových  jazykových nařízení a nepřijetí Thunových, se 
situace, pokud šlo o češtinu jako vnitřní úřední řeč, vrátila do doby před 
vydáním nařízení Badeniových. O Rakousku se právem, i když mutandi 
mutandis, mluví jako o právním státě. Nepochybně jím bylo, ale tuto právnost je 
třeba hodnotit tak, že jeho zakotvenost nikoli v demokratickém, ale 
autokratickém státě  a při existenci božského majestátu císaře, měla své meze.
Všechna nařízení o jejichž platnost se vedl boj, dokonce boj o to, zda-li budou 
vstupovat v život jen exekutivně nebo zákonodárně, tedy z hlediska teorie práva 
jako nižší nebo vyšší normy  právní síly , byly  zbytečné  - český jazyk měl ve 
srovnání s německým zaručenou rovnoprávnost, dokonce na bázi zákona 
nejvyššího  - ústavy (Obnoveného zřízení zemského).Tato ústava však byla 
ústavou historickou, jakousi Magnou Chartou počátků rakouského soustátí, 
nikoli však ústavou aktuelní, kterou představovaly ústavy, které již byly v této 
práci popsány. Tak se i z české strany neozvaly argumenty dovolávající se této 
první ústavy a Češi odmítali i Thunovy návrhy, když nepovažovali vídeňský 
parlament za legitimní půdu pro řešení jazykové otázky, za kterou považovali 
jen zemský sněm.
Říšská rada proto nedovedla svá jazyková jednání ke konci, a než po 
prázdninách v létě 1898 obnovila svá jednání o této otázce vypukly bouře ve 
Štýrském Hradci mezi německými nacionálními studenty a bosensko-
hercegovinskou vojenskou jednotkou ve městě. To byla roznětka i pro nepokoje 
v dalších městech a německá  nacionální animosita slavila zase úspěchy. 
V českých zemích, zejména v některých sudetských městech, např. v Žatci se 
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tyto nepokoje proměnily i v útoky proti židovské menšině. Česko-německý spor 
se totiž odehrával na pozadí sporu o Velké Německo, takže útoky německých
nacionalistů, mezi kterými vynikalo německé vysokoškolské studentstvo, 
nesměřovaly jen proti české většině, ale i proti Rakousku jako takovému. 
Velkoněmecké barvy, provolávání slávy Bismarckovi a velkoněmecká hymna 
„Wacht am Rhein“, byly symbolem tohoto velkoněmeckého vzdoru.
Česko-německý spor v jazykové otázce posloužil za minulého totalitního 

režimu i některým dogmatickým právním historikům k  „třídním závěrům“, ve 
kterých hypertrofovali dobový sociální vývoj, aby s jeho pomocí učinili i 
z tohoto jazykového problému otázku třídního boje. Např. Václav Vaněček ve 
svých „Dějinách státu a práva v Československu209 uvedl: „…jazykovou otázku 
používala tehdy česká i německá buržoasie zejména také k tomu, aby odpoutala 
pracující masy od jiných problémů a aby oslabila jejich zájem o otázky přímo 
spjaté s třídním bojem“.
Je pochopitelné, že sociální dějiny provázely  dějiny jazykového práva a 
naopak; je samozřejmě nutné vzít na vědomí i to, že česká buržoasie potřebovala 
zbavit rakouské správní a soudní orgány jejich německého charakteru tím, že 
vyvíjela maximální úsilí o odstranění němčiny jako výhradní vnitřní úřední řeči. 
Těžko však můžeme uvěřit tomu, co tvrdila marxistická historiografie, že „za 
dohodami a kompromisy v jazykové otázce, či za snahou o jejich dosažení bylo 
úsilí obou buržoasií o sjednocení reakčních sil proti revolučnímu dělnickému 
hnutí“. Emancipace dělnictva a sociální dějiny byly v tomto století, (jakož i 
v jiných časových periodách) povýšeny na hybný moment  dějin vůbec, i když 
samozřejmě nelze popřít určitou platnost známé Marxově  teorii o 
materialistickém pojetí dějin a dialektice základy a nadstavby.
Podobný kritický pohled musíme věnovat i tehdejšímu výkladu jazykové otázky 
poplatné důrazu na „internacionální  třídní solidaritu a jednotu českých a 
německých dělníků jakožto svědectví mezinárodní třídní solidarity“, nebo 
kritice reformismu, maloburžoasního nacionalismu a oportunismu v dělnickém 
hnutí. Samozřejmě, že jako „všechno co souvisí se vším“, měl vývoj dělnického 
hnutí a sociální problematiky pochopitelný vliv na vývoj jazykové otázky – byly 
to ostatně přece nižší vrstvy, které byly více než vrstvy vzdělané (i jazykově) 
závislé na českém jazyku (pokud nešlo o území německá nebo smíšená, kde 
byla běžná znalost německého jazyka i v českém obyvatelstvu) jako prostředku 
komunikace. Bylo ale omylem marxistického výkladu jazykové otázky, hodnotit 
tehdejší vývoj tak, jak je to u uvedeno v „Přehledu československých dějin:“210,
…“rakouská sociální demokracie hodnotila opozici velkoněmeckých šovinistů 

proti Badenimu a jeho jazykovým nařízením jako pokrokovou, přivedla stranu 
dělnické třídy v očích veřejnosti do nebezpečné blízkosti německých buržoasních 
nacionálů. Tím ovšem nahrávala demagogickému tvrzení české buržoasie, která 
prohlašovala německé sociální demokraty v Rakousku za šovinisty a české 
socialisty obviňovala, že svým setrváním při internacionalismu jim napomáhají 
                                               
209 Václav Vaněček, Dějiny státu a práva v Československu, Praha, 1974, s. 363
210 Kolektiv autorů,  Přehled československých dějin, II.díl, Praha 1960, s.711.
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a zrazují zájmy českého národa.“ Němčina jako jazyk  rakouských sociálních 
demokratů samozřejmě po stránce jazykové spojovala tuto stranu nejen 
s německými nacionalisty nebo šovinisty, ale i s jejich odpůrci. V tom měla 
pochopitelně rakouská sociální demokracie zcela jiné postavení než její český 
partner, což minulá historiografie podceňovala a její hodnocení vycházelo ze 
základu „leninské argumentace“ o sociální demokracii jako úhlavním  nepříteli  
revolučního boje dělnických mas. Jestli rakouská sociální demokracie ke 
sklonku devatenáctého století měla podcenit vývoj  směřující  k první světové 
válce, jak tvrdili marxističtí historici a přijmout na svém sjezdu v Brně r. 1899  
program řešení národnostní otázky  v podobě buržoasního programu řešení 
této otázky na podkladě „národnostní kulturní autonomie“, pak je to nutno 
odmítnout. Samozřejmě, vývoj šel jinudy, ale víme, že program vzniku 
samostatného českého (československého státu) byl Tomášem G. Masarykem 
vytyčen až v průběhu první světové války.
                                                    
1.4  1900 - 1918

Dvacáté  století  nachází Rakousko, máme – li mluvit jen o českých zemích, 
v nezáviděníhodném dilema. Národnostní a jazykové problémy nejsou vyřešeny, 
Rakousko sice není žalářem národů, ale jen slabým spojencem Bismarckova 
Německa. Sociologická stratifikace ukazuje českou společnost na přelomu 19. a 
20. století jako plně rovnocennou německému obyvatelstvu. „ V sociálně 
ekonomické oblasti překonali Češi  počáteční  vývojové fáze, kdy jejich 
společnská struktura nebyla úplná, a zahrnovali ve svém národním celku již 
všechny základní třídy a vrstvy kapitalistické společnosti. Kolem roku 1900 již 
češi zdaleka nebyli zaostalým lidem rolníků a služek, jak se jevili některým 
obyvatelům Vídně. Při zpracování výsledků sčítání lidu z 31. prosince 1900 se 
poprvé zjišťoval vztah mezi údaji o povolání a údaji o obcovací řeči, v podstatě 
tedy vztah mezi speciální a národnostní strukturou. V Čechách, na Moravě, ve 
Slezsku a v Dolních Rakousích, kde úřední statistika propočítala tuto kombinaci 
se zřetelně ukázal nadprůměrný podíl českého obyvatelstva činného v průmyslu 
a řemeslech.“211 Rakousko – uherská  říše je ochromena také archaičností 
císařského dvora a císaře samotného. Ten po několika rodinných tragediích a 
díky svému vysokému věku s příslušnými neduhy, není schopen svoji říši 
modernizovat, nebo aspoň modernímu trendu v ostatních zemích Evropy 
přiblížit. Tím spíše, že ke změnám připravený následník trůnu Ferdinand d´Este 
je zastřelen v Sarajevu a jeho následovník Karel vstoupil na trůn příliš pozdě. 
Jak ukážou zanedlouho události první světové války, ani pýcha  stařičkého 
císaře, slavná c. a k. armáda, nebyla silou, která by mohla rakouskou říši 
zachránit. Oslabovaly ji nejen odmítnutá modernizace, zejména její výzbroje a
výcviku, ale i změť  jazyků jejích vojáků, kterýžto zmatek nezachránila ani 
jednotná velící řeč němčina. Požadavky české politiky – autonomie, jazyková 
rovnoprávnost a dosažení rozhodujícího vlivu na správu, zůstávají jejím 
                                               
211 Jiří Kořalka, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815 – 1914, Argo 1996, s. 113.
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programem, jako ve století předchozím. Jenže se již mohou opírat o značně 
silnější zázemí. Češi se prosazují na mezinárodním poli, všude tam – kde 
nepotřebují diplomatické posvěcení a kde  stačí masovost a mezinárodní respekt. 
Např. v Socialistické internacionále, v mezinárodních sportovních svazech 
včetně olympijského hnutí. Nemožnost dosáhnout  jazykového vyrovnání ve 
vnitřním úředním styku a státoprávního uznání se tak dostává do rozporu s 
všestranným rozvojem české společnosti a s jejím sílícím sebevědomím. Tomu 
napomáhaly nejrůznější spolky a hospodářské organizace – všechno to – co dnes 
nazýváme občanskou společností. Na druhou stranu působila negativně 
skutečnost, že neexistence vlastní státnosti a potlačená emancipace působily 
negativně na formování národního charakteru – vždyť bylo takřka národní 
povinností rakouskému eráru škodit, stejně tak jako později nacistickému a 
komunistickému. Neschopnost  rakouských (rakousko-uherských) politiků, 
odpor Němců v českých zemích a konzervativnost dvora a jeho odpor vůči 
jakémukoliv pokroku a moderně – to vše vede habsburskou říši ke konečnému 
kolapsu a konečnému střetnutí s českou politikou a jejími národnostními 
požadavky.

Zejména samospráva hrála v ambicích české buržoasie velkou roli. Její úspěchy 
v nižších orgánech vedly české politiky  k tomu, aby její principy přenesly i do 
nejvyšších orgánů. Podařilo se to na Moravě, kde dne 27.11. 1905 došlo 
k rozdělení zemského sněmu na tři kurie. Německou, českou a velkostatkářskou. 
Zavedení této třetí kurie bez národnostního rozlišení sice oslabovalo národnostní 
princip, ale jeho ještě větší oslabení bylo způsobeno způsobem volby, když 
voliči městských a venkovských poslanců byli rozděleni na voliče české a 
německé národnosti, zapsané do zvláštních voličských seznamů. Protože každé 
národnosti byl přikázán určitý počet poslanců, vyloučil tento pevný poměr 
národnostní otázku z volebního boje a tím i možnost dosažení rozhodujícího 
vlivu, tou či onou národností. Rozhodující silou se pak stala kurie 
velkostatkářská. Blíže k tomu Zdeněk Peška ve své knize „Kulturní samospráva 
národních menšin.“ Snahou představitelů německé politiky bylo zabránit 
faktické  české převaze v mocensko-politické struktuře státu. Němečtí politici se 
stále opírali o Linecký a Svatodušní program, ale na štěstí pro české politiky –
jejich program nebyl jednotný v důsledku rozdílné orientace na centra němectví 
– Berlín a Vídeň. 

Koerberovo česko – německé  vyrovnání  byl jen další marný pokus o česko-
německé vyrovnání, iniciované ministerským předsedou Koerberem, 
připravované v letech 1900-1903 ve Vídni. Souviselo mimo jiné se zájmem 
mladočeských politiků, kteří chtěli využít jednání poslanecké sněmovny Říšské 
rady zabývající se jednáním o obnovení rakousko – uherského vyrovnání, 
k dosažení česko – německého jazykového vyrovnání.  Jednalo se jim o tři 
základní požadavky – o zavedení češtiny jako vnitřní úřední řeči, o zřízení české 
university v Brně a rekonstrukci kabinetu. České pretenze byly posíleny i 
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personálně. Ministrem zemědělství se stal JUDr. Ferdinand hrabě Buquoy a 
ministrem  JUDr.Antonín Randa, profesor právnické fakulty  University 
Karlovy. České požadavky měly podporu nejen těchto nových ministrů, ale i 
hraběte Stürkgha, ministerského předsedy, který  v česko – německé dohodě 
hledal podporu pro lepší fungování Říšské rady.  Pro úpravu jazykové otázky 
byla vytvořena komise, jejíhož jednání se účastnil i místodržitel Thun.  Jednání 
byla samozřejmě zase odsouzena k neúspěchu, již proto, že Němci trvali na 
zrušení Stremayerových nařízení – jediného jazykového „výdobytku“, kterého 
se česká strana domohla. Dále požadovali, aby do německých území nebyli 
jmenováni čeští soudci a úředníci. Zvláštní jazykovou úpravu byli ochotni 
připustit jen při úřadech, v jejichž obvodu dosáhla národní menšina aspoň 35%. 
Tyto požadavky byly pro české politiky nepřijatelné, stejně pro Němce některé 
nové české požadavky, jako např., aby na poště platily stejné  zásady jazykové 
jako při státních úřadech.

Hlavním důvodem  nepřijatelnosti  německých požadavků byla skutečnost, že 
základem německého programu byly staré německé plány na rozdělení Čech –
rozdělení českých zemí na uzavřené okruhy – pásma podle jazykového 
ohraničení na základě výsledků při sčítání lidu. Vytvořením deseti až čtrnácti 
krajů rozdělených na české, německé a smíšené a přebírajících část pravomocí 
místodržitelství, mělo napomoci udržet německou převahu oslabením postavení 
zemí – upevněním centralizace prostřednictvím krajské správy. Za smíšené měly 
být pokládány ty, v nichž menšina dosáhla aspoň 20% Poznámka ( toto číselné 
kriterium převzaté z Fundamentálních článků, bylo později převzato pro 
vymezení pojmu jazykové menšiny v jazykovém zákonodárství ČSR).

Snaha o omezení autonomie se vedla i jiným směrem. Roku 1904 publikovala 
vláda studii o reformě vnitřní správy, která  opustila národnostní hledisko jako 
základ správního uspořádání a směřovala proti dosavadnímu  systému 
samosprávy a oprávněním zemských sněmů.  Tato studie byla publikována 
v českém překladu J. Uchytilem jako „Vládní studie o reformě vnitřní správy
v Rakousku“ (Regierungstudie über die Reform der inneren Verwaltung in 
Österreich), v Praze r. 1905.212 Právě tento autor ji výstižně charakterizoval 
slovy: „Der undemokratischen Inhalt dieser Regierungstudie bestand aber vor 
allen darin, dass sie ersuchte die Selbstverwaltungsorgane konsequent den 
Staatsorganen zu unterstellen…“ Nakonec přes částečné připuštění češtiny jako 
vnitřní úřední řeči, skončila i tato jednání neúspěchem. Tvrdošíjnost, s jakou se 
vídeňská vláda vracela k  jazykové otázce se dá pochopit z její obavy 
z pronikání neněmecké byrokracie do státní a veřejné správy. Tím ovšem by 
byla ohrožena hlavní opora rakouského císařství – německá byrokracie. Svědčí 
o tom další česko-německé konferování v letech 1905, 1909-1910 na staronové 
variace krajského zřízení, které pokračovalo i před první světovou válkou 

                                               
212 Převzato, K. Malý, Die Selbstverwaltung in der Politik des Tschechischen Bürgertums in der zweiten Hälfte 
     des 19 Jhdts., s.174, otištěno ve sborníku  Entwicklungsfragen der Verwaltung in Mitteleuropa, Pecsz 1972.
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v letech 1911-1914. V důsledku tehdejší rovnováhy sil mezi mezi českým a 
německým elementem, skončila i tato jednání bez úspěchu. 

I v této době je třeba si všimnout  individuálních návrhů některých poslanců a 
politiků na řešení jazykové otázky. Protestem proti snahám Němců a návrhům 
vlády v otázce jazykové měl být Schauerův návrh jazykového zemského zákona 
pro státní úřady ze dne 14. září 1908, vypracovaný na základě návrhu poslance 
Pantůčka z r. 1903. Vycházel ze zásady, že u všech státních úřadů a ústavů 
v království českém jsou čeština a němčina jazyky zemskými a musí se jich 
rovnocenně užívat ve vnitřním i vnějším úřadování. Proto musí být všichni 
soudní úředníci, jakož i ostatní zeměpanští úředníci a zřízenci znalí obou jazyků. 
Jeho hlavní zásadou bylo, že podání strany se vede v jazyku strany; tam kde 
však nejde o úřední úkon z popudu strany, jedná úřad v jazyku většiny 
obyvatelstva svého úředního obvodu.

Bienerthův návrh jazykového zákona  z r. 1909  měl dvě části. Jedna část byla 
určena pro státní úřednictvo v království českém, druhá část se týkala 
samosprávných úřadů a měla být přijata  českým sněmem. První část rozdělila 
české země na tři pásma, úředníci měli být jmenováni podle národnostního 
klíče, úředníci znalí obou jazyků měli dostávat zvláštní příplatek.

Jeho druhá část  prohlásila za oboujazyčné Prahu, obce a  okresy s 25% 
menšinami. Okresní výbory měli jednat s obcemi v jejich jazyku a stejně tak 
měly jednat nově navrhované výbory krajské. Podání sepsaná v druhém jazyku 
si obce a okresy, které neměly povinnost dvojjazyčnosti, mohly  nechat  přeložit 
u zemského výboru.  Žádná z navržených právních norem však pro vnitřní 
situaci v Rakousku, zejména pro ostré národnostní rozpory a také pro celkový 
úpadek habsburské říše, neměla naději na přijetí, a musela být jednou či druhou 
stranou zamítnuta.

Německé úsilí o zrušení Stremayerových nařízení, které zaručovaly 
rovnoprávnost v užívání zemských jazyků ve styku politických a soudních úřadů 
v Čechách se stranami a samosprávnými orgány. Tyto snahy vedly k Vídeňským 
poradám o jazykových nařízeních v prosinci 1911 – leden 1912. Těmi a dalšími 
otázkami z posledních let česko-rakouských sporů v předvečer vypuknutí první 
světové války se zabývá moravský historik Karel Kazbunda.213 V detailech líčí 
jednání, která nemohla být úspěšná z důvodů, které byly jasné už desetiletí 
předtím – Němcům se jednalo o opuštění zásady jazykové rovnoprávnosti a 
jednotnosti země a odmítání jakýchkoliv ústupků ve věci vnitřního úřadování,
českým politikům naopak o udržení prvého a dosažení také českého vnitřního 
úřadování. Jednání o jednotlivých nuancích těchto sporů, o počtu úředníků 
ovládajících na úřadech oba jazyky nebo o pořizování překladů – kdy a za 
jakých okolností – musely skončit neúspěšně – bylo o nich už jednáno vícekráte 
                                               
213 Karel Kazbunda,  Otázka česko-německá v předvečer Velké války (Zrušení ústavnosti země České tzv. 
     annenskými patenty z 26. července 1913), Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1995,
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a kromě personální změny – ministerského předsedu  barona Bienertha vystřídal 
hrabě Stürkgh;  nebyly vytvořeny takové předpoklady, které by mohly změnit 
poměr sil, aby jednání mohla být úspěšná. „Naopak, Němci ztráceli na konci 
monarchie ve srovnání s Čechy i v demografickém vývoji a jejich podíl na 
obyvatelstvu českých zení se začal snižovat“.214

Jazykový spor se přenesl i na vysoké školy. Největším problémem jazykových 
jednání bylo užívání jazyků u státních a autonomních úřadů. A protože centrem 
úřadování byla Praha, kterou i Němci v českých zemích považovali za své
centrum, vzhledem k jejímu významu pro německou kulturu, považovali 
německé vysoké školy - univerzita i technika – plánovaný ústupek německých 
vyjednavačů, aby si hlavní město Praha samostatně stanovilo český jazyk pro 
vnitřní jednání orgánů  obecní správy. Ten se mohl stát, a dokonce i pro  vnější 
styk, jednacím a tedy úředním jazykem pražského magistrátu. To mělo platit i 
pro vnitřní službu  c.a k. okresních soudů v Praze  mimo obchodní a přestupkové 
soudy. Německé vysoké školy se však tímto předběžným ujednáním cítily 
ohroženy. Proto dne 26. února 1914 německá universita a technika vydaly
prohlášení „Eine Entrechtung ist es, was jene Entwürfe den deutschen Prag 
zumuten.“ Němečtí akademici se zde poprvé ve svůj prospěch dovolávali 
Stremayerových nařízení, které Němci vždy odmítali. Podle autorů uvedeného 
prohlášení, tato nařízení zavázaly politické a soudní úřady v zemi ke 
stejnoměrnému užívání obou jazyků ve styku se stranami. Dožadovali se proto 
toho, aby ústní nebo písemná jednání s německými stranami se konalo v 
německém jazyce. „Není prý třeba poukazovat k tomu na početní a daňovou 
sílu, na dějinný, hospodářský a kulturní význam pražských Němců a na 
postavení Prahy jako hlavního města země. Poněvadž pak magistrátní úředníci 
musí být podle výnosu ministerstva kultu a vyučování z 29. června 1882 a 1. 
července 1889  jazyka německého beztoho znalí, nechybí tu proto na schopnosti 
jazykové, nýbrž na dobré vůli. Co tu hrozí pražským Němcům vůbec, postihuje 
prý plnou váhou pražské německé vysoké školy.“215 Němečtí akademici proto 
žádali vládu, aby pražské Němce neopouštěla a při dalších jazykových jednáních 
brala na zřetel jejich životní potřeby a neponechala tuto záležitost jen boji 
politických stran, „nýbrž  jako záležitost  státní  sama ji usměrnila tak, jak si 
žádá dějinná tradice, dobro státu a spravedlnost“.216

To si samozřejmě žádalo odpověď z české strany. Dal ji akademický senát české 
Karlo- Ferdinandovy univerzity dne 28.února ministerskému předsedovi 
Stürgkhovi formou pamětního spisu. V něm uvedl: „univerzita má nejen pečovat 
o výchovu mužů způsobilých zastávat veřejné úřady, nýbrž i o to, aby při 
ujednávání nových zákonných předpisů nebyla oblast možné působnosti jejich 

                                               
214 Jana Machačová, Jiří Matějček, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914, Opava 2000, s.115.
215 Karel Kazbunda, Otázka česko-německá v předvečer Velké války (Zrušení ústavnosti země České tzv. 
     annenskými patenty z 26. července 1913), Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1995, s. 372.

216 Tamtéž, s. 372.
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odchovanců zužována, nýbrž spíše  rozšiřována…usiluje-li se však o to, aby byl 
český jazyk z velké části tohoto království vyloučen jako jazyk cizí, ač jest v 
celém královstvípůvodně domovem, tedy třeba tomu vší silou odporovati.neboť 
nehledě k dynastickým, vojenským a celostátním zájmům, bylo by to porušení 
historické tradice i platných základních zákonů a zároveń křivda a pokoření
veho obyvatelstva českého jazyka i trpká nespravedlnost k tomuto obyvatelstvu, 
žijícímu na území, které by mělo býti českému obyvatelstvu úplně uzavřeno. 
Nespravedlnost tím trpčí, když by se dála nikoli ze skutečné potřeby, nýbrž ze zlé 
vůle a pohrdání tímto obyvatelstvem a jeho jazykem.“217

Česká univerzita upozornila na flagrantní porušení zákona pokud by státní 
úředníci nedbali Stremayerových nařízení, jejichž závaznost akademický senát 
německé univerzity uznává – taková situace by svědčila o zvrácených právních 
poměrech. A zcela logicky čeští akademici dodávají: „Poněvadž ze strany 
německé je uváděn jako zvláštní důvod k vylučování českého jazyka z úředního 
jednání se stranami ve velké části Českého království nutnost dosazovat tam 
úředníky národnosti české, znalé obou zemských jazyků, …pak právo obyvatel 
druhého jazyka nesmí býti zkracováno…druh druha má si vážit. Za uplynulých 
40 let vyšli z německé univerzity vyšli z německé univerzity lékaři i úředníci, 
většinou docela neznalí českého jazyka. Nebyli k tomu vedeni. Naproti je každý 
úředník vyšlý české univerzity znalý jazyka německého…Bylo by nespravedlností
odporující zásadám právního státu, kdyby měl být prolomen státní zákon  o 
stejném právu obou jazyků jen proto aby byli chráněni úředníci jazykově 
nevyhovující, a to na úkor jazykových práv obyvatelstva.“218

Závěr prohlášení akademického senátu byl důstojným vyznáním české 
univerzity hodné jména Karlova: „ Český národ jako původní obyvatel a 
budovatel tohoto království míval v něm vždy též první místo a nemůže se vzdát 
svého prvenství. Tak nevzdává se ho ani na této staroslavné univerzitě Karlo-
ferdinandově, jejíž utvoření od císaře Ferdinanda III., krále českého, bylo též 
dne 4. Března 1654 prohlášeno napřed česky, potom německy, ale přeje 
německým spoluobyvatelům tohoto království ve všem a všude rovné právo jako 
sobě samému, bez nepřátelství a zlé vůle. Neboť ideál tvořící základ a důvod k 
životu českého národa, o jehož uskutečnění vždy usiloval a bude usilovati, jest, 
aby pravda a spravedlnost zvítězila a panovala.“219

Bylo zřejmé, že se nepodaří jazykovou otázku vyřešit. Jazykový problém se 
totiž výrazně politizoval, což vlastně trvalo až dokonce monarchie. Snahy 
vídeňské vlády o rozšíření českého jazyka v úřadech byly vždy smeteny 
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německými nacionalisty. Česko-německé spory se tedy jen dál vyhrocovaly a 
dospěly do stadia naprosté přepolitizace v takové míře, že je nebylo možno 
racionálně řešit. „Národní – tedy svým způsobem menšinová otázka tak v 
podstatné míře zablokovala ústavní fungování státu.“220

Východisko z této patové situace mohla přinést jen nějaká mimořádná situace, 
která by oslabila, či posílila jednu ze stran tohoto sporu. Jak se ukázalo, stala se 
touto událostí Velká válka, později nazvaná První světovou válkou. Válku 
nejvíce přivítali němečtí nacionalisté, protože touto válkou se měl konečně 
rozhodnout onen velký boj s neněmeckými národy monarchie, boj mezi 
slovanstvím a germánstvím. Válka měla tedy rozhodnout i o rozvrácených, 
sociálně i národnostně, vnitropolitických poměrech a o konečné nadvládě 
německého živlu. Velkoněmecké kruhy ovšem ani toto vítězství v Rakousku 
nemohlo uspokojit, měli před sebou vizi  Velkého Německa, tzv. „Hegemonie in 
Mitteleuropa“ a vytvoření jednotné říše od Baltu k Jadranu, jejíž měly být 
české země neoddělitelnou součástí. Ideologickým základem vytvoření tohoto 
německého vojenského, politického a hospodářského prostoru, bylo dílo 
Bedřicha Naumanna „Mitteleuropa“, vydané v r. 1916, které programově 
vyjadřovalo velkoněmecké plány na přetvoření Střední Evropy.

Počáteční úspěchy německých a rakouských zbraní  vytvářely zdánlivě 
příznivou situaci pro uvedené plány. V politické rovině se to projevilo plánem 
vídeňských nacionalistů Dr. Friedjunga, Dr. Hainische, Dr.Philippovische a 
Dr.Uebersbergera, kteří právě pod vlivem Naumannovy knihy přišly s „novou“ 
koncepcí přeměny Předlitavska, ve kterém již neměly mít místo aspirace
slovanských národů. Tato teorie byla dále rozpracována v tzv. Velikonočním 
programu z r. 1916, ve kterém byly dovedeny do krajnosti plány na zabezpečení 
postavení Němců v Předlitavsku. Předlitavsko se mělo stát jednotným 
uzavřeným územím se samostatným zákonodárstvím a správou, bez Haliče, 
Bukoviny a Dalmácie, které vylučovalo jakékoli federativní či autonomní 
tendence a  české státoprávní požadavky. Němčina měla být výhradní řečí ve 
vnějším i vnitřním úřadování. Na místo dřívější tripartizace českých zemí na 
části německou, českou a smíšenou, měly být země rozděleny na část  
německou a smíšenou. I v části smíšené měli mít Němci stejná, ne-li větší 
práva než  Češi. Tyto plány by byly mohly být realizovány jen za předpokladu 
vítězství Ústředních mocností a tím i zatlačení slovanského živlu do příslušných 
mezí“ v Rakousku. I když se někteří němečtí politici později  hájili tím, že šlo 
jen o teorii, tak je nutno konstatovat, že i tato teorie se začala tehdy pomalu 
uskutečňovat. Především se začala čeština vytlačovat tam, kde byla omezeně 
připuštěna na základě česko-německých usmiřovacích jednání na počátku 20. 
století. Nejprve byla č eština  v červenci 1915 zakázána na železnici a v
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prosinci téhož roku i u zemské a okresní státní správy a samosprávy, 
v následujícím roce pak u finančních úřadů a u vrchních zemských soudů 
v Praze a Brně, či kde se jí používalo jako úřední řeči „via facti“, nebo kde byla 
výslovně povolena na základě  Stremayerových nařízení. Vlna germanizace 
zasáhla i školství, byly konfiskovány české učebnice a zavřeny české knihovny. 
Tato protičeská perzekuce jsou v rozporu s tvrzeními apologetů této politiky 
z německé strany, kteří tuto represi vysvětlovali jen jako obranu proti 
přemrštěným českým požadavkům na autonomii, jazyková a kulturní práva a 
snahou o zajištění „základních práv“ německé menšiny. Právě pocit převahy a 
vědomí  válkou  jednou provždy rozhodnutého osudu Němců a Čechů, dává této 
německé politice pečeť, kterou je možno charakterizovat jako „furor 
teutonicus“, zejména když političtí vůdci Němců z Čech se v tomto úsilí spojili 
s říšskými politiky a rakouskými militantními kruhy. Opojeni vidinou 
německého vítězství formulovali čeští Němci své požadavky ve spise 
„Forderungen der Deutschen Osterreichs zur Neuordnung nach dem Kriege“ 
(Basilej 1914).221 Takové a podobné požadavky zaznívaly i v řadě dalších  
publikací různých sudetoněmeckých autorů, jako byli např. Rudolf Jahn: 
„Sudetendeutsche Turnertum“ (Frankfurt a.M. 1958), Rudolf Pleschta: „Von 
Palacký bis Pekař, Geschichtswissenschaft und Nationalbewusstsein bei den 
Tschechen“ (Graz-Köln,1955), Emil Franzel: „Sudetendeutsche Geschichte“ 
(München 1954),Viktor Aschenbrenner:  „Sudetenland. Ein Überblick über 
seine Geschichte“, Bad Reichen, 1955, převzato J.Kořalka: Dva nové přehledy 
sudetoněmeckých dějin“, ČsČH, č.4, 1960, str.556-563. S postupující válkou 
bylo zřejmé, že dosažení úplné nadvlády bude těžko možné a přístup k řešení 
národnostní otázky byl ovlivňován i celkovým postojem Němců k habsburské 
monarchii a situací na válečných frontách. To všechno byly proměnlivé veličiny, 
válečná situace především, ale i proměnlivé (byť trvalejšího rázu) byly i vztahy 
šlechty, katolického kléru a části buržoasie, zatímco němečtí nacionalisté 
rekrutující se především z drobné a malé buržoasie, mnohdy i deklasovaných 
sociálních živlů, uznávali vládu Habsburků jen jako dočasnou, do vzniku 
Velkého Německa. Zcela specifická a velmi složitá byla situace  v sociální 
demokracii, zejména v německé. Touto otázkou se zabývá Z. Kárník ve své 
knize „Socialisté na rozcestí“. Výklad v tomto smyslu jde však mimo téma naší 
práce.

Co však s naší prací souvisí, je úsilí německé sociální demokracie o překonání 
národnostních rozporů vyjádřené v tzv. „Brněnském národnostním programu“ 
přijatém na společném sjezdu české a německé sociálně demokratické  strany 
v Brně v r. 1899 zásluhou tehdy 29 letého  německého člena Josefa Seligera 
(1870-1920), pozdějšího vůdce německých sociálních demokratů  a významné 
osobnosti demokraticky orientované části Němců levicového smýšlení a českého 
sociálního demokrata Antonína Němce (1864-1926).  Program obsahoval plán 
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přeměny Rakouska v demokratický národnostní spolkový stát, zrušení 
korunních zemí a vytvoření co „nejcelistvějších“ samosprávných útvarů, 
ochraňujících zbylé národnostní menšiny. Sociální demokraté ale rozhodně 
odmítli požadavek německých nacionálů – uzákonění „státního“ jazyka 
(němčiny), čímž měl být navěky posvěcen status quo a tím nadvláda německého 
živlu. Tento plán nevešel v širší známost, mimo jiné proto, že sociální 
demokracie v té době, ať již německá nebo česká, byla více než politickou 
stranou, kriminalizovaným sdružením podezřelých existencí, ale to nic nemění 
na tom, že tento program byl důkazem, že existovali již ne jen jedinci, ale 
skupiny lidí, kteří byli schopni vypracovat  národnostně spravedlivý program. 
Byť tehdy bez naděje na jeho politický úspěch – přijetí vlivnými politickými 
silami a legislativní prosazení. Johan Wolfgang Brügel si ve své monumentální 
práci „Češi a Němci 1918 – 1938“ všímá těch německých politiků, kteří se 
mimo shora zmíněný program zabývali programem přestavby Rakouska 
v demokratický, národnostně spravedlivý stát vycházející z principu národní 
autonomie a tím i spravedlivého řešení jazykové otázky. Prvním z nich byl Karl 
Renner (1870-1950), který přišel s návrhem teritoriální autonomie kombinovaný 
s principem osobní autonomie, což zahrnovalo i rozptýleně žijící příslušníky 
národnostních menšin, který, jak uvádí Brügel (str.55 prvního dílu), další 
německý sociální demokrat Victor Adler (1852-1918) označil jako 
neproveditelný. A to nejen proto, že nepočítal se Zalitavskem a jeho 
národnostními menšinami (Slováky, Rusíny, Němci, Rumuny, Srby, Chorvaty a 
Italy), ale jednoduše proto, že sociální demokraté s takovým demokratickým 
smýšlením byli jen ostrovem v nacionalistickém moři. Ovšem, jak to 
v socialistickém hnutí záhy bylo pravidlem, původní jednota se brzy rozplynula i 
v názorech na řešení národnostní a jazykové problematiky. Karlu Rennerovi 
začal oponovat Otto Bauer (1881-1938), který svůj program představil ve své 
knize „Die Nationalitätsfrage und die Sozialdemokratie“. Přišel s radikální idejí 
– socialismus odstraní i národnostní stát, protože vytvoří „autonomní 
pospolitost“, což bude znamenat konec národnostních bojů. Svůj  historický 
význam tato kniha měla ne pro svoji tehdy, ale i později (viz. V.I.Lenin „Stát a 
revoluce“) utopickou socialistickou myšlenku o zániku státu, ale pro svoji 
anticipaci rozpadu rakousko-uherské monarchie. S touto ideou (během války 
umocněnou) se otevřeně ozval na teplickém zemském sjezdu své strany v r. 
1913, kde provolal: „Toto Rakousko se musí změnit, pokud má vůbec být. Jinak 
tento stát zanikne v plamenech velkých politických proměn.“222 Projevil tedy 
větší prozíravost než všichni čeští politici a mnohem větší, než jeho stranický 
český kolega, Bohumír Šmeral, jehož austroslavistická zatvrzelost se stala 
proslulou. Výstižnou, možná nejvýstižnější charakteristiku, jak opět uvádí J.W. 
Brügel, pronesl ještě předtím Richard Charmatz (1879-1965), zastánce 
teritoriální autonomie : „V habsburské říši se chtěli pouštět do boje s národem, 
etnografické poměry chtěli korigovat paragrafy a vášně vyvěrající z propastných 

                                               
222 J.W.Brügel, Češi a Němci 1918 – 1938, Praha ,2006, s 56.



144

hlubin duše národa spoutávat zákonnými ustanoveními.“ Je to opravdu trefná 
charakteristika, vzpomeneme-li všech těch shora uvedených jazykových 
nařízení, jejichž platnost byla mnohdy jen jepičí, nebo v platnost vůbec 
nevstoupila. Zmiňme proto i tituly  jeho dalších  zajímavých dvou knih:  
„Geschichte der auswärtigen Politik Österreichs  in 19. Jahrhundert“ (1918) a 
„Österreichs innere Geschichte.“ Tyto návrhy jednotlivců samozřejmě nemohly 
mít úspěch, sociální demokracii, zejména německé je ale nutno přiznat, že se jí 
v rozjitřelé atmosféře danou ruskou revolucí v r. 1905 podařilo probudit lidové 
masy a vnutit Vídni reformy, zejména v oblasti volebního práva, které by se 
jinak neuskutečnily.Roku 1907 byla říšská rada poprvé zvolena na základě 
všeobecného volebního práva. To by se samozřejmě muselo promítnout i do 
oblasti jazykového práva, kdyby Rakousko-Uhersko bylo poraženo a 
nerozpadlo. Vývoj šel však jiným směrem. Především zásluhou nepoučitelných 
německých nacionalistických politiků, kteří měli před sebou jen „Všeněmecko“. 
Jak uvádí Brügel: „Citujme zde hlas čirého nerozumu, totiž provolání 
Všeněmecké strany k zemským volbám r. 1901 v Čechách: Heslo naše nemůže 
znít jinak než „Za zemi čistě německou, všeněmeckou a nerozdělenou!“ 
Německý národ v zemi české nechť rozhodne, zda se chce poslovanštit, aneb zda 
chce, ve smyslu svého poslání, germanisovati.“ Jim odpověděl správně Otto 
Bauer: „Jedna věc se německému národu nemůže už nikdy podařit v našich 
časech demokracie není možno, aby menšina natrvalo vládla němčině. Na 
Moravě jest 1 727 270 Čechů  oproti pouhým 675 492 Němců, v celé říši  pak 
9 171 614 Němců oproti 16 461 492 příslušníkům jiných národů. Síla 
německého živlu v jednotlivých zemích korunních i v celé říši jest příliš malou 
na to, aby německý národ mohl ovládat jiné národ“.223 Stejně tak Brügel cituje i 
dalšího velkého německého sociálního demokrata Wenzela Jaksche, který  před 
druhou světovou válkou prohlásil:  „Němci nebyli v Rakousku majoritou, a přece 
hráli ve státním životě vůdčí – a chceme-li to tak nazvati - privilegovanou 
úlohu. Sociálně národní demokratická politika se proto záhy dostala do 
konfliktu s mocenskou politikou německého měšťanstva. Každý krok ke 
zdemokratizování říše vedl nutně ke zmenšení německého vlivu ve státě; 
s privilegií v kuriových parlamentech, zemských sněmech i obcích byly spojeny i 
důležité národní pozice. Pro německý dorost byly při německé převaze ve správě 
větší šance. Politické vědomí národů se netvoří absolutní spravedlností, nýbrž 
reaguje na dotyčné změny vždy podle okamžité výhody nebo nevýhody, kterou 
přinášejí.  Z tohoto hlediska nutno pozorovati, jak se politické vědomí tvořilo u 
Němců a jak u Čechů v historických zemích. Němci tu prožívali demokracii jinak 
než Češi. Pro Němce mělo vítězství demokratické myšlenky za následek snížení 
jejich politického a hospodářského vlivu, ale také omezení možností jejich 
sociálního vzestupu. Češi pak dosáhli ve znamení demokracie své národnostní 
svobody a státní samostatnosti“.224 Se vzestupem, či poklesem politického a 
hospodářského vlivu souvisela samozřejmě i možnost pro prosazení českého 
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jazyka, který byl ohrožen, jak správně Brügel poukazuje, i v oblastech výrazně 
českých. Vždyť např. i v převážně českých městech, jako v Budějovicích, 
Olomouci a Moravské Ostravě, dokonce němečtí liberálové, ne tedy 
nacionálové, zavedli výlučně německou správu ! A to vše za dosavadních 
ústavních záruk, včetně ústavy základní, tehdy již téměř zapomenutého –
Obnoveného zřízení zemského, garantujícího rovnoprávnost obou jazyků.  Stav 
těžké nerovnoprávnosti, faktického bezpráví z titulu výlučné německé správy 
měl tedy v těchto městech včetně dalších (Jevíčko,Hodonín, Kroměříž) zůstat 
navždy. Protože se při početním přehledu obyvatel české a německé národnosti 
pohybujeme jen v česko-německé literatuře, podívejme se na to z anglického 
pohledu: „The lands oft the Bohemian Crown were Bohemia, Moravia and 
Silesia. Bohemia had 62 per cent Czechs to 38 per cent Germans – three and 
half millions to two millions; Moravia had 70 per cent Czechs to 30 per cent 
Germans – one and half to six hundred thousand. In Moravia the two 
nationalities were mingled; in Bohemia the Germans were mainly on the fringes 
– the Sudetenlands  as they were later (erroneously) named – though there were 
German pockets throughout Czech territory and vice versa. The proportions of 
Czechs and Germans had changed little in the course of a century.  This formal 
statement conceals the facto f the Czech renaissance: in 1815 Bohemia and 
Moravia had been to all appeareance German, in 1910 the Germans were 
struggling to resist the position of tolerated minority. Silesia was predominantly
German, with a large Polish population in ist eastern part: 281.000 Germans, 
178.000 Poles, 129.000 Czechs.“225

V dosavadním výkladu o historii českého jazykového práva, tedy o možnosti 
(práva) používání českého jazyka  se opakovaně v souvislosti s politickým a 
právním vývojem hovořilo o prioritě a nadřazenosti německého jazyka a úsilí 
představitelů české politiky, dosáhnout faktické a právní rovnoprávnosti, jak 
byla zaručena rakouskou ústavou. Vedle tohoto pohledu politicko-právního, je 
však třeba věnovat pozornost i pohledu psychologickému. Pro Němce byla 
němčina mateřštinou, pro její ovládnutí nepotřebovali vynaložit žádnou námahu 
– mluvili ji od dětství. Čeština jako slovanský jazyk byl pro ně jazyk velmi 
těžký, a pokud měl být používán v úřadě nebo na škole, bylo třeba jej ovládnout 
dokonale. To bylo spojeno s velkou námahou, kterou nemuseli vynakládat Češi, 
protože každý vzdělanec a mezi ty patřili již absolventi středních škol, mluvili 
samozřejmě německy. Pro Němce  tedy udržení priority němčiny, ať už jako řeči 
„vnější“ nebo „vnitřní“ znamenalo udržení výsady nemuset se učit česky. Učit 
se jazyku politických rabů, navíc jazyku obtížnému svojí výslovností a 
gramatikou, se neslučovalo s národní hrdostí nadřazeného německého člověka, 
pro kterého byla tato hrdost mnohdy jen zakrýváním lenosti. Samozřejmě určitá 
přirozená nerovnoprávnost obou jazyků spočívala v tom, že němčina byla 
jazykem již tehdy světovým, či spíše evropským, díky německy mluvícím 
zemím a jejich obyvatelům a díky velké německé kultuře, zatímco česká kultura 
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se teprve obnovovala a rozvíjela. Češi proto znalostí německého jazyka 
získávali, zatímco  ovládnutí češtiny  podobný profit Němcům neskýtalo. Boj 
češtiny s němčinou nebyl ale specialitou v českých zemích rakouské říše, 
podobný boj probíhal např. v Belgii, ve Finsku, na Kypru, dokonce i v části 
Francie (Bretaň, Korsika) nebo části Španělska. Tuto „neschopnost“ učit se 
češtině si Němci v českém prostoru ponechali, dokonce i ti, kteří v r. 1945 
nebyli zahrnuti do odsunu, hovořili dále jen německy, protože české milieu, 
které je obklopovalo, se s nimi německy domluvilo.226 „Mateřská“ němčina 
židovských spoluobčanů, kteří v předválečné ČSR tvořili nezanedbatelnou 
národnostní menšinu, je samostatná kapitola. Byli menšinou toliko počtem, 
nikoli svým kulturním významem, který byl světového rázu  (Franz Kafka, 
Rainer Maria Rilke, Karl Kraus, Franz  Werfel, Egon Erwin Kisch, Gustav 
Meyrink). Tohoto jevu si samozřejmě všiml i Brügel, který cituje z pamětí 
štýrského politika Antona Rintelena (1876-1946), který kolem přelomu století 
působil jako profesor na pražské německé universitě a který se pohoršoval nad 
Čechy, kteří kladli tak nehorázný požadavek, „aby na státních úřadech Čech a 
Moravy, tedy i na čistě německých územích byl úředním jazykem, bude-li toho 
některá strana vyžadovati, jazyk český. Pak by v Čechách a na Moravě mohli být 
zaměstnáváni jen státní úředníci mocní českého jazyka….Posluchači práv na 
české universitě museli při praktických státních zkouškách pojednat jeden 
předmět v jazyce německém….Češi tím byli nuceni naučit se jazyku německému, 
a dosáhli tak kvalifikace pro státní úřady na celém území Čech a Moravy. Jen 
nemnoho německých studentů znalo jazyk český“ 227

Tím spíše proto němčina „kralovala“ v druhé polovině 19. století, a  počátkem 
století dvacátého. První  desetiletí tohoto století ještě myšlenka obnovení 
samostatného státu nebyla  aktuelní.   T.G.M. , který v 90. letech vyvolal 
pozornost svými třemi  stěžejními pracemi: Česká otázka, Naše nynější krize a 
Jan Hus, byl znám svojí obhajobou českého státního práva, ale současně byl i 
kritikem neplodného programu, zejména radikálního křídla mladočeské strany. 
Uvědomoval si, stejně jako Palacký, že  český národ nemůže dosáhnout 
politické samostatnosti, pokud nedojde k politickým otřesům v Evropě, nebo 
k pádu  rakouské monarchie. A jeho budoucí spolupracovník, muž, který se 
měrou nebývalou o vznik samostatné ČSR zasloužil, Edvard Beneš – napsal 
v Paříži svoji doktorskou práci právě na téma autonomie českého státu 
v rakouské monarchii. Teprve o osm let  později v témže městě napsal 
propagandistickou brožuru „Detruisez l´Autriche-Hongrie“ (Zničte Rakousko-

                                               
226 Jak autor této práce poznal ve svém dětství v 50. letech u svých prarodičů v Sudetech, kam jezdil na 
prázdniny, v Novém Oldřichově (Ulrichsthal)  u České Lípy (Böhmisch Leipa), zůstalo i v tomto území po 
odsunu německých obyvatel řada Němců – zejména sklářských odborníků a jejich manželek, nebo jen 
německých manželek Čechů, kteří se do konce svých životů (pokud později neodešli do BRD) česky nenaučili, 
protože jejich čeští spoluobčané se s nimi německy domluvili.
227 J.W.Brügel, Češi a Němci 1918 – 1938, Praha, 2006,  s. 59.
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Uhersko). Čeština se tedy stále pohybovala v prostoru, který ji dovolí 
rovnoprávnost jedině tehdy, bude-li dosaženo rovnoprávnosti politické i právní.

Tyto představy o rovnoprávnosti nevzaly za své ani po vypuknutí války. Vzaly 
teprve tehdy, když političtí vůdci českého národa T.G. Masaryk a E. Beneš došli 
k závěru, že s Rakouskem už nelze dále. Byla to samozřejmě ona agresivní 
politika německých nacionálů připravujících konečné zúčtování, ale číši 
trpělivosti nakonec přelily kapky z venku, situace na frontě a kontakty, které 
Masaryk s Benešem navázali ve Francii (Beneš) a v USA (Masaryk). Zejména 
vztah Masaryka s americkým státním tajemníkem Lansingem a přes něj na 
prezidenta Wilsona, byly v tomto směru klíčové.  Anexe Bosny a Hercegoviny  
a celkový postoj Vídně v balkánské krizi 1912-1913) připravily oba české 
politiky o  předposlední iluse ještě před vypuknutím války a ty poslední jim 
vzalo chování českých poslanců a politiků, kteří neochvějně stále osvědčovali 
svoji loyalitu rakouskému domu. Ale ani domácí pokusy nevedly 
k k toužebnému vyrovnání, i když na Moravě společný postup německých a 
českých pravicových politiků proti všeobecnému volebnímu právu  ještě před 
válkou přece jen  jakési „vyrovnání“ v počtu německých a českých poslanců 
v moravském zemském sněmu v r. 1905 přinesl (tzv. „moravské vyrovnání“). 
Byl to však jepičí úspěch, v Čechách  nenásledovaný a na postavení českého 
jazyka nic nezměnil. Rakousko se totiž na prahu války ocitlo ve stavu takového 
rozkladu, který by pravděpodobně přivodil jeho konec i bez války. I když 
Haškovy „Osudy dobrého vojáka Švejka“ evokují situaci v rakouské armádě již 
za války, respektive na jejím počátku, nemůže být výstižnější charakteristiky 
postavení Čechů a českého jazyka, než Haškem komentovaný výrok npr.
Lukáše: „Jsme Češi, ale nemusí to nikdo vědět.“ Vedle literárních  dokumentů 
tohoto druhu, cituje Brügel ve své knize z dopisu německého velvyslance ve 
Vídni  Heinricha von Tschirschkyho říšskému kancléři  Bethmanu Hollwegovi 
z 18. listopadu 1912, ve kterém tento diplomat prorokuje konec Rakouska 
z důvodu „přílišné vstřícnosti vlády vůči požadavkům neněmecké většiny 
obyvatelstva.“ V této atmosféře hraje svoji roli i již zmíněná kniha  
„Mitteleuropa“ Friedricha Naumanna předkládající vizi Evropy pod německým 
velením a známé heslo  o dráze „Berlín-Bagdád“.

Přímý vliv na jazykovou otázku mělo mít  jako by najednou nutné vyřešení 
otázky pojmenování rakouské říše. Ta se dosud neoficiálně nazývala „Království 
a země na říšské radě zastoupené“ nebo jako „Cislajtánie“ a propagovaný název 
„Císařství rakouské“ mělo odpovídat jednak titulu rakouského císaře a odstranit 
dosud uznávané označení „království českého.“ V připravované legislativě měla 
být zdůrazněna priorita německého jazyka: „V budoucím Císařství rakouském
musí být zabezpečena autorita jazyka německého v míře plně odpovídající  
potřebám státu a řádné správy. Musí být zachován jednotný německý charakter 
provincií německých. Za těchto předpokladů nebude v ohledu úředním a 
školském obtížno vyhovět praktickým potřebám jinojazyčného obyvatelstva a 
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ostatních provincií. Musí být přitom dbáno toho, aby užívání neněmeckých 
jazyků bylo v souladu s potřebami ekonomickými.“  Vnitřním úředním 
dorozumívacím jazykem  státních úřadů civilních a vojenských, i jednacím 
jazykem nejvyšších soudních dvorů měla samozřejmě zůstat toliko němčina. Na 
německých správních územích neměly být přípustné jiná podání, než 
německá.228

A přesto dokázali němečtí nacionalističtí politici  své požadavky  ještě přiostřit. 
Svědectví o tom shromáždili autoři Jaroslav César a Bohumil Černý ve své 
dvoudílné knize „Politika německých buržoasních stran v Československu 
v letech 1918-1938. “ Toto dílo vydané v roce 1962 je samozřejmě poplatné své 
době a je plné odkazů na klasiky marxismu-leninismu. Má však svoji hodnotu 
faktografickou, autorům se z českých archivů a archivů  NDR podařilo 
shromáždit řadu materiálů, které mohou usnadnit historikovi práci i dnes, aniž 
by se samozřejmě musel ztotožňovat s ideovým, či spíše ideologickým 
výkladem autorů. Jako korektiv mohou posloužit nejen vlastní znalosti, ale 
právě třeba již tolikráte citovaný Brügel, jehož výklad může sloužit právě svojí 
objektivností, tím spíše, že jde o historika „z druhého břehu“. Oním zostřujícím 
návrhem byl tzv. „Velikonoční soupis žádostí“ (Osterbegehrschift) z dubna 
1916. Tento návrh předpokládal, že v rakouském parlamentu nebude zastoupena 
Halič, Bukovina a Dalmácie a zbytek bude tvořit tzv. „Západní Rakousko“. 
Čechy měly být rozděleny na část německou a smíšenou (nikoliv tedy českou).
Na německém jazykovém území Čech měly být zaměstnáváni jen němečtí 
úředníci, opačně to ovšem neplatilo. Tento šovinistický program, který 
předpokládal, že ve smíšeném území budou mít Němci  stejná nebo spíše větší 
práva než české obyvatelstvo vycházel z tehdejší značné sebedůvěry a 
optimistických názorů na budoucí vývoj, zejména z pohledu na očekávané 
vítězství německých zbraní. Takto shodně tento program hodnotí nejen uvedení 
autoři César a Černý Brügel, ale i  Zdeněk Tobolka ve svých „Politických 
dějinách českého národa.“229Je zajímavé, že i když autoři „velikonočního plánu“ 
vycházely z Naumannovy koncepce Mitteleuropy, šel uvedený program ještě dál 
a odmítal poskytnout neněmeckým národům i ta práva, které jim neupíral 
Neumann. Jak uvádí Tobolka, nemělo zůstat jen u velikonočního plánu, ale po 
něm začala být připravována i nová ústava, která měla upevnit postavení Němců 
v Předlitavsku a Maďarů v druhé části monarchie. To měl být i předpoklad 
těsnějšího spojení monarchie s německou říší v politice zahraniční a v otázkách  
hospodářských a vojenských. To  by samozřejmě byl nejen konec českých 
jazykových práv, ale i počátek konce českého fenomenu v rakouské říši. Taková 
germanizace by již nebyla germanizací tereziánskou nebo josefovskou, ale spíše 
participací  germanizace nacistické. Ostatně, je to zřejmé ze slov předsedy 
Deutscher Volksrat Dr. Titty. „ Jedermann, der es ist mit Österreich gut meint, 

                                               
228 J.W.Brügel, Češi a Němci 1918 – 1938, Praha, 2006, s. 66.

229 Zdeněk Tobolka, Politické dějiny českého národa, díl IV, Praha, 1934.



149

ist der festen Überzeugung, dass Österreich nur unter deutschen Führung neues 
Leben bekommen konnte…“230 Není divu, že  „Seligergemeinde“ patří dnes mezi 
sudetoněmeckými organizacemi k těm nejvstřícnějším. Vždyť to byl právě 
německý sociální demokrat  a poslanec Josef Seliger, který v rakouské Říšské 
radě varoval před těmito nacionalistickými extrémními postoji a upozorňoval na 
to, že uškodí více Němcům než Čechům. Vývoj mu dal za pravdu. Stejně tak 
upozorňuje Brügel na to, že školské požadavky velikonočního programu: 
„…Stát nechť na vícejazyčných územích zřizuje německé národní školy všude 
tam, kde si toho žádá potřeba nebo státní zájem. Na všech německých školách 
národních, středních a vysokých budiž při dosazování učitelů, ředitelů a 
inspektorů dbáno toho, aby byl zachován německý charakter příslušných 
ústavů…“ A nyní nezbude než přímo citovat Brügela, neboť výstižněji to napsat 
nelze: „Od tohoto neuvěřitelného požadavku vede přímá linie k uzavření  
českých vysokých škol na podzim 1939 pozdějšími nacionálněsocialistickými 
vykonavateli tohoto Velikonočního soupisu žádostí. Když se nacionální 
socialista Hans Krebs, jeden z autorů tohoto dokumentu – začal později vžívat 
do role průkopníka národní autonomie, Velikonoční soupis, který obsahoval i 
požadavek rozdělení Čech na území německé a jazykově smíšené, mu se sžíravou 
ironií připomněl Wenzel Jaksch: V tomto bodě bylo Velikonočnímu soupisu 
učiněno po převratu zadost, ovšem s trapně prohozenými znaménky: Čechy 
pozůstávají dnes z monojazykové české části a z části německé, jíž byla na celé 
čáře vnucena dvojjazyčnost…Tento osudový dokument zpřetrhal za světové 
války poslední nitku důvěry mezi Čechy a Němci.“231 Je to pravda, první světová 
válka, od které si Němci tolik slibovali a k jejímuž vypuknutí přispěli měrou 
nebývalou, znamenala konec nadějí, že dojde k vyrovnání Čechů a Němců 
v Rakousku a tím i k vyřešení otázky jazykové. Jak jsme již několikráte zmínili, 
touha po získání a udržení převahy němectví a německého jazyka v Rakousku a 
zakonzervování Rakouska jako německého státu a apriorně odmítavý postoj 
k reformování Rakouska jako federativně (spolkově) spravedlivého 
národnostního státu, přivedl nacionálně smýšlející Němce do slepé uličky, 
jakmile se situace na frontě po příchodu amerických jednotek  změnila 
v neprospěch armád Trojspolku.  V tomto směru je Zeitschrift Bohemia, č. 151, 
převzato César- Černý „Politika německých buržoasních stran…“, str 48-49.  
zajímavé, jaké „rakouské iluze“ ještě přetrvávají i u brilantních vědců, mezi 
které patří např. emeritní profesor university v Lancasteru Dr. Jaroslav Krejčí 
(syn posledního českého předsedy protektorátní vlády, který odsouzený k 25 
letům vězení zemřel po 11 letech na Pankráci). Profesor Jaroslav Krejčí ve své 
přednášce v Lannově vile v Praze na podzim r. 2008 vyslovil své politování nad 
rozpadem Rakousko-Uherska, čehož samozřejmě lze obecně litovat, ovšem 

                                               
230 Zeitschrift Bohemia, č. 151, převzato J.César- B.Černý: Politika německých buržoasních stran 
v Československu v letech 1918-1938, s. 48-49.  
231 J.W.Brügel, Češi a Němci 1918 – 1938, Praha  2006 , s. 68.
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s vědomím tvrdohlavě prosazované priority Němců a upíráním práv 
neněmeckým národům, je taková lítost zbytečná. Nebyl to Masaryk a Beneš, 
kteří rozbili Rakousko, ale němečtí nacionalističtí politici, kteří si z Čechů 
vytvořili životního nepřítele. Jak licoměrná byla pak slova právě  Hanse Krebse, 
jak je pronesl před  Lidovým soudem  dne 15.1.1947: 

„…Stojíme tu dnes před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. Touto 
chvílí se končí  plných tisíc let společného, těžkého, také však velikého dějinného 
období…Tři miliony Němců byly odsunuty. Je to největší přesídlení od dob 
stěhování národů, ba snad největší v dějinách světa. Téměř jedna třetina 
obyvatel Moravy a Slezska opustila nebo opustí svůj starý domov…Domnívám 
se, že smím říci: bojovali jsme pro svůj národ ve víře nejlepší. Byli jsme 
oklamáni….Vždycky jsem věřil, že Češi a Němci mohou vytvořit společný stát 
jako Švýcary, každý ve svém kantonu, ve své samosprávě. Nestalo se tak. Dějiny 
rozhodly jinak..Přáli bychom si pouze, aby velké oběti, které musíme přinést, 
nezůstaly bez užitku, nýbrž aby se z nich konečně zrodilo pokojné soužití – jež se 
nám bohužel nepodařilo uskutečnit ve společném státě – soužití německého a 
českého státu, který přece zase budou sousedy. Kéž odloučení Němců a Čechů 
přinese konečně oběma mír.“232 Hans Krebs ale nebyl odsouzen a popraven za 
svůj podíl na Velikonočním soupise, ale za svoji velezradu jako sudetský 
poslanec a za svůj podíl na rozbití ČSR a spolupráci s nacistickými vrahy.

Neodvratný konec Rakouska ať s válkou nebo bez války byl jasný i některým 
německým politikům. Brügel cituje Victora Adlera, který 3.10.1918, ještě 
předtím, než se stal prvním ministrem zahraničí Německého Rakouska,prohlásil: 
„I kdyby se snad štěstí válečné ještě jednou obrátilo, staré Rakousko by to už 
zachránit nemohlo. Rozklad či zřetelné projevy  takového rozkladu se nedatují 
od chvíle, kdy ústřední mocnosti byly postiženy nezdary na poli 
válečném…Rozklad už byl v krvi a válka jen na světlo boží vynesla to, co dávno 
bylo skutečností.“233 Šéfredaktor vídeňských novin Arbeiter-Zeitung  Friedrich 
Austerlitz vystihl specielní český problém v Rakousku: …“Slovanské národy 
jsou na vzestupu, Němci v Rakousku jsou na sestupu: to znamená konec 
národnostního státu, neboť jeho reálná existence stvrdila panství Němců a 
utlačování Slovanů…Národnostní stát, tak jak byl ze své podstaty koncipován, 
museli národové slovanští pociťovat jako cizovládu.“234

A podle hodnocení současníka – anglického historika českého původu Z. A. 
Zemana. „Spojenecká politika  „národního popichování“ by s největší 
pravděpodobností selhala, kdyby uvnitř Rakouska nebyla nalezla už připravenou 
půdu. Definitivní odpovědnost za konec habsburské říše nesli jednoznačně muži 

                                               
232 Edvard Beneš, Paměti, s. 331-332.
233 J. W. Brügel, Češi a Němci 1918 – 1938, Praha, 2006  s. 74.

234 Tamtéž, s.74
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v jejím čele. Jen oni měli tu moc, aby se svými národy usmířili, anebo si je 
znepřátelili. Využili ji špatně nebo vůbec ne. Jestliže už mír je vystavil těžké 
zkoušce, válka znamenala jejich konec.“ 235 A dodejme ještě jedno hodnocení. 
Vystavil je český historik Jiří Kořalka když napsal: „Zvláštní kapitolou byl dík 
Domu habsburského dopadající na ty, kdo mu věrně sloužili, ale stali se 
nepohodlnými. Metternich byl 40 let centrální postavou rakouské politiky a pak 
dostal padáka.česká politika se marně dovolávala své věrnosti Habsburkům v 
letech 1848 – 1866; ustupovalo se jen tomu, kdo byl nejsilnější a nejhlasitější. 
Příslovečné se staly také četné sliby, rozdílné a často protikladné pro různé lidi 
a potřeby. A tak se např. česká politika mohla dovolávat kabinetního listu z 
8.4.1848 a císařského reskriptu z 12.9.1971, kdežto německá politika se v 
českých zemích se opírala o slova a sliby opačné, i když třeba ne tak 
slavnostní.“236

Posledním návrhem z německé strany bylo memorandum poslance za Ústí 
n/Labem Lodgmana adresované císaři, v němž mu navrhoval prohlášení 
národnostní autonomie jednotlivých národů v Rakousku. Nepodařilo se mu však 
sehnat potřebný počet podpisů svých stranických druhů, aby jeho návrh mohl 
být v parlamentu vůbec projednáván.

V r. 1918 v důsledku vývoje na frontě a událostí v Rusku graduje situace  i v
Českých zemích. Známá Tříkrálová deklarace českých politiků  byla projevem 
nejen jednoty českých politiků, ale i přirozeného vyústění českých požadavků –
tentokráte jde o požadavek autonomie českých zemí v rámci rakouské říše. 
Velký skok od požadavku rovnoprávnosti češtiny jako vnitřní úřední řeči. Ale i 
logické vyústění českých požadavků, které byly již vznášeny dříve; nyní se pro 
autonomii vytvořily příznivé vnější podmínky, je jasné, že konec války přinese 
velké změny, ale že dojde k rozpadu rakouské říše, nikdo netuší. Jako již 
vícekrát předtím, němečtí poslanci odmítají český požadavek a nárokují  
vytvoření samosprávné provincie  Deutschböhmen (DB). Tentokráte, zřejmě 
pod dojmem momentálních úspěchů na frontě, Seidlerova vláda tomuto 
požadavku vyhovuje a 29.4.1918 rozhodnutím ministerské rady  vydala výnos, 
v němž je oficiálně proklamováno zřízení samosprávné provincie DB. Podle 
nařízení mělo být s platností od 1.1.1919 zavedeno v Čechách  krajské zřízení  a 
vytvořeno celkem 11 krajů, z toho čtyři německé a sedm českých. Symbolem 
pro toto administrativní rozdělení  Čech bylo zřízení krajského soudu v 
Trutnově  s účinností od 1. října  1918. Císařským rozhodnutím ze dne 26.9. 
1918 k národnostnímu rozdvojení Zemské správní komise pro  Českou zemi.Ta 
by tak byla rozdělena na dvě části, z nichž každá by byla spravována vlastní  
zemskou vládou podřízenou ústřední vládě ve Vídni. „Zmíněný politický obrat 
německých nacionálů k čístě nacionální politice od této chvíle určoval i osud 
                                               
235 , J. W. Brügel, Češi a Němci 1918 – 1938, Praha, 2006, s.75.  

236 František Graus, Naše živá a mrtvá minulost, esej Jiřího Kořalky , Národ bez státu, Svoboda 1968, s.144.
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Němců v Čechách. „Deutschböhmische Vereinigung v poslanecké sněmovně dne 
4.10.1918 poprvé požadovalo pro případ nového uspořádání říše plnou 
samostatnost země Deutschböhmen.“237

Na této politické platformě se nakonec s německými nacionály a křesťansko 
sociálními politiky sešli i němečtí sociálně demokratičtí politici. Ve dnech 4.10. 
– 9.10. vytvořili společný pracovní výbor a dokonce i takový rakouský patriot, 
jakým byl předák sociálních demokratů Seliger, viděl jako poslední řešení 
budoucnosti německého dělnictva v připojení se k německé říši.

Toto správní a národnostní rozhraničení mající konečně realizovat  „ústupovou 
variantu“ zajištění německé převahy v českých zemích a podlomit právní 
základnu pro federalizaci na základě historických zemských celků, mělo být 
české straně oktrojováno.Tento plán však narazil na prudký odpor české 
veřejnosti, neboť krajské zřízení by znamenalo vyvrcholení negace práv 
v otázkách státoprávních, národnostně jazykových, menšinového školství a 
jiných, kterých se česká většina postupem času domohla a která během války  
postupně zase ztrácela. Slabošskému novému císaři Karlovi se tímto řešením 
nepodařilo získat Čechy, ani uklidnit Němce. Realistický byl tento plán potud, 
že resignoval na ovládnutí celých českých zemí a nerealistický proto, že na jeho 
uskutečnění už nebyl čas. Vlády Seidlerova a Hussarkova sice přikročily 
k realizaci nařízení, byl zřízen krajský soud v Trutnově, jehož obvod byl již 
vytyčen přibližně podle národnostního principu v hranicích připravované 
provincie DB238 a další a zemská správní komise byla rozdělena na německou a 
českou. Mezinárodní  situace se však rychle měnila a koncem války se rakouská 
monarchie rozpadá. Jazykové právo se tak ocitá v nové historické dimenzi a 
v opačném státoprávním gardu, než tomu bylo po staletí doposavad. Na tom 
nemůže nic změnit ani manifest císaře Karla z 18.10. 1918, kterým císař slíbil 
konečně federalizaci. Mezi spolkovými státy měly být i české země, rozdělené 
na český a německý národní stát. Tuto pozdní myšlenku prezentoval ještě 
místodržící Coudenhove 29.10. v diskusi se členy Národního výboru, kteří ji 
pochopitelně odmítli. Bylo pozdě, pro Rakousko již příliš pozdě. Vždyť agrárník 
František Staněk (1867-1936), pozdější ministr, již 2.10.1918 vypověděl 
jménem všech českých politických stran Rakousku poslušnost, když prohlásil, 
že jeho národ bude poslušen pouze příkazů Dohodou uznané zahraniční 
československé vlády.

Jaký význam pro český národ, pro český jazyk tedy měla habsburská monarchie, 
vyjdeme-li z faktu, že český stát, později již ve zcela virtuální podobě byl její 
součástí ? Dejme opět slovo Jiřímu Kořalkovi: „…Češi ve 2. polovině 19. a 
počátku 20. století byli národem bez státu.Ale pouze v tom smyslu, že neměli 
vlastní národní stát, k němuž by se uvědoměle hlásili. Působila ale na ně 
                                               
237  Hans Mommsen, Dušan Kováč, Jiří Malíř, Michaela Marková, První světová válka a vztahy mezi Čechy, 
       Slováky a Němci, Matice Moravská, Brno 2000, s.122.
238 Viz podrobně J.César-B.Černý,  Od sudetoněmeckého separatismu k plánům odvety, Praha, 1962, s. 60
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skutečnost existujícího státu na jejich národním území. Národ byl s tímto státem 
spojen tisícerými svazky, ať si to uvědomoval nebo většinou neuvědomoval. Byl s 
ním spojen „pozitivně“ tím, že přebíral a udržoval některé příznačné rysy jeho 
společenského a politického života a právě tak negativně, že totiž některé další 
rysy se vytvářely v opozici a otevřeném odporu. Byla to svým způsobem výhoda, 
mít možnost se rozsáhle podílet na hospodářském, politickém a kulturním životě 
státu a přitom nepřebírat za tento stát odpovědnost“239 To však mohlo platit jen 
obecně, tuto odpovědnost přejímali nejen vysocí hodnostáři habsburské 
monarchie českého původu, ať již ve sféře politické, byrokratické, hospodářské, 
kulturní nebo vojenské a samozřejmě i řadová vyšší a nižší byrokracie, či 
vojenské, duchovenské a další kruhy složené i z příslušníků českého národa. Je 
možno polemizovat i s další myšlenkou Jiřího Kořalky, a to, že „myšlení v 
měřítku celého státu – a to nejen u Čechů, bylo čím dál tím ojedinělejší.“ To 
samozřejmě platilo v druhé polovině 19. století pro stále emancipovanější vrstvy 
nejen „obyčejného“ lidu, ale především jeho duchovní elity, především té 
intelektuálního ražení, na druhé straně vzpomeňme slavné a dodnes zneužívané 
básně Viktora Dyka „Země mluví. Verše: „Opustíš-li mne, zahyneš, opustíš-li 
mne,nezahynu“ zneužil jak protektorátní ministr Emanuel Moravec na adresu 
londýnského exilu, tak je zneužívala komunistická propaganda proti 
demokratickému exilu na Západě, využívajíc i románu Zdeňka Pluhaře240

„Opustiš-li mne, vyprávějící osudy tří mladých emigrantů“. Viktor Dyk je však 
napsal v roce 1916 v rakouském vězení a byly určeny českým poslancům 
říšského sněmu dosud vidícím  budoucnost české země pod žezlem 
habsburským, nikoli v samostatném státě. Na tomto případě je vidět, že tvrzení 
Jiřího Kořalky nelze absolutizovat, mnoho jedinců z české elity, a to i politické, 
si ponechalo svoji víru v Rakousko-Uhersko a jeho habsburskou dynastii až do 
konce jeho existence.

Jak by historie vypadala a jak by včas federalizované Rakousko změnilo vývoj 
Evropy, je dnes námět pro debaty historiků. Není vyloučeno, že by učinilo třeba 
budoucnost pozitivnější a vyloučilo i následující totality. Již pře válkou  však 
bylo pozdě. Stejně tak pozdě bylo pro plány K.H. Franka v  květnu 1945 a 
historie předběhla i návrhy reprezentantů komunistického režimu  v listopadu 
1989. Ve všech těchto případech se potvrdilo přísloví, že kdo pozdě chodí, sám 
sobě škodí ! Historie nečeká.

                                               
239 František Graus, Naše živá a mrtvá minulost, esej Jiřího Kořalky , Národ bez státu, Svoboda 1968, s.144.
240 Typický představitel socialistického realismu, nar. 1913, zemř.1991, autor  řady románů, např. Kříže rostou 
      v Pacifiku, Minutu ticha za mé lásky a dalších.
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                     PŘEHLED  STAVU JAZYKOVÉHO PRÁVA
                            NA KONCI RAKOUSKA - UHERSKA

Tato kapitola se možná může zdát zbytečná, budeme se v ní opakovat. Ale při 
předchozím výkladu historie jazykového práva jsme se nemohli ubránit jistému 
roztříštěnému výkladu (konečně roztříštěná byla i úprava  jazykového práva 
exekutorními normami v druhé polovině 19. století, nehledě na skutečnou 
platnou úpravu a pokusy o její úpravu)  a proto si proveďme přehlednou úpravu 
v historii platného jazykového práva.
Rozpad  Rakousko-Uherska  a vznik Československa  byl zásadním zlomem  
v historii vývoje jazykového práva v českých zemích.  V momentu tohoto zlomu 
na  území  Československa, které  před 28. říjnem 1918  patřilo k Rakousku 
(Království a země na Říšské radě zastoupené),  byla jazyková právní úprava 
založena na čl. XIX základního zákona o všeobecných právech občanských ze 
dne 21. prosince 1867 č. 142 ř.z. (Prosincová ústava), který uznával rovné právo 
všech jazyků v zemi obvyklých,  ve školách, v úřadech a v životě veřejném. My 
už víme, že tato „ústavní rovnoprávnost“ platila formálně již od Obnoveného 
zřízení zemského (1627),241 a  že předtím požíval  český jazyk mezi  jazyky  v
zemi prioritu zakotvenou již usnesením zemského sněmu ze dne  13.3.1495, dále 
Vladislavským zřízením zemským z r. 1500,  zřízeními zemskými z let  1530, 
1549, 1565, artikuly usnesenými českými stavy z roku  1556, usnesením 
generálního sněmu z roku 1615, aby  poté  Obnoveným zřízením zemským 
(doplněným ustanoveními „Deklaratoria a novely z r. 1640), byl německý jazyk 
učiněn rovnoprávným jazyku českému. Dalšího potvrzení rovnoprávnosti  ve 
všech odvětvích státní správy a veřejného života se českému jazyku dostalo 
kabinetními listy císaře Ferdinanda ze dne 23. března a 8. dubna 1848. 
Opakovaně bylo během  výkladu o historii jazykového práva konstatováno, že 
skutečný stav v poměru jazyka českého a německého, byl  po většinu období 
této rovnoprávnosti zcela jiný. Zde se plně naplňují termíny  „de iure“ a „de 
facto“.242 Právě tato diskrepance  je hlavním obsahem této práce, kdy zejména 
v druhé polovině 19. století, jak je vylíčeno v předchozí kapitole, se politický 
boj o dosažení rovnosti  českého jazyka s německým vedl v jednotlivých 
etapách podle míry skutečné nerovnoprávnosti. (vnější a vnitřní úřední  řeč). 
Protože  samotný normativní akt vyjádřený shora uvedeným  článkem XIX. 
nebyl bezprostředně účinný, musel být proveden nižšími normativními akty –
nařízeními  jako exekutivními akty, kterými uvedený článek prosincové ústavy 
vytvářel zmocnění.  Právním jádrem sporu o účinnost těchto nařízení byla 
skutečnost, že tehdejší správní soud připouštěl pouze „přímý účinek negativní“, 

                                               
241 Čl. B 12, C 2-5, D 47, F 4, J 6
242  „Základem postupné germanizace se stala tzv. „rovnoprávnost  němčiny s češtinou, která  postupně  vedla k 
výhradnímu panství němčiny jako jazyka úředního.“(Karel Malý a kolektiv, Dějiny českého a slovenského práva 
do r.1945, ,Praha, 2003, s. 158.
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totiž, že nemá být úředními opatřeními konáno nic, co by se příčilo článku XIX., 
a z hlediska pozitivního neuznával, že by na základě  tohoto článku mohly 
vznikat nároky pozitivní, které by zatěžovaly státní správu požadavky na 
nějakou prováděcí nebo podrobnější právní úpravu. Tento rigorózní výklad 
„ústavy“ šel samozřejmě proti  nejen proti duchu, ale i proti smyslu tohoto 
nejvyššího zákona. Tento výklad správního soudu však nebyl jediným důvodem, 
proč se český jazyk tak těžce domáhal  faktického  naplnění svého ústavního 
práva. Z hlediska politicko-historického nevyvolávalo Obnovené zřízení zemské 
velké sympatie, symbolizovalo totiž  pobělohorský právní dokument, který zcela 
měnil dosavadní právní situaci a navíc představoval  právní akt poroby, když 
nastoloval vládu Habsburků nikoliv ze svobodné volby, ale na základě  
zvítězivší  moci. Dovolávání se tohoto právního aktu tak jen stvrzovalo 
přihlášení se k zakotvení „práv“ cizího panovníka – cizí moci. Tím méně se 
tohoto ústavního dokumentu dovolávala německá strana, neboť jakákoliv 
rovnoprávnost obou jazyků neodpovídala německému pojetí jazykové otázky. 
Skutečnost, že  rakouské úřady  a soudy  odmítaly uznat bezprostřední účinnost 
ustanovením ústavního charakteru sama o sobě nebyly ještě projevem 
diskriminace ( i dnes vyžaduje mnohá zákonná úprava provedení  nižšími 
normativními akty), diskriminační byla ale skutečnost, že rakouské úřady 
využívaly  znění zákona „jazyk v zemi obvyklý“ k restriktivnímu výkladu, 
vzhledem k tomu, že německý ekvivalent slova „obvyklý“ ve formě „üblich“ 
dával  možnost užšího výkladu, vzhledem k tomu, že byl regionálně používán 
nikoliv ve vztahu k termínu „země“, ale k termínu „Bezirk“ (okres). Šlo tedy 
vlastně o termín „bezirksüblich“ nebo „ortsüblich“. 
Tak se stalo, že právním základem „právního vyrovnání“ obou jazyků se staly 
„nařízení“ a  v době  onoho historického zlomu na základě kterého se český 
národ stává pánem ve své zemi, platí v českých zemích nařízení Stremayerovo 
z roku 1880, které ovšem upravuje toliko otázku vnější úřední řeči. Badeniho 
(1897)  a Gautschova nařízení (1898), které  zrovnoprávnily český jazyk i po 
stránce vnitřní úřední řeči, měly jen kratičké trvání, když nařízeními Claryovými 
byl restituován dřívější stav -  nařízení Stremayerova. Zpráva si všímá i toho, že 
ani Stremayerova  nařízení nebyla v českých zemích obecně respektována. 
Některé soudy v německých územích využívajíce práva zkoumat platnost 
nařízení, je  prohlašovaly za neplatné, poněvadž měly odporovat  §  13 Josefova 
řádu soudního z r. 1781, kterýžto řád stanovil, že strany i jejich právní  zástupci 
mají právo užívat  u soudů  jazyků v zemi obvyklých a  vykládajíce toto 
ustanovení  v souladu s § 14  západohaličského  řádu soudního  z roku 1796, 
který požadoval, aby strany užívaly  v zemi  u soudu jazyka obvyklého, 
docházely k závěru, že  český jazyk, pokud u soudu není obvyklý, nemůže být u 
něj také užíván a soud tak nemá povinnost o českých  žalobách  jednat. Šlo 
samozřejmě o výklad  protiústavní, neboť právní norma určená pro jistou, 
vymezenou část území, byla používána pro jiné území. Ustanovení 
Stremayerova nebyla  plně dodržována ani  v politické správě a  ještě horší 
postavení měl český jazyk u samosprávných úřadů, které využívajíce místních 
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poměrů, a své převahy nacionální podle dané lokality, vyvolávaly (nebo se do 
nich jen díky své politice dostávaly) spletité  a složité  situace, která při 
nedostatku vhodných  ochranných donucovacích prostředků a náležitého tlaku 
„seshora“, musely kapitulovat před německým obyvatelstvem, jehož 
„rozhořčení“ bylo mnohdy díky statisícům souvěrců nefalšované. A navíc toto 
místní pobouření se okamžitě stávalo  pobouřením  celoněmeckým, vždyť šlo o 
ohrožení  nadřazeného postavení německé menšiny. Tyto spory, a jak řečeno 
mnohdy celostátní konflikty mezi  „státotvornou“ německou menšinou a českou 
většinou pochopitelně oslabovaly autoritu úřadů, celý rakouský administrativní 
aparát a navíc česká politická opozice, ať již později rozdělená na stranu 
staročeskou a mladočeskou,  v nich měla vítanou politickou zbraň ve svém 
vrcholovém sporu s vídeňskou vládu a  císařským dvorem o politické a 
autonomní požadavky českého národa. 
Uvedená zpráva zasahuje do podrobností, které  pro naši práci nejsou tak 
důležité, jako např. v případě Slezska, kde zásada rovnosti zaručená čl. XIX 
prakticky nebyla ve styku se stranami  plně provedena a nařízení, které přece jen  
tomuto článku vycházely  částečně  vstříc, nebyla ani uveřejněna. Byl to např. 
výnos Ruberův z 1. ledna 1899, týkající se jazykové znalosti úředníků.
Zpráva se dovolává i situace ve  službě  železniční, kde   § 20 organizačního 
statutu pro státní železniční správu (vyhláška ministerstva obchodu a železnic ze 
dne 19. dubna 1896, č. 16 říš. zákoníku) bylo stanoveno, že „služebním jazykem 
správy státních drah jest jazyk německý a že podání stran a přípisy 
samosprávných úřadů, docházející k ředitelství státních drah, jež sepsána jsou 
jedním z jazyků v zemi obvyklých, jehož se užívá v částech země, ve kterých leží 
tratě těmto ředitelstvím přikázané, mají býti vyřízena tímto jazykem.“
Znamenalo to, že rovnost jazyků je zde omezena pouze na styk se stranami a to 
jen potud, pokud jazyka v zemi obvyklého se užívalo jen v oblasti toho, kterého 
ředitelství.
Rovnost jazyků ale neexistovala vůbec v armádě; podle služebního řádu pro 
vojsko byl služebním jazykem vojska jazyk německý, vedle služebního jazyka 
existoval i „jazyk plukovní“, sloužící pro poučování vojska a pro využívání jeho 
národních vlastností.
Vládní zpráva publikovaná ve Sbírce zákonů z r. 1920, která otevřela diskusi o 
připravovaném jazykovém zákoně., tedy vycházela z rekapitulace dosavadního 
právního stavu a jeho uplatňování. Tvůrci nové právní jazykové úpravy po právu 
chtěly zhodnotit nedostatky staré úpravy a poučit se při přípravě nové, která 
ovšem  musela vycházet ze zcela nových politických poměrů, jejichž základem 
byl vznik samostatného  československého  státu, ve kterém se dosavadní poměr 
obou německé a české národnosti obrátil. Lidově řečeno, co jedni mohli dříve 
dělat druhým, mohli nyní dělat oni jim. ČSR byla však vázána mezinárodními 
smlouvami, uvedenými v předchozí kapitole, zejména ustanoveními o ochraně 
národnostních menšin, které musela nová právní úprava jazykové otázky 
respektovat. Přesto poučení z předchozího století z boje o dosažení faktické 
jazykové rovnoprávnosti, bylo namístě.
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Prvním poučením byla  skutečnost, jak citovaná zpráva uvádí, že příliš 
abstraktní znění a stručnost čl. XIX. ponechávaly příliš velkou možnost  pro 
vznik pochybností, ať již důvodných nebo  jen k politickým účelům 
vyhledávaným. Jazykový zákon by měl tedy  řešit otázku používání  jazyků 
národnostní většiny a menšiny podrobněji. Především se podle autorů Zprávy 
měla nová jazyková úprava  vyhnout  takovému pochybení, ke kterému došlo 
v Zalitavsku, kdy vytvořená  právní  fikce, že národ uherský ve smyslu 
politickém (příslušníci státu uherského)  je  totožný  s  národem maďarským ve 
smyslu etnografickém, tj. i jazykovém, což bylo podporováno i tím, že 
v maďarském jazyce má slovo „magyar“ význam obojí. To samozřejmě v ČR 
jako státě demokratickém a navíc  zavázaném  uvedenými mezinárodními 
smlouvami, bylo nemožné.
Vládní  zpráva  při hodnocení předpokladů demokratické jazykové úpravy 
v novém státě, poukazuje i na chaotičnost úpravy jazykové v Rakousku, jak se 
vytvořila v průběhu historického vývoje. Ten, jak již víme, souvisel 
s vytvářením habsburského soustátí a zapojováním českého království do něj, 
s germanizací a nakonec i  sporem německo - německým, či spíše rakousko -  
německým, tj. otázkou sjednocení německých zemí s Rakouskem, či bez něj. To 
vše mělo za následek, že rovné právo na používání zemských jazyků bylo 
provedeno jen částečně, a to jen ve styku se stranami. Jen nařízení Stremayerovo 
bylo publikováno v zemském zákoníku,kdežto úřady, na které se nevztahovalo, 
se řídily jen předpisy interními. Protože však i úřady a soudy, na které se 
Stremayerova nařízení vztahovala, jich někdy nedbaly, byla rovnost jazyků  v 
úřadování vnitřním a vnějším garantována jen  zemskou samosprávou a mimo 

to, že v Čechách a na Moravě byly oba jazyky rovnoprávné ve sněmovním 
jednání a v Čechách byla čeština původním textem zemských zákonů, existovalo 
skutečné rovné právo v používání jazyků, jen ve vnějším úřadování ve státních 
úřadech. Jinak platila výlučnost němčiny jako, která byla autentickým textem 
říšských zákonů a nařízení, jednací řečí ústředního parlamentu (Říšské rady), 
jazykem bankovek a státovek, služebním vojenským jazykem, výhradním 
úředním jazykem všech státních  centrálních úřadů a nejvyšších soudů, vnitřním 
jazykem všech státních úřadů, jazykem dynastie a úřadů dvorských. 
V Rakousku byla otázka jazyková ve smyslu právní techniky řešena cestou 
zákonodárnou a nařizovací (exekutivní). Zákonodárná cesta se ukázala být 
slepou uličkou. Němčinu se v rakouském parlamentu (Říšské radě) nepodařilo 
jako státní řeč uzákonit, protože se pro toto řešení nenašla většina. Zákony 
usnesené  v zemském sněmu (zákon fundamentální  a  zákony  o  užívání jazyků 
při úřadech samosprávných  usnesené  v letech 1889 a 1899) pro odpor německé 
strany nevstoupily v platnost.  Jak to bylo s právními normami exekutivními, 
jsme podrobně vylíčili v předchozí části práce. Částečného  a dalšího  úspěchu 
došlo jen nařízení Stremayerovo. Řešení nepřinesly ani pokusy o dohodu mezi 
českou a německou stranou; jak  Vládní zpráva z r. 1920 správně konstatuje: 
„jen k částečným a to jednostranným výsledkům po stránce národnostně-
politické vedlo jednání z roku 1890 (tzv. punktace), jehož výsledkem bylo 
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národnostní sankcionování rady zemědělské a školní a národnostní rozdělení 
senátů při Vrchním zemském soudě v Praze; jednostranné byly výsledky proto, 
že uskutečnění došly jen výsledky německé; problém jazykový zůstal nevyřešen, 
poněvadž  základním  principem  zákonů a  nařízení, jež na základě jednání 
těchto byla vydána, byla národnostní a jazyková rozluka, to však není řešení 
problému jazykového spolužití a styků mezi příslušníky dvou národností, a 
nikoliv  v jejich oddělování byrokratickou přehradou.“
Chyba rakouského  systému v oblasti jazykového práva spočívala v tom, že 
orgány soudní správy odmítaly jakýkoliv dohled, což zdůvodňovaly nezávislostí 
soudní moci. Nešlo ale ovšem o nezávislost jurisdikční, ale o otázku používání 
jazyků ,se kterou měla co do činění právě správa justice !
Za zmínku stojí, jak to činí  i  zmíněná Zpráva, že vedle pokusů politických 
došlo i k některým pokusům soukromým, z nichž některé  byly zaznamenány 
publicisticky nebo historiky, jiné nikoliv (Thun, Körber, Bienert). Zpráva se 
nakonec zmiňuje i o národně – politickém  a  jazykovém jednání zvláštní komisí 
zřízenou českým sněmem v roce  1910  a  1912.  Ačkoliv i zde byla zpočátku 
vůle k dohodě a  jako zástupci  pro toto jednání se kvalifikovali přední politici 
z obou stran, jednání ztroskotala. K tomuto jednání došlo pod vlivem následníka 
trůnu, který  se domníval, že by k dohodě mohlo dojít na základě 
zprostředkování šlechty. Z podnětu velkostatkářské kurie  se na sněmu vytvořil 
vyrovnávací výbor, který se zprvu dohodl o otázkách samosprávných, protože 
Němci opět tvrdě nesouhlasili  s řešením jazykové otázky ve státních úřadech. 
K neúspěchu přispěly i některé další otázky, např. problém menšinového 
školství a jeho financování.243 Jednání v roce 1912, vyvolané obavou české 
strany z blížící se dlouholeté německé nadvlády ve Střední Evropě a iniciované  
přímo  vídeňskou vládou, mělo vládě zajistit většinu pro nové branné zákony. 
Proto došlo k obnově „vyrovnávacích jednání“. Tzv. „Vídeňské propozice“, se 
od  témat jednání  před dvěma lety lišily jen ve dvou bodech. Vymezily tzv 
„vládní rezerváty“ (vojsko, bezpečnost, styk s instancemi mimo zemi), na které 
se vyrovnání vztahovat nemělo a kde byla němčina nezpochybnitelná a 
kriterium smíšených krajů bylo stanoveno na 35%  jinojazyčného obyvatelstva. 
Zprvu se zdálo, že práce  osmičlenného vyrovnávacího výboru bude korunována 
úspěchem, vedle samosprávy došlo k dohodě i o zatím největším problému, o 
jazykovém režimu státních úřadů, včetně stanovení národnostního klíče pro 
jmenování úředníků a pro rozpočtové výdaje. Jak uvádí Jan Křen „…Němci se 
sice museli vzdát, že při vyrovnání vytvoří precedens pro uzákonění němčiny, a 
také rozdělení okresů bylo zatím odloženo, ale klausule o 35 procentní  menšině 
byla pro ně výhodná.: zmenšením rozsahu dvojjazyčné zóny a rozšíření obou
pásem s národní administrativou stalo se německé území celistvější a 
životaschopnější. Tak daleko se dosud česko – německá jednání nikdy nedostala. 
Podle agrárníka Viškovského bylo dosaženo dohody o 4/5 obsahu 
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vyrovnávacích jednání a v červnu 1912 se již chystalo vládní prohlášení 
k úspěšnému zakončení porad. Po vyrovnání moravském a bukovinském (1909) 
a v době příprav podobné úpravy v Haliči  (1914 ),  byl by smír v Čechách  
rozhodujícím krokem k novému národnostnímu režimu, který se  v Předlitavsku 
začal formovat od 90. let – v kombinaci zmírněného a pluralizovaného (ve 
smyslu vládní spoluúčasti neněmeckých národů) centralismu s národnostní 
autonomií, diversifikovanou v jednotlivých zemích.“244

Na závěr této kapitoly můžeme z hlediska obecného pohledu na historii 
jazykového práva v období habsburské monarchie ocitovat tato výstižná slova: „ 
Trotz der verfassungsmässig verankerten Gleichberechtigung der Sprachen war 
das Deutsche im alten Österreich in einigen Bereichen (beispielweise Post und 
Eisenbahn) die auschliesliche Sprache der inneren Amtsführung und bei den 
Staatsorganen in den deutschsprachigen Gebieten (vor allem bei den Gerichten) 
in der Regel auch die einige Sprache des Parteiverkehrs gewesen.
Seine Ersehung durch das Tschechische in der inneren Amtsführung bzw. die 
Gleichberechtigung beider Sprachen im Parteienverkehr, war deshalb eine 
logische Folge des nationalen Machtwechsels in den böhmischen Ländern.“245

Nakonec jako vždy, i toto jednání ztroskotalo, jako obvykle na detailech. Němci 
odmítli akceptovat   práva češtiny v provozu pošt a dožadovali se dvojjazyčnosti 
Prahy (kde byla ovšem jen desetiprocentní německá menšina), což  byl ovšem 
pro  Čechy casus belli. V pozadí byla ovšem německá politická vize 
Mitteleuropy a  hřmění  přicházející  války. Tak skončily pokusy o česko –
německé  vyrovnání, které se o čtyři roky později začne odehrávat ve zcela  
nových kulisách.
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VZNIK  ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A JEJÍ POSTAVENÍ V    
NOVÉ STŘEDNÍ EVROPĚ A SYSTÉMU MEZINÁRODNÍCH SMLUV.

Mírová konference v Paříži potvrdila existenci nástupnických států, stanovila 
jejich hranice a odměnila je nebo potrestala za jejich chování během války. „Z 
konference vyšly jako jako poražené státy zmenšené Rakousko, Maďarsko, 
Bulharsko a Německo, zatímco Československo, Polsko,Rumunsko a Jugoslavie 
si odnesly označení vítězných a spojeneckých států. Staly se pilířem poválečného 
uspořádání ve východní Evropě a součástí francouzského „cordon sanitaire.“246

Poražené státy paradoxně na svojí porážce v něčem profitovaly, ztratily velkou 
část svého území, ale staly se etnicky čistější, s územím přišly totiž i o své 
národnostní menšiny a přiblížily se tak modelu západních národních států. 
„Vítězné“ státy se však vyznačovaly velkou národnostní rozmanitostí, na 
základě  mírových smluv Polsko, Rumunsko  a  Československo získaly na 
svém území menšiny, které svoji početností tvořily až třetinu obyvatelstva.247

Po staletí trvající soužití českého a německého národa v jednom státě nedoznalo 
doposavad takové peripetie, jako byl vznik samostatného státu Čechů a Slováků 
v r. 1918. Docházelo-li během dějinného vývoje ke změnám v poměru sil a 
postavení obou národností, šlo více méně o změny pozvolné a předvídatelné 
z kontextu historických událostí. Vznik ČSR znamenal radikální zvrat 
v dosavadním postavení Čechů a Němců, přes noc se stali Češi z potlačovaného 
národa národem vládnoucím a Němci ze suverénní národnosti menšinou. Jejich 
dřívější nadřazené postavení, kterého se domohli v rakouské říši díky přirozené
vazbě na mateřskou řeč  zakladatelské a panující dynastie Habsburků a řeč 
centralizace a vojenství říše, vzalo za své rozpadem říše. Svůj pád prožívali o to 
tíživěji, že právě s vítězstvím ve válce spojovali  své ambice a  upevnění a 
rozšíření svého vedoucího postavení. Tomu odpovídaly i jejich plány na 
konečné zajištění výsadního postavení a germanizaci  českých zemí, k jejichž 
realizaci, jak vysvítá již z předchozí kapitoly, přikročili v době první světové 
války a pokračovali dokonce  ještě v posledních měsících před  rozpadem 
rakouské říše. Proto nemají pravdu ti, kdo tvrdí, že v Rakousku – Uhersku měl 
český stát a český národ lepší perspektivu pro svoji existenci než v novém státě 
– v Československu. Samozřejmě, včasná proměna Rakouska – Uherska na 
federalizovanou říši a autonomie českého státu v ní mohla učinit evropské 
dějiny jinými. Ke konci Velké války však již na autonomii bylo pozdě. Ještě 
horší by bylo vítězství ústředních mocností. Český národ by bezpochyby čekala 
brutální germanizace a podobným způsobem se po „svém vítězství“ nechtěli 
zachovat ani Češi. Ani nemohli – bránil jim v tom systém mezinárodních smluv, 
z nichž na základě jedné Československo jako jeden z nástupnických států 
vzniklo a které také upravovali postavení národnostních menšin v Evropě. 
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Ovšem to neznamená, že v ČSR neexistovaly mezi politiky tendence zrcadlově 
kopírovat národní poměry, jaké existovaly v Rakousku –Uhersku. Protože nové 
hranice vycházely z historických hranic zemí Koruny české, tak uvnitř nového 
státu zůstaly přibližně 3 miliony Němců. Takže tam přes všechny předchozí 
úvahy zůstaly všechny ty kraje – výběžky, o kterých někteří uvažovali, že by s 
velkým počtem Němců zůstaly mimo republiku a počet Němců uvnitř hranic by 
se tak výrazně redukoval. Ovšem Masaryk a i jiní politici si byli vědomi, že 
vývoj v novém demokratickém státě musí vést ke vzniku národnostní i kulturní 
autonomie. Ta byla však možná jen za dvou předpokladů:

a/ zachování analogických demokratických poměrů i v sousedních státech.
b/ vyřešení otázky Slovenska.

Zatímco první předpoklad vzal za své až nástupem Hitlera v sousedním 
Německu, tak předpoklad druhý ani nemohl být naplněn. Nová republika totiž 
vznikla, jak o tom bude dále hovořeno, na pricipu tzv. čechoslovakismu.
Svoji vizi dalšího vývoje nového státu vyjádřil Masaryk krátce poté, co v 
prosinci 1918 přibyl do svého nového státu. Netajil se tím, že se jeho budoucí 
politika inspiruje v dějinách USA: „Americká republika podjala se raději 
občanské války, než by byla připustila secesi svého Jihu. My nikdy nepřipustíme 
secesi našeho smíšeného severu.“248

Zmiňujeme-li T.G. Masaryka, zakladatele  československého státu, tak 
mimořádně zajímavá  a symptomatická je „národnost“ jeho osobnosti.
„Svoji nejdůležitější předválečnou studii nazvanou „Rusko a Evropa“ napsal 
Masaryk v němčině. Když přijel do Prahy, mluvil česky, ale jeho čeština se 
podobala slovenštině. Pro českou věc se rozhodl angažovat v roce 1883, kdy 
začal na pražské universitě vyučovat filozofii . Rozdíly mezi Čechy a Slováky 
nepociťoval jako zásadní, a odtud pramenila i jeho náklonnost k myšlence 
jednotného „československého“ národa. Tato národnost však měla být teprve 
vytvořena. Masaryk vykonával funkci československého prezidenta až do roku 
1935, kdy dosáhl věku 85 let. Pro Masaryka, který měl osobně dobrou vůli k 
dohodě s německou menšinou, bylo někdy obtížné vyrovnat se s extrémními 
projevy českého nacionalismu; jindy se však zdálo, že se Masaryk nese na 
nacionální vlně. Například ve svém prvním poselství československému lidu po 
válce řekl: „Území obývané Němci je naším územím a naším zůstane. Máme 
svůj stát a udržíme jej. Nyní jej znovu vybudujeme…němci původně přišli jako 
imigranti a kolonisté. Máme plné právo na celé své území.““249

S proměnou politického postavení došlo samozřejmě k proměně v postavení 
obou jazyků. Byl konec bojů o postavení češtiny jako řeči úřední ve vnějším a 
vnitřním styku na úřadech, školách, všemožných institucí apod. Čeština nyní 
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získává ono výsadní postavení, které v Předlitavsku zaujímala němčina a bylo 
nyní na novém státě, jak se vyrovná s postavením němčiny jako menšinového 
jazyka, což bude předmětem této kapitoly.
Vyrovnat se s novou situací museli ale i  příslušníci německé menšiny, zejména 
její politická reprezentace. Pro Němce z Čech byl konec války dvojnásobným 
otřesem a zklamáním. Stali se nejen příslušníky poraženého národa, ale i 
příslušníky nového státu, který byl vytvořen nejen bez jejich souhlasu, ale jim 
navzdory a s jehož existencí se nemínili smířit. A navíc státu, jehož hranice a 
hraniční (pohraniční území) považovali za svoji domovinu a které po vzniku 
nástupnického státu ČSR se pro ně staly zdmi vězení, ve kterém nemínili setrvat. 
Proto se jejich hlavním argumentem stalo právo na sebeurčení. „Administrativní 
rozčlenění Čech podle etnických kritérií patřilo od počátku 80. let 19. století k 
hlavním požadavkům německých nacionálních stran. V průběhu světové války 
však byla koncepce etnického členění opět vytlačena německými centralistickými 
koncepcemi. Pouze menšina německých nacionálů se ještě roku 1917 přihlásila 
k požadavkům členění státu na samosprávné etnické jednotky. Tak německý 
poslanec Lodgman von Auen zastával stanovisko nacionálně autonomního 
Rakouska.Byl však stejě důsledně přehlasován centristy,kteří po vítězné válce 
očekávali „německé Rakousko“. Autonomie znamenala obětovat oblasti s 
českou většinou“ na jazykovém pomezí i německé menšiny v českém území.Tímto 
politickým názorem, který poslanec Lodgman přednesl na „Německé národní 
radě“ (Deutscher Volksrat) vyvolal ještě v červnu 1918 veřejný odpor obyvatel 
jazykových ostrovů a z jazykového pomezí, kteří od státu nadále očekávali 
privilegování Němců.250

Téma naší práce je jiné, nebudeme se zabývat otázkou německé secese, ale 
budeme sledovat historii jazykového práva v opačném gardu než doposavad –
v situaci, kdy se český jazyk stává dominujícím jazykem a střídá na tomto místě 
němčinu. Výklad této otázky má smysl i proto, abychom mohli srovnat rozdíl  
mezi postavením českého jazyka v Rakousku a postavením německého v ČSR. 
Je třeba ale předeslat, že srovnáváme poněkud nesrovnatelné. Nejen proto, že 
situace po vzniku ČSR  se tak z hlediska jazykového vrátila  před rok  1620, či 
ještě lépe, před rok 1526, ale za úplně jiné historické a politické situace. 
Problém této komparatistiky nespočívá jenom v této rozdílné situaci a 
v rozdílném postavení obou jazyků, když ochrana menšin vycházejících z dále 
uvedených mezinárodních smluv byla zaměřena na menšinu obyvatel toho 
kterého státu, zatímco „boj o češtinu“ vedla většina obyvatel českých zemí 
v rakouské říši proti německé menšině, opírající se ovšem o celý státní a 
mocenský aparát. V tomto soupeření pochopitelně nešlo jen o jazyk a možnosti 
jeho používání, ale také o (nebo především) pretenze politické a právní 
související se snahou o prosazení českého státního práva. Avšak i úprava práv 
menšin v ČSR měla co dělat s politickými pretenzemi německé menšiny, která 
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se nechtěla smířit se svým obráceným postavením v ČSR na rozdíl od svého 
postavení v Rakousku. Proto také  po vyhlášení samostatného Československa 
vyhlašují své „samostatné“ provincie Deutschböhmen, Sudetenland, 
Böhmerwaldgau a Deutschsüdmähren. „Provincie Sudetenland si však na 
rozdíl od Deutsböhmen činila nárok nejen na svrchovanost území se souvislým 
německým osídlením, nýbrž i na práva německých menšin v oblastech s 
německými ostrovy; v tomto případě pro německé spoluobčany žijící v souvislé 
německé oblasti severní Moravy a Slezska, které měly tvořit vlastní správní 
společenství (města, kraje) s nímž zemský sněm, respektive zemská vláda, chtěly 
trvale udržovat ekonomické a národní vztahy“.251 Právo na sebeurčení si 
dokonce požadoval i jihlavský jazykový ostrov a žádal  prostřednictvím svých 
zastupitelů  dne 28.října 1918 (ještě bez vědomí o vzniku ČSR) o připojení k 
Německému Rakousku. Zmiňme se v této souvislosti o výroku Fridricha 
Naumanna252: „Jazyk je jen ošacením moci, kde vítězí Němci, tam se mluví 
německy a kde prohrávají, tam se staré německé ulice nazývají česky. Německý 
panský národ, který by mohl vládnout od Prahy až po Bělehrad, v dnešní 
dunajské říši neexistuje.“253 Dodejme, že Naumann vůbec nepočítal se vznikem 
samostatného národního státu Čechů, a to proto, že takové řešení by bylo v 
rozporu s jeho favorizací vytváření velkých národních celků. „Malý stát, 
bytˇsamostatný, je vždy závislý na velkých mocnostech“, napsal v úvodu své 
citované knihy.

Vyhlášené německé provincie  zabírají třetinu státu s mnoha důležitými městy a 
rozsáhlou průmyslovou výrobou. Tohoto území se ale nové Československo 
nemůže vzdát. Jeho udržení stojí desítky mrtvých Němců, kteří padnou během r. 
1919 v bojích s čsl. armádou. To samozřejmě vyvolává na obou stranách 
nepřátelství, které se přenáší do politiky, do parlamentu, do výkonu státní 
správy. Předpoklad klidného soužití mizí. O rovnosti, autonomii a spolupráci se 
nedalo  mluvit. Jak píše P. Kosatík:254 „ Ve státě se zpočátku vládlo tak, jakoby v 
něm sudetští Němci vůbec nežili. – až do roku 1920 v Národním shromáždění své 
poslance a ani potom se tam  s nimi nikdo dlouhá léta nikdo nebavil; 
přehlasovat německé reprezentanty bylo pro zástupce českých politických stran 
výrazem osobní cti.“ Do vzniku menšinového zákonodárství a částečně i po 
něm, byly tendence, že státní správu budou v německých oblastech vykonávat 
toliko spolehliví čeští úředníci, že se na úřadech bude jednat v české řeči, že se 
budou v pohraničí hlavně otevírat české školy a že se tak Němcům vrátí to, co 
oni v Rakousku dělali Čechům. Čeští politici si dovedli lehce představit, že 
němečtí poslanci budou nyní provozovat tutéž rozvratnou politiku, jakou oni
dělali v rakouském parlamentu.Ve zcela zvláštním postavení se ocitají „zemští 
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vlastenci“ – většinou jde o příslušníky aristokracie, a to nejen rodové, ale i o 
příslušníky nižší šlechty, kteří si své šlechtické přídomky vysloužili věrnými, a 
obvykle skutečně vynikajícími službami rakousko-uherské monarchii, nejen na 
poli vojenském, ale i kulturním ,hospodářském a byrokratickém. Již před 
vznikem ČSR se museli vyrovnávat s faktem, že národnost začala platit více než 
zemská příslušnost. Jedním z mnoha případů těchto také občanů nového státu, 
pro které se nebylo lehké vyrovnat nejen s jeho republikánskou formou a 
politikou čechoslovakismu, byly např. osudy baronky Sidonie Nádherné z 
Vrchotových Janovic – Češky německého a anglického jazyka.255 Byla jedním z 
mnoha aristokratických Čechů, kteří své češství cítili jako součást českého 
historického státního práva a kteří svoji „státnost“ museli jen transformovat do 
poměrů nového demokratického státu, což pro mnohé nebylo jednoduché – ne 
jen z důvodů jazykových (mnozí nemluvili nebo jen špatně) česky, ale i z 
důvodů řady pout, které je pojily se starým rakouskem. Vždyť u leckterých i 
jejich šlechtické predikáty byly vyslouženy věrnou službou habsburskému 
domu, nehledě na majetek a další pouta. U představitelů katolické církve 
českého původu byla tato pouta ještě větší. Svědectví o tom všem je velká 
memoárová a monografická  literatura, jak dosvědčuje právě případ shora 
uvedené baronky Sidonie. Autor této práce jako advokát zastupoval v 
restitučních věcech po r. 1989 řadu těchto „německo-rakouských“ restituentů, 
např. hraběnku Windischgrätzovou roz. Lažanskou, barona Geymüllera, hraběte 
Harracha, knížete Kinského, hraběte Salm zu Salm, kněžnu Pezoldovou, roz. 
Schwarzenbergovou, hraběte Herbersteina, hraběte Pálffyho, hraběte Czernina a 
další. Samozřejmě jejich zemské a české vlastenectví bylo možno poměřovat 
hlavně jejich majetkem v českých zemích, ale i jejich vztahem k české historii, 
kultuře a celému onu geniu loci českých zemí, ve kterých jejich rody po staletí 
souzněly s českými dějinami. Ostatně také toto jejich „češství“ jim dovolilo 
získat po r. 1989  československé, respektive české státní občanství.

Řekli jsme, že zklamání  ze ztráty  mocenského postavení Němců po vzniku 
ČSR a na druhé straně pocity triumfu na české straně, byly překážkou vzájemné 
spolupráce českých a německých politiků. Ale protože historie se skládá z 
malých událostí a některé z nich svojí účelovostí se stávají motorem velkých 
změn, bude zajímavé si jednu takovou malou událost připomenout. Píše o ní  
současný francouzský historik českých dějin Alain Soubigou: 256„…změnu v 
orientaci některých vedoucích  německých kruhů v Čechách a na Moravě 
naznačil nenápadný čin: 12.května 1924 se firma Moser z Karlových Varů 
vyrábějící broušené sklo rozhodla věnovat Masarykovi nádherný servis pro 18 
osob. Byl to první dar od německé firmy, což znamenalo uznání příslušnosti k 
Československu. Po konzultaci s místní správou a s předsedou vlády Švehlou 
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Masaryk tento skvělý dar přijal.“ Jak Soubigou dále líčí, Masaryk pak počátkem 
r. 1925 zaslal českoněmeckému poslanci Franzi Křepkovi gratulaci k 
sedmdesátinám, jejíž obsah vyjednal se Švehlou. Tímto krokem dal Masaryk 
českým politikům signál, že němečtí politici jsou opět „salonfähig“. Soubigou 
píše o těchto dalších kontaktech. „Někteří z těchto německých politiků se o tyto 
kontakty ucházeli sami neboť si uvědomovali, do jaké slepé uličky vedou 
německou menšinu extremisté jako Lodgman von Auen. 10. března 1926 čeští 
Němci místopředseda poslanecké sněmovny Franz spina a poslanec Robert 
Mayr-Harting dali Masarykovi důvěrně na vědomí, že by rádi popřáli k 
narozeninám panu prezidentovi, avšak diskrétně vzhledem k nepochopitelným 
vztahům panujícím mezi německými stranami. Oba byli ochotni přistoupit na 
pravidla parlamentní demokracie a 12. října 1926 se oba stali ministry čsl. 
vlády – první ministrem spravedlnosti, druhý ministrem veřejných prací.“257

Ochrana menšin je pojem širší než právo jazykové, protože zahrnuje i právní 
obory které se netýkají jazykového práva  (ochrana života, zdraví, práva 
občanská a politická, menšinové školství atd.)
Nebudeme se zabývat německou iredentou, pokusem z odtrženého pohraničí 
vytvořit samostatný stát, kterýžto pokus byl odsouzen k neúspěchu jak z důvodu 
vnitřních, tak i vnějších. Mezi vnitřní patřila jak vojenská slabost nových 
německých provincií, tak jejich ekonomická nemohoucnost  a geografická 
absurdita; mezi vnější nemožnost pomoci německých zemí (Německého 
Rakouska a Německa) a také, což bylo nejdůležitější, absence  jakékoliv pomoci 
či podpory ze strany  západních velmocí, Francie, Anglie a USA. 
Stejně tak se naše práce nebude věnovat stanovení hranic nového státu, ale jedné 
věci si všimnout musíme. Tehdejšího  právního stavu ochrany menšin 
v mezinárodním právu, protože nové postavení českého jazyka muselo 
respektovat mezinárodní dohody, které garantovaly ochranu nových menšin 
v nástupnických státech. Heslo „sebeurčení národů“, které se objevuje během 
války a které je využito především proti Rakousku- Uhersku, je nejkonkrétněji 
formulováno v proslulé Wilsonově řeči „O 14 bodech.“ Se sebeurčením národů 
nedílně souvisela i ochrana menšin, která v něm byla do jisté míry implikována. 
Princip sebeurčení se na jedné straně realizoval vytvářením pokud možno 
jednotných národních států, na druhé straně poskytováním ochrany národním 
menšinám. Jak uvedl Zdeněk Peška ve své knize „Národní menšiny a 
Československo“ 258: „Myšlenka ochrany menšin vznikla jako náhrada 
sebeurčení národů u těch, kdož nemohli aspirovat na  samostatný  stát (Židé), 
anebo kdož z těch či oněch byli připojeni k národnímu státu jiného kmene.“  
S určitou nepřesností můžeme tedy kvalifikovat ochranu menšin jako nižší, 
méně dokonalý stupeň sebeurčení národů. Minoritní ochrana byla předmětem 
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rozsáhlých jednání, diskusí, návrhů a konferencí jak během války, tak i po ní, a 
to zejména na největší poválečné konferenci v Paříži. Tato tematika je součástí 
mezinárodního práva, především jeho dějin a v naší práci má význam potud, 
abychom poznali základ, ze kterého vyrostla jazyková úprava – menšinové 
jazykové zákonodárství v ČSR jako protipól dominujícího státního jazyka –
českého jazyka. Ani toto menšinové jazykové zákonodárství není hlavním 
tématem této práce, jeho zkoumání v této práci pouze hraje sice sekundární roli 
jako doprovodného jevu postavení státního jazyka v ČSR, ale protože na jeho 
mezinárodním základu Československo vzniklo a navíc mu byla 
„mezinárodněprávně uložena povinnost ochrany menšinových práv (tedy i 
jazykových), musíme mu věnovat pozornost.

Pařížská mírová konference měla kodifikovat výsledky první světové války. 
Stalo se tak smlouvou, podepsanou dne 28.6.1919 ve Versailles která 
obsahovala ustanovení  teritoriálního, vojenského a hospodářského charakteru a 
měla se stát pilířem poválečného  uspořádání Evropy a zárukou evropského 
míru. Že se tak nestalo, je jiná kapitola, která jde opět mimo téma této práce. 
Nebyla ovšem dohodou jedinou, ale součástí celého systému smluv v rámci tzv. 
versaillesko-washingtonské soustavy. Jediná také neobsahovala ustanovení o 
ochraně menšin, které byly součástmi dalších smluv:

1/ mírové smlouvy s Rakouskem podepsané dne 10.9.1919  v Saint - Germain 
en  Laye.
2/ mírové smlouvy s Bulharskem podepsané dne 27.11.  1919  v Neuilly sur 
Seine.
3/mírové smlouvy s Maďarskem podepsané dne 4.6.1920  v Trianonu.
4 /mírové smlouvy s Tureckem podepsané dne 10.8.1920 v Sevres. 

Poválečná právní úprava menšinové ochrany však nezůstala omezena na 
součásti mírových smluv. Dalším pramenem v tomto směru byly smlouvy o 
ochraně  menšin, které uzavřely  dohodové mocnosti s některými svými 
spojenci. Ze shora uvedených  smluv má souvislost s naší prací (opět v roli 
protipólu) Saint-Germainská smlouva, konkrétně její čl. 57:
„Stát československý tím, že svoluje k jejich zařazení do smlouvy s Čelnými 
mocnostmi spojenými a sdruženými, přijímá ustanovení, která tyto mocnosti 
budou pokládat za nutná k ochraně zájmů těch obyvatelů v Československu, 
kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem nebo náboženstvím.“   Na   
základě tohoto zmocňovacího článku a k jeho provedení byla téhož dne  
podepsána smlouva mezi USA,  Velkou Británií, Francií, Itálií a Japonskem na 
straně jedné a ČSR na straně druhé, která se stala hlavním pramenem  právní 
úpravy o ochraně menšin v ČSR. Na rozdíl od smluv s Polskem , královstvím 
SHS, Rumunskem a Řeckem, neobsahovala tato smlouva vedle všeobecných 
závazků chránících všechny menšina na území státu, závazky specielní, 
vztahující se jen na některé menšiny. Jednalo se především o ochranu židovské 
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menšiny a vyloučením této specielní ochrany byl učiněn rozdíl mezi ČSR a 
ostatními státy, u nichž byly obavy z antisemitských a pogromistických 
tendencí.
Hlava 1, článek 1 této smlouvy obsahuje závazek ĆSR, že ustanovení obsažená 
v článcích 2-8 této hlavy budou uznána za základní zákony a že všechny ostatní 
zákony  a právní předpisy nebudou odporovat ustanovením této smlouvy. Pokud 
jde o vnitrostátní právní účinky této  mezinárodní smlouvy, je zřejmo, že ve 
smyslu zásady „pacta sunt servanda“, stanou se ustanovení těchto článků, jakož i 
ostatní, součástí čsl. právního řádu tím, že budou transformovány v normy 
tohoto právního řádu. Tak se také stalo. Zmíněné články 2-8 se týkají závazků 
všeobecné ochrany, politických a občanských práv příslušníků národní menšiny, 
získání čsl. občanství a garancií náboženských a kulturních. Posledně 
jmenovaná minoritní garancie obsažená v čl. 9 nebyla jak vidno zahrnuta pod čl. 
1 rigidního charakteru přesto se jí, jakož i garanciím zahrnutým pod čl. 1 dostalo 
vyjádření v ústavním zákoně. Tak § 131 a 132 ústavy přebírají doslovně  až na 
stylistické odchylky čl. 9 smlouvy. I zde jde tedy vnitrostátní úprava nad rámec  
smlouvy.
Nás z hlediska tématu naší práce nebude zajímat spor o právní konstrukci 
závazků shora uvedené smlouvy v souvislosti s tím, že ČSR i ostatní státy 
zavázané k ochraně menšin vznikly a byly mezinárodně uznány dříve, než tyto 
smlouvy byly uzavřeny. Hlavním závazkem vyplývajícím z mezinárodních 
smluv o ochraně menšin je vzájemný slib států o ochraně a respektování těch 
svých příslušníků, jejichž národnost je shodná s národností většiny občanů 
druhého státu. 
Proto nás budou zajímat bilaterální smlouvy o ochraně menšin, které ČSR 
uzavřela: 

s Rakouskem dne 7.6.1920
s Německem dne  29.7.1920
s Polskem dne 29.11.1920

a které se staly doplňujícím pramenem menšinové  právní  ochrany. Z těchto 
recipročních smluv měla po vzniku ČSR bezprostřední význam smlouva 
s Rakouskem. Tato smlouva „o státním občanství a ochraně menšin“ se dotýká 
menšinové ochrany ve svých článcích 17-20 především svými ustanoveními o 
zřizování soukromých škol a výchovných ústavů, o správě těchto škol, přijímání 
žáků a vzájemném shodném přístupu k těmto otázkám. Samozřejmě v průběhu 
dalších let nabyly  na významu  i  smlouva s Německem a Polskem.
Jak uvádí René Petráš259 „Státy, které mírové smlouvy zavázaly ke zvláštnímu 

zacházení s menšinami si stěžovaly, že velmoci podobné povinnosti nemají. 
Smlouvy definovaly práva menšin v obecných pojmech a požadovaly, aby 
smluvní státy zaručily všem svým občanům stejná občanská a politická  práva. 
                                               
259 René Petráš, Menšiny v meziválečném Československu, Karolinum, Praha, 2009, s.77-78.
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Měly chránit jak jednotlivce, tak kolektivní práva národnostních skupin. 
Zaručeno mělo být právo petiční. Menšinové smlouvy v některých případech 
obsahovaly specifická ustanovení, jež se vztahovala pouze na určité státy. Tak 
např. smlouva s Československem stanovila pro Podkarpatskou Rus autonomní 
status, avšak autonomii nepožadovala již pro Slováky, kteří byli přiřazeni k 
„československému“ národu  a  z tohoto důvodu nešlo o národnostní menšinu.“
Problematická byla také úprava stížností na porušení práva menšin.Nepodařilo 
se totiž prosadit, aby institut ochrany menšin se stal součástí Paktu Spojených 
národů a celá ochrana zůstala omezena pouze na státy střední a východní 
Evropy. Největším problémem stížnostní agendy porušování ochrany menšin, 
byla skutečnost, že neexistovaly žádné obecné normy mezinárodního práva o 
ochraně menšin a neexistovalo ani partikulární mezinárodní menšinové právo. 
Jak už víme, ochrana menšin byla upravena individuálně pro jednotlivé státy, 
kterých se smlouvy týkaly. Celý systém ochrany menšin se tedy týkal jen 
některých zemí a tato selekce již v zárodku nedávala předpoklady pro vznik 
spravedlivého procesu vyřizování stížností na ochranu menšin. Ostatně ani po 
druhé světové válce nebyla po této stránce věnována ochraně menšin větší 
pozornost, neboť se mělo zato, že ochrana menšin bude zajištěna obecnou 
mezinárodněprávní ochranou základních lidských práv a svobod.
Všechny menšinové smlouvy vycházely ze společných zásad. Všichni obyvatelé 

zemí s menšinovou ochranou měli právo na ochranu života a svobody, právo 
na veřejné i soukromé bohoslužby, pokud neodporovaly veřejnému pořádku

a dobrým mravům. Všichni státní občané  si byli před zákonem rovni  a byli 
oprávněni požívat stejných práv občanských a politických, bez ohledu na rasu, 
jazyk nebo náboženství. Státní občané,  nikoli však cizinci, měli právo používat 
jakéhokoliv  jazyka ve všech svých stycích a projevech. Jak vidět,tehdejší právní 
úprava politických a občanských práv vycházela z triády  „obyvatelé“ země , 
„státní občané“ a „cizinci“. Konkrétní stížnosti na porušení menšinových práv 
projednával  Výbory pro záležitosti menšin Společnosti národů spolu s odborem 
pro menšiny stálého sekretariátu. Výbory postrádaly ve své činnosti  odbornost a 
odborníky – právníky specializované na ochranu menšin a znalé menšinového 
práva. Také jim chyběla kontinuita v oblasti menšinové ochrany a menšinového 
práva a navíc byly velmi  slabě personálně obsazeny, zejména jejich 
sekretariáty. Samozřejmě s oslabováním pozice Spojených národů, které si 
nikdy nezískaly takovou autoritu jako pozdější OSN, se oslabovala i pozice a 
činnost  těchto orgánů napojených na Spojené národy. Výbor se mohl obracet na 
Radu společnosti národů, kam se ovšem stížnosti dostávaly jen zřídka. Po 
vystoupení Hitlerova Německa v r. 1933 a ukončení spolupráce  Polska  se 
Spojenými národy, začaly Spojené národy pomalu umírat a s nimi i mezinárodní 
menšinová ochrana.
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                  JAZYKOVÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU

1.1 Vytváření zákona
Bude jistě zajímavé sledovat debatu v čsl. parlamentu o chystané jazykové 
zákonodárné úpravě. Byla prosta soupeření s německou stranou, jako tomu bylo 
ještě o pár let dříve. Jestliže chyběl oponentní hlas Němců, nahrazovala jej do 
jisté míry saint- germainská smlouva a pak mínění co do budoucí  jazykové 
úpravy, nebylo v českých politických stranách jednotné.
Osnova jazykového zákona,kterým  byly stanoveny zásady jazykového práva 
v republice československé se stala předmětem vášnivé diskuze na 125.schůzi 
Národního shromáždění –poslanecké sněmovny v únoru 1920.260 Nebylo divu, 
vždyť tato diskuze byla jakýmsi pokračováním po desetiletí trvajících 
jazykových sporů v Rakousku ve druhé polovině 19.století.  Sice bez účasti 
„věčných“ oponentů, německých poslanců, ale její prudkosti přidávala zcela 
nedávná minulost – události 1. světové války a německá iredenta  v prvních 
týdnech a měsících nové republiky. Také poslanec Dr. Hnídek začal ve své řeči 
argumentovat bitvou na Marně, díky které Rakousko podle něj padlo, a nebýt té 
bitvy, bylo by nás Rakousko utlačovalo dále, a nebylo by ani debaty v čsl. 
parlamentu o osnově jazykového zákona. A nezůstalo jen  u bitvy na Marně. 
Tento poslanec, jakož i jiní, se nemohli přenést přes staletí poroby: …“ dalším 
účelem tohoto zákona jest odstraniti  staré křivdy, které byly na naší mateřštině 
páchány a to již od staletí. Toto martyrium naší mateřštiny ohlašuje se nám již 
za prvních Přemyslovců a již Dalimil o něm píše, vyvrcholuje v Bílé Hoře a 
končí 28. Říjnem. Není ovšem dnes na  místě  vzpomínati  těchto starých ran, 
které se začínají hojiti. Dalším úkolem jazykového zákona jest vyplniti mírovou 
smlouvu, která nám ukládá ochranu minorit…tedy k tomu jsme mírovou 
smlouvou zavázáni a k ničemu jinému více…prohlašuji tu hned, že my dáváme 
Němcům a Maďarům daleko více než jsme povinni 261„Obsah povinnosti (Saint.-
Germainská smlouva) a „dar“ nad rámec povinnosti se staly politickým a 
právním jádrem schvalovaného  jazykového zákona a později i jazykového 
nařízení, a z hlediska psychologického  shora uvedená řeč  jasně vypovídá o 
atmosféře a náladách, ve kterých se vytvářel  zákon, ( kterému budeme věnovat 
samostatnou kapitolu), který sice vyhověl závazku danému uvedenou 
mezinárodní smlouvou, ale  v onom  „více“ byly věci, které o dvě desetiletí 
později (a ještě předtím) přispěly, k dalšímu rozchodu české většiny a německé 
menšiny. Není divu, že se dovoláváme psychologie, co jiného mohly 
spolupřivodit  slova tohoto poslance: …“Pánové, prohlašuji  to z tohoto místa a 
přeji si, aby to bylo slyšeno u našich spojenců v Paříži, New Yorku a 
Washingtoně, že my dáváme Němcům více, než jsme vázáni mírovou smlouvou. 

                                               
260   Stenozáznamy,   ze schůzí  Poslanecké sněmovny ČSR. Parlamentní knihovna ČR.
261   Tamtéž.
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Já k tomu připojuji. My jim dáváme více než dle svého chování k Československé 
republice zasluhují, a my jim to dáváme dobrovolně. Vzpomínáme-li  křivd, které 
od staletí na nás páchali Němci, tedy to skoro tak svádí mimovolně k revanši a 
tím spíše, vzpomeneme-li si, co Němci na nás chystali, jak oni se domnívali po 
vítězné pro ně válce. Máme bezpečné zprávy, že měli uchystaný celý plán na 
zničení českého národa, měli již vypracovaný plán kolonizační české země a 
chtěli nás úplně zgermanizovati. To měli v úmyslu a to by právě svádělo 
k politice revanše. A nyní záleží na nás a my stojíme před velkou zkouškou 
státníkovou. Máme se rozhodnouti, budeme-li provozovati  politiku posty, 
politiku revanše, anebo politiku spravedlnosti a politiku ušlechtilosti. V tom 
právě spočívá velikost, v tom spočívá ušlechtilost, dokázati svému nepříteli, že 
jsme lepší než-li on, že jsme ušlechtilejší i přes to, že mně dělá zlo. Tedy 
dokázali, že jsme lepšími, že nesáhneme k pomstě, a přitom připomínám, že 
nesmíme, rozhodneme-li se pro takovou politiku, ukázati na druhé straně 
slabost. Kdo se bojí, kdo má strach, ten prohraje. To my nesmíme ukázat…máme 
ukázati nyní, nakolik jsme se odrakouštili. Vlády rakouské neměli nic pilnějšího 
na práci, než provozovat tzv. špendlíkovou politiku, ony nás stále dráždily, 
neustále svou politikou podpichovaly a neustále nás uváděly přímo v zoufalství. 
A nyní jest otázka, máme-li  my jíti toutež cestou, jako šly ony. Říkám hned, že 
nikoliv. My musíme ukázati, že stojíme daleko výše, že stojíme vysoko, ale 
dokázati, že se nebojíme. Běží nyní o řešení problému němců, Maďarů a Poláků 
v naší republice, běží nyní o to, upraviti otázku tak, abychom ukázali, že tento 
stát je náš, že tento stát je československý, a dáti mu také ráz náš, ale zároveň 
také abychom se ukázali spravedlivými. Jsem si ovšem vědom a nesmíme si 
tajiti, že němci budou nespokojeni. Jsem přesvědčen, že čím více budeme 
Němcům dávati, tím více budou křičeti. My musíme však ukázati Evropě, že ten 
křik jejich je neoprávněný, že ten křik je nespravedlivý a běží nyní o to, dokázati 
to…my musíme ukázati, že jsme spravedlivými, by´t i Němci sebevíce křičeli. 
Výslovně připomínám, že mentalita Němců naprosto se nezměnila. Němci budou 
křičeti, že jsou potlačováni, všude tam, kde nemohou vládnouti, to je nesporná 
věc…262“ V řečeném bylo jistě mnoho pravdy, německá mentalita byla vystižena 
přesně, alespoň tak, jak to Němci  v  Českých zemích v průběhu jazykových 
sporů předvedli v Rakousku, ale zůstávalo zde specificky  české  „ale“, které 
těžko definujíce můžeme  vystihnout příslovím, „každý chvilku tahá pilku“
aneb,  „co  nechceš aby ti jiní činili, nečiň i jim.“
Toto prohlášení stvrzené prohlášeními i jiných poslanců bylo jistě dobře 
myšlené; jak ale tomu bývá – prohlašovaná spravedlnost nebývá opravdovou 
spravedlností, která  se  nevyhlašuje, ale která se koná. Zejména, má-li být 
poskytnuta nepřátelům z titulu „ušlechtilosti“ oponenta. Bude o tom ještě 
příležitost mluvit v kapitole o jazykovém zákoně.
O těchto ideových, či  ideologických  motivech a důvodech jazykového zákona 
nebylo sporu. Nikdo z poslanců nehlásal otevřenou revanš nebo pomstu, a dost 
                                               
262 Stenozáznamy ,  ze schůzí  Poslanecké sněmovny ČSR. Parlamentní knihovna ČR.
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dobře ani nemohl, vzhledem k převzatým závazkům v saint-germainské 
smlouvě.
První spor se však objevil  v souvislosti  s tím, do jaké míry by měl  jazykový 
zákon vyčerpávat materii jazykové problematiky. Měl by to být  dlouhý zákon 
obsahující vše, tedy vyčerpávající plně jazykovou otázku, nebo spíše zákon 
kratší doplněný o  prováděcí  normu – jazykové  nařízení ? V situaci, kdy nebyly 
ještě  publikovány správní  zákony – organizace správní, nebylo možno ani 
podrobný jazykový zákon vydat. Bylo tedy rozhodnuto vydat rámcový zákon, 
ale natolik přesný a jasný, aby exekutivní moc měla takový podklad, který by 
dovolil vydat podrobnější nařízení vycházející a opírající se o tento zákon.
První otázka, která  se musela  v parlamentní debatě  vyřešit, spočívala v názvu  
onoho státního (oficielního) jazyka. Stát se jmenoval Československo a proto se 
jevilo přirozeným, aby státním jazykem byl jazyk československý. Bude se o 
něm, jakož i o jeho jazykových formách, ještě mluvit dále. I když pro řadu 
poslanců  československý  jazyk  s označením  „státní“ byl postačujícím 
vymezením, tak většina ústavního výboru a vláda sama považovaly za nutné  
v maximálně možné míře dodržet   mírovou smlouvu a označit 
„československý“ jazyk za jazyk oficielní. Protože zbytek ústavněprávního 
výboru tomu oponoval, došlo ke kompromisu – v § 1 jazykového zákona se pak 
ocitly oba termíny:  „jazyk československý jest státním, oficielním jazykem 
republiky“. Tato tautologie vyvolala odpor i při referátu poslance – zpravodaje 
Dr. Hnídka, který se musel omluvit, nejen za sebe, ale i za tu část 
ústavněprávního výboru, který s tímto zdvojením nesouhlasil. Je zajímavé, že 
použití  obou slov „státní“ a „oficielní“ mnoha poslancům vadilo,ale nenašel se 
ani jeden, kterému by vadila lingvistický nonsens, jako byl „jazyk 
československý“, který nikdy neexistoval. Tak velká byla zřejmě revoluční 
euforie, která pojem „československého jazyka“ vytvořila. Dr. Hnídek to 
zdůvodnil tak, že  „jsme  chtěli vyznačit, že není naprosto žádného rozdílu mezi 
češtinou  a  slovenštinou.“  Z jeho dalších slov je patrné, že jsou myšlena 
politicky:  …“čeho jsme tím chtěli dosáhnout ? Zde jsme chtěli vyznačiti, že není 
naprosto žádného rozdílu mezi slovenštinou a češtinou. Táž práva co platí pro 
češtinu, platí pro slovenštinu a vice versa, co pro slovenštinu, platí pro češtinu.“
263Rovnost ve smyslu politickém, je tedy více než zřejmá. Bylo by jistě na místě 
zaobírat se v této souvislosti s teorií čechoslovakismu, ale jde spíše o téma 
výrazně historické, které jde již mimo naši práci. Takže se o této otázce zmiňme 
jen na okraj. Zahraničně politická prezentace historicko-státního nároku českých 
zemí na vytvoření samostatného  českého státu před velmocemi Francií, Anglií a 
Spojenými státy, nebyla po třista letech jeho neexistence pro  trio T.G.M., E. 
Beneše a M.R. Štefánika jistě snadným úkolem. Ale nebyla nová, s těmito 
nároky se argumentovalo nejen průběžně v 19. století, ale i v době předcházející,  
byť čeští politici dlouho, a to i v průběhu světové války ideu samostatného státu 
nenárokovali. Poté, co se objevila  a  po dohodě T.G.M. s americkými  Slováky 

                                               
263 Stenozáznamy ,  ze schůzí  Poslanecké sněmovny ČSR. Parlamentní knihovna ČR.
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(Clevelandská a Pittsburská dohoda), bylo nutné zdůvodnit společnou existenci 
obou národů v jednom státě. Šlo tedy nejen o české historické a státní právo, ale 
i o zcela odlišnou historii Slovenska. Dva národy, dva státy, dva jazyky. Takže 
teorie čechoslovakismu  vytvářela ilusi jednoho národa a jednoho státu a pro 
spojenecké politiky pochopení této historické a jazykové „nuance“ bylo 
mnohem snazší, než složitý  historický výklad o poměru a vztahu  českého a 
slovenského národa ve Střední Evropě a nebezpečí hrozícímu z maďarizace 
Slováků.264 Ještě složitější byla situace s Podkarpatskou Rusí. I o tom svědčí 
diskuze v parlamentu vedená zpravodajem na témže zasedání Dr. Hnídkem:
„…Co se týče § 6, tu jest důležité ustanovení, které rovněž jest recipováno 
z mírové smlouvy, že totiž v jazykové otázce  sněm podkarpatský má právo si 
sám zařídit věc  tak, jak chce. Ale zde jest jiná otázka ještě, ta, že musí býti podle 
mírové smlouvy zachována jednota státu. Článek X. ustanovuje, že 
Podkarpatská Rus bude vybavena nejširší samosprávou slučitelnou s jedností 
státu československého. A tu ovšem, kdyby úřady naše neměly možnosti, aby se 
dorozuměly s úřady Podkarpatské Rusi a vice versa, tedy by ta jednotnost státu 
byla porušena. Tudíž musilo by zde  býti  pojato ustanovení, které by 
nevylučovalo jazyka československého z Podkarpatské Rusi. Zároveň ale 
navrhli  jsme, pro Podkarpatskou Rus ponechati  § 1  v platnosti, kde jazyk 
československý i tam by byl státním a oficielním jazykem. To nebylo dobře 
možno, poněvadž by to odporovalo mírové smlouvě. To byl těžký problém, jak 
upraviti tuto otázku. Proto byla upravena tak, že bylo vloženo do ů 7, že sněmu, 
který bude zřízen pro Podkarpatskou Rus, jest vyhraženo, aby upravil jazykovou 
otázku pro toto území způsobem, slučitelným  s jednotností státu  
Československého. Zde jsme chtěli  dáti  tímto ustanovením možnost, by i tam 
bylo možno česky úřadovati.265“
Obtížným problémem pro poslance bylo, jak tomu má být se znalostí českého 
jazyka u  státních  úředníků a  zřízenců. Právě různá nařízení státní exekutivy 
v Rakousku  o  bezpodmínečné  znalosti němčiny  i u subalterních zřízenců, 
např. hlídačů  či  dělníků na stavbě dráhy, byla předmětem vášnivých bojů 
českých poslanců  a  důkazem  necitlivého  projevování německé převahy. Nyní
se mělo rozhodnout, jak tomu bude obráceně.  Jak prohlásil zpravodaj: „…máme 
někde v Liberci nebo v Chebu nutiti dělníka na dráze nebo hlídače k tomu, aby 
uměl  česky ? To vážené shromáždění  jistě nikdo z nás nebude chtíti  a  není 
toho také třeba. Ale na druhé straně prohlašuji, že jistě také všichni úředníci, 
kteří mají důležité postavení…(výkřiky poslanců, „všichni ?“), “… ano já 
povídám:  Úředníci, kteří mají  všichni opravdu velmi důležité postavení, o nich 
se rozumí samo sebou, že budou  uměti  česky“ (poslanec Dr. Mazanec: „To se 
nerozumí!“). „To vyplývá samo sebou z § 1 ve spojení s § 2, že úředníci musejí 
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umět také česky.“266 Nakonec ústavní výbor rozhodl, že tato citlivá otázka  bude  
řešena  až  jazykovým nařízením.
Další vřava  v poslanecké  sněmovně  vypukla u navrhovaného ustanovení § 8 
zákona, který rovněž ponechával nařizovací  moci stanovi úpravu doby, do které 
se „důležití“ úředníci musí naučit česky.267 Hlasy poslanců: „To se nenaučí 
nikdy“, „Není potřeba, aby se učili, jako vždy, budeme se učit za ně 
německy“268, jen dokumentovaly stupeň česko-německé averze i v parlamentu. 
Součástí toho bylo i ustanovení, že vláda má příležitost vynutit si, aby předpisy, 
které vydá, byly také dodržovány. 
„Jak tomu má býti tam, kde  německý úředník  v německé obci bude psát 
německému soudu ? Má psáti česky?“269 Poslanec Dubický na řečnickou otázku 
zpravodaje soudil, že by to žádné neštěstí nebylo. U jiných poslanců to vyvolalo 
obavu, že u německých soudů bude tedy vnitřní úřední řečí němčina.
„Ne, bude se používat ta řeč, jakou stanoví parlament a záleží  jen na voličích, 
jaký ten parlament bude“, 270odpověděl mu  zpravodaj.
Měl tím na mysli, že o jazykovém zákoně rozhodují jen poslanci z českých 
politických stran a připomněl že tomu zakrátko může být jinak:  „Tedy znovu 
připomínám, že bude záležet na budoucí vládě, že bude záležeti na parlamentu, 
jaký bude parlament. Nesmíme  zapomenouti  vážené shromáždění, na to co nás 
čeká. Takové poměry, jako jsou dnes, nebudou, dejme tomu, za 8 neděl, až 
budeme  míti  nový parlament. My nebudeme si moci  dovoliti  luxus takový, jako 
dnes, aby české strany stály naproti sobě. Přijdou sem jiné národnosti, přijdou 
sem Němci  a  Maďaři, a bylo by velice na pováženou – já bych si to nechtěl 
před dějinami vzít na svědomí – abychom my se zde štvali navzájem a někdo 
třetí měl z toho užitek…Výslovně připomínám, když budou tato nařízení 
vypracována a vydána v duchu tohoto zákona, že to bude ku prospěchu našeho 
státu a nás všech, a tím končím.271“
K této  otázce  se  vyjádřil  i  ministr spravedlnosti  Dr. Veselý pozvaný do 
parlamentu: „…navržený poslední odstavec § 1 mluví o povinnosti úředníků  
znáti jazyk československý. Časopisy chopily se tohoto ustanovení o znalosti 
češtiny za tím účelem, aby tvrdily, že protestují proti tomu, aby úředník 
Československé republiky nemusel  znáti  státní, československý jazyk. To jest 
tvrzení tak všeobecné, že skutečně musí uvádět v omyl lidi, kteří nemohou zákon  
zkoumati  a nemají příležitosti vlastním pozorováním si úsudek si utvořiti. Vládě 
naší republiky ani na mysl nepřijde, aby ustanovila, že úředníci nemají znáti  
jazyk československý. Pravidlem jest, že úředníci musejí znát  československý 
jazyk a ta znalost od nově přicházejících úředníků bude všeobecně požadována 
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a myslím, že všichni národové, i Němci, i Maďaři a Poláci to budou pokládati za 
samozřejmost…Jde pouze o to, zda-li ve  státním  základním  zákoně  jest možno 
takové  podrobnosti  o  jazykové znalosti úředníků uvésti, aby vyčerpával 
všechny možnosti. Vláda je přesvědčena, že je to třeba ponechat zvláštnímu 
nařízení.272“
I  Dr.Kramář podal na této schůzi svůj návrh jazykového zákona. Zajímavý byl 
jeho návrh, že v místech nebo okresích, ve kterých jest většina obyvatelstva 
německého, v Praze a Brně, sepisují se výpovědi stran, znalců a svědků v jazyku 
výpovědi. Kramář, známý jako český vlastenec a nacionalista, propagátor česko-
ruské vzájemnosti a prosazovatel člena romanovské dynastie jako českého krále, 
chtěl vyjít Němcům ještě více vstříc: „ Jedná-li se o vzájemný styk úřadů ve 
věcech stran, mohou úřady státní v okresích, v nichž je většina obyvatelstva 
jazyka německého, dopisovati  si  v jazyku německém se všemi úřady v okresích 
stejného složení národnostního ve věcech, v nichž první podání je v tomto 
jazyku.273“ Kramář také navrhoval, aby úředníci, kteří jsou již déle než dvacet 
let ve službě, nemuseli dělat zkoušku z češtiny. Úlevu, měli mít také noví 
uchazeči do státní služby, kteří by mohli dělat  jazykovou zkoušku až za dva 
roky.
Karel Kramář, známý jako rusofil, byl rovněž známý  více jako politický 
odpůrce Němců než jako nacionalistický nepřítel. Je ovšem nutno rozlišovat 
jeho projevy, které pronesl jako pouhý poslanec a další, které potom pronášel s 
odpovědností ministerského předsedy. Krátce před zvolením premiérem, 
ujišťoval německou menšinu, že nemá důvod obávat se  o svůj osud a o svůj 
národní rozvoj: „my (Češi – pozn.autora) příliš dlouho cítili všechno barbarství 
kulturních útisků, všechno ponižování svého národa, kterému nedávali ani práv 
jazykových, ani škol nutných pro vzdělání v jazyku mateřském, abychom se 
chtěli dopouštěti stejných hříchů proti svobodě a kultuře“274

Jako ministerský předseda pak řekl: „v ničem nechceme porušovati jazyková a 
kulturní německých občanů našich, v ničem porušovati jejich občanská práva, 
jejich naprostou hospodářskou rovnoprávnost, ale stále a stále opakuji jedno 
každému Němci, s kterým mluvím, a i nyní před celou veřejností: tento stát bude 
český a jen český.“275 Ve vzájemném soužití Čechů a Němců viděl Kramář 
pojistku pro udržení celistvosti a nedělitelnosti historických zemí. Němcům 
především vytýkal, že dokud měli převahu, trvali na udržení jednoty těchto 
zemí, ale jakmile se stali menšinou, začali prosazovat odtržení německého 
území. Byl ale natolik prozíravým politikem, že útlak Němců jako odplatu za 
takové jednání Němců vůči Čechům dříve, by byla krátkozraká politika. Tvrdil, 
že je potřeba přesvědčit ostatní národy, že „nám mohou s dobrým svědomím 
osud Němců  svěřit do rukou, že se mohou na nás spoléhat, že je národnostně 
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nebudeme utiskovat, že je nebudeme kulturně tlačiti, že je nebudeme tlačiti 
hospodářsky.276“ Je třeba říci, jak byl Kramář špatným vizionářem ve vztahu k 
bolševickému Rusku, tak soužití Čechů s Němci odhadl dobře. V prosinci 1918 
v parlamentu řekl: „ Němci nemohou a nechtějí si na to zvyknouti, že se časy 
změnily, že tu nestojí za každým Němcem policajt vídeňský, že tu není stále a 
stále rozhodující vídeňská žurnalistika a vídeňské ministerské kanceláře, že 
rozhodujeme nyní my a že jest šílenstvím žádati od nás, abychom zapřeli celý 
svůj minulý program, to, pro co jsme bojovali a co nám bylo jediným paladiem: 
celistvost naší země a beze všeho jim dali to, co jsme měli za hrob svých menšin. 
My své menšiny neopustíme, naopak podporovat a sílit naše menšiny nebude 
více úkolem našeho dobročinného vlastenectví, nýbrž jedním z předních úkolů 
čsl. republiky….Musel bych zavírat oči před psychologií, kdybych si řekl, že 
národ, který nám 300 let panoval, který přece jen přes všechnu rovnoprávnost 
byl silnější než my, najednou si zvykne, aby nepanoval.“277

Navíc správně odhadl, že Němci se nesmíří s následky Velké války a budou chtít 
poválečné uspořádání revidovat Navíc německý národ bude vždy držet 
pohromadě, bez ohledu na to, že jeho části žijí v různých státech, což 
komentoval slovy: „ Jakmile jednou zatroubí německá fanfára, vstanou všichni 
Němci u nás, v Rakousku, Německu.“278 Tak se také stalo, ale toho se již Kramář 
nedožil. Před  volbami v roce 1920 byl Kramář pro to, aby německá menšina 
vstoupila do parlamentu, neboť očekával, že německý tlak a bojovnost  sblíží 
rozvaděné české strany. Němci ovšem před parlamentním dílčím bojem dali 
přednost požadavku sebeurčení, což jim vstup do parlamentu znemožnilo. 
Kramář byl pohotový glosátor – připomněl Němcům, že když americký 
prezident Wilson vyhlásil svůj program 14 bodů (se sebeurčením), tak Němci 
byli proti, aby se toho po prohrané válce začali dovolávat. V roce 1921 po všech 
již negativních zkušenostech Kramář v parlamentní rozpravě doznal, že by mu 
byl milejší stát bez německé menšiny a potvrdil si tak svůj předchozí odhad, že 
Němci nikdy nebudou ochotni se smířit s  ideou českého státu: „ řeknu docela 
upřímně, páni z němcké strany mě to nevezmou za zlé, kdybych byl mohl se 
zbaviti Němců, že bych to byl udělal velmi rád. Nebylo žádnou radostí mysliti na 
to, že budeme míti ve svém státě 3 milony Němců. To je jeden z nejtěžších 
problémů, jaký si můžeme představiti…V tom, abychom zde Němce měli, nebylo 
z naší strany imperialismu ani v nejmenším. My prostě věděli především, že 
české země jsou takovým geografickým celkem, který naprosto bez hluboké 
škody obou národů nedá se roztrhnouti.“279Přes všechnu svoji averzi se však 
nakonec vstupu Němců do vlády v roce 1926 nebránil a považoval to za 
pozitivní krok, i když si nebyl jistý, jak to přijme veřejnost, když doposavad  byl 
před Němci varován.
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Spory se vedly především o to,má-li být český jazyk jazykem státním v českých 
zemích (slovenský na Slovensku). Ve  126. schůzi  národního shromáždění dne 
28.února 1920 vystoupil poslanec Dr. Herben, který se postavil proti těm 
poslancům, kteří se báli zavedení českého jazyka jako státního jazyka. Poukázal 
především na to, že bránění se stanovení státního jazyka v Rakousku nelze 
přenášet do nové situace již samostatného homogenního čsl. státu:   „…jestliže 
jsme se v Rakousku bránili houževnatě státnímu jazyku, byl to zase jen výraz 
holé skutečnosti, neboť to přece byly poměry jiné. Němci nebyli jedinými 
zakladateli a představiteli toho státu a také nebyli jeho většinou, nýbrž jako 
menšina vnucovali většině národů v Rakousku svůj  jazyk  zrovna tak, jako 
maďarská menšina národům nemaďarským, např. na Slovensku. My nechceme 
vnucovat čsl. jazyk vůbec a žádáme pro něj účinnost jenom tam, kde toho státní 
ústrojí vyžaduje, Výjimek a výhrad je dosti a bude jich snad ještě více, až praxe 
ukáže a poněkud se to v praxi vyzkouší. Nebudeme naprosto říkati, že každý 
Němec nebo aspoň každý vzdělaný Němec jest povinen uměti česky. My budeme
říkati, že každý jest povinen mluviti československy (?), kdo toho potřebuje a že 
jsou to úředníci a zřízenci státní a úředníci vůbec, o tom nemůže býti 
pochybností. A jestliže zavedeme státní jazyk do škol, dává se tím Němcům, 
Maďarům a jiným národům v naši republice příležitost velmi vhodná.“280

Zavedení češtiny  a její adekvátní formy slovenštiny jako státního jazyka bylo 
realizací samozřejmého práva  českého (slovenského) národa ve vlastním státě. 
Obavy z toho neplatily pouze z následku sporu  o zavedení  němčiny jako 
státního jazyka v Rakousku. I doma byli politici a vedle nich i myslitelé, kteří se 
domnívali, že  „československý“  národ by měli vytvořit nejen Češi a Slováci, 
ale i Němci a Maďaři jako nejsilnější menšiny.281 Tato filosofie však mezi 
českými politiky rozhodně nehrála prim, což ve své řeči prokázal  poslanec  Dr. 
Herben:  …“Ale na té přednosti československého jazyka musíme  trvati  teď, i 
příště. Mistr Jan Hus nebyl národní fanatik. Kdo pronesl větu. „ Kristus ví, že 
jest mně dobrý Němec milejší než špatný Čech, byť to byl můj vlastní bratr“ – to 
není národní fanatik, a přece Hus  za poměrů téměř stejných, ba  snad  o  něco 
horších, žádal: …“aby Čechové v království českém podle zákonů, ba podle 
zákona božího a podle pudu přirozeného, byli první v úřadech království 
českého, jako jsou Francouzi v království  francouzském a Němci ve svých 
zemích“. Tj. požadavek prosté skutečnosti, prostého fakta, tj. věc, která není 
vynucena ani z pýchy národní, ani z úmyslů zlovolných. Ale velectěné 
shromáždění, mluvme si třeba o jazyk úředním nebo vyhledejme si ještě jiné 
slovo, které by se nám hodilo, aby mělo smysl jazyka státního, jen o to bych vás 
prosil, pusťme z toho svého zákoníku to slovo  „oficielní.282“ O slovo oficielní se 
vedl velký spor. Bylo to pochopitelné – byl použit v čl. 7. Saint-germainské  
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smlouvě  (la langue oficielle) a jeho použití v jazykovém zákoně by bylo 
nejvěrnějším dodržením převzatého závazku. Je ale třeba přiznat, že námitky Dr. 
Herbena a dalších měli svou a to „českou“ logiku. Slovo  „oficielní“ má 
v češtině skutečně více významů, má např. význam „úřední“ nebo „obřadní“, je 
od něj odvozeno slovo „oficiál“ rovnající se pojmu úředník a navíc mělo již za 
1. republiky, zejména v souvislosti s rakouskou byrokracií  i  význam poněkud 
pejorativní. A co je nejdůležitější, právě pro Němce a Maďary by bylo v tomto 
smyslu připomínkou vrchnostenského vztahu  českého národa jako národa 
„primus inter pares“. Poslanec dr. Herben se ve své  právnicky i historicky 
vyargumentované řeči  dovolával  i  Viktorina Kornela ze Všehrd a jeho adorace 
češtiny jako jazyka schopného vyjádřit všechno to, co dokáže jiný jazyk, 
německý, řecký nebo latinský. Navíc by toto nevhodné slovo mělo být umístěno 
v čele jazykového zákona ? Konečně poslanec Dr. Herben vzpomenul i dalšího 
slavného Čecha – exulanta Pavla Stránského a jeho odsuzování  „cizomluvů“, za 
který měl náš poslanec i slovo „oficielní.“
K tomu se nakonec, jak zachycuje shora uvedený stenozáznam, vyjádřil na 126. 
schůzi Národního shromáždění ministr spravedlnosti: „ …ze zákona jazykového 
bylo velmi vytýkáno slovo oficielní, myslím proto, že jest nutno vysvětliti, proč 
vláda toto označení do zákona pojala, proč trvala na tom, aby třeba jako vedle 
označení „státního“, zůstalo. Ve smlouvě saint-germainské uvádí se v čl. 1: 
Československo se zavazuje, že výminky – to znamená  „ujednání“ – je to špatně 
přeložené slovo – obsažené  v článku  2. až 8.  této smlouvy, budou uznány za 
základní zákony, že žádný zákon nebo nařízení nebo úkon úřední nebude 
v odporu nebo nesouhlasu  s těmito výminkami  a  že žádný zákon, nařízení 
nebo úkon úřední proti nim nebude míti  moci. A v článku 7 pak se praví: „Bez 
ohledu na to, že by vláda československá zavedla nějaký úřední jazyk, -
v originále stojí  „une langue officielle „ – bude poskytnuta státním občanům 
československým jiného jazyka než českého přiměřená možnost, aby před soudy 
používali svého jazyka, jak ústně, tak písemně. Tedy v čl. 1. se nám nařizuje, že 
v základním zákoně státním musí býti ustanovení toto, že nesmí býti základní 
zákon státní v nesouhlasu s ustanovením této mírové smlouvy a že žádný zákon 
by neměl moci, kdyby v tomto nesouhlase byl. Proto vláda naší republiky 
uvažovala o tom, zda-li je  možno  najíti  zcela  přiléhavý překlad slova  
„officielle“ a když jsme se přesvědčili, že úplně výstižného překladu není, tedy 
jsme pojali slovo „officielní“ a, jak pánové vidí, vedle toho  klade se slovo 
„státní“ jako výklad pro ty, kterým by snad slovo oficielní nebylo dosti jasné. 
Mluvilo se o tom, že jsme suverénním státem a že si nedáme  naříditi  
ustanovení, které by nesouhlasilo s naším přesvědčením, ano, my jsme 
suverénním státem, ale my jsme také státem, který chce  plniti  všechny své 
závazky, chce plniti smlouvy, které byly s ním ujednány. A  jestliže  snad pan Dr. 
Kramář mínil, že toto ustanovení jest nesrovnatelné  s naší suverenitou anebo 
označení „officielní“ je nevhodné, pak – poněvadž on je na smlouvě podepsán –
bylo jeho úkolem, aby  v Saint Germain  změnu tohoto ustanovení vymohl, aby 



178

tam bránil suverenitu  naši.“283 Jak se dějiny  opakují, lze dokumentovat na 
výkřiku neznámého poslance: „Tam jsme byli přibráni k výslechu, a ne 
k rozhodování pane ministře!“ Na adresu dnešních obránců suverenity, pak je 
možno ocitovat další slova ministra Veselého pronesené na témže zasedání: 
…“nám šlo o to, aby u nás nebylo zbytečných sporů jazykových. My doufáme, že 
slovo  ať již  „státní“, ať „oficielní“ naplníme svojí prací takovým obsahem, 
který bude v  duchu českého národa a který bude sloužiti republice a který bude 
v jejím zájmu a prospěchu. Bylo řečeno, že slovo „oficielní“ jest gumové, a že 
jej lze natáhnouti. Pánové, stejně gumové, stejně neurčité jest slovo „státní“. To 
co se do slova „státní“ vládá zde, to do něho vkládali Němci. My zde bohužel 
používáme německého způsobu myšlení a vedle toho slovo „státní“, které 
nevyrostlo u nás, nýbrž u Němců, které nám bylo vnucováno v zákoně 
německými byrokraty…Naše republika bude založena na rovnoprávnosti 
občanské, na spravedlnosti, nikoliv na  ponižování toho či onoho. Zásady, které 
mají býti ochranou jazyku československému, jsou přece v § 1 a 2. naprosto  
jasně vysloveny. Je-li řečeno v jazykovém zákoně, že československý jazyk je 
jazykem  officielním, státním, tedy státním-oficielním, a je-li, a je-li v  § 2 o 
právech menšin mluveno, jest patrno z toho, že základním ustanovením jest 
všeobecně platný jazyk český. Všechno ostatní, že jsou pouze výjimky, činěné ve 
prospěch minorit.“284                                                                                                                       
Poslanci ústavně právního výboru však nevyhověli požadavku, aby v jazykovém 
zákoně bylo stanoveno, že „jazyk československý“ je povinným učebním 
předmětem ve škole, neboť měli zato, že takovéto ustanovení patří do zákona 
školního.

                                               
283 Stenozáznamy ,  ze schůzí  Poslanecké sněmovny ČSR. Parlamentní knihovna

284 Tamtéž
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1.2 Postavení a prameny jazykového práva
Vznikem  Československého státu dochází v historii vývoje českého jazykového 
práva k radikální změně. Dosavadní úsilí o  naplnění ústavně zaručené 
rovnoprávnosti českého jazyka, fakticky ale upřené nejrůznějšími císařskými 
nařízeními v procesu vytváření habsburského soustátí, jeho centralizace a 
prováděné germanizace a po drobtech vracené jinými nařízeními v druhé 
polovině 19. století, jak jsme to líčili v předchozí v kapitole….se  mění 
v prioritní postavení českého jazyka nad německým a jinými menšinovými 
jazyky. Český živel vítězí a německá strana v českých zemích se nejen jazykově 
ocitá v druhořadém postavení, ona ztrácí i svůj stát a mocenské zázemí, které 
měla v habsburské říši, kde německý jazyk byl jazykem vládnoucí moci a celého 
státního a administrativního establishmentu.
Nebudeme se ale zabývat ztrátou této politické moci, ani pokusem o její opětné 
získání (německým iredentistickým pokusem o zvrat mocenské situace 
v pohraničním území), ale právním srovnáním postavení českého a německého 
jazyka, jak to vyplývá z tématu této práce. I  když   s touto  kapitolou  
historického vývoje českého  jazykového práva těsně souvisí i právní postavení 
německé menšiny v ČSR, nebudeme se ani tímto historicko-právním institutem 
zabývat.
V rakouské (rakousko-uherské) říši usiloval český jazyk o dosažení 
rovnoprávnosti s jazykem německým de facto (de iure  ústavně rovnoprávnost 
existovala, de iure podústavně nikoliv); nyní v ČSR byl postaven do role 
superiorní a bylo na něm, aby  v opačném gardu českými zákony  spoluvytvořil 
spravedlivé právní  menšinové postavení pro německý jazyk. Ani toto však není 
tématem naší práce. Budeme se zabývat výlučně tím, jaké bylo jeho postavení 
vlastní, jaký byl jeho vztah k menšinovým jazykům a jak se vyrovnal s novým, 
zcela novým specifickým problémem, kterým byla jeho nová forma v podobě  
„československého“ jazykového práva, respektive jeho české a slovenské 
jazykové formy.
Tato skutečnost se odráží v prvních právních formách čsl. státu, a to již před 
vydáním ústavy a dalších jazykových norem. Je to především zákon ze dne 
28.10.1918 o zřízení samostatného  státu  Československého č. 11/1918 Sb.

Samostatný stát československý vstoupil v život. Zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby 

nenastaly zmatky a upraven nerušený přechod k novému státnímu životu.

Národní výbor jménem československého národa jako výkonný státní svrchovaný orgán nařizuje:

I. článek: Státní formu československého státu určí národní shromáždění ve srozumění s československou národní radou v Paříži

jako orgán jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost národní výbor.

II. článek: Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.

III. článek: Všechny Úřady státní, zemské, župní, okresní a obecní jsou podřízeny národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají 

dle stávajících platných zákonů a nařízení.
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IV. článek: Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.

V. článek: Předsednictvu národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo.

Dáno v Praze, 28. října 1918

Antonín Švehla,

Jiří Stříbrný,

Dr. Alois Rašín,

Dr. František Soukup,

Dr. Vavro Šrobár v.r.

Protože český a slovenský národ nebyly jedinými v prostoru, který tvořila ČSR, 
musela se nová republika s touto skutečností vyrovnat ve svém zákonodárství.
Především se skutečností, že v Čechách žilo podle sčítání obyvatel z r. 1921 
2.173,329 německých obyvatel a na Moravě 799.969.
Jim a jejich jazyku nyní kraloval český jazyk. Jak se vyrovnal s tímto svým 
postavením ve vztahu k sobě a k tomuto menšinovému jazyku a dalším ?
První české zákony nejsou očíslovány podle doby svého vzniku. Vždyť právě 
shora uvedený zákon o vzniku ČSR, jakožto historicky první, nenese číslo „1“. 
Je to logické, toto číslo musel nést zákon, kterým se upravovalo vyhlašování 
zákonů a nařízení a kde se konstatovalo, že „… sbírka tato vydává se v jazyce 
českém. Vedle toho vydává se v jazyce  slovenském.“
Východiskem při zkoumání jazykové úpravy v právním řádu prvé republiky je 
základní zákon státu – ústava. Její § 128, odst.III praví „Státní občané mohou 
v mezích všeobecných zákonů volně  užívati  jakéhokoliv jazyka ve stycích 
soukromých a obchodních, ve věcech týkajících se náboženství, v tisku a 
v jakýchkoli publikacích nebo ve veřejných shromážděních lidu.“ Následující 
paragraf ústavy  uvozuje zákon, kterým byly položeny základy jazykového 
práva ČSR. Stal  se  jím  rovněž  ústavní zákon č. 122/1920 Sb. tzv. zákon 
jazykový. Zbývajícím pramenem jazykového práva bylo prováděcí  vládní  
nařízení č. 17/1926  Sb. a některé zvláštní předpisy,  jako např. předpisy o 
jazykové úpravě sbírky zákonů a nařízení stanovující pravidla pro jednání 
sněmoven a jejich orgánů, předpisy upravující užívání jazyků orgány politické 
správy a některé další. Rozdělení materie jazykového práva mezi ústavu, ústavní 
jazykový zákon, prováděcí nařízení  a  zvláštní předpisy měly zřejmě vedle 
důvodů formálních, i svůj specifický účel. Vzhledem k tomu, že jazyková  
právní úprava vycházela, tak jako ostatní právní úprava postavení menšin 
v ČSR,  z mezinárodních závazků, především smlouvy Saint - germainské, pak 
zřejmě zakotvením převážného obsahu jazykového práva  v ústavních 
předpisech, chtěl zákonodárce  zdůraznit ten fakt,  že ustanovení jazykového 
práva , týkající se ochrany menšin,  nejsou jen závazky z mezinárodního práva 
transformované do čs. právního řádu, ale že geneze jejich právní moci a 
závaznosti je dána čsl. ústavním právem a tedy, že pro jejich právní závaznost 
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jsou mezinárodní závazky irelevantní.Touto problematikou a vztahem práva 
mezinárodního a vnitrostátního se zabýval František Weyer ve své práci 
„Soustava čsl. státního práva.“ Přes nesporně velký vliv, který měla  Saint-
germainská smlouva na čsl. jazykové právo, nelze ji považovat za conditio sine 
qua non čsl. jazykového práva, byť se tento vliv projevoval hlavně při 
formulování a stylizaci příslušných ustanovení. Skutečnost, že se čsl. jazyková 
úprava odchylovala od smlouvy Saint - germainské, a to i meritorně, dalo 
příčinu ke kritice jazykového práva v zahraničí.285 Tato kritika se týkala 
především  ustanovení  o „mezích  všeobecných zákonů“ a  „výhrady státní 
moci“, stejně tak ustanovení  nazvaného  „všeobecné předpisy“, kde se podle 
tohoto autora měla projevovat nejvíce odchylka od Saint - germainské smlouvy. 
286Nelze ovšem tvrdit, že  autoři  čsl. jazykového  práva nedbali  Saint-
germainské smlouvy. Pokud  k odchylkám došlo, byly způsobeny transformací 
mezinárodního práva ve vnitrostátní právo  doprovázené  snahou  zachovat 
jejich  primární postavení vůči předpisům mezinárodního práva. Ve skutečnosti 
ale  nějakých  výraznějších  odchylek  mezi obsahem obou právních úprav, 
mezinárodní a vnitrostátní, nebylo; jazykový zákon se více či méně držel textu 
Saint - germainské  smlouvy.
Všimněme si nyní vzájemného poměru dvou hlavních pramenů jazykového 
práva., a to jazykového zákona a  prováděcího nařízení č. 17/1926 Sb., 
vydaného na základě zmocnění  § 8  jazykového zákona, jímž bylo exekutivě 
ponecháno podrobné upravení jazykových věcí, protože jazykový zákon se 
omezil  na  stanovení  zásad  jazykového práva, jak vyplývalo z  § 129  ústavy 
ČSR. 
Je samozřejmě nutné si položit otázku, nakolik nařízení jako norma nižší právní 
síly  vydaná  na  základě  a  ku  provedení zákona,  může tento zákon 
konkretizovat, specifikovat, aniž by překročila jeho  „meze“  (§ 55 ústavy) či 
opustila  „duch“ zákona  (§ 8 jazykového zákona).  Jestliže  obě  tato určující 
kritéria byla dána ústavou (jazykový zákon byl součástí ústavy), je na místě 
otázka, zda-li  obě normy, tj. zákon a nařízení, byly v souladu s ústavou. Zdá se , 
že  tomu  tak nebylo u čl. 99 nařízení, dovolujícího v případě tzv. „veřejného 
zájmu“, aby politický úřad tam, „…kde  korporace nebo jiné osoby oznamují 
něco veřejnými vyhláškami nebo označují nápisy pro potřebu obecenstva, 
nemovitost nebo jiné potřeby, určené k veřejnému užívání, jim uložiti, aby 
vyhláška nebo  označení  stalo  se  v jazyku státním a  ustanoviti  při tom 
úpravu a umístění textu v jazyce státním.“ Je jasné, že toto  ustanovení  
neodpovídá  duchu jazykového zákona, jak jej vymezuje ustanovení § 8 tohoto 
zákona, neboť celý jazykový zákon stanovuje povinnosti pro orgány státní a 

                                               
285 Adamovich,  Grundrisse des tschechoslowakischen Staatsrechts, Wien, 1929, převzato Zdeněk Peška:  

Národní menšiny a Československo, Bratislava, 1927, s. 137.
286 Proto si také Zdeněk Peška ve shora uvedené knize klade otázku, co to ty meze všeobecných zákonů vlastně 
jsou ?  Buď jsou to předpisy omezující užívání všech jazyků stejnou měrou, pak je to věc samozřejmá a je 
zbytečné ji v ústavě uvádět. Anebo je to předpis, který dává určitému jazyku přednost a pak nelze nepřiznat, že 
takovým předpisem by byla skutečně porušena menšinová smlouva.
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samosprávné a vymezuje práva jednotlivců a ve výše citovaném čl. 99 nařízení 
jazykového nařízení č. 17/1926  je  tomu  naopak. Je proto třeba souhlasit se 
Zdeňkem Peškou, že „vybočení jeho (čl. 99) z rámce jazykového zákona jest 
patrné a odporuje proto  jak všeobecnému ustanovení  o  nařízeních (§ 55 
ústavy) , tak zvláštním zmocňovacím doložkám §§ 2 a  8 jazykového zákona.“ 
Přičteme-li k tomu, že odporuje i § 128 ústavní listiny, stanovící implicite, že 
svobodu užívání jazyků  lze  omeziti  jen zákonem, nemůžeme jeho zařazení do 
jazykového nařízení považovat za oprávněné.287 Při významu, jaký Němci 
během jazykových  bojů, ať už ve století 19. či  20. kladli  na jazykové 
označování, nápisy, tabulky  a  pod. v „německém“ území, je zřejmé, že 
uvedené ustanovení nebylo nejšťastnějším aktem tehdejší legislativy, které 
dávalo Němcům možnost poukazovat na neústavní postup vůči nim, či na výtku 
malichernosti z české strany. Tak se to také ukázalo při  vyvrcholení  
sudetoněmeckého tlaku podporovaného z Říše ve druhé polovině 30. let.

1.3. Jazyk státní
Nejdříve je třeba si vysvětlit  samotný pojem  č e s k o s l o v e n s k é h o  
jazyka, který používají  čsl. jazykové předpisy. Šlo o uměle vytvořený pojem, 
jež si vynutila potřeba jednoduché stylizace právních předpisů; tato fikce měla 
být adekvátním protipólem československého státu a vůbec pojmu č e s k o s l o 
v e n s k ý, jakožto mezinárodně uznávaného atributu. Aniž tedy československý 
jazyk měl jakoukoli oporu literární či filologickou, odpovídal tehdejší teorii 
čechoslovakismu a celkové tehdejší koncepci soužití obou národů v ČSR.  
Použitím tohoto adjektiva pro označení oficielního jazyka československého 
státu měl tento epiteton constans jednoznačně deklarovat existenci jediného 
státního jazyka – jazyka  té většiny, z jejíž  snahy a vůle vznikl  její  národní stát. 
Tomu odpovídá i korespondující označení  „československý národ“ a 
v souvislosti s těmito pojmy a zároveň i historickému vzniku československého 
státu odpovídá i jejich přejímání do vnitrostátních norem z norem 
mezinárodních.288  Faktickou neexistenci československého jazyka vysvětluje 
Cyril Horáček 289) tak, že  „…produktem jazykového zákona pak je skutečný 
československý jazyk de jure se dvěma jazykovými formami.“ Logickým 
důsledkem toho je i ustanovení odst.2 § 4 jazykového zákona, podle něhož 
„slovenské úřední vyřízení k podání českému nebo úřední vyřízení české 
k podání slovenskému, pokládá se za vyřízení, jež se stalo v jazyku podání.“
Tato konstrukce nezabránila ale tomu, aby byly překonány všechny potíže, 
zejména proto, že právní předpisy upravující jazykovou otázku, se musely 

                                               
287 Odmítavé stanovisko k čl. 99 zaujala většina právních teoretiků prvé republiky, viz Cyril Horáček:  Jazykové 
právo čsl. republiky, Praha, 1928, s. 127…“jde tu v podstatě o opatření ve prospěch jazyka státního v oboru 
samosprávném…Pokud se snaží čl. 99 zasahovati  i  do soukromoprávních vztahů, nemá zákonného podkladu.“
288 Viz nota francouzské vlády ze dne 29.června 1918, kterou se uznává Čsl. národní rada ve Francii, ve které je 
označení „la nation tschechoslovaque“, podobně v britské deklaraci ze dne 9. srpna 1918 či deklarace USA ze 
dne 2. září 1918.
289 Cyril Horáček,  Jazykové právo čsl. republiky, Praha 1928, s. 19.
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pečlivě vyhýbat názvu „jazyk  český“ a  „jazyk slovenský,“ neměl-li být porušen 
základní pojem československého jazyka. Právní pojem jednotného jazyka 
československého byl  tedy konstruován na základě úzkého příbuzenství a velké 
podobnosti obou jazyků a jako takový byl zároveň prohlášen za jazyk státní, 
oficielní, a to s dvojím zněním. Je možno konstatovat, že až na malé odchylky 
byla vcelku parita a reciprocita obou forem československého jazyka 
zachovávána, což ovšem neznamenalo také úplnou rovnoprávnost obou těchto 
národů v předmnichovské ČSR.
Jazyk československý jest státním, oficielním jazykem republiky. Jest tedy 
zejména jazykem:
1.V němž se děje úřadování všech soudů, úřadů, ústavů, podniků a orgánů 
republiky, konají se jejich vyhlášky a zevní označení.   
2.V němž jest upraven hlavní  text státovek a bankovek.
3. Jehož používá branná moc a při velení a jako jazyka zkušebního.
Stylizace této poněkud širší „definice“ v jazykovém zákonu ukazuje již svou 
dikcí na svůj zrod, který byl výsledkem politického boje, jehož motivem byly 
často právě spory o slovo; v tomto případě je použití slov „státní“ a „oficielní“ 
nejen tautologií, byť s odstíněným významem, ale především výsledkem 
kompromisu mezi představiteli popřevratové politiky a těmi jejími protagonisty, 
jež chtěli zachovat, jako Karel Kramář například, autenticitu  Saint - germainské 
smlouvy , jak je již vysvětlováno v předchozích kapitolách.

Není pochyb, že výčet pod body 1-3  § 1 jazykového zákona, je výčtem 
demonstrativním  a  tudíž nelze uvedené znaky považovat za vyčerpávající 
definici státní řeči. Samotný pojem státního jazyka je problematický, jeho 
použití v jazykovém zákonu komplikuje otázka, do jaké míry má i svůj 
normativní význam. Jazykově právní teoretici 1. republiky se snažili více či  
méně přesně definovat pojem státního jazyka a jeho právní zařazení z hlediska 
de lege lata.290 Nejvýstižnější definici přináší  Cyril Horáček 291 „Státní jazyk jest 
onen jazyk, který jest prohlášen právní normou státu obývaného více národy 
nebo národními menšinami za jazyk, jehož státní orgány  používají  zásadně  ke  
svým projevům.“
Účelem ustanovení o státním jazyku je snaha poskytnout jednomu z více jazyků 
ve státě existujících, postavení nadřazené a privilegované vůči ostatním. 
Analogickým důsledkem prohlášení jednoho z jazyků za státní je, že ostatní 
jazyky se  eo ipso  stávají jazyky menšinovými.  Z pohledu zpět je nutno 
konstatovat, že zatímco rakouská říše se vydávala za svazek rovnoprávných 
národů „věrně lnoucích k trůnu“, vznikem samostatného čsl. státu se situace 
zásadně změnila. Tvůrcem nového státu a nového právního řádku je národ 
československý, který je i národem nejpočetnějším, nikoliv tedy jen „primus 
inter pares“, nýbrž je „spiritus agens“ nového státu. Nový stát stojí na troskách 

                                               
290 Tak zejména František Weyer , Soustava čsl. práva státního, Časopis pro právní a státní vědu, ročník V., dále 
Brendler: Náš jazykový zákon, Praha 1920, stejnou tematikou se dále zabývali Baxa, Sobota a jiní.
291 Cyril Horáček, Jazykové právo čsl. republiky, Praha, 1928, s. 31.
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rozpadlé říše a v prvopočátku své existence je na Němcích vyvzdorován.292  A 
tak jestliže nebylo za Rakouska formálně možné (čl. XIX ústavy)  prohlásit 
němčinu za řeč státní, byť se  o  to mnozí němečtí politici snažili (její faktické 
privilegované postavení však zůstalo zachováno), jiná situace nastala  po vzniku 
nástupnického státu – ČSR. Úprava jazykové otázky byla pochopitelně odvislá 
od celkových historických podmínek vzniku ČSR a její vnitropolitické situace. 
To se projevilo i v debatě o jazykovém zákoně v parlamentu, jak uvedeno shora.
V předchozích kapitolách byl podán výklad vývoje poměrů obou řečí, češtiny i 
němčiny v průběhu celého historického vývoje. Jestliže  v druhé polovině 19. 
století,  a  v prvním  desetiletí existence  rakousko-uherské monarchie bylo 
z české strany cílem dosažení parity mezi oběma řečmi, situace se radikálně 
mění vznikem ČSR. Odpůrci  způsobu řešení jazykové otázky v ČR 
argumentovali zejména příkladem řešení jazykové otázky ve Švýcarsku, či 
v Belgii, tedy ve vícenárodnostních státech, zejména tedy rovným postavením 
jazyků  národností těchto států. Při zkoumání této otázky můžeme dojít 
k teoretickému závěru, že parita jazyků nejpočetnějších národností, tj. češtiny, 
slovenštiny a němčiny byla neuskutečnitelná. Parita všech jazyků není  
uskutečněna ani v tak vzorovém státě, jako je Švýcarsko, kde jazyk 
rétorománské menšiny není rovnoprávným ostatním jazykům. Rovnost by však
byla nejideálnějším řešením, už z hlediska nalezení východiska pro řešení 
vztahu  českého a slovenského jazyka. Fikce „československého“ jazyka, kterou 
byl tento problém překlenut, nebylo řešení nejšťastnější a skutečná neexistence 
tohoto jazyka nahrávala jen německým odpůrcům formy  řešení jazykové otázky  
v ČR, a i odpůrcům samotné existence ČSR, pro které byl tento stát stejným 
umělým výtvorem, jako jeho státní řeč.
Na druhé straně, a to je nejdůležitější, je třeba vyjít z tehdejší reality a dobových 
mezinárodně-politických souvislostí podmiňujících vznik ČSR, jakož i z jeho 
postavení jakožto nástupnického státu v tehdejší nové konstelaci sil ve střední 
Evropě formované tehdejšími zájmy Anglie, Francie a Spojených států. Příčin 
faktické a právní nemožnosti zakotvení parity obou jazyků je celá řada. 
Německé obyvatelstvo, zejména v pohraničí, se postavilo proti novému  státu 
Čechů a Slováků a vojenský konflikt, který z toho vznikl, byl jednou z překážek 
vzniku tříjazyčného státu Čechů, Slováků a Němců. Překážkou bylo i 
psychologické sebeuvědomění českého a slovenského národa, který  po staletích 
zápasu o zachování své národní existence se stal vítězem a toto své postavení 
logicky kompenzoval. Další příčinou byla i „teorie čechoslovakismu“, teorie, 
která vznikla v reakci na vytváření státu ze dvou národů s rozdílnými dějinami, 
ale i jazykem, a které spolu v minulosti netvořily žádný státní celek. Filosofie  
„čechoslovakismu“  měla tedy spojit rozdělené země, národy sice blízké, ale 
přece jiné, mluvící podobným jazykem, a přece odlišným. Toto spojení mělo 
před hlavními tvůrci nového evropského pořádku prezentovat  jednotu obou 
národů a jejich spojení v jednom státním celku jako spravedlivý a přirozený 
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důsledek historického vývoje, viz již výklad shora. Nikoli poslední překážkou 
při  vytvoření parity by byla nutnost vytvoření  ČSR jakožto státu spolkového a 
decentralizovaného, což bylo samozřejmě možné, ale při poměru německých 
politiků podporovaných  sudetoněmeckým  obyvatelstvem  k nově vzniklému 
státu, bylo jasné, že každé  decentralizované  řešení, ať již spolkové nebo 
autonomní formy, by v tehdejší době posloužilo jako základna pro další iredentu 
nebo secesi. Zvolená koncepce řešení jazykové otázky prohlášením jednoho 
jazyka za jazyk státní a oficielní a ostatních za jazyky menšinové, měla tedy své 
příčiny, ale i své  důsledky. To vše se odráží v materii hlavních jazykových 
předpisů, týkajících se  jazyka státního, ale i menšinového.
Jak již uvedeno  shora  v definici státního jazyka – státní jazyk je jazykem, 
v němž se úřaduje. Na rozdíl od  jazykových úprav v Rakousku-Uhersku  
nečinila čsl. jazyková  úprava rozdíl  mezi  vnějším  a  vnitřním úřadováním. § 1 
jazykového zákona stanovil povinnost státních  orgánů  úřadovat ve státním 
jazyce  s výjimkou  § 2 jazykového zákona, o čemž  dále. Obvyklým podnětem
k úřadování je podání, jež jazykový zákon nijak nekonkretizuje, jen stanovuje 
povinnost státním orgánům ho přijímat  a  jazykové nařízení jím rozumí ústní  
nebo  písemnou  žádost. Je ale zřejmé, že se tím  rozumí  i  všechny písemnosti 
předkládané státnímu orgánu. Srovnáním s  §  7  jazykového nařízení se dojde 
k závěru, že nejde-li o případ tohoto vyjímečného  ustanovení, musí být všechna 
podání učiněna ve státním jazyku. Tuto povinnost rozvádí  a  upřesňuje 
jazykové nařízení  v čl.1  a  v čl. 12, kde se  jak taxativně, tak i obecně upravuje 
používání státního jazyka zásadně v otázce  tzv. „vnitřního  úřadování“, tj. při 
jednání orgánu samého a mezi státními orgány navzájem. Ovšem  jak  jazykový 
zákon v § 1, tak  i  jazykové nařízení  v čl. 1.  a 12. používají pojem  „úřadují“ a 
z toho lze vyvodit i bez extensivního výkladu, že tyto právní předpisy  zde  mají  
na  mysli  jednání  „ex officio“, ovšem i tyto orgány mohou na rozdíl od svých 
autoritativních aktů vystupovat neoficiálně, zejména při styku se stranami, což 
se převážně týká státních podniků a ústavů. Jednání v tomto smyslu je nutno 
posuzovat podle § 128 ústavy a lze je dovodit i přímo z jazykových předpisů, 
viz. čl. 12 odst. 3 jazykového nařízení.: „jejich korespondence se stranami 
potřebná k jejich provozu po stránce odborné a obchodní a jejich odborné 
publikace nejsou co do užívání jazyků podrobeny předpisům o úřadování.“ 
Je zřejmé, že ustanovení o státním jazyce a jeho používání nebyla tak rigorózní, 
že  by nepřipouštěla možnost používání jiného jazyka, jak to umožňoval ostatně 
i v odst. 4. A 5. Uvedeného článku, v němž se podle možnosti dovolovalo použít 
při osobním styku s osobami neznalými jazyka státního jejich mateřského jazyka 
či možnost vydávání vyhlášek a písemných pokynů určených pro vnitřní potřebu 
státních ústavů  a  podniků  i  v jiných  jazycích. Logickým výkladem lze dojít 
k závěrům, že ustanovení § 1 jazykového zákona se tudíž nevztahuje  na  tyto 
případy a  že lze předpokládat, že se nevztahuje  ani  na činnost soudů, 
správních orgánů a jiných.
Sám § 1 jazykového zákona definující státní jazyk obsahuje výjimku z jeho 
používání, neboť odst. 3 charakterizující  státní  jazyk, jako jazyk, jehož používá 
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branná moc při velení a jako služebního jazyka dovoluje ve styku  s mužstvem 
jazyka toho neznalým užíti také jeho jazyka mateřského. Další výjimky ze 
zásady používání státního jazyka nalezneme v jazykovém nařízení. Např. čl. 5 
dovoloval přijímat podání  i  v jiném  než  státním  jazyce, v případě, že jejich 
přijetí žádá nevyhnutelně důležitý zájem státní nebo čl. 8, který umožňoval za 
jistých okolností  i  používání  jiných  jazyků  u  soudu, dále čl. 48, 51, 95 a j.
Z tohoto výkladu vyplývá, že právní úprava postavení a používání státního 
jazyka nebyla tak rigorózní, že by nedovolovala i použití jiného jazyka, 
postaveného   (ovšem ad hoc) tak na roveň jazyku státnímu. Je pochopitelné, že 
výklad a aplikace státního jazyka, byť jazyka dominujícího nad jazyky 
menšinovými, narážela na určité potíže a nejasnosti. O tom svědčí i rozporné 
nálezy Nejvyššího správního soudu, dobová literatura, judikatura, jakož i spory 
jazykově-právních teoretiků. Protože však menšinová otázka je obsahem 
jazykového práva menšinového, není třeba se podrobněji zabývat výkladem 
státního jazyka, jehož priorita, jak již řečeno shora, byla dána historicko –
politickými příčinami.

1.4. Menšinové jazykové právo

Východiskem pro tuto jazykovou úpravu byla  rovněž smlouva Saint-
Germainská, její čl. 7:
„Zavedla-li by vláda československá nějaký oficielní jazyk, bude přesto 
poskytnuta  československým příslušníkům jiného jazyka než českého, přiměřená 
možnost, aby před soudy používali jiného jazyka jak ústně, tak písemně.“ 
I když je smlouva v tomto směru obecná, určuje mimo jiné subjekty 
menšinového práva. Jsou jimi tedy občané mluvící jiným jazykem než českým –
příslušníci národnostních menšin. Transformující čsl. úprava pak považovala za 
subjekt tohoto práva nejen osoby fyzické, ale i právnické, jejichž jazyková 
příslušnost byla určena zápisem do veřejného rejstříku. Výchozím ustanovením 
pro práva těchto subjektů byl § 2 jazykového zákona, který v souladu s výše 
uvedeným ustanovením Saint-germainské smlouvy určoval orgány povinné 
zachovávat tato práva, jimiž byly soudy, avšak na rozdíl od ní ještě  „úřady a 
orgány republiky.“ Takto definované povinnostní subjekty šly nad rámec 
mezinárodního závazku, avšak a contrario §1 j.z. a nevztahuje se ustanovení § 2 
jazykového zákona na ústavy a podniky. Ani v případě těchto dvou subjektů 
nelze chápat povinnost výhradního užívání státního jazyka jednoznačně, neboť 
jazykové prováděcí nařízení přineslo v čl. 12, již v předchozí kapitole zmíněné 
licenční výjimky z používání státního jazyka. Možnost použití jiného jazyka, je 
v tomto případě fakultativní, není zde právní nárok ve smyslu ostatních orgánů 
uvedených v § 2 jazykového zákona. Tento nárok mohl být uplatňován za 
předpokladu, že jde o takové soudy a orgány, jejichž působnost se vztahuje na 
okres soudní, v němž podle posledního soupisu lidu žije alespoň 20% lidí téhož 
jazyka.
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Toto „omezení“ menšinových práv bylo jen logickým důsledkem ustanovení 
jednoho jazyka za jazyk státní, a pokud jde o princip teritoriálního vymezení či 
zvolení soudních okresů, šlo o převzetí stávajícího administrativního členění na 
nejmenší jednotky, kterými byly soudní okresy. Námitky z německé strany 
směřovaly v tomto případě proti výjimečnému řešení u těch obcí ( Praha, Plzeň), 
jež jako správní jednotky obsahující více soudních okresů nahradily jednotlivé 
soudní okresy. 20% klauzule byla alternativou oné „přiměřené možnosti“ 
uváděné v Saint - germainské smlouvě a byla stanovena  na základě posledního 
sčítání lidu; samotná její výše byla zřejmě ovlivněna snahou zabránit zlomkovité 
právní úpravě jazykového práva. S výjimkou německých jazykových ostrůvků, 
na jejíž problematiku poukazují jiné části výkladu, nebyla takto poškozena 
německá menšina. Z tohoto hlediska se nestala v právním smyslu národní a 
jazykovou menšinou rumunská menšina, neboť ani v jednom okrese nedosáhla 
požadovaných 20%. Obsahem práv a užívání jazykového zákona, rozvedeného 
jazykovým nařízením, je povinnost orgánu přijímat podání  a vyřídit je nejen 
v jazyce čsl., ale i v jazyce podání. Soudy, orgány jsou povinny jednati se 
stranami v jejich jazyku. Tyto povinnosti státních orgánů jsou podrobně 
upraveny v čl. 24 a 25. jazykového nařízení, z nichž vyplývá zásada, že písemný 
styk s příslušníky menšin se uskutečňuje vedle státního jazyka také v příslušném 
menšinovém jazyku, zatímco ústní styk se provádí jen v jazyku menšinovém.
Možnost úřadovat jen v jazyku menšinovém, upravuje čl. 37 jazykového 
nařízení vycházející ze zmocnění odst.3 § 2 jazykového nařízení. Předpoklady 
pro použití jen menšinového jazyka jsou: působnost soudů nebo úřadu jen na 
jediný soudní okres, v němž musí alespoň 2/3 obyvatel tvořit příslušníci 
menšiny, dále podání v jazyku menšiny a dále jen za účast příslušníků menšiny. 
V tomto případě mohou příslušné orgány vyřizovat podání, jednat se stranami, 
činit úřední zápisy, vydávat nálezy a usnesení či vyplňovat označení na 
korespondenci jen v jazyku menšiny.
V území se silnou převahou německého obyvatelstva, v „ ryze německých 
územích“ podle henleinovské propagandy, mělo toto usnesení za následek, 
prakticky vyloučení  státního jazyka a vytváření skutečně německých území, 
stále více se izolujících a poněmčování české menšiny.
Jazykové nařízení podrobně rozvádí zásady jazykového práva a protože již 
smlouva Saint-germainská smlouva kladla důraz na právo používání 
menšinového jazyka v jednání před soudy, všimněme si nejprve této úpravy 
v jazykovém nařízení, čl.18, hl. III., mimo již shora citované podmínky k použití 
menšinových ustanovení. Tato úprava obsahuje taxativní ustanovení o 
příslušnosti věci soudu, působnosti menšinového okresu, nutnosti příslušnosti 
strany jazykové menšiny, avšak výslovně vylučuje nutnost, aby strana či 
účastník měl bydliště, pobyt nebo sídlo v tom okrese, pro který je založena 
příslušnost soudu.
Bylo mluveno o podání strany, jakožto aktu zahajujícím řízení; v tomto směru 
korespondující je ustanovení čl. 21; „…nepředchází-li podání strany, dostane se 
jí vyřízení ve státním jazyku, je-li však soudu, úřadu nebo orgánu známo, že 



188

strana je příslušníkem jazyka některé menšiny v okrese, vydá jí vyřízení v jazyku 
státním i jazyku menšina.“ Tak je stanovena i jistá povinnost „předvídavosti“ 
aktivního jednání orgánu při šetření práv menšin, což by mělo být ratio každého 
jazykového zákona. A je správné, že jazykové nařízení nezůstalo jen u 
deklarativnosti, nýbrž hned v následujícím odstavci zmíněného článku dává též 
straně, jíž se dostalo vyřízení jen ve státním jazyce, možnost, aby do 3 dnů od 
doručení žádala dodání vyřízení i ve svém jazyku, či aby jí bylo vyřízení 
přeloženo do tohoto jazyka. Per analogiam je stanovena i povinnost státního 
orgánu ( čl.22) sepsat protokolární podání menšinové strany, tlumočené v jejím 
jazyce a adresované orgánu, který není oprávněn přijímat podání v jiném než 
státním jazyce. Tak jako v problematice podání a vyřízení odkazoval jazykový 
zákon na prováděcí normu, činil tak tento zákon i pokud jde o institut 
veřejnoprávní žaloby. Podle čl.23 „veřejný žalobce“ jest povinen vznést 
obžalobu (návrh na potrestání) proti obviněnému, který jest příslušníkem jazyka 
menšiny, i v tomto jazyku; i veškeré další řízení v tomto směru je vedeno či 
překládáno do jazyka příslušníka menšiny, včetně zápisů a protokolace.
Kazuistická ustanovení jazykového nařízení upravovala i otázku formální 
úpravy jazykových textů v případě vyřízení ve státním jazyku, jakož i v 
menšinovém; čl. 25. stanovil v duchu priority státního jazyka umístění na 
předním místě. 
Jazykové nařízení regulovalo i úpravu, vedení i zápisy do rejstříků, záznamů, 
tiskopisů seznamů justičního charakteru pro účely veřejných knihoven, 
veřejných rejstříků, jakož i výpisů z nich, vyhlášek a doložek, ověření, pečetí, 
podacích značek, označení orgánů, jejich budov, místností apod. 
Umístění státního jazyka na úředním místě v případech současného použití 
státního a menšinového jazyka je a priori logickým jazykem samotného faktu 
národnostní menšiny ve státě. Že mnohdy ani dalekosáhlá jazyková náplň 
právních ustanovení na ochranu menšin nevyváží „ponížení a křivdu“ z níže 
umístěného nápisu, dosvědčuje nacionalisticky zaměřená kampaň představitelů 
německé politiky v českých zemích, jakož i pozdější heinleinovská 
demagogická propaganda o útisku Němců. I když jsme si vědomi toho, že při 
větší toleranci celé otázky bylo možno vyjít ještě více vstříc německým 
požadavkům (zejména v německých menšinových ostrůvcích, viz. spory o 
německé ostrůvky v Praze), je zřejmá formálnost celého problému, sloužícího 
jen pro umělé vyvolávání sporů a jitření celé česko – německé otázky. 
Další ustanovení jazykového nařízení více méně aplikují uvedené zásady na jiné 
orgány, jak je tomu v čl. 43 „o celních úřadech“, či se zabývají specifickými 
případy použití či možnosti užití menšinového jazyka. Tak je tomu v čl. 45 a 48 
o četnictvu. Četnictvo jako výkonný orgán státní moci má jediný služební jazyk, 
kterým je jazyk státní a který je i jediným vnitřním úřadujícím jazykem, přesto i 
zde platí, dle odst. čl.48 ustanovení o možnosti použití menšinového jazyka.
Zvláštní ustanovení jazykového charakteru se týkají např. výkladu vyřízení 
v různých jazycích, způsobů zápisů a výpisů v matrikách, doložkách, průkazech, 
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osvědčeních, vysvědčeních a cestovních pasů. Zásady jazykového menšinového 
práva zakotvené v hlavě I. a III. jazykového nařízení, se uplatňují i zde. 
Při celkovém pohledu na možnost používání menšinového jazyka a při srovnání
s používání státního jazyka, je zřejmé, že tzv. vnějšímu úřadování odpovídá 
v podstatě rozsáhlá možnost užívání  menšinového jazyka, ať už jako 
fakultativního či výhradního (čl. 57 jazykového nařízení), ale naopak „vnitřnímu
úřadování“ je vyhrazen státní jazyk, s výjimkou §2, odstavec. 4 jazykového 
zákona, budeme- li žalobu veřejného  žalobce adresovanou soudu považovat za 
akt vnitřního úřadování.

1.5. Orgány státní správy

Jazykové právo 1.republiky se neomezovalo jen na úpravu jednání státních 

orgánů, či na vymezení práv jednotlivců, a právních osob, ale pamatovalo i na 

předpisy pro používání jazyků, v nadpisu této kapitoly trochu zjednodušeně 

označených jako orgány státní správy. Samotné jazykové nařízení označuje tyto 

subjekty, jimž je určen díl II. a hlava XIV. čl. 70-94 jako samosprávné úřady, 

zastupitelské sbory a veřejné korporace.

Před výkladem těchto ustanovení je třeba se vrátit k jazykovému zákonu, který i 
v tomto případě obsahuje základ této právní úpravy. Paragraf 3. jazykového 
zákona stanoví povinnost samosprávných úřadů, zastupitelských sborů a 
veškerých veřejných korporací přijímat ústní i písemná podání učiněná v jazyku 
čsl. a je vyřizovati.
Ve vnitřním úřadování, slovy zákona „ve schůzích a poradách“ je vždy možno 
tohoto jazyka používat; návrhy a podněty v tomto jazyku učiněné, musí se státi 
předmětem jednání, tyto „oprávnění“ státního jazyka není třeba odůvodňovat, i 
výše uvedené orgány jsou více méně svým způsobem představiteli státu a 
státního pořádku, či články jeho administrativního členění, byť raison d´etre 
jejich existence je reprezentace samosprávných či stavovských zájmů.
Poslední odstavec §3. jazykového zákona stanoví i povinnost přijímání a 
vyřizování podání i v jiném než čsl. jazyku a analogicky k výše uvedenému 
fakultativnímu použití státního jazyka i ve schůzích a poradách, i povinnost 
připuštění tohoto jazyka v tomto vnitřním styku; to vše za podmínek §2 
jazykového zákona, tj. z těch podmínek, jež dovolují užití menšinového jazyka 
vůbec. Tato výhrada a omezení státního jazyka a jazyka menšinového navzájem,
mají za cíl zesílit postavení státní řeči vůči ostáním i na poli místní samospráva a 
zároveň poskytnouti příslušníkům státní řeči zvláštní ochranu tam, kde většinu 
v této samosprávě mají příslušníci jiného menšinového jazyka.293 který správně 
dovozuje snahu těchto předpisů. Aby příslušníci státního jazyka měli možnost 
jednati se všemi orgány samosprávnými v celém samosprávném území ve svém 
jazyku tak, aby nebyli nuceni používat jiného jazyka. To je pochopitelné, neboť 

                                               
293 Cyril Horáček, Jazykové právo čsl. republiky, Praha, 1928“, s.83.
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základní zásadou jazykového práva místní samosprávy, je právě volnost orgánů 
(samosprávné korporace) stanovit si jednací jazyk.  
      

1.6. Místní samospráva

Obec je základním článek samosprávy a i východiskem úpravy této jazykové 
problematiky v jazykovém nařízení. Podle čl. 70. jazykového nařízení obecnímu 
zastupitelství přísluší v mezích toho nařízení ustanovit jednací jazyk obce. Touto 
mezí je oněch 20% menšinového obyvatelstva – základ rozlišování v celé 
menšinové právní úpravě. Ostatně čl. 70. uvádí výslovně, že v těch obcích, 
v nichž nežije alespoň 20% menšinového obyvatelstva (téhož, avšak jiného 
jazyka čsl.), je jazyk státní jazykem obce, tudíž žádný jiný jím být nemůže.
Avšak vedle menšinového jazyka jako jednacího, jim musí být ještě jazyk 
státní, a to v těch obcích, které obývá více příslušníku jazyka státního než 
menšinového. Dvojjazyčnost může nastat i tam, kdo počet státních občanů 
jednoho jazyka je alespoň 50%. V tomto případě jejich jazyk musí být jednacím 
jazykem obce.
Závaznost těchto kritérií je dána sankcí odst. 2, čl. 70, podle něhož usnesení 
obecního zastupitelstva, které by bylo v rozporu s předpisy tohoto nařízení, je 
neplatné. Pokud jde o vlastní úřadování, i zde je třeba rozlišit mezi interním a 
externím. Jednání v obecním zastupitelstvu, obecní radě a v komisích se děje 
jednacím jazykem obce. Jak vyplývá z předešlého výkladu, zásada ochrany 
minorit platí při existenci alespoň 20% jejich příslušníků, zatímco zásady 
ochrany státního jazyka platí vždy, je-li jazykem menšiny v obci.
Akty vnějšího úřadování, přijímání podání a jejich vyřízení upravuje čl. 71. 
Každá obec je povinna přijmout ústní a písemná podání učiněná v čsl. jazyku a 
je vyříditi. Podání v minoritním jazyku je obec povinna přijmout za obecních 
podmínek  ochrany minorit a vyřídit. Vyřízení zde znamená zákaz odložení, 
nikoli vyřízení v jazyce podání. Problematiku vyřízení specifikuje jazykové 
nařízení podrobně v čl. 72, kde traktuje volnost (nikoli povinnost) vyřizovat je 
ve svém jednacím jazyku za předpokladu „nestanoví – li jinak čl. 70., tj. 
v případech dvojího jednacího jazyka. V jakém jazyce se tedy vyřizuje podání? 
Ve shora uvedeném smyslu čl.72. platí zásada vyřízení v jednacím jazyce obce; 
tam kde se shoduje jazyk podání  s jednacím jazykem, dojde k vyřízení jazykem 
podání. Tato zásada je ale prolomena ve prospěch ochrany státního jazyka, 
neboť všechny obce, bez zřetele na to, jaký je jejich jednací jazyk, jde – li o 
obce: 
     

     a/  Pro něž je ustanoven obecní nebo obvodní notář

     b/  V jejich zastupitelstvu je členem příslušník čsl. jazyka

     c/  Jež obývá alespoň 20% státních příslušníku čsl. jazyka
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jsou povinny vyřizovat podání v čsl. jazyku, jsou – li v něm učiněna. To platí i 
pro obce, mající nejméně 3.000 obyvatelů a disponující úřední silou ovládající 
čsl. jazyk. V tomto případě obsahuje jazykové nařízení v čl.73 odst.2 i striktní 
nařízení, podle kterého  musí tyto obce do 3 let od účinnosti j.n. (4.2.1929) tyto 
síly mít.
Tyto předpisy platí analogicky i pro vyřízení určená i pro strany o nichž je 
obecnímu úřadu známo, že jsou příslušníky státního jazyka, třebas by podání 
z jejich strany nepředcházelo.  Tento výklad má na mysli jednání se stranami, 
nikoli tedy s úřady, ale se státem. Styk s nimi se řídí po jazykové stránce 
všeobecnými pravidly platnými pro styk stran s úřady (čl. 78), jestliže soud, 
státní úřad, nebo orgán není oprávněn přijmout podání v jednacím jazyku obce, 
je obec povinna mu dopisovat ve státním jazyku. Naopak, není-li obce, 
samosprávný úřad nebo veřejná korporace, jimž se dopisuje, oprávněna přijmout 
podání v jiném jazyku než státním, anebo v jiném menšinovém, než je její 
jednací jazyk, je nutno jim psát stáním jazykem (čl.74 odst.2).
Předpisy pro podání a vyřízení platí obdobně i pro ústní styk obecních úřadů se 
stranami (čl.77.) avšak „dle možnosti budiž však vždy u obecního úřadu 
usnadněn straně neznající jednacího jazyka, styk úřední.“ Kromě již uvedených 
výsad státního jazyka obsahoval čl.72 odst.3 dalšího privilegium, podle něhož 
musí býti domovské listy a legitimace pro pohraniční styk vydány také ve 
státním jazyku.

1.6. Zastupitelské sbory

Řešení jazykové otázky v zastupitelských orgánech je odrazem jejího celkového 
pojetí a vychází ze stejných zásad. Jednání v nejnižších článcích zastupitelských 
orgánů, tj. v obecním zastupitelstvu, obecní radě a komisích, děje se jednacím 
jazykem obce a je vždy možno použít čsl. jazyka. Alespoň 20% minorita má 
právo používat svého, není-li již jednacím jazykem. Návrhy a podněty učiněné 
v tomto jazyku, se musí za týchž podmínek státí podmětem jednání (čl79 odst.3 
jazykového nařízení). Za týchž předpokladů překládají se návrhy, o nichž se má 
hlasovat (učiněné v jiném jazyku), než v jednacím, do jazyka jiného. Od 
překladu lze upustiti jedině tehdy, když všichni zúčastnění členové s tím 
souhlasí. Toto ustanovení je na prospěch jazyku státnímu, tak i menšinovému , 
podle toho, který jazyk je jednací. Zásadě o vždy možném použití čsl. jazyka 
odpovídá analogická ochrana menšinového jazyka, vyjádřená v odst.2 čl. 80. 
jazykového nařízení stanovícího povinnost překladu návrhů učiněných v jazyce 
státním do jazyka jednacího těch obcí, jejichž jednací jazyk není čsl. jazyk (a 
contrario toho překlad návrhu z jazyka jednacího do jazyka čsl.), jestliže některý 
člen obecního zastupitelstva rady, nebo komise, o to požádá. K provedení a 
zabezpečení těchto ustanovení má jazykové nařízení v odstavci 3. a 4.
citovaného paragrafu tomu odpovídající opatření technického rázu, podle 
kterého má být ke spoluřízení schůze přibrán člen zastupitelstva nebo komise, 
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který ovládá menšinový (čsl. jazyk) jazyk, nezná-li obecní starosta či předseda 
komise tento jazyk. Obdobného charakteru je i způsob jednání a sepisování 
protokolu a zápisu z jednání.
Předpisy upravující jednání a úřadování obcí po jazykové stránce platí 
analogicky i pro vyšší jednotky územní samosprávy, okresní zastupitelstva, 
okresní výbory, a zemskou samosprávu.  Tato oblast jazykového práva byla 
zprvu konstituována vládním nařízením ze dne 31.1.1924 č.27 Sb., kterým se 
upravovalo užívání jazyků pro župní zastupitelství, župní výbory a okresní 
výbory, zřízené podle vládního nařízení, zde 26.10.1922 č.310 Sb., respektive 
tímto nařízením uvedené v život.294 Tato koncepce politické správy, která 
v českých zemích nebyla ve skutečnosti realizována z důvodu politických a 
stranických bojů v 1. republice, přičemž jedním z důvodů, které vedly 
k opuštění župní organizace, byla i obava ze vzniku ryze německých žup a tím i 
výrazného posílení německého separatismu. Na základě župního zákona č. 126 
Sb. 29.2.1920, systém župní organizace zůstal nakonec jen na papíře a na jeho 
místo nastoupila nová koncepce spočívající na idejích zemského zřízení. Tato 
správní reforma byla provedena zákonem č.125 Sb. 14.7.1927 „o organizaci 
politické správy“. Užívání jazyků zemskými a okresními zastupitelstvy, jakož i
zemskými a okresními výbory bylo upraveno vládním nařízením č. 229 Sb. ze 
dne 29.12. 1928, které v podstatě přejalo řešení přijaté původně nařízením č. 
27/1924  Sb.; i zde se vychází jak shora uvedeno z obecních zásad přijatého 
řešení jazykové otázky. Tak jednání v zemských a okresních zastupitelstvích a 
výborech, jakož i v jejich komisích se dějí i v jazyce státním, možnost požití 
menšinového jazyka je vázána na kvalifikovanou menšinu 20%, a to v prvém 
případě za podmínky souvislosti působnosti orgánů se soudním okresem, jež 
tato menšina obývala. Ve srovnání s původním použitím jazyka u okresního 
zastupitelstva v jazykovém nařízení ( které mělo ustanovení jen o okresních 
zastupitelstvích v Čechách a na Slovensku, nikoli však o vyšších článcích 
správy), došlo k výrazné změně, neboť jazykové nařízení dovolovalo těmto 
zastupitelstvím podobně jako obcím , usnášet se na jednací řeči. Je to důsledek 
nového pojetí úlohy okresních úřadů, jakožto úřaduů státních. V druhém případě 
opět za podmínky kvalifikované menšiny, ale v celé zemi na níž se vztahuje 
působnost zemského zastupitelstva, mohou členové těchto sborů, kteří jsou 
příslušníky oné menšiny, činit při jednání projevy, podávat zprávy, dotazy a 
stížnosti ve svém jazyku; bez vymezení působnosti a menšiny na soudní okres. 
Tato pravidla platí jak pro země, tak i okresy a stejná je i úprava práv předsedů 
orgánů a úředníků těchto sborů v možnosti použití menšinového jazyka. Z této 
obecné úpravy se vymyká zvláštní postavení okresů obývaných více jak 50 % a 
více jak 70% občanů téhož, avšak jiného jazyka než čsl. V těchto okresech je 
jednání dvojjazyčné, či se do značné míry děje jen v menšinovém jazyku. 
Užívání jazyků v Národním shromáždění je stanoveno jednacími řády sněmoven 
a to jednacím řádem Poslanecké sněmovny - zákonem č.325 Sb. ze dne

                                               
294 Tak se stalo pouze na území Slovenska.
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19.4.1920 a jednacím řádem Senátu č. 326 Sb. z téhož dne. Příslušenství 
k národnosti se posuzuje podle prohlášení, které skládá každý člen parlamentu
před svým prvním vstupem do jednací síně. Výhradně československy jednají 
vláda a představitelé sněmovních a senátních funkcí (§49 odst. 41). Projevy 
poslanců se dějí v řeči čsl. a poslanci národnosti německé, podkarpatoruské, 
maďarské nebo polské, mohou činit projevy ve svém jazyku. Ústní projevy se 
uveřejňují v těsnopiseckých zprávách ve státním jazyku, v originále jen 
v příloze. Samostatné návrhy, dotazy a interpelace v jiném, než státním jazyku,
se překládají (podatelem nebo kanceláří) do státního jazyka. Petice lze podávat 
v kvalifikovaných menšinových jazycích bez omezení.

1.7.Veřejné korporace

Jazykové nařízení definuje v hlavě XV., v čl. 91. tyto sdružení jako „veřejné 
korporace“ mimo úřady místní samosprávy a příkladmo některé vyjmenovává 
jako advokátní a notářské komory, státní regulační komise, komise pro  
kanalizaci Vltavy a Labe, lékařské komory, lékárnická grémia a podobně.
Pro užívání jazyků těmito korporacemi platí v zásadě rovněž § 3 jazykového 
zákona (povinnost přijímání a vyřizování ve státním jazyce, atd.), ale při 
provádění jazykových nařízení došlo k určitým modifikacím a změnám; tak 
došlo k posílení ochrany státního jazyka na rozdíl od korporací teritoriálních,
neboť zájmové korporace mají povinnost vyřizovat podání ve státním jazyce 
vždy, nehledě na jazyk korporace. Volbu jednacího jazyka a způsob jeho užívání 
si korporace upravují usnesením, přičemž nejsou vázány omezeními či 
výhradami ve prospěch státního, či menšinového jazyka, jak je tomu 
v jazykovém zákoně a v jazykovém nařízení; postačí, je - li jejich úprava v 
„duchu“ jazykových předpisů.

1.8. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v jazykových věcech

I jazyková legislativa byla za první republiky pochopitelně doplňována a 
korigována rozhodnutími Nejvyššího správního soudu (NSS) v jazykových 
věcech. A dokonce tato judikatura musela substituovat jazykovou legislativu 
ještě před jejím vznikem v ČSR. Promítal se do ní i zájem politický, stejně jako 
tomu bylo při vytváření jazykové legislativy.

Nejdříve ovšem  bylo třeba upravit působnost samotného NSS. Stalo se tak jeho 
usnesením ze dne 9. prosince 1918 č.55/18,v kterém se uvádělo: “Vznikem 
samostatného státu čsl. pozbyl bývalý c.k. správní soud ve Vídni příslušnosti 
nalézati právo o stížnostech do rozhodnutí a opatření správních úřadů ve věcech 
vzešlých z oblasti republiky čsl., pokud dle dosavadního stavu právního pro věci 
tyto byl příslušným.
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Nálezy a usnesení, jež vydal c.k. správní soud ve Vídni o stížnostech takových 
po 28. říjnu 1918, nemají právního významu a správní úřady republiky čsl., 
nejsou povinny jich dbáti.
Podle ustanovení zákona ze dne 2. listopadu 1918 č.3 sb. z. a n. jest počínaje 
dnem 4.listopadu 1918 povolán rozhodovati o stížnostech do rozhodnutí a 
opatření správních úřadů ve věcech svrchu dotčených  jedině Nejvyšší správní 
soud v Praze. Jemu přísluší tudíž také nalézati právo o všech stížnostech ve 
věcech svrchu naznačených, kteréž podány byvše u bývalého c.k. správního 
soudu ve Vídni, nedošly dne 28.října 1918 konečného vyřízení.“

Jde především o klíčové rozhodnutí –usnesení plenissima (pléna) ze dne 19. 
března 1919, č.73/18 (Boh.A V/19), kterým bylo stanoveno, že „příslušníci 
jiných národních kmenů, do území státu tohoto pojatých, nemohou vůči státu 
tomuto co do svých práv národních činiti více nároků, než aby jim byla 
poskytnuta možnost žíti svým vlastním národním životem  a užívati svého 
vlastního jazyka, pokud práva tato může stát národní poskytnouti, aniž by pozbyl 
svého národního rázu.
Nárok tento, jenž tvoří podstatný obsah práva menšin a jenž má svůj zákonný 
podklad v čl. 19, zákl. zák. stát. z 21. prosince 1867 č.142 ř.z., který v 
československém národním státě článkem 2. zák. z 28. října 1918 č.11 Sb.z. a n. 
v tomto rozsahu a obsahu, ale jen v tomto rozsahu v platnosti byl zachován, 
nemůže po stránce negativní nikdy nésti se až k tomu, že by jazyk český z 
jakékoliv emanace státu byl vyloučen, po stránce pozitivní nemůže se vztahovati 
dále než k tomu, aby příslušníkům těchto cizích národních kmenů, pokud jsou 
uznanou menšinou národní, poskytnuta byla v onom okrsku územním, v němž 
jako menšina státní mohou přicházeti v úvahu, tedy i u všech úřadů a instancí 
pro tento okrsek zřízených a příslušných, možnost ve svém jazyku hledati a 
nalézati práva.“
Za takový územní okrsek byl prohlášen okres soudní. NSS přiznal ovšem tuto 
menšinovou ochranu na úřadech a soudech jen v těch okresech, kde menšinová 
národnost representuje nejméně jednu polovinu obyvatelstva a to jen těm 
příslušníkům menšiny, kteří jsou zároveň příslušníky čsl. státu. Cizí státní 
příslušníci se takové ochrany nemohli dovolávat. Toto usnesení jednak 
nahrazovalo dosud neexistující  jazykovou ochranu danou později vydaným 
jazykovým zákonem a jazykovým nařízením; vycházelo také z čl. 19 rakouské 
prosincové  ústavy a čl. 2 recepčního zákona, které doposavad skýtaly jedinou 
možnou jazykovou menšinovou ochranu a pak bylo nepochybně reakcí na 
iredentu německého obyvatelstva – vytvoření německých provincií před 
několika měsíci. Ve srovnání s pozdější menšinovou ochranou poskytnutou již 
čsl. zákonodárstvím a s ohledem na politické motivy vydání tohoto usnesení 
plénem NSS je zajímavé, ale i pochopitelné, že kritériem poskytnutí takové 
ochrany je dosažení nejméně jedné poloviny menšinového obyvatelstva v daném 
obvodu (okrese).
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Za zmínku stojí i způsob prokazování příslušnosti k čsl. státu, která je, jak 
uvedeno, podmínkou conditio sine qua non. Jak uvedeno v usnesení: „…musí 
tudíž ten, kdo pro sebe reklamuje jazyková práva menšin takové menšinové 
ochrany v případě sporu svoji čsl. státní příslušnost dokázati.  Není-li sporu, 
stačí na místě důkazu příslušnosti průkaz nebo osvědčení o tom, že osoba ona 
má v tomto státě své trvalé bydliště“.

Toto usnesení bylo potom doplněno či zpřesněno dalším usnesením pléna ze dne 
9.listopadu 1936 č. 251/33 (Boh.A DXIV/36), podle kterého „subjekty 
jazykových práv menšinových ve smyslu § 2 j.z. jsou jen státní občané republiky 
čsl.“

Dalším důležitým usnesením NSS bylo usnesení  pléna ze dne 26. června
č.2334 (Boh. A XII/19), které se týkalo právnických osob: …“právo na ochranu 
menšin v ohledu jazykovém mají i osoby právnické, tedy též okresní školní rada, 
pokud vystupuje jako strana k obhájení svých práv.“ Toto usnesení tedy 
zrovnoprávnilo osoby právnické s osobami fyzickými, což bylo i v případě 
menšinové ochrany důležitým předpokladem existence právního státu.
Procesního práva se týkal nález NSS  ze dne 29. března 1921 č. 13297/20
(Boh.A 786/21), stanovující, že …“právo na užití menšinového jazyka dle § 2 
zák. z 29. února 1920 č. 122 sb. z. a n. (jazykového zákona) je ryze osobním 
oprávněním příslušníka tohoto jazyka. Advokát, činí-li jako právní zástupce 
nebo obhájce za něj podání, jedná jenom jeho právem a dlužno tedy otázku 
přípustnosti použití jazyka menšinového posuzovat i tu dle osoby zastoupeného.“
Tentýž nález upravil  i vztah St. germainské smlouvy a jazykového zákona, tedy 
normy mezinárodní a vnitrostátní a to na bázi transformační teorie: „subjektivní 
právo na používání menšinového jazyka může v republice čsl. dovozováno býti 
jen z jazykového zákona ze dne 29.února 1920 č.122 sb. z. a n., nikoli přímo z 
ustanovení smlouvy St. germainské.“

Stejného dne bylo vydáno usnesení Boh. A 787/21. Podle něj „advokát nemá ve 
své funkci jako zástupce strany samostatné subjektivní jazykové právo.“

Stejně tak „advokát jednající před soudem jako zmocněnec strany, třebas již 
zemřelé, nemá samostatného jazykového práva“,Boh. A 1416/22, nález ze dne 
13.6.1922 č.8024.

Usnesení ze dne 4.12.1936 č. 7911/33 stanovilo: „jestliže stěžující si strana není 
příslušníkem Československé republiky, nedostává se jí již proto zákonného 
předpokladu, aby mohla ve styku se soudy, úřady a orgány Československé 
republiky užívat jazyka jiného nežli československého; její stížnost sepsanou v 
jazyku německém je nutno odmítnout pro nepřípustnost“.
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Protože základním prostředkem ochrany menšinového práva byla správní 
žaloba, tak se řada nálezů NSS týkala procesního práva. Bylo nutno judikovat i 
některé pojmy, aby se judikatura NSS právně precizovala. Tak např. Nález z 
15.12.1929, Boh. č. 24308 stanovil, že  pojmem „úřadování“ se rozumí styk 
stran se soudy a úřady. Komplikovanější byla situace u žalob pro urážku na cti 
spáchaných v textu německého článku. V takovém případě se v úřadování 
použije jazyk, jehož používají úřady a soudy samy ve svém úřadování, ale i 
jazyk v němž se mají strany na soud obracet. Kde neplatí výhrada § 2 
jazykového zákona, není  soud a úřad povinni přijímat podání v jiném než 
státním jazyce. Viz Boh. 3144/24, 4907/25, J II /2, 5263.

K  ustanovením procesního rázu patřil i nález Boh.  A 2009/23 ze dne 23.2.1923 
č. 3187: „Státní orgán zastupující stát v soukromosprávním sporu s cizincem 
nebo příslušníkem národnostní menšiny neznalým úředního jazyka, činí podání 
na soud toliko v jazyce úředním.“

Rovnost stran z hlediska formálního vyřízení zajišťoval nález Boh. A 3549/24 
ze dne 2.5.1924: 
I.„Pokud je text úředního vyřízení vyhotovován v mateřském jazyce strany, má 
tato nárok na to, aby se český text a text v mateřském jazyce strany kryly.“
II.“Je podstatnou vadou, různí-li se oba texty takovým způsobem, že je tím 
straně ztížena obrana.“

Mezi nálezy formálně procesního  charakteru patří i Boh. A 3683/24:
I.„Jak podání strany adresované správnímu úřadu, tak i jeho přílohy musí být 
sepsány v úředním jazyce.“
II.“Používání jiného než úředního jazyka při styku se správními úřady je možné 
pouze tam, kde to zákon výslovně připouští.“

Stejně tak ke stejnému druhu nálezů patří i nález Boh.A 4000/24 ze dne 
8.10.1924. „Úřad není povinen vracet k opravě opravný prostředek sepsaný v 
jném než úředním jazyce a není tudíž proti zákonu, odmítne-li opravný 
prostředek takový bez meritorního projednání.“

Poněkud  disharmonující  s celkovým duchem menšinové jazykové úpravy byly 
nálezy Boh. A 5826/26 ze dne 24.6.1926 č.13361, který  stanovil, že „člen 
obecního zastupitelstva, příslušník jazykové menšiny, nemá nároku na to, aby 
mu byl obsah debaty, referáty a návrhy zpravodajů, přednesené v jazyku 
státním, překládány do jazyka menšiny.“

a   Boh. A 7428/28 ze dne 20.9.1928  č.25525  podle kterého „obžalovaný, který 
je příslušníkem jazykové menšiny, nemá nárok na to, aby státní zástupce provedl 
odvolání také v jazyku menšinovém.“
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Nález  Boh. A 7401/28 ze dne 6.9.1928 č. 24057 pamatoval i na detail v 
písemném styku:  „Obálka je součástí vyřízení a musí po stránce jazykové být 
vypravena stejně jako vyřízení samo.“

Judikaturou NSS bylo třeba odlišit i používání jazyka ve styku soukromém a 
obchodním od jeho úřední formy– stalo se tak nálezem Boh. 3683/24, J II/2 
5264, podle kterého u soudů není možno dovolávati se volnosti používání 
jazyků ve stycích soukromých a obchodních.

Důležitým byl nález Boh.č.6862/27, dále i nález č. 7658/28, J II/2 5279 z 
28.2.1929, jakož i usnesení pléna NSS, podle kterých minoritní obce s 
minoritním jazykem jsou povinni si dopisovat s jinými obcemi, i úřady úředním 
jazykem. 

Podle nálezu  Boh. č. 7660/28, J II/2 5281  „úřadováním“  je i  styk soudů a 
úřadů s vlastními zaměstnanci ve služebních věcech.

Tato nejdůležitější rozhodnutí v jazykových věcech295 byla samozřejmě 
doprovázena i desítkami dalších, včetně mnoha jiných ve věcech mimo oblast 
jazykovou – přetíženost tohoto soudu evidovanými správními žaloba, vedla k 
několikaletým zpožděním v jeho rozhodovací praxi.

NSS tedy i v jazykových věcech plnil svým rozhodováním důležitou a 
nezastupitelnou funkci, obdobnou té, kterou v Rakousku – Uhersku vykonával 
c.a k. Nejvyšší soudní správní dvůr ve Vídni. Ten ovšem ji plnil v rámci 
autoritativního a monarchického státu, NSS v Československé republice však již 
v poměrech státu demokratického. Politický podtext jejich rozhodování byl 
samozřejmě jiný, odbornost však musela být stejná, čehož dokladem je  
vynikající právník mezinárodního věhlasu JUDr. Emil Hácha, který  v letech  
1916 – 18 působil jako soudce  Nejvyššího soudního správního dvora ve Vídni a 
od r.1918 i jako člen NSS v Praze, pro který byl r.1925 jmenován druhým 
prezidentem. Jeho další působení od r. 1938 ve funkci třetího prezidenta, 
přesněji  ( loutkového) prezidenta protektorátu Čechy a Morava, je dnes 
historiky z bývalého výlučně negativního hodnocení  přehodnocováno do 
objektivní formy.  

Vedle nálezů a usnesení NSS byly sporné jazykové věci před vydáním jazykové 
legislativy upravovány i třetí formou  rozhodování  NSS - jeho stanovisky k 

                                               
295 Citovaná rozhodnutí  byla  převzata  z  knihy Václava Chalupného, Československé jazykové právo se 
zřetelem k judikatuře Nejvyššího správního soudu, Praha, 1933 a  ze sborníků , Sbírka nálezů Nejvyššího 
správního soudu ve věcech administrativních, (uspořádal JUDr. Josef V. Bohuslav) a Vybraná rozhodnutí 
Nejvyššího soudu správního ve věcech  administrativních 1918 – 1948, (uspořádal JUDr. Radek Ondruš),Linde, 
Praha 2001. 



198

užívání českého jazyka v úředním styku. Příkladně lze uvést stanovisko NSS ze 
dne  29.března 1919 296, které reaguje na otázku Presidia Ministerské rady v 
Praze , „jakého jazyka jest používati v republice československé ve styku se 
stranami českého jazyka nepoužívajícími, při úřadech státních“ - které se 
soustředilo na dvě zásadní otázky:
1/ Má-li na stížnost podanou v jazyce německém vydáno býti pouze české 
vyřízení ?
2/Má-li býti připojen překlad vyřízení také tenkráte, když záležitost vzešla v 
místě jazykově většinou českém ? 
3/A když  stěžovatel není příslušníkem českého státu ?
4/Pokud udané bydliště zakládá právní domněnku o tom, že stěžovatel jest 
příslušníkem onoho státu v němž území bydliště leží ? 
Tyto otázky iniciovaly rozsáhlý historický výklad o celé jazykové problematice 
zahájený prvním prezidentem NSS JUDr. Pantůčkem a  pokračující referátem 
rady JUDr. Říhy a koreferátem druhého prezidenta NSS JUDr. E. Háchy.
Diskuse je zajímavá nejen oním historickým exposé, které rekapituluje historii 
jazykového práva) činí se zde podobný ucelený historický výklad, který možno 
nalézt ve Slovníku  veřejného práva československého297, kde je autorem
jazykového hesla JUDr.Antonín Hartman. O první otázce rozhodlo hlasování 
negativně,vedle českého vyřízení měl být žadateli vydán i německý překlad. Ten 
má ovšem býti vydán jen tehdy, když záležitost vzešla v území okresního soudu, 
v němž bylo napočteno alespoň 50% příslušníků národnosti německé. Třetí 
otázka byla zodpovězena negativně, zatímco poslední kladně, tedy ve smyslu 
fikce, že stěžovatel je příslušníkem státu, v jehož území bydliště leží.
I když v daném případě šlo o vydávání stanovisek sui generis, kterými NSS 
substituoval (a predestinoval) budoucí jazykovou legislativu, bylo toto 
stanovisko s rozsáhlým odůvodněním zajímavé jak svým historickým 
zdůvodněním, tak i svým precedentním charakterem v souvislosti s budoucně 
přijatým jazykovým zákonem a jazykovým nařízením.

1.9. Jazykové předpisy ministerstev a pokyny Prezidia ministerské rady.

Dalším zdrojem úpravy jazykové otázky byly jazykové předpisy jednotlivých 
ministerstev, tedy právní předpisy nižší právní síly a pak také pokyny Prezidia 
Ministerské rady Republiky československé opírající se o názory poradního 
orgánu, kterým byla jeho jazyková komise. Jeden z takových pokynů je možno 
nalézt ve shora uvedeném souboru dokumentů298, týká se jazykového způsobu 
odpovědí na dopisy členům vlády, pokud se netýkají přímo resortních záležitostí 

                                               
296 Josef Harna, Jaroslav Šebek, Státní politika vůči německé menšině v období konsolidace politické moci v 
Československu v letech 1918 – 1920, s.92 – 114, Historický ústav, Praha 2002.
297 Antonín Hartman, Václav Joachim a Hugo Diwald, Slovník veřejného práva československého II., Brno 1932, 
s.61.
298 Josef Harna, Jaroslav Šebek, Státní politika vůči německé menšině v období konsolidace politické moci v 
Československu v letech 1918 – 1920, s.225, Historický ústav, Praha 2002.
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a nestanou se tedy podkladem úředního jednání v ministerstvu. Prezidium 
Ministerské rady rozhodlo,aby se v takovém případě odpovídalo soukromým 
českým dopisem nebo dopisem osobního tajemníka a s ostatními dopisy aby se 
naložilo jako s ostatními podáními došlými ministerstvu. V souvislosti s tím 
uvedený orgán rozhodl, „aby i o jiných otázkách jazykového rázu, které se 
naskýtají při anketách, poradních sborech, při přijímání deputací, zejména osob 
resortu podléhajících, při vyžadování posudků znalců atd., bylo usneseno, aby 
dotyčný posudek a návrh Ministerstva vnitra byl před předložením Ministerské 
radě projednán v jazykové komisi při Ministerstvu vnitra.“299

                      

   

                                

                          

                               

                                               
299 Tamtéž, s.225.
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                          KRITIKA  JAZYKOVÉHO PRÁVA

Úprava jazykového práva  v první republice měla své odpůrce samozřejmě na 
německé straně, ale našla své kritiky i na české straně. Spor mnohdy přecházel 
ze  století devatenáctého, a v nové čsl. republice vzal jenom jiné dimenze a 
předmět sporu se pozměnil. Historik a knihovník, původně prorakousky 
orientovaný mladočeský  politik JUDr. Zdeněk Tobolka (1874-1951) ve své 
knize “Rakouské právo jazykové” polemizoval již za Rakouska s  rakouským 
historikem Alfredem Fischelem, který ve své knize “Das Österreichische 
Sprachenrecht, Eine Quellensammlung”, 300  oponoval českým historikům, že v 
letech 1526 – 1620 dominovala ve správě a soudnictví čeština a tvrzení, že  byla 
i státní řečí, označil za bajku. Spor mezi ním a českými protivníky se vedl i o to, 
zda následky porážky  českých stavů na Bílé hoře byly tíživější pro jednu či 
druhou stranu  tohoto politicko – náboženského konfliktu, či zda utrpěly obě 
strany stejně. Fischel tvrdil, že politicky emancipované vrstvy utrpěly 
konfliktem a jeho koncem stejně, zatímco Tobolka mu oponoval argumenty, že 
němectví a němčina měly po Bílé hoře  mnohem větší prostor, neboť  česká 
protestantská šlechta opustila z větší části zemi, selský stav byl bez politických 
práv a měšťanstvo bez vlivu. Není pochyb o tom, že to tak bylo a že vítězství 
katolické císařské strany uvolnilo prostor i při  zachovávání nové ústavy –
Obnoveného zřízení zemského, k potlačování českého živlu.Tento krátký 
historický exkurz je nutný pro pochopení  jak předešlé kapitoly pojednávající  o  
zrození  moderní české politiky v kontrapozici  Vídni a německým politikům z 
oblasti Sudet, jímž  pro zjednodušení  říkejme sudetoněmečtí politici. Je 
pochopitelné, že ti, kteří měli řadu výhrad a kladli velký odpor  českému úsilí o 
jazykové zrovnoprávnění  v druhé polovině 19. století, museli ještě větší odpor, 
jak dále uvedeno, klást novému jazykovému zákonodárství v republice  Čechů a 
Slováků, které  z  německé menšiny v českých zemích, fakticky požívající  do té 
doby postavení  “primus inter pares”, učinilo obyvatele podřízené české většině. 
Stejně tak je pochopitelné, že odborníci na jazykovou problematiku z české 
strany  si museli všímat chyb nebo nedostatků  nové jazykové legislativy v ČSR, 
neboť si byli vědomi toho, že německá strana využije každé příležitosti k 
vyvolávání nových sporů v jazykové sféře a tím i v novém politickém boji. Ještě 
před  vytvořením nových jazykových předpisů však z české strany zazněly i 
tóny odplaty, což  bylo v nových poměrech po tolika desetiletích jazykového 
ponížení pochopitelné. 

                                               
300 Alfred Fischel, Das Österreichische Sprachenrecht, Eine Quellensammlung, Brno, 1901.
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1.1  Kritika z české strany.

Můžeme  ji najít v knize universitního profesora  Dr.  Václava Hory  “Jazykový 
zákon.” 301 Tuto knihu opatřili poznámkami další jazykově právní odborníci, 
jako universitní profesor Dr.E. Svoboda, ministerský rada Dr. Politer,rada 
Nejvyššího soudu správního B.Říha a advokát Dr. Perka:  “…Rakousko bylo 
národnostní stát, my jsme národní, my byli doma ve svých zemích, Němci 
přistěhovalí, zkolonizovaní, my byli většinou, oni menšinou, my byli doma, 
Němci přistěhovalí, my ač většina, jsme se chtěli spokojit s rovným právem, 
kdežto oni nám vnucovali  “státní” němčinu a žádali od každého  sluhy ve státní 
službě znalost němčiny a odměnovali okázalým postupem úřednictvo  na 
odpovědných místech, za to, že neznalo jazyka většiny v této zemi.”
I když čsl.jazyková  legislative  byla “nastavena” Saint-Germainskou” 
smlouvou, nelze vyloučit, že některé její rušivé momenty, jak o nich bude dále 
řeč, byly zapříčiněny právě onou  psychologií   “vítězů historie”, jak je zřejmé z 
následujících Horových řádek:  “…upravujíce jazykové právo doma, nemusíme 
se ohlížet na poměry jež byly v téže příčině za Rakouska ani v tom smyslu, 
abychom je stavěli na roveň  postavení svému  a poskytli jim nyní těch práv, 
jichž jsme se tehdy - ovšem marně - pro sebe domáhali, aniž bychom je chtěli 
utiskovat, jako jsme byli utiskování vládami rakouskými.”
Hora upozornil, že nešlo jen o útisk přímý, ale i o účelový výklad zákona, když 
cituje  § 13 josefinského soudního řádu, který stanovoval, že soudy i strany mají 
užívati u soudů řeči v zemi obvyklé (landesübliche Sprache). Základem 
jazykových sporů se pak stal spor o výklad pojmu  “obvyklý”. Němečtí soudci  
v “německých” územích  onu  “obvyklost” pak posuzovali nikoliv ve vztahu k 
zemi, ale k soudu, nebo dokonce i jen k jeho oddělení, takže snadno docházeli k 
závěru, že čeština není jazyk u soudu obvyklý  (gerichtsüblich) a tudíž nemůže 
být použita. Dostávalo se jim i podpory u některých rakouských právních 
teoretiků a při celkové převaze německého  živlu a němčiny jako pojítka 
byrokracie, armády a exekutivy, nebylo možné tuto praxi zrušit. S tím souviselo 
i využívání, či spíše zneužívání  čl. 19 státního základního zákona, který všem 
národům v Rakousku zaručoval rovnoprávnost, když toto ustanovení bylo 
prohlášeno za teoretickou zásadu, která ke svému provedení vyžaduje zvláštní 
prováděcí zákon, který však nebyl vydán, respektive  o jehož vydání se vedly 
ony spory, kterými jsme se zabývali.
Prof. Hora správně  upozornil  i na to, že právě s ohledem na nejasnost, nebo 
nepřesnost takových ustanovení, je třeba, aby se jich nová  čsl. jazyková  úprava 
vyvarovala. Proto Hora apeluje, aby ustanovení zákona bylo jasné, přesné a 
určité, nepřipouštějící pochybností. Požadoval, aby  jazykový zákon stanovil 
jasné a přesné zásady a prováděcí nařízení by pak stanovilo podrobnosti. O tom 
se vedl spor i v parlamentu, jak se o tom zmiňujeme v předchozí kapitole.

                                               
301Václav Hora, Jazykový zákon, Praha, 1920
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Ve smyslu svých výtek upozornil, že paragrafy 1. a 4.  jazykového zákona               
č. 122/1920 Sb. používají dvojí označení  československého  jazyka -  jako 
jazyka státního a oficielního. “Jazyk československý jest státním, oficielním 
jazykem republiky…” Bylo-li slovo oficielní použito v zákoně z důvodu 
mezinárodního (la langue officielle) a přitom nemá být rozdílu mezi slovy 
“státní” a “oficielní”, je podle Hory vytvořen základ pro  tvrzení, že státní a 
oficielní není jedno a totéž. Jak Hora ve své knize konstatuje …”kdyby to bylo 
totéž, nebylo by to třeba uvádět v zákoně vedle sebe a když už, stačilo by to uvést 
v § 1 a nebylo by to třeba opakovat v v § 4 zákona. Odtud už je jen krůček k 
tomu, aby tam, kde jde o omezení státního jazyka, se řeklo ten nebo onen úkon 
není oficielním a nebylo by třeba užívat československého jazyka.” Hora uvádí, 
že by bylo bývalo jednodušší, uvést v zákoně, že “jazyk československý je státní 
jazyk v  ČSR” a slovo  “oficielní” uvést do  závorky za slovo státní jako překlad 
pro potřebu mezinárodní srozumitelnosti.
V zákoně, v § 4  se však objevuje jedna pozoruhodnost. Vedle  neexistujícího 
jazyka  “československého” se v něm objevuje termín  “česko”, respektive  “po 
česku”. Paragraf 4 totiž zní:  …”užívajíce jazyka státního, oficielního, úřady v 
onom území republiky, jež před 28. říjnem 1918 náleželo ke královstvím a zemím 
na  Ríšské radě zastoupeným nebo ke Království pruskému, úřadují zpravidla po  
česku, na Slovensku po slovensku.” Je to pokud víme první a možná  i poslední 
použití  tohoto označení před vznikem  České republiky  v  r.1993, označení, 
které se dnes používí pro neofcielní označení republiky – Česko.
Použití  slova  “zpravidla” mohlo být ale vyloženo i tak, že se v českých zemích 
může jako státní jazyk použít jazyk  slovenský a na Slovensku zase jazyk český.
Výhrady profesora Hory vůči čtvrtému  paragrafu spočívaly i v tom, že znění 
tohoto paragrafu  se mohlo stát prostředkem k obcházení zákona, to jest k 
nepoužívání  státního jazyka. Stačilo by prostě konstatovat:  “Kdyby měl  § 4 
smysl právě uvedený, pak je zbytečný, poněvadž vyplývá z § 1. Naopak on má 
smysl samostatný, což  vyplývá  i  z toho, že v něm není  §1 citován. A protože 
má smysl samostatný, musí se v něm  spatřovat  výjimka  ze  všeobecné zásady 
stanovené  v  §1. A odtud je zase  jen  krůček  v důsledku slov  “zpravidla po 
česku” (po slovensku), což by mohlo znamenat, že vyjímečně by bylo možno 
použít  i jazyka jiného.”
Vada  jazykového  zákona  tedy podle Hory spočívá  v tom, že shora uvedená 
možnost použití  jiného jazyka  namísto jazyka  československého (českého) 
jako jazyka státního, není tímto zákonem vyloučena.
Ale jak Hora poznamenává, nelze použití slova “oficielní” srovnávat  s  
výkladem slova  “landesüblich”, které němečtí soudci  v  územích s většinou 
nebo velkou převahou německého obyvatelstva dokázali restriktivním výkladem 
ponížit  z pojmu “zemský” na  pojem “okresní” a  dokonce  i na pojem “soudní”, 
nebo jen “soudního oddělení”.
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I kritik Cyril Horáček, jak uvedeno dále, měl své výhrady vůči zprávě 
ústavněprávního výboru ohledně používání pojmu “československý” jazyk.302

Horáček uznává dvě formy tohoto jazyka, ale vytýká zákonodárcům, že nejdříve 
mluví o existenci jednoho jazyka  ( singular), ačkoliv prohlašují, že nechtějí 
vyvolávat spor, zda čeština a slovenština jsou samostatnými jazyky či dvěma 
různými nářečími jednoho a téhož jazyka. Je třeba konstatovat, že z onoho  
“dvojího” jazyka nachází Horáček rozumné východisko, když v dále uvedené 
publikaci uvádí: “ …produktem jazykového zákona pak je skutečný jazyk 
československý de jure se dvěma jazykovými formami a na ustanovení § 4 odst.2 
jazykového zákona musíme hleděti  pouze jako na důsledek vyplývající logicky z 
tohoto pojmu, přičemž se obě jazykové formy (či nářečí, či způsob pravopisu) 
kladou sobě na roveň, takže je možno  zásadně používat kteroukoli z obou forem 
bez zřetele na formu podání; pouze jako směrnice pro úřední praxi platí 
pravidlo obsažené v odst.1 jazykového zákona, že při užívání jazyka státního 
úřadují úřady v onom území republiky, jež před 28.10.1918 náleželo ke 
království a zemím na Říšské radě zastoupeným nebo ke Království pruskému, 
na Slovensku zpravidla po slovensku.”

Další pochybení jazykového zákona  spatřuje  Hora  v  tom, že § 3 ukládá 
povinnost přijímat ústní a písemná  podání v jazyce československém a je 
vyřizovat, avšak neupravuje  v  jakém jazyce má být takové podání vyřízeno. 
Hora presumuje, že zde zákonodárce předpokládal, že se tak stane především v 
jazyce československém, ale protože se uvedená podání mohou týkat i 
zastupitelských sborů, úřadů  samosprávných  a  veřejných korporací, mělo být 
toto ustanovení doplněno i o nařízení, aby  podání bylo vyřízeno  i v 
československém jazyce. To proto, aby  i u obcí  s jiným jednajícím jazykem 
byla zaručena možnost ústního styku čsl. stran  se samosprávným úřadem.
Určitou nejasnost spatřuje Hora dále u § 5 zákona, podle kterého:  “vyučování ve 
všech školách zřízených pro příslušníky národních menšin, děje se jejich 
jazykem, rovněž kulturní instituce pro ně  zřízené  spravují se jejich jazykem.”
Jeho výhrada směřuje ke spravování kulturních institucí  “jejich jazykem”, 
neboť termín “jejich” znamená, že  jde o vnitřní správu, nikoliv o vnější 
úřadování. V takovém případě podle Hory na německém  území  neznalost  
československého jazyka u úředníků a zřízenců  a  dalšího administrativního 
aparátu znemožnuje použití jazykového zákona. Je to stejná situace jako  za  
Rakouska. Vada zákona tedy spočívá v tom, že jazykový  zákon  nevyslovuje 
jasně  a  určitě povinnost státních úředníků a zřízenců znát a osvojit si do určité 
doby  znalost československého jazyka. Hora soudí, že ustanovení  odst.3 § 1 o 
povinnosti úředníků a zřízenců státních, aby se naučili “československy”, je 
ustanovením mlhavým  a  obojetným  a  z politických ohledů nesměle a opatrně 
stylizovaným, spoléhajícím na “moudrost” prováděcího nařízení, které se bude 
muset vyrovnat s otázkou,  s jakými  předpoklady, do které doby  a  v  jaké 

                                               
302 Viz zpráva v předchozí kapitole.
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kvalitě  se znalost “umět československy”, bude  zjištovat. Navíc termín “umět 
československy” nic  nevypovídá  o  stupni znalosti československého jazyka, 
což  předpokládá  úroveň  znalostí mnohem vyšších, než jenom se domluvit 
“československy”.
Dalším kritikem prvorepublikové úpravy jazykového práva byl již zmíněný  
Cyril Horáček, zejména ve své práci “Jazykové právo československé  
republiky.”303

Horáček se nejprve zabýval definicemi “jazykového práva” a zkoumal, nakolik 
takové definice jazykový zákon  naplňuje a uspokojuje.
Jazykové právo je souhrn právních norem upravujících veškeré vztahy vzniklé 
ze skutečnosti, že obyvatelstvo státu užívá ve vzájemných stycích několika 
jazyků.
Jazykové právo je souhrn právních  norem  upravujících vztahy obyvatelstva k 
veřejné moci po stránce jazykové.
Jazykové  právo  je tedy založeno, respektive je důsledkem národnostního 
složení státu. Již oficielní název  rakouské  monarchie  evokoval  složitou 
jazykovou problematiku této mnohonárodní  říše –“království a země na Říšské 
radě zastoupené”, napovídal, že spory o používání jazyků budou jedním z 
největších problémů této monarchie. Tím spíše, když  němčina  bude využívat 
své  postavení  “prvního mezi rovnými” a  být “úřední” řečí bez ústavního 
prohlášení této úřednosti. Takové menšinové právo samozřejmě platí jen tam, 
kde jsou menšiny tak významné, že je právní řád nemůže pominout
Horáček  spatřoval  nejasnost v ustanovení § 2, který upravoval povinnost všech 
orgánů, úřadů  a  soudů  v těch soudních obvodech, v nichž  podle posledního 
soupisu lidu pobývá alespoň 20 % státních občanů téhož, avšak jiného jazyka 
než československého, v tom, že v odstavci 3  bylo stanoveno:  “veřejný žalobce 
je povinen trestní žalobu proti obviněnému jiného jazyka vznésti  i  v tomto 
jazyku, po případě jen v něm”. Nejasnost  spočívala  v  absenci  informace  o 
tom, zda-li má  zákon na mysli  řízení u prvního, nebo druhého stupně. 
Další mezeru zákona  našel Horáček v chybějícím ustanovení  o zápisech do 
veřejných knih; v této věci soudí, že by se mělo postupovat analogicky  ve 
smyslu odst. 2.
Největší problém - zásada  o kvalifkované menšině stanovená v § 2, spočívala v 
tom v tom, že mnohdy nešlo o jeden jediný okres s jazykem státním a 
menšinovým a jedním soudem. Takový okres  byl jen nejednodušší příklad. 
Existovaly  tedy soudy, úřady a orgány  s působností na jeden okres. I zde se 
postupovalo analogicky podle příkladu shora, vyřízení v jazyce menšiny se 
vztahovalo  na  nižší i vyšší instance.
Dále  existovaly případy soudů, úřadů a orgánů  s působností na vice soudních 
okresů  s  kvalifikovanou menšinou, a i zde se postupovalo analogicky jako 
shora.

                                               
303 Cyril Horáček,  Jazykové právo československé  republiky, Praha, 1928.
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Konečně  existovaly soudy, úřady a orgány, jejichž působnost se vztahovala na 
více soudů a okresů, z nichž všechny neměly kvalifikované  jinojazyčné  
menšiny. I u těch se analogicky použilo ustanovení  § 2 odst.2, jednalo-li se o 
věc, kterou bylo třeba vyřídit právě proto, že jejich působnost se vztahovala na 
soudní  okres  s kvalifkovanou menšinou, či  na okres bez ní. To mělo význam 
pro soudy krajské fungující jako soudy první instance nebo pro správní úřady 
zahrnující  více  soudních okresů. Kdyby však v jejich  obvodu nebylo soudního 
obvodu s kvalifikovanou menšinou, ale ani v celém okrsku (kraji) a tento větší 
obvod dosahoval  20% menšinového obyvatelstva – pak by pro něj ale neplatilo 
ustanovení § 2 odst.2, neboť i ten bere výslovně za základ okres soudní, který 
nemůže být ztotožňován s celým obvodem působnosti soudu či úřadu.
Horáček upozorňuje, že  jazykový  zákon nemá ustanovení, jakým jazykem 
budou budou menšinová podání projednávána. Jejich vyřízení  v  jazyku  
kvalifikované menšiny samozřejmě neznamená, že stejným jazykem jsou 
soudem nebo úřadem projednávána. Tuto nejasnost Horáček dovádí i do 
povinnosti informovat českou stranu
Proto Horáček připomíná, že jazykový zákon měl být doplněn ustanovením , že 

podání  podané  v  jazyku  československém, bude vyřízeno  a  take dodáno  v 
tomto jazyku. I proto, aby u obcí  s  jiným jednacím jazykem byla zaručena 
možnost ústního styku čsl. stran se samosprávným úřadem.
Nejasností  podle Horáčka  trpí  ustanovení § 5 jazykového zákona. Zatímco 
znění:  “vyučování ve všech školách zřízených pro příslušníky národnostních 
menšin, děje se jejich jazykem”, je tomu již jinak u následujícího pokračování 
této věty: “rovněž kulturní instituce pro ně zřízené, spravují se tímto jazykem.”
Z tohoto ustanovení není jasné, zda-li se tyto instituce spravují sami, nebo jsou 
někým spravovány. Pokud by byly spravovány, soudí Horáček, muselo by se tak 
dít  výlučně jazykem dotyčné  menšiny a to bez ohledu, má-li taková instituce 
sídlo v okresu kde je 20% menšina oné národnosti, nebo nikoliv. Pokud by se 
spravovaly sami, pak je nutno na ně pohlížet jako na každého jiného příslušníka 
národnostní menšiny, který má nárok na ochranu svých práv. I přes nejasnost a 
dvojí výklad, jak uvedeno shora, Horáček má zato, že příklad německé 
university v Praze nebo německých vědeckých spolků ukazuje, že tyto kulturní a 
školské instituce se spravují sami a že i srovnání se smlouvou saint-germainskou 
ukazuje, že je nutno vyjít  ze “zvratného - se”, tedy, že se spravují sami.
Právě na tomto případě se ukazuje, že kritika jazykového zákona byla mnohdy 
scholastická. Nedovolíme si vyslovit názor, že snad byla i poplatná setrvalému 
“rakouskému” smýšlení, ale jestliže Saint-Germainská smlouva ČSR 
zavazovala, pak ustanovení  jejího čl. 8, které “přiznávalo národním menšinám 
právo, aby nakládaly, řídily a spravovaly vlastním nákladem ústavy lidumilné, 
náboženské a sociální školy a jiné ústavy výchovné, přiznává  jim též právo, aby 
tam volně používaly svého jazyka (avec le droit d´y faire librement usage de 
leur propre langue”). Již z toho a bez ohledu na vlastní úvahu , je nutno vykládat 
ustanovení § 5 týkající se spravování národnostních menšin ve smyslu, že se 
spravují sami.
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Použití  mateřského jazyka národnostní menšiny bylo možné ještě v armádě, 
pokud mužstvo nebylo znalé českého jazyka.
Horáček soudí, že v  tomto případě nebylo zdůrazněno, že jde jen o vnitřní 
správu, nikoliv o vnější úřadování. I když je možno toto pochybení považovat 
za nikoliv významné, je  pravda, že může být bráno jako expozice většího 
pochybení, kterým podle Horáčka je fakt, že zákon nevyslovuje jasně a určitě 
povinnost  státních úředníků  a  zřízenců znát a osvojit si do určité doby znalost 
čsl. jazyka, protože na německém území (území s výraznou převahou 
německého obyvatelstva) neznalost čsl. jazyka  u  úředníků a zřízenců 
znemožňuje použití jazykového zákona. Tedy situace analogická, či spíše 
invertovaná, jako  za  Rakouska. Horáček zdůrazňuje, že tato povinnost by měla 
nejen  význam  právní  (to především), ale i politický a výchovný. Povinnost 
znalosti  češtiny má být podle Horáčka formulována důrazně, nikoli mlhavě 
nebo obojetně – tak jak to má být u národa, který si svůj jazyk prohlásil jazykem 
státním. Proto se tato chyba má napravit jazykovým nařízením, které  by  v 
tomto  směru  se mělo vyrovnat s těmito požadavky:

- zda-li a jak mají být takové povinnosti upraveny

- za předpokladu, že český jazyk ovládají, ověřit jak  a  nakolik

- podrobnosti stanovit  zvláštním zákonem

Dosavadní  úprava  v  § 3, “aby  uměli československy”, je podle Horáčka 
doslova nešťastná. Když vynecháme skutečnost, že  “jazyk  československý” 
vlastně neexistoval (k tomu dále námitky  z německé strany), jsou slova,aby 
“uměli československy” velmi vágní, I kdyby se mělo jednat “jen” o český 
jazyk. A vůbec i slovo “uměli” – není totiž jasné, zda si lze pod tím představit 
skutečnou znalost jazyka slovem a písmem !  Hora  se  na rozdíl od Horáčka k 
této otázce vyjadřuje ještě o poznání kritičtěji. Jestliže bylo úmyslem 
zákonodárce získat tímto nejasným a zamlženým požadavkem německé 
obyvatelstvo, ze kterého přece leckdo nějak “československy” uměl, pak toto 
captatio benevolentiae  bylo spíše projevem slabosti než smíření. Gesto, které 
bylo tímto způsobem německé menšině předloženo, nemohlo Němcům 
zhýčkaným rakouskými vládami a naplněným velkoněmeckou myšlenkou, 
přesvědčeným, že patří k národu pánů a nikoli rabů a majícím pohrdání k jiným 
národům v Rakousku, přivodit vstřícnost a sympatie k novému státu. Nemohlo 
to samozřejmě vyvážit ani  “zrelativizování” zákona a jeho nejasnost.
Závěr Horova hodnocení 304 je pro jazykový zákon zdrcující:
“Jazykové právo, které mělo být koodifikováno tímto zákonem, není jím 
vybudováno, neboť v něm nejsou  definovány základní právní pojmy, od jejichž 
vymezení každá úprava jazykových poměrů odvisí.
Nejsou v něm stanoveny pojmy:

- co je národnost

                                               
304Václav Hora, Jazykový zákon, Praha, 1920, s. 32.
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- podle jakých znaků se určují občané téhož, ale jiného než čsl. jazyka

- za jakých okolností je jazyk znakem národnosti a předmětem právní 

ochrany

- co je to jazyková nebo národnostní menšina nebo většina

- co je mateřská řeč obcovací

- co je řeč úřední

- co je řeč strany

- co je jazyk podání

- kdo je příslušníkem jazyka národnostní menšiny

- zda-li  každý, kdo určitou řečí mluví, nebo ten, kdo jiné řeči nezná, anebo 

občan na určitém místě usedlý, případně domovským právem příslušný, 

host, cizinec a pod. do menšiny patří.”

Takže Hora došel k závěru, že bez shora uvedeného přesného vymezení 
uvedených právních  pojmů  namísto  jasného  a určitého provádění zákona musí 
docházet ke zmatkům v jeho výkladu a používání.
V tomto směru Hora poukazuje  na  to, že zákon nemá žádných procesních 
ustanovení, ani na ně neodkazuje. Má tím na mysli, že nebylo určeno, kdo je 
oprávněn za jazykovou menšinu vystupovat, jak  se  v  praxi vyřeší otázka, že 
české dítě patří do české školy, zda-li jazyk vyučovací je  pro školu jazykem  
správním, jak se přimějí německé sbory samosprávné, spolky a korporace k 
šetření práv státního jazyka českého, jaká ochrana se poskytne  
pronásledovaným osobám pro jejich národnost a pro užívání jazyka mateřského, 
jakým jazykem se mají  dělat zápisy do knih pozemkových, sirotčích, 
obchodních rejstříků, patentních seznamů, do knih, vodních, horních a ostatních 
knih veřejných atd.
Hora nepovažuje za správné a má to za hlavní vadu zákona, že  zákon zmocňuje 
vládu, aby nařízením provedla věcnou úpravu nejdůležitějších a nejspornějších 
jazykových poměrů:
a/ pro státní úředníky a zřízence (§1, odst.5)
b/ při soudech a okresech s malými národnostními menšinami (§2, odst.3) 
c/ v řízení trestním (§2 odst.6)
d/ v úřadech samosprávných a korporacích (§ 8 odst.1)
e/ při vydávání povolení – výjimek ze zákona po dobu 5 let od platnosti zákona    
    (§ 8 odst.3)
f/ při vydávání předpisů potřebných  k úspěšnému provedení zákona (§8  
   odst.4)
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Podle Hory je takové přenášení  pravomocí  na  exekutivu v rozporu s ústavou, 
protože ve skutečnosti jde o doplnění zákona, nikoliv o jeho provádění, k čemuž 
by byla exekutiva příslušná. O vášnivé diskuzi, která vypukla o  těžiště úpravy 
jazykového práva  zákonem nebo nařízením, jsme mluvili v předchozí kapitole. 
Hora tedy navrhoval, aby parlament doplnil jazykový zákon novelou, ve které 
upraví sporné otázky a aby byl z jazykového zákona vytvořen “vědecký systém” 
zahrnující  různá  ustanovení,  která jsou dosud  v jednotlivých paragrafech 
nahodile  sloučená.
Hora zákonu vytýká, že v § 2 jazykového zákona  jsou upraveny nejrůznější   
spolu nesouvisící otázky, od civilních k trestním, které tak dělají zákon 
nepřehledným a zmateným. Jazykový zákon podle Hory “musí upraviti celé 
jazykové právo, ustanoviti normy  pro  veškeré  obory veřejného života, pokud se 
v nich jedná o jazykové zájmy. Hlavně ve sborech zákonodárných, ve styku 
mezinárodním, ve správě politické, finanční, školství, železnice, pošty, 
soudnictví, veřejné knihy, na vyhláškách, ve vojsku, v životě spolkovém, 
shromažďovacím, samosprávách, sborech zastupitelských, korporacích, 
vzájemném styku úřadů, vnitřním úřadování, ve všech poměrech veřejného 
života.”
To se nestalo, došlo pouze k vydání  jazykového nařízení, které ovšem 
požadavky prof. Hory nesplňovalo, protože nebylo “novou doplňující úpravou”, 
ale pouhým rozvedením jazykového zákona, který Hora podrobil shora 
uvedenému kritickému rozboru.
Kritický  rozbor  jazykového práva  Cyrilem Horáčkem byl smířlivější, Horáček 
se take více zabýval některými detailními úpravami, jako např. způsobem 
určování národnosti. Jak o tom bude ještě mluveno v poslední kapitole v 
souvislosti se sčítáním lidu v r. 1930, které se stalo kriteriem pro určení 
německé národnosti v souvislosti s Benešovými dekety, určovala  se  národnost  
při předchozím sčítání lidu v r. 1920 přesněji a navíc v plné shodě se smlouvou 
Saint-germainskou; nikoliv jen podle národnosti, ale podle kmenové 
příslušnosti, kterou si určovala sama sčítaná osoba. Mateřský jazyk hrál 
rozhodující úlohu jen tehdy, když nebylo  učiněno  toto národnostně  
identifikující prohlášení, které posuzoval pak sčítací komisař. Jak Horáček 
správně uvádí, takové určení národnosti odpovídalo i  ustanovení  čl. 9. 
Brněnské  smlouvy  o úpravě státního občanství a ochraně menšin, uzavřené 
mezi  ČSR a Rakouskem dne 7.7. 1920. Zejména slova “par la race et la langue” 
se budou vykládat tak, že jazyk je nejdůležitější znak národnosti, ale jde o 
výklad trochu účelový, protože  slovu  jazyk (la langue) předchází slovo rasa (la 
race). Vládní  nařízení č. 592/1920 Sb. tedy  správně  určilo způsob určování 
národnosti podle “kmenové příslušnosti” s uvedením mateřské řeči jako 
pomocného kriteria. 
Nebylo tomu však u celého jazykového práva. Jak uvádí Horáček: “Veškeré 

důvody, které ukazují že čsl. jazykové právo ztotožňuje menšiny národnostní a 
jazykové  a  klade na roveň příslušnost národnostní a jazykovou, vypočteny jsou 
zvlášť  zevrubně v nálezu Nejvyššího soudu správního ze dne 7.1.1925 č.j. 



209

109/1925, Boh.4297, kde se uvádí, že tento výklad je ve shodě s  čl. 7, 8, 9 a   10.   
Saint-Germainské smlouvy.” K tomu dodejme, “ještě je ve shodě”, protože již  
víme a budeme o tom mluvit ještě v poslední kapitole této práce, že národnostně  
vymezujících kritérií  bylo více (rasa, náboženství).

S kritikou jazykové legislativy přišli i soudobí čeští historici. Tak např. již 
zmiňovaný René Petráš 305, který uvádí: “Československý jazykový zákon nebyl 
konzultován ani s německou, ani s maďarskou menšinou. Stejně tak nebyly 
konzultovány ani prováděcí vyhlášky. Ve státní správě se používalo českého a 
slovenského jazyka, zatímco němčina a maďarština se připouštěly pouze ve 
zvláštních případech, pokud to bylo “absolutně nezbytné”, zákon nebral v 
úvahu, že němčina byla na československém území přirozeným druhým jazykem 
a rozlišoval mezi Němci, kteří mají v Československu bydliště a mezi 
cizinci.První kategorie mohla ve zvláštních případech při jednání s 
československými úřady použít svůj  mateřský jazyk, zatímco cizinci nikoliv. 
Zákon též upravoval pro cizince povinnost vést oficiální korespondenci s 
československými úřady v češtině nebo slovenštině….Kromě ústavněprávních 
předpisů  a pozemkové  reformy měl stát k dispozici i jiné prostředky, jak 
vyvíjet tlak na své národnostní menšiny. Existovaly spolky pro ochranu českého 
a slovenského jazyka, které vznikly již v poslední čtvrtině 19. století . 
Napodobovaly rakouský Schulverein, jenž byl určen k výuce německého jazyka 
dětí z neněmeckých rodin a k všeobecnému posílení němčiny. České a slovenské 
spolky fungovaly na podobném základě Organizace, které byly původně určeny k 
obraně jazyka, přešly v Československu po roce 1918 do ofenzivy a staly se 
nástrojem posilování vládnoucí národnosti ve státě. Například Český svaz 
severních Čech měl brzy po válce již 924 odboček a 98 555 zmíněné instituce 
spolu s různými kluby členů. Většina členů se vyznačovala velkou aktivitou a 
věřila, že jejich práce slouží blahu národa. Na venkově představovaly
zmíněné instituce spolu s různými kluby válečných vysloužilců, dobrovolných 
hasičů nebo ostrostřelců jediné kulturní organizace. Národním organizacím  
poskytovala určitou finanční podporu i vláda. Svoji roli sehrál take Svaz českých 
turistů, jehož noviny v roce 1925 vyzvaly české  turisty  k návštěvě německých 
oblastí, ve kterých jsou jejich obyvatelé k nám nepřátelští. Je proto naší 
povinností jít tam a ukázat, že tato část venkova nám take patří.” Národnost, 
tato posvátná kráva německé romantické filozofie, se tak stala
nejfrekventovanějším předmětem politiky. Národně uvědomělí Češi se 
každodenně snažili vykonávat nátlak na sociálně slabé spoluobčany, kteří 
náhodou mluvili jiným jazykem. Chudé rodiny v pohraničních okresech 
podléhaly hospodářskému tlaku a posílaly své děti do českých škol, volily české 
politické strany a při sčítání obyvatelstva se hlásily za Čechy. V Československé 
                                               
305René Petráš, Menšiny v meziválečném Československu, Karolinum, Praha, 2009, s.93-94.
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republice pokračovaly státní I nestátní orgány a organizace v praktikách, které 
Češi sami před rokem 1914 kritizovali. Chudoba byla využívána pro prosazení 
ústavního závěru vybudovat stát, jenž měl být v rukou “československého 
národa”.

1.2 Kritika z německé strany.

Tou se ve své  práci  nazvané  K některým otázkám právní úpravy jazykového 
práva v první ČSR z německého pohledu zabývá Jaromír  Tauchen z PF 
Masarykovy university v Brně. Autor správně  konstatuje, že česká a německá 
historiografie na řadu otázek nahlíží z různých úhlů pohledu, 306 což je podle 
autora způsobeno z německé strany tím, že celá řada  publikací plní  politické 
cíle určitých zájmových skupin. To je jistě pravda, stejně tak ovšem  takové cíle 
plní  i některá hodnocení  z  české strany, neboť nelze tvrdit, že jen česká strana 
je objektivní.  Hodnocení z české strany jsou navíc  ve  “vnitročeském” rozporu, 
nikoliv jen pro různost subjektivních názorů jednotlivých historiků  a publicistů, 
ale především pro  odlišnost doby, ve které mohli  své názory vytvářet  a  
publikovat. A dělení na dobu  totality a svobody není jediným kriteriem na české 
straně; zatímco v letech nesvobody zněl jejich hlas unisono, po listopadu 1989 
se česká historická fronta rozdělila na několik názorových proudů. Ostatně  jen 
toto téma by si vyžádalo samostatnou práci   zabývající se zdroji  a  prameny 
české historiografie, ve které by se musel hodnotit nejen rozdíl mezi pracemi  
“nesvobodnými” a  “svobodnými”, ale i ideový a historický vývoj autorů 
samotných.  Na německé straně je zase nutno rozlišovat mezi historiky a 
publicisty německými a sudetoněmeckými, objektivnější pohled prvních a větší 
zaujatost druhých, je očividná. Historie je  vždy  prezentována  podle 
subjektivního historického  cítění a to nemluvíme o různých historických 
školách a směrech. Ostatně  to  konstatuje i Jaromír Tauchen.
Jako  známou  a  z německé strany často vznášenou námitkou  vůči české straně 
jsou memoranda, která  byla českou stranou předložena  a která obsahovala 
nepravdivé a zavádějící údaje, na základě kterých uznaly západní mocnosti 
oprávněnost českých požadavků. Jednalo se o memorandum č. 3 s názvem 
“Problém Němců v Čechách”, kde česká delegace vedená Dr. Edvardem 
Benešem zamlčela více než 1 milion Němců v Čechách, když označilo Němci 
obývaná území za nesouvislá. Na přiložené mapce, která byla k memorandu 
připojena, je území mezi Teplicemi a  Chomutovem  vyznačeno jako plně 
osídlené českým obyvatelstvem. Česká strana potřebovala dokázat, že  je 
nemožné německé území připojit k německému Rakousku, jak se o to německá 
politická reprezentace v českých zemích snažila.Toto připojení bylo nemožné i z 
řady jiných, především ekonomických, ale i geografických, hospodářských  a 
                                               
306Autor v této souvislosti se zmiňuje o knize  Ferdinanda Seibta  Deutsche, Tschechen, Sudetendeutsche, 
Analysen und  Stellungnahmen zur Geschichte und Gegenwart  aus  fünf  Jahrzenten , München, R. Oldenbourg, 
2002, s. 519-527.
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dopravních důvodů.  Vždyť  např. cesta  z  hlavního města provincie 
Deutschböhmen   Reichenbergu (Liberec) do Vídně po “německém” území 
předpokládala  objíždění  poloviny  republiky. Zdá se, že česká strana využila 
oslabeného postavení strany německé, aby si zajistila jejich  souhlas se vznikem 
ČSR jako  jedním z nástupnických států v Evropě. V této souvislosti se česká 
strana zavázala k ochraně národnostních menšin, že učiní německý jazyk 
druhým jazykem v zemi  a  že německé  národnostní menšině poskytne  
standartní mezinárodně-právní ochranu vycházející ze zásad  Saint-germainské 
smlouvy. Jaromír Tauchen cituje německými historiky často kladenou otázku, 
jak by se bylo bývalo  odehrálo jednání  na  Pařížské mírové konferenci, 307

kdyby byla spojenecká strana pravdivě informována. Jednalo se tehdy ozvláště o 
americkou delegaci, jejíž někteří delegáti  stáli  na  straně Němců a pro které 
bylo nejdůležitější  hledisko strategicko - hospodářské  -  souvislost území a 
jeho možná hospodářská samostatnost a prosperita. Dr. Beneš nemluvil pravdu, 
pokud uváděl, že  Němci  netvoří  “vhodný organisovaný celek” (?), nedisponují  
žádnými  politickými vůdci s důvěrou německého obyvatelstva a že naopak jsou 
mezi nimi mnozí, kteří  dávají přednost  novému Rakousku a Německu.  
Tauchen ve své práci cituje z knihy R. Ohlbauma Das Genocid an der 
sudetendeutschen Volksgruppe – 50 Jahre Vertreibung, vydané v r. 1995 v 
Tübingenu, a jako souvisící literaturu uvádí práci  E. Birkeho Der Erste 
Weltkrieg und die Gründung der Tschechoslowakei 1914-1919, převzato K. 
Bosl Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder, vydanou ve Stuttgartě
r. 1968.  
Pochopitelně, že němečtí historici a publicisté si vždy kladli otázku  (a dělají to 
dodnes), jak by jednání na Pařížské konferenci dopadla, kdyby měli Spojenci 
správné informace, Viz další uváděnou knihu K. Rabla Das Ringen um das 
deutsche Selbstbestimmungsrecht 1918/19, vydanou v Mnichově r. 1958. 
Domnívám se, že by Spojenci  jednali  stejně. Snahou Francie přece bylo, aby 
bylo Německo oslabeno a jakéko-li  ponechání silné německé menšiny 
Německu či Rakousku, nemohlo  být  v  jejich zájmu. Anglie sledovala politiku 
rovnováhy, takže její zájem  byl  podobný. Snad Spojené státy, politicky 
nejsilnější partner, mohly situaci zvrátit  a  o to se snažil zvláštní americký 
velvyslanec při americké mírové delegacy Archibald C. Coolidge. Proto je také 
tento americký diplomat u německých  autorů  velmi oblíben. Ovšem, i jeho 
sympatie pro německou věc nemohly  postoj americké delegace změnit.  
Hlavním  argumentem pro sdílení čsl. stanoviska byl u ní  argument 
hospodářský a sudetoněmecké území táhnoucí se v pásu kolem hranic, nemohlo 
v tomto směru být ekonomicky soběstačným.
Na druhé straně  i  tyto nesprávné informace byly jen jednou stranou mince. 
Německý iredentistický puč a vytvoření nezávislých provincií reprezentovaných 
“státem” Deutschböhmen, byly pokusem o zničení  českých historických zemí 

                                               
307 K této konferenci cituje knihy  J. Hoensche,  Geschichte Böhmens . von der slawischen Landnahme bis zur 
     Gegenwart , München, C.H.Beck, 1997 a R.Goldmanna, Die sudetendeutsche Frage auf der Pariser 
     Friedenskonferenz, München, 1971.
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na základě již dříve propagovaného odtržení, jakožto  nouzového prostředku při 
ztrátě prioritního postavení. Zde se však již dostáváme k jiné tematice, k 
politicko  - právnímu  sporu  o  sebeurčení. Pro účel naší práce je třeba oddělit 
tento spor  o  sebeurčení  a  o  sudetoněmecké území, nazveme-li tak území 
obydlené převážnou většinou německým obyvatelstvem, od otázky jazykového 
práva, jakkoli spolu tyto otázky souvisí.
Jazykový zákon vycházející ze  Saint-Germainské  smlouvy  měl respektovat 
její čl. 7. odst. 3, podle kterého zákon neměl ukládat československým státním 
občanům žádná omezení, pokud jde o volné užívání jakéhokoliv jazyka, ať již 
ve stycích soukromých nebo obchodních, či ve věcech týkajících se náboženství, 
tisku a veřejných projevů jakéhokoliv druhu nebo při veřejných shromážděních. 
Předmětem  německé  odborné  kritiky se stalo neúplné převzetí tohoto 
ustanovení vnitrostátním právem, respektive možnost jeho omezení, jak stanovil 
čl. 128  odst. 4 Ústavní listiny, podle kterého byly státní orgány  oprávněny  z  
důvodu veřejného pořádku a bezpečnosti státu výše uvedená práva omezit. 
Právě nesoulad Saint-Germainské smlouvy  s vnitrostátním  zákonodárstvím  
způsobený  jejím neúplným převzetím za účelem porušení zásady rovnosti 
občanů před zákonem a preference československých občanů české národnosti, 
se stalo častým námětem kritiky  německé odborné literatury. Nedalo se totiž 
popřít, že Saint - Germainská smlouva, která tvořila  právní  základ  první 
republiky a bez jejíhož podpisu by ČSR nevznikla, byla porušena. To 
samozřejmě německé straně dalo do rukou zbraň, kterou  na  mezinárodní  půdě  
dovedně využívala  a  jako  téma se stalo předmětem desítek, ba stovek 
publikací z jejich strany. Nebylo divu, tím spíše, že  Němcům  samotným bylo  
pro území  ČSR právo sebeurčení odepřeno.
Samozřejmě, že  velkým  soustem pro německou argumentaci byla neexistence 
československého jazyka. Posloužila jim k tvrzení, že tak jako neexistuje tato 
řeč, kterou  jazykový  zákon povýšil na jazyk státní, oficielní – je samotné 
Československo státem umělým a tím neživotaschopným. Tomu korespondovala  
skutečnost, že Saint-Germainská smlouva neznala jazyk československý, ale 
pouze jazyk český.308

Němečtí představitelé rádi prezentovali skutečnost, že Slováci počtem 
nedosahují  ani poloviny  počtu německé menšiny, a přesto se Němci stali 
menšinou, zatímco Slováci  většinou. Tato argumentace navazovala  na tu 
předchozí, totiž  že  ČSR  ke své  existence vytváří  fiktivní pojmy, jako právě 
jazyk československý, který Saint- Germainská smlouva nezná, stejně jako tato 
smlouva nezná pojem jazyka  “státního”, ale jen oficielního. I německé straně 
muselo být ale jasné, že pro českou stranu, která ve druhé polovině 19. století 
musela tak tvrdě bojovat za práva českého jazyka, bude označení  českého 
jazyka za jazyk státní znamenat nejen právní pojem, ale především výraz
uspokojených politických ambicí, kterých se již nebude ochoten vzdát.

                                               
308 K tomu R. Schranil, F.Janka, Tschechoslowakische Gesetze. Das offentliche Recht der Tschechoslowakischen 
     Republik, Teil I, Die Verfassungsgesetze, Praha 1934. Stejně tak L. Epstein Studien-Ausgabe der  
     Verfassungsgesetze der Tschechoslowakischen Republik, Reichenberg 1932.
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Předmětem německé kritiky  se  stala  nejvíce  výhrada  “veřejného pořádku” ve 
vztahu k jazykovému nařízení  z r. 1926  upravující  používání menšinového 
jazyka. Jestliže, jak nařízení uvádělo, to vyžadoval  “veřejný” zájem  (blíže 
nespecifikovaný), aby byl použit státní jazyk ČSR, mohl politický úřad tam, 
“kde korporace nebo jiné osoby oznamují něco veřejnými vyhláškami nebo 
označují nápisy pro potřebu obecenstva nemovitost nebo jiné předměty, určené k 
veřejnému užívání, uložit, aby vyhláška nebo označení bylo vyhotoveno i ve 
státním jazyce a vést v něm rovněž jídelní lístek”309 ,když uvádí, že němečtí 
hostinští museli mít zaměstnance, který byl schopen komunikovat  česky. 
Povinnost k označení ve státním jazyce se netýkala pouze vnějších ploch 
živnosti, nýbrž  i  jednotlivých místností, jako např. byla jídelna, spolková 
místnost, toalety či jiná veřejná místnost).Této kritiky by možná nebylo, kdyby 
byla uložena analogická povinnost českým provozovatelům hostinských živností 
v německých oblastech vést jídelní lístek a označení podniku, rovněž v němčině. 
Toto ustanovení  bylo  např. zvláště  v Praze tíživé, když bylo pražským 
Němcům zakazováno uvádění nápisů v německém jazyce a v kavárnách a 
restauracích nebylo možno vést jídelní lístek v němčině. Jazykové  předpisy  
právě  v  Praze vytvořily absurdní situaci, o to absurdnější,  že Praha jako hlavní 
město byla výkladní skříní pro cizinu. Henleinovská propaganda toho potom 
take náležitě využila, i když se situace do r. 1938 poněkud zlepšila. Jak uvádí 
J.W. Brügel:310 …”Šablonovité zavádění dvacetiprocentní klausule vedlo k 
tomu, že vice než 40.000 Němců v Praze, kteří netvořili ani 5 procent celkového 
počtu obyvatelstva, mělo sice školy všech stupňů, vynikající divadlo, celou řadu 
uznávaných deníků a čilý kulturní život, ale v kontaktu s obecní správou a se 
soudy neměli právo používat svoji mateřštinu. To  byla  anomálie, která 
vyplývala z toho, jak byly předpisy týkající se jazykového práva strnulé s 
potřebami praktického života. Pohnuté stížnosti na “jazykověprávní  
znásilňování  německých  obyvatel  “Prahy”  by byly ve světě brány 
vážněji,kdyby nebyly později zastíněny hlášeními podobnými tomu, jaké vydal 
Heydrich v r. 1942, podle kterého je výlučným  vnitřním a vnějším úředním 
jazykem ve správních orgánech města, němčina.”
I  když obecná  jazyková  úprava  platná i pro Prahu nebyla v rozporu  se  
smlouvou o ochraně menšin, tak přece jen tím prokazovala určitou sterilitu, 
když nebyla schopna výjimek nebo pružnějšího řešení v tak mimřádném 
regionu, jako byla Praha, kde kulturní síla německé menšiny zdaleka 
převyšovala její počet. Již  uvedení pražstí  židovští spisovatelé píšící německy,  
toho byli důkazem. Jak uvádí Brügel dále, …”avšak skutečností je, že v polovině  
třicátých let dorostla nova generace německé intelligence, která už odložila 
klapky z očí a měla dobré znalosti českého jazyka. Kdyby byl Československu 

                                               
309 Toho si  z německých kritiků všímá W. Glück, Sprachenrecht und Sprachenpraxis in der 
     Tschechoslowakischen Republik, Halle, Max Niemeyer Verlag, 1939, str. 41-42.
310  J.W. Brügel, Češi a Němci 1918 – 1938, Praha, Academia, 2006, str. 674.
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dopřán klidný vývoj, původní nepružnost ustanovení jazykového práva by 
bezpochyby nakonec vystřídala větší flexibilita.” 311

Větší flexibilitu však politický vývoj nepřipustil, naopak ustanovení o nápisech 
a názvech  později  po  příchodu K. Henleina jako politického vůdce německé 
menšiny sehrálo svoji neblahou roli, když bylo využito jako účinný a viditelný 
nástroj “potlačování” německé menšiny v ČSR. Analogická povinnost jako pro 
provozovatele hostinské činnosti, platila i  pro  majitele  a nájemce kin a divadel. 
Všechny nápisy musely být uváděny  na prvním místě česky, stejně tak na 
plakátech  propagujících program kin a divadel. Všechny německé, maďarské a 
polské filmy musely být opatřeny  českými  titulky. Proto se v německé  
odborné literatuře tak často objevovaly statistiky počtu českých občanů žijících 
v dané oblasti, jejichž nízký počet měl právě prokázat porušování práv německé 
menšiny. 
Specifického a výrazně propagandisticky pro  Němce  zaměřeného  působení, 
měla tato nařízení o prioritě českého jazyka v tak známých lokalitách, jako byla 
lázeňská místa v západních Čechách. Tato neblahá jazyková necitlivost vedla k 
tomu, že v lázeňských městech Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy 
lázně, kde  čeština musela všude figurovat na prvním místě, musely být v češtině 
vedeny i lázeňské seznamy, programy léčebných kůr, programy lázeňské hudby 
a další anonce, ačkoliv i  návštěvníkům  - cizincům bylo zřejmé, že 
českoslovenští občané v těchto místech byli především německé národnosti. 
Bylo totiž absurdní, aby “pražské centrum bylo plné nápisů jako “ Vacum Oil 
Company”, “Au Chat noir”, či “Gelateria Italiana”, ale označení “Deutches 
Haus” na veřejnosti viset nemohlo”.312

Úspěch henleinovské propagandy  o utiskovaných Němcích byl později předem 
zaručen a  dokonce  i se zahraničním ohlasem. Jak uvádí  Jaromír Tauchen ve 
své shora uvedené práci, odkaz na veřejný zájem a s tím spojená povinnost 
označování státním jazykem, vedla k tomu, aby byly označovány státním 
jazykem i lékárny, veřejné  a  soukromé  nemocnice, sanatoria, léčebny, 
hřbitovy, krematoria atd. Právě v oblasti hřbitovnictví se stala jazyková otázka 
velmi citlivou. Toho také  využívali  ti němečtí autoři a politici, kteří chtěli 
dodat své propagandě  emotivní  ráz  - na druhé straně neschopnost české strany 
v poskytování  výjimek rovněž nesvědčila  o asertivitě v jazykové otázce. Např. 
německý poslanec Dr. Fritz Köllner interpeloval 12.5.1937  opatření pražského 
primátora Dr. Baxy, který vydal nařízení, podle kterého urny  v pražském 
krematoriu nesměly být opatřeny německými nápisy, a to ani slovy:  “na 
rozloučenou”. Bohužel německá  argumentace  o  porušování lidských  a  
občanských  práv týkající se v tomto smyslu nemožnosti používání  jazyka 
německé národnostní menšiny, byla v tomto případě pravdivá. I kdyby byla 

                                               
311 J.W. Brügel, Češi a Němci 1918 – 1938, Praha, Academia, 2006, s.672.
312 René Petráš, Menšiny v meziválečném Československu, Karolinum, Praha, 2009, s.93..
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jakkoli  dodržena litera  jazykového zákona, pak jako dnes, tak i tehdy platí:  “ 
Ius summum saepe summa malitia est” (nejvyšší právo , nejvyšší bezpráví). K 
jakým absurdnostem vedlo necitlivé uplatňování jazykového zákona, svědčí 
případ interpelace německého poslance Hanse Krebse, když policie vydala 
příkaz, na základě  kterého musel být ze hřbitova v  městečku Trmice odstraněn 
náhrobní kámen s nápisem: “Ruhe sanft in deutscher Erde” (spi sladce v 
německé zemi). 313 Tento nápis měl podle policejního úřadu v Ústí n/Labem 
provokující a nepřátelský charakter.
Otázkou, o kterou se bojovalo již v době boje   o jazyková  nařízení  v  
Rakousku, byla ožehavá otázka jazykové způsobilosti  státních zaměstnanců. Je 
samozřejmé, že v  ČR  nabyl  tento problém pro Němce větší váhy než v druhé 
polovině 19. století  pro Čechy. Pro ty byla aspoň v intelektuálním a 
akademickém  prostředí  němčina jako druhá  mateřská řeč samozřejmostí, ne 
tak ale čeština pro Němce. 314 Podle § 1 jazykového  zákona  z  r. 1920 měly být 
vydány podrobnější předpisy o povinné znalosti českého jazyka  u  úředníků  a 
státních zřízenců, jakož i u úředníků a státních zřízenců, jakož i  u úředníků a 
zřízenců státních ústavů  a  státních podniků formou  prováděcího nařízení. Tak  
se stalo, jak víme, v r. 1926.  Němci, pro které priorita jejich mateřského jazyka 
splývala s jeho sice nevyhlášeným postavením za státní jazyk, ale přece jen 
postavením prioritním, byli náhle prováděcím nařízením postaveni před fakt, že 
k jakékoli službě (definitivní, zatímní, přípravné, výpomocné, smluvní) mohl 
být u všech soudů, úřadů a ústavů nově ustanoven, připuštěn nebo jmenován jen 
ten, kdo plně ovládal státní jazyk tak, že byl schopen samostatně vykonávat svůj 
úřad a jednat se stranami. I když se toto ustanovení  vztahovalo pouze na na 
úřady podřízené ministrům  vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu  a  
živností , veřejných prací a veřejného zdravotnictví  a  tělesné výchovy čsl. 
republiky, bylo z německé strany kritizováno jako diskriminační. 315

Výše  uvedená  podmínka  se  rovněž  vztahovala na  jmenování soudců laiků a 
přísedících. Kritici  z  německé strany upozorňovali na skutečnost, že laický 
prvek v justici  bude ovládnut právě českou stranou, neboť z důvodu výše 
uvedené podmínky budou do funkcí soudců laiků  jmenováni  osoby české 
národnosti.  To samozřejmě  na  německé straně vyvolávalo pochybnosti  o 
nezávislosti takové  “československé” justice.
Německá strana poukazovala i na to, že prováděcí nařízení sice nestanovilo 
požadavek znalosti československého jazyka pro státní ústavy a podniky, ale na 
základě § 12 byly poviny úřadovat a vydávat vyhlášky v československém 
jazyce. Z tohoto  důvodu byla požadována  znalost státního jazyka rovněž  u 
vyšších úředníků těchto podniků. U  dělníků  se  pochopitelně  znalost češtiny 

                                               
313 Příloha k těsnopisecké zprávě k 196 schůzi Poslanecké sněmovny NS z 21.června 1932, převzato Jaromír 
     Tauchen, K některým otázkám právní úpravy jazykového práva v první ČSR z německého pohledu,
     Masarykova universita, Brno, staženo z internetu.
314 K  tomu např. L.Adamovich , Grundriss des tschechoslowakischen Staatsrechte, Wien 1989 s. 86.  
315

W. Glück, Sprachenrecht, s. 106-115, převzato Jaromír Tauchen: K některým otázkám právní úpravy 

      jazykového práva v první ČSR z německého pohledu, Masarykova universita, Brno, staženo z internetu.
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nevyžadovala.  Nařízení  se  však  nevztahovalo  na  dráhu a poštu, což byly 
nejdůležitější zařízení v ČSR. Tato  zařízení  celostátního charakteru totiž nebyla 
podřízena  shora  uvedeným  ministerstvům a jazykové nařízení se na ně proto 
nevztahovalo. Vedení  dráhy  a  pošty ustanovily československý jazyk jako 
státní jazyk,  jazykem  služebním  a  v důsledku toho, jak uváděla německá 
strana, ubyla  u  obou zařízení  asi polovina německých úředníků. Německý tisk 
té doby byl pochopitelně plný stížností nejen na ztrátu zaměstnání živitelů 
německých rodin, ale i na nefunkčnost obou zařízení k tíži německého 
obyvatelstva. Dopisy s  německými názvy obcí byly jako nedoručitelné vraceny, 
opatřovány ponižujícími poznámkami  “pište česky”, leckde nebylo možno 
získat informace  v  němčině a mnozí cestující měli problém s koupí jízdenek u 
úředníků  neovládajících německý jazyk. Nejkritičtější  byla situace  v  ryze 
německých územích, kde byla také nejnižší znalost německého jazyka  u 
českých úředníků  a  zaměstnanců  drah  a  pošty. Sledujíce historickou linii 
používání obou  jazyků  a  spory o jejich užití, může se shora uvedená 
problematika  jevit až  neuvěřitelně. Je však pochopitelná z kontextu dřívější 
priority německého jazyka, vždyť znalost  jen  němčiny jako  “panského”  
jazyka  byla symbolem převahy  a  moci. Mohli si za to tedy Němci částečně 
sami, nikdo z nich však nepředpokládal, že  “čas oponou trhne”. To však nebyl 
rovněž nikdo z nich ochoten uznat; výše uvedený, byť jistě neblahý jev 
vyvolaný soupeřením obou stran, vedl  z německé strany k obviněním  z 
úmyslné “čechizace” a “degermanizace”.
Němečtí kritici považovali za diskriminační skutečnost, že uchazeči o úřednické 
místo ve státní správě byli povinni prokázat znalost státního jazyka  školními 
doklady – vysvědčeními ze škol s  českým vyučovacím jazykem nebo 
příslušnou zkouškou. Povinnost pro úředníky, soudce a jiné zaměstnance 
ovládnout do 6 měsíců od nabytí účinnosti vládního nařízení český jazyk, byla 
neprominutelná – v případě jejího nesplnění byl takový uchazečč pokládán za 
trvale nezpůsobilého zastávat příslušné místo.
Naproti tomu v soudních okresech s vice než 20% státních občanů téhož, ale 
jiného jazyka než-li československého, jakož i u  sborových soudů  a úřadů 
nadřízených soudům a úřadům v oněch okresech, měli být podle prováděcího 
nařízení k jazykovému zákonu ustanoveni podle potřeby soudci, úředníci a jiní
zaměstnanci, kteří by byli způsobilí úřadovat a jednat se stranami take v jazyce 
této jazykové menšiny. Tento český úředník však nebyl povinen skládat žádnou 
obligatorní  jazykovou zkoušku před komisí, pouze dostačovalo, že znalost 
jazyka národnostní skupiny prokázal předložením vysvědčení dokládajícím 
jazykovou znalost. Němečtí autoři tuto skutečnost rovněž pokládali za 
diskriminační. Skutečně, neexistence právního předpisu, který by ukládal 
povinnost, aby čeští úředníci sloužící v německých okresech dostatečně ovládali 
i německý jazyk, znamenala pak nemožnost prosazení práva národnostních 
skupin, vyplývajících z § 2 jazykového zákona ( přijetí a vyřízení  podání  v  
jazyce národnostní skupiny). Německá kritická literatura opět uváděla řadu 
případů “ze života”, dokumentujích jednotlivé případy neschopnosti příslušných 
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úředníků domluvit se německy a efektivně tak vykonávat svůj úřad v oblastech s  
německou národnostní skupinou. Tím prokazovali porušení jazykových práv 
německé menšiny.Vedle již uváděného německého autora se touto otázkou 
zabýval např. německý autor A. Schickel ve své knize Deutsch-slawische 
Nachbarschaft im 20. Jahrhundert,316

Tento autor také poukazuje na to, že existovala i některá právní ustanovení 
týkajích se  požadavků  znalosti státního jazyka, která neměla oporu  v    
jazykovém zákoně. Tak např. zákon o dopravě motorovými vozidly č. 77/1935 
Sb.   a  prováděcí nařízení  k  němu č. 153/1935 Sb. V podnicích provozujících 
hromadnou dopravu osob musel být personál, který přicházel do styku  s 
cestujícími, znalý státního jazyka  v  míře potřeby výkonu své funkce. Kdo byl 
do této  funkce  přijat do 31.prosince 1932, musel  znalost státního jazyka 
doložit dodatečně do 31. prosince 1935. Na druhé straně musel měl být 
obsluhující personál v okresech s jazykovou menšinou ve služebním styku s  
menšinovými příslušníky  znalý  tohoto jazyka. Rozdíl  byl  v  tom, že příslušný 
úřad přezkoumával pouze znalost československého jazyka, ne však již jazyka 
národnostní menšiny. Pro ochránce  jazykových  práv německé menšiny to byl 
opět důkaz diskriminace.
Závěrem je možno konstatovat, že  při  vlastním pokusu  o objektivní pohled na 
jazykové menšinové právo v ČSR, bylo toto právo na solidní úrovni; bylo 
rozhodně jedno z nejlepších v Evropě. Na druhé straně nebylo ale tak dokonalé, 
jak se ho snažila vylíčit  československá propaganda určená pro světovou 
veřejnost. Nemá smysl uvádět, že toto menšinové právo poskytovalo Němcům v 
ČSR mnohem větší politická a občanská práva, než měli Němci ve své 
domovině – v  Říši  v  době nacistického režimu. O potřebě tohoto režimu 
chránit  německou  menšinu  v  ČSR  nemá smysl mluvit vůbec. Máme-li 
zobecnit  chyby  tohoto  menšinového  zákonodárství, tedy  i jazykového, pak 
musíme konstatovat, že mnohdy nebyly na vině  ani tak samotné právní normy, 
jako spíše prostor, který ponechávaly k rozhodování  státním úřadům nebo 
orgánům samospráv  a  tím i  těm, kteří v postavení rozhodujících  osob potom o 
těchto záležitostech rozhodovali. Československá  republika však nedostala od 
historie takový časový prostor, aby postupem doby se vzájemná národnostní 
averse  uhladila a  česko-německá konfrontace  se zmírnila tak, aby  
československý národ (český a slovenský) harmonisoval svůj vztah k německé 
národnostní mešině, což platilo i naopak.

                                             

                                               
316 A. Schickel, Deutsch-slawische Nachbarschaft im 20. Jahrhundert, Tübingen 1995, s. 80, převzato 

Tauchman, K některým otázkám právní úpravy jazykového práva v první ČSR z německého pohledu,
Masarykova universita, Brno, staženo z internetu.
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                                           PROTEKTORÁT

Na rozkas Votze a naivršiho Prezidenta
německe Armady převzal jsem v zemi česke
s nešnim dnem celou moc.

Hlavni – Quartier  Praha dne 15. Března 1939
Vrchni Komandant Armadni – Odil 3
                         Blaskowitz
                 general  Pjechoty

Píšeme historii jazykového práva v českých zemích, píšeme tedy o českém 
jazyce. Ani historici českých dějin, i právní historici dosud nezhodnotili shora 
uvedené prohlášení generála Blaskowitze vylepené na nárožích a plakátovacích 
plochách českých měst  a  vesnic. Knihy o historii protektorátu nebo učebnice 
pojednávajíci o této době, uvádějí  text tohoto prohlášení  jako důkaz 
nacistického  ignorantství  a  pohrdání  s  českým národem,  když   brutální  
okupaci  českých zemí prezentoval  českému lidu tak  zpotvořenou češtinou. 
Bylo to ale jinak. Většina vyhlášek byla  totiž  vytištěna správnou češtinou;
jejich zkomolený text na  některých  vyhláškách  vylepených v Praze, nebyl 
dílem okupantů, ale českých Švejků v tiskárně, kteří přes slzy a vztek  vyvolaný 
nacistickými okupanty, byli  schopni  díky českému  smyslu pro humor, vyvolat 
i úsměv  v tak tragický den, jako byl 15. březen v roce 1939. Vždyť tento den 
zrodil i vtip, ve kterém si Češi přejmenovali Protektorát na  Protentokrát.

Právo v Protektorátu tvořila  směs nesourodých právních předpisů, jednak 
platilo právo dosavadní (pokud nebránilo smyslu převzetí ochrany českých zemí 
Říší), právo zčásti derogované  vydávané  ponejprve na základě zmocnění 
prezidenta republiky dané mu „ústavním zákonem ze dne 15.12.1938 č. 300 Sb. 
umožňující  mu vydávat dekrety  s mocí ústavního zákona  jimiž bylo možno 
konstituovat  „nový text tých ustanovení  ústavnej  listiny  republiky 
československej  a  iných zákonov ústavných, kterých změny by  vyžadovaly 
nové poměry (čl.1) a zmocnění  vlády  formou nařízení vykonávat 
zákonodárnou činnost“  a  pak  nové právní  předpisy, jejichž   vydávání 
prezidentem Háchou  a  jeho vládou se  odvozovalo ze   zmocnění  Říšského 
protektora. Vedle těchto předpisů měla platnost na území protektorátu ještě 
některé normy práva říšsko – německého. Mimo to byly ještě mnohé říšsko-
německé právní akty kopírovány normami protektorátními. Tak byly např. na 
území protektorátu zavedeny i barbarské protižidovské zákony a předpisy 
vycházející z nacistických zrůdných rasových teorií.

Než přejdeme k přehledu „okupačního“ práva, ať již norem přímo německých 
nebo upravených domácích či – pod tlakem okupační moci novelizovaných a 
doplněných, je třeba se zmínit o historiografickém zpracování tohoto tragického 
úseku českých dějin. Vedle rozsáhlé memoárové literatury, ze které je nutno 
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zmínit třetí díl pamětí Václava Černého „Pláč koruny české“317, regionální 
literatury318, je toto období zpracováno i syntetickou formou  
v historiografických pracích, např. Tomáše Pasáka „Pod ochranou říše“319, V. 
Beneše „Žalář milionů. Protektorát Čechy a Morava“320, P. Maršálkem 
„Protektorát Čechy a Morava“321, E. Sobotou „Co to byl Protektorát“322, dále 
Janem Gebhartem – Janem Kuklíkem „Demokratické a všední dny 
protektorátu“323 a  stejnými autory „Velké dějiny zemí koruny české“, díl XVa 
(1938-1945) a díl XVb(1938-1945)324. Jak autoři uvádějí : „…dne 22. března 
bylo vydáno nařízení, které doplnilo vůdcův Výnos  a přesněji vymezovalo 
kompetence protektora a říšských úřadů. Od této chvíle měl protektor dva hlavní 
úkoly: hájit říšské zájmy vůči protektorátu a fungovat jako hlava nacistické 
okupační správy. Tím se kodifikoval stav předpokládající dvoukolejnost veřejné 
správy v protektorátu – existenci protektorátní autonomní správy a správy 
říšské, respektive nacistické okupační správy….rozbití jednotné státní správy a 
rozdvojení na německou a  autonomní  protektorátní státní správu utvrzovalo a 
respektovalo 2. článek Hitlerova výnosu o dvojím státním občanství. Němci žijící 
na území automaticky získali  říšské občanství a současně měli k dispozici i 
veškeré výhody plynoucí z protektorátního občanství. Podřizovali se příslušné 
německé správě, ale byli vyňati z kompetence správy protektorátní, a tím došlo 
jak ke znatelnému narušení proklamované autonomie, tak se z necelého čtvrt 
milionu příslušníků německé menšiny stávala privilegovaná a nadřazená vrstva. 
Německá okupační správa se od počátku výrazně orientovala na tzv. německé 
jazykové ostrovy. Celé oblasti na  Jihlavsku a Vyškovsku převzala do své péče, 
zlikvidovala tu předchozí českou správu a vybudovala novou německou.“
Vedle této literatury vznikla i rozsáhlá literatura faktu týkající se převážně dílčí 
problematiky, domácího a zahraničního odboje včetně prací právně specifických 
jako např. P. Maršálek „Veřejná správa Protektorátu Čechy a Morava v letech 
1939-1945“325, C.Moravčík „Organizace bezpečnostního aparátu v Protektorátu 
Čechy a Morava“326, „Organizace soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava“327

včetně podobné literatury vzniklé již v období Protektorátu, jako např. A. Čech 
„Správní a právní organizace Protektorátu Čechy a Morava“ nebo „Organizace 
veřejné správy, soudů a řízení před nimi“328. Dílem shrnujícím státoprávní a 
právní problémy Protektorátu je studie od Karla Schelle, Moniky Horákové, 
Pavla Skaláka a Jaromíra Tauchena „Protektorát Čechy a Morava -  jedna 

                                               
317 Samizdat 1976, Publisher Sixty-eight Toronto 1977, Atlantis 1992
318 Zbyněk Válka,Olomouc pod hákovým křížem, Votobia 2001, Brno pod hákovým křížem, Votobia 2004
319 Praha 1998
320 Praha 1946
321 Praha 2002
322 Praha 1965
323Praha 1996
324 Praha, Litomyšl, Paseka, 2006
325 Praha 1999
326 Brno 1993
327 Brno 1993
328 Obě Brno 1943
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z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané 
problémy)“329Protektorátní skutečnost vysoce překonala původní Hitlerovy 
plány, jak se o nich vůdce zmínil před K.H.Frankem již v březnu 1938, kdy od 
něj požadoval, aby sudetoněmecké vedení kladlo české vládě nepřijatelné 
požadavky, např. vlastní vojenské útvary s německými důstojníky, tedy i 
s německým jazykem jako úředním.330

A/ Sbírky právních předpisů

Zřízení Protektorátu a nová  německá a česko-německá legislativa znamenaly, 
že z českého jazyka se zase  v prostoru  českých zemí  stala  podřadná, 
sekundární, jazyková forma. Začala opět vládnout němčina, byť jako za 
Rakouska formálně rovnoprávná s češtinou, ale protože byla jazykem okupantů,  
převážila zase priorita „de facto“ nad postavením „de iure.“
Je zajímavé, že na rozdíl od vzniku ČSR nebyl prvním zákonem, nebo 
vyhláškou či jiným právním předpisem norma, kterou by se stanovovala 
dvojjazyčnost Sbírky zákonů. 
Kodifikované  československé  právní předpisy začaly v ČSR vycházet dne 
4.11.1918 jako :
Sbírka zákonů a nařízení státu československého
Od 26.11.1938 začala tato sbírka vycházet pod názvem:
Sbírka zákonů a nařízení státu Česko-Slovenského
Ta začala vycházet dvojjazyčně automaticky, hned od  15.března 1939 do
do září 1939 jako: 

Sbírka zákonů a nařízení
Od 20.9.1939  do dubna 1945 vycházela
Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava
Vedle těchto sbírek začal  v odděleném území  ČSR, tzv. Slovenském štátu 
vycházet:
Slovenský zákoník
Exilová vláda vydávala v Londýně:
Úředník věstník československý

Vedle těchto sbírek právních norem se prvním dnem okupace objevila speciální 
sbírka:
Verordnungsblatt für Böhmen  und  Mähren ( Věstník  pro Čechy a 
Moravu); později  byl  její název změněn na:
Verordnungsblatt  des  Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, 
periodicita vydávání této sbírky není známa. První vydání tohoto  Věstníku  bylo 
vytištěno již v Berlíně dne 15.3.1939  a  do českých zemí se zřejmě dostalo 
přímo s okupačními vojsky. Obsahuje první předpisy okupační moci, které  byly 
přetištěny  ve  Sbírce zákonů. 
                                               
329 Ostrava 2010
330 Ladislav Tunys, K.H. Frank Noc před popravou, Nakladatelství XYZ, s.r.o.,2010
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Po  jmenování K.H. Franka, dosavadního státního sekretáře  v protektorátě 
Čechy a Morava  v srpnu 1943  do funkce říšského státního ministra, začal  jeho 
úřad vydávat  Verordnungsblatt  des  Deutschen  Staatsministers  für  
Böhmen und Mähren,  který  zprvu  vycházel  v jedné částce  spolu  s  
Věstníkem protektora, později  v  r. 1944 vycházel samostatně, což souviselo 
s oslabením funkce  říšského protektora, když po  jmenování  W. Fricka  novým 
protektorem  mu byly svěřeny jen „reprezentační úkoly a hlavním garantem 
německých zájmů v protektorátě  se  stal právě  říšský ministr v Čechách a na 
Moravě a tím i  i  říšským „ legislativcem“ v protektorátu. Malý počet vydaných  
nařízení  říšského ministra  však svědčí  nejen  o  jeho  jiných  starostech, než 
bylo vytváření  říšské  legislativy  v protektorátě, ale  také  o  tom, že nacisté 
ponechali vytváření proněmeckého zákonodárství na protektorátní vládě a jejích  
výkonných a správních orgánech. Nebylo divu, jejich  vítězné  tažení  za 
ovládnutím světa  se  měnilo v defenzivu získaného  východního  i  západního 
prostoru, a zakrátko i vlastního území. I  když  protektorát zůstával důležitým 
strategickým  zázemím  nenarušeným válkou, správní  a legislativní  zájmy byly 
vystřídány vojensko-obrannými  a tomu odpovídal  i charakter dále vydávaných 
předpisů.

B/ Říšské zákonodárství.

V první  částce  Věstníku  byly  publikovány  následující  právní normy 
(provolání a nařízení):

1/ Provolání  vrchního  velitele  německé armády k obyvatelstvu  v Čechách  a    
     na Moravě. 
2/ Nařízení vrchního velitele německé armády k obyvatelstvu v Čechách a na 
    Moravě.
3/ Vyhláška o Věstníku pro Čechy a Moravu.
4/ Nařízení o používání trestního práva v územích Čech a Moravy, které jsou 
     postaveny pod ochranu německé branné moci.
5/Nařízení o zvláštních soudech v Čechách a na Moravě.
6/Nařízeni  o  zavedení  jízdy  vpravo v  Čechách a na Moravě.

Všechny tyto normy obsahovala jedna částka vydaná v Berlíně, ty ostatní již 
vycházely v Protektorátu v Böhmisch – Mährischen  Verlags und Druckerei  až 
do dubna 1945.

Souvislost s tématem naší práce má  již shora zmíněná  třetí norma – „Vyhláška 
o Věstníku pro Čechy a Moravu“, ve které se uvádí:  „Právní předpisy  a  
nařízení všeobecného druhu, které vyhlašuji v územích postavených pod ochranu 
německé branné moci na základě příkazu mně od vůdce a říšského kancléře  
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uděleného se vyhlašují ve Věstníku pro Čechy a Moravu.“ Tato vyhláška je 
podepsána v Berlíně 15. května vrchním velitelem německé armády von 
Brauchitschem. 

Samotné pojmenování této sbírky německých okupačních právních předpisů 
však  představovalo určitou jazykovou překladatelskou  nejasnost. V již  shora 
zmíněném,  v pořadí  třetím předpisu,  uvedeném  v „nové“ sbírce o vydávání 
„právních předpisů  a nařízení všeobecného druhu“ (Rechtsvorschriften und 
Anordnungen allgemeiner Art) se uvádí, že nová sbírka těchto předpisů  
vydávaná „na územích postavených pod ochranu německé branné moci na 
základě příkazu uděleného od vůdce a říšského kancléře“ se jmenuje  „Věstník 
pro Čechy a Moravu“ – v němčině tedy správně „Verordnungsblatt“ (i když asi 
výstižnější  překladový ekvivalent  by bylo slovo  „Amtsblatt“), ale český 
překlad uvedený v hlavičce této první částky pod německým textem 
„VERORDNUNGSBLATT  FÜR  BÖHMEN  UND  MÄHREN“ je: „SBÍRKA  
NAŘÍZENÍ  PRO  ČECHY  A  MORAVU“. Zatímco tedy německé označení 
této sbírky v nadpise částky  a   vlastním ustanovení v jejím textu (je zajímavé, 
že jednotlivé články nejsou označeny paragrafy nebo čísly)  je  jednotné 
(Verordnungsblatt), je české označení dvojí – „Sbírka nařízení pro  Čechy  a  
Moravu“ a „Věstník“. Jak ovšem již víme podle výkladu shora, název  „Sbírka 
nařízení…..    byla  později zpřesněna  doplňujícím označením „Říšského 
protektora“ (buď v „Čechách a na Moravě“,  nebo  bez  tohoto  místopísemného 
označení), aby se později objevil ještě  další -  složený název sbírky – „Věstník 
říšského protektora“.

Z hlediska tématu naší  práce  a  úpravy „nové „ legislativy má pro naši práci 
význam „Nařízení o právních předpisech Říše pro území Protektorátu Čechy a 
Morava,“ „Sbírky nařízení  pro  Čechy a Moravu“, publikované v částce 5, 
kterým se stanovovalo, že „právní předpisy Říše platí pro území protektorátu 
Čechy a Morava jen, pokud to vyplývá z jejich obsahu, aneb tak výslovně 
stanoví.“ V první  částce  tohoto nařízení  v § 2,  odst. 1 je uvedeno: „…rozsah 
působnosti úředních listů, v nichž se uveřejňují vyhlášky Říše, platí i pro území 
Protektorátu“ a následující  odst.2 zní:  „…říšským úředním listem jest rovněž  
„Sbírka  nařízení  pro  Čechy  a  Moravu“.“ Zde se tedy opět mluví o  Sbírce 
nařízení, nikoliv  o Věstníku ! Při známé německé preciznosti toto 
„dvojoznačení“ je  důkazem spíše  spěchu v jakém byly tyto předpisy vydány, 
než překladatelského problému. Možná také, že se  sbírka okupační legislativy 
svým formálním názvem chtěla  připodobnit  české  Sbírce zákonů a nařízení.

Těmito normami byla vymezena kompetence mezi zákony a právními normami 
Říše a protektorátu a zároveň i druhy sbírek (věstníku), ve kterých jsou 
publikovány. Všechny tyto normy jsou publikovány dvojjazyčně, aniž je 
uvedeno, který jazyk je autoritativní – zdánlivě by se z formálního hlediska 
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mohlo jednat o „naprostou“ rovnoprávnost, jak by vyplývalo i z nařízení „O 
úředním jazyku v Protektorátu Čechy a Morava“ ze dne 21.března 1939:              

„ V Protektorátu Čechy a Morava úřaduje se v jazyce německém, i 
českém.“

O rovnoprávnost by se ovšem mohlo jednat jen tehdy, kdyby uvedené nařízení 
nebylo vydáno  v Berlíně, do protektorátu by nebylo importováno a kdyby 
sémantická stavba věty neuváděla jazyk německý na prvním místě a český 
teprve za ním po spojce „i“. Rovnoprávnost by přece  předpokládala spojku „a“. 
A co rovnoprávnost vylučuje nejvíce ? Že toto nařízení je podepsáno 
představitelem vojenské moci – generálem Brauchitschem. Bylo proto jen 
logické, že okupační moc přistoupila k prohlášení neplatnosti předpisů 
jazykového práva, jak se to stalo vyhláškou Říšského protektora o neplatnosti 
předpisů jazykového práva,  otištěnou v jeho výše uvedeném  Věstníku  dne 22. 
srpna 1940.

Tento základní jazykový předpis o používání jazyků  (Sprachengebrauch) 
v protektorátu, byl potom doplněn již protektorátním předpisem o užívání 
jazyků  v protektorátu, vydaným  ministerstvem  vnitra, jak uvedeno dále.

Než přikročíme k výkladu, který se stal jádrem  „jazykové legislativy“ 
nacistických orgánů v prostoru českých zemí v tzv. protektorátu, je třeba si 
všimnout až komického textu některých částí  této nové česko-německé 
legislativy. Zatímco německý text nových předpisů uváděný na levé  polovině 
stránky byl jazykově perfektní, u českého textu docházelo ke kuriozitám, u 
kterých se dnes již nedá zjistit, zda-li jejich příčinou byla česká škodolibost nebo 
jen snaha  více  připodobnit český text německému, nebo jen  nedostatečná 
kvalifikace překladatele.  Tak právě u vyhlášky o neplatnosti předpisů 
jazykového práva je uvedeno v prvním odstavci: „Podle § 3 nařízení o právu 
vydávati právní předpisy v Protektorátu Böhmen  und  Mähren ze dne 7. 
července 1989 (Říšský zákon I., str. 1039, Věst. R. Prot., str. 37.) se stanoví, že 
následující předpisy podle čl. 12. Výnosu  Führera und  Reichsprotektora  o 
Protektoratu Böhmen und Mähren ze dne 16. března 1939…“ Uvedená část 
textu  vyznačená kurzivou  je  v zákoníku psána v českém textu na pravé 
polovině  stránky psána německými  novogotickými písmeny, tedy švabachem 
(frakturou)  s přidáváním českého koncového „a“ psaného již latinkou. To se 
objevuje  i  v nadpisu příslušného článku. Vznikl tak „originální“ 
„německočeský“ jazyk, jakási obdoba jazyka československého, pro který by se 
spíše hodilo označení jazyk „okupační“.
Z textu  lze zjistit  i  to, že  Říšský zákoník  v  § 3 obsahoval zmocnění 
(opakované ve Věstníku Říšského protektora) vydávat právní předpisy v 
Protektorátu Čechy a Morava, což znamená přímou ingerenci říšské legislativy 

do právních poměrů v Protektorátu, tedy popření  zásady autonomnosti 
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vyjádřené v čl. 3 „Výnosu Vůdce a říšského kancléře ze dne 16.března 1939 o 
Protektorátu Čechy a Morava“.
Podle uvedeného ustanovení:  „Protektorát Čechy a Morava  jest autonomní a 
spravuje se sám. Vykonává svoje výsostná práva náležející mu v rámci 
protektorátu ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami 
Říše. Tato výsostná práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlastními úřady 
s vlastními úředníky.“

Toto porušení  ustanovení právního předpisu, byť by se jednalo  o pojem u 
kterého se nedá použít slovo „ústavního“ charakteru ani v uvozovkách, bylo 
samozřejmě nuancí vedle mnoha jiných porušení, u kterých se nehodí ani slovo 
„porušení“. Stačí uvést  slovo jediné – LIDICE.

Hitler se však pokusil přece jen na začátku své krutovlády zachovat zdání 
právnosti. Vždyť i Mnichovská smlouva byla „smlouvou“ a dodejme, že o její 
neplatnost musel Dr. Edvard Beneš svádět boj, zejména s anglickou vládou celé 
roky.

Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu 
Čechy a Morava publikovaný pod č. 75/1939 Sb. 

Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a 
nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do 
umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo 
se nebezpečí, že z tohoto prostoru - jako již jednou v minulosti - vyjde nové nesmírné ohrožení 
evropského míru. Neboť česko-slovenskému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo 
organisovati rozumně soužití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím probuditi a 
zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Tím však prokázal 
svou vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu. 

Německá říše však nemůže v těchto pro její vlastní klid a bezpečnost stejně jako pro obecné 
blaho a obecný mír tak rozhodně důležitých oblastech trpěti žádné trvalé poruchy. Dříve nebo 
později musela by nésti nejtěžší důsledky jako mocnost dějinami a zeměpisnou polohou 
nejsilněji interesovaná a spolupostižená. Odpovídá tudíž příkazu sebezáchovy, jestliže 
Německá říše jest rozhodnuta zasáhnouti rozhodně k zajištění základů rozumného 
středoevropského řádu a vydati nařízení, která z toho vyplývají. Neboť dokázala už ve své 
tisícileté dějinné minulosti, že díky jak velikosti, tak i vlastnostem německého národa jediná 
jest povolána řešiti tyto úkoly. 

Naplněn vážným přáním sloužiti opravdovým zájmům národů sídlících v tomto životním 
prostoru, zajistiti národní svébytnost německého a českého národa, prospěti míru a 
sociálnímu blahu všech, nařizuji tudíž jménem Německé říše jako základnu pro budoucí 
soužití obyvatelů těchto oblastí toto: 



225

Čl.1 

(1) Části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, náleží 
od nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako "Protektorát Čechy a Morava" pod její 
ochranu. 

(2) Pokud obrana Říše toho vyžaduje, učiní Vůdce a říšský kancléř pro jednotlivé části těchto 
území úpravu od toho odchylnou. 

Čl.2 

(1) Obyvatelé protektorátu, kteří jsou příslušníky německého národa, stávají se německými 
státními příslušníky a podle předpisů zákona o říšských občanech z 15. září 1935 (Říš. Zák. I., 
str. 1146) říšskými občany. Pro ně platí tudíž také ustanovení na ochranu německé krve a 
německé cti. Podléhají německé soudní pravomoci. 

(2) Ostatní obyvatelé Čech a Moravy stávají se státními příslušníky Protektorátu Čechy a 
Morava. 

Čl.3 

(1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám. 

(2) Vykonává svoje výsostná práva, náležející mu v rámci protektorátu, ve shodě s 
politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami Říše. 

(3) Tato výsostná práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlastními úřady s vlastními 
úředníky. 

Čl.4 

Hlava autonomní správy Protektorátu Čechy a Morava požívá ochrany a čestných práv hlavy 
státu. Hlava protektorátu potřebuje pro výkon svého úřadu důvěry Vůdce a říšského kancléře. 

Čl.5 

(1) Jako zastánce říšských zájmů jmenuje Vůdce a říšský kancléř "Říšského protektora v 
Čechách a na Moravě". Jeho úřední sídlo jest Praha. 

(2) Říšský protektor jako zástupce Vůdce a říšského kancléře a jako zmocněnec říšské vlády 
má úkol pečovati, aby bylo dbáno politických směrnic Vůdce a říšského kancléře. 

(3) Členové vlády protektorátu jsou potvrzováni říšským protektorem. Potvrzení může býti 
odvoláno. 

(4) Říšský protektor jest oprávněn dáti se informovati o všech opatřeních vlády protektorátu a 
udíleti jí rady. Může podati námitky proti opatřením, která by byla s to poškoditi Říši, a je-li 
nebezpečí v prodlení, vydati nařízení nutná ve společném zájmu. 

(5) Od vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakož i od výkonu správních 
opatření a pravoplatných soudních rozsudků jest upustiti, podá-li říšský protektor námitky. 
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Čl.6 

(1) Zahraniční věci protektorátu, obzvláště ochranu jeho státních příslušníků v cizině, zastává 
Říše. Říše povede zahraniční věci tak, jak to odpovídá společným zájmům. 

(2) Protektorát obdrží zástupce u říšské vlády s úředním označením "vyslanec". 

Čl.7 

(1) Říše poskytuje protektorátu vojenskou ochranu. 

(2) Vykonávajíc tuto ochranu, udržuje Říše v protektorátu posádky a vojenská zařízení. 

(3) Pro udržení vnitřní bezpečnosti a pořádku může protektorát zříditi vlastní sbory. 
Organisaci, početní sílu a výzbroj určí říšská vláda. 

Čl.8 

Říše vykonává bezprostřední dohled na dopravnictví, jakož i na pošty a telekomunikace. 

Čl.9 

Protektorát náleží k celnímu území Německé říše a podléhá její celní výsosti. 

Čl.10 

(1) Zákonitým platidlem jest vedle říšské marky až na další koruna. 

(2) Poměr obou měn navzájem určí říšská vláda. 

Čl.11 

(1) Říše může vydávati právní předpisy s platností pro protektorát, pokud toho vyžaduje 
společný zájem. 

(2) Pokud je dána společná potřeba, může Říše převzíti do vlastní správy správní obory a 
zříditi k tomu potřebné vlastní říšské úřady. 

(3) Říšská vláda může učiniti opatření potřebná k udržení bezpečnosti a pořádku. 

Čl.12 

Právo platné nyní v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu 
převzetí ochrany Německou říší. 

Čl.13 

Říšský ministr vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými říšskými ministry právní a správní 
předpisy potřebné k provedení a doplnění tohoto výnosu. 

V Praze dne 16. března 1939. 
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Vůdce a říšský kancléř: Adolf Hitler v. r. 

Říšský ministr vnitra: Dr. Frick v. r. 

Říšský ministr zahraničí: Ribbentrop v. r. 

Říšský ministr a přednosta říšské kanceláře: Dr. Lammers v. r. 

Slib autonomie daný Hitlerem v čl. 3 výnosu byl samozřejmě lživý. Výnos totiž 
obsahuje  flexibilní ustanovení, která mohla být kdykoliv vyložena v neprospěch 
autonomie a protektor mohl kdykoliv vydat  podle čl. 5 nařízení nutná „ve 
společném zájmu“. Pochopitelně  „rady“, které  byl oprávněn udílet členům 
vlády a vládě samé, potvrzování členů vlády (s možností odvolání tohoto 
potvrzení) a dozor nad dodržováním politických směrnic  Vůdce Adolfa Hitlera, 
učinily z autonomie protektorátu jen bezcennou nálepku.  Mluvit proto o 
porušování principu autonomie je zbytečné, co  fakticky nebylo, nebylo ani 
možno porušovat ! Do r. 1942 byla protektorátní vláda ještě vládou českou, pak 
z příkazu Heydricha byly hospodářské a sociální záležitosti sloučeny do jednoho 
velkého ministerstva, do jehož čela byl  Heydrichem  postaven Dr. Walter 
Bertsch, říšský Němec, oberführer SS. Protože neuměl česky, úřadovalo se nejen 
na jeho ministerstvu německy, ale němčina se kvůli němu stala i jednací řečí 
české vlády !

Nadřízené  postavení  orgánů  Říše vyplývalo i z nařízení vydaného v Berlíně 
dne 7. června 1939  podepsaného  kancléřem Adolfem Hitlerem, říšským 
ministrem vnitra Frickem a ministrem a šéfem říšské kanceláře Dr. Lammersem. 
Publikováno bylo ve shora uvedené  Sbírce  nařízení  pro  Čechy a Moravu. Na 
něm je zajímavá právní konstrukce, která opírala Výnos Vůdce a Říšského 
kancléře o samotný  Říšský zákoník, jak je zřejmé z preambule tohoto nařízení:

Podle čl. 13  Výnosu Führera  und  Reichskanzlera  o Protektorátu Böhmen und Mähren 
(české koncovky a předložka použity přímo v textu) ze dne 16. března 1939 (Říšský zákoník 
I, str. 485) nařizuje  se  k provedení čl. 5, odst.4, čl. 11,odst.1 a 3 a článku 12 tohoto výnosu:

                                                          § 1.

1.Reichsprotektor může nařízením měnit autonomní právo, pokud toho    vyžaduje společný 
zájem.

2.V nebezpečí  z prodlení může Reichsprotektor  vydávati  právní  předpisy všeho druhu.

                                                        § 2.

V Protektorátu Böhmen und Mähren platí  §§  1,7,8 nařízení o policejních nařízeních říšských 
ministrů  ze  dne  14. listopadu  1938 (říšský  zákoník I, str. 1582). Příslušným říšským 
ministrem ve smyslu § 1 odst.2 jmenovaného nařízení  je  jedině  Reichsprotektor  in  
Böhmen  und  Mähren.
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                                                          § 3.

Reichsprotektor ustanovuje, které právo podle čl. 12 výnosu Führera  und Reichskanzlera  o  
Protektoratu  Böhmen  und  Mähren odporuje smyslu ochrany převzaté Deutches Reichem.

                                                          § 4.

Právní předpisy Reichsprotektora  podle  §§ 1 a 2, jakož i oznámení podle § 3, vyhlašují  se  
ve  Věstníku  nařízení  pro  Čechy a  Moravu.

                                                     
                                                         § 5.

Právní předpisy podle §§ 1 a 2., oznámení podle § 3, jakož i všechna opatření říšských úřadů 
vymykají se z přezkoumání soudů a správních úřadů autonomní správy.

Z těchto hlavních  ustanovení  uvedeného nařízení vyplývá, že Říšský protektor byl  po  
Vůdci  a  Říšském kancléři  Adolfu Hitlerovi nejvyšším zákonodárcem, ztělesňoval v sobě 
moc zákonodárnou a výkonnou a nakonec i soudní, protože jeho příkazy a nařízení byly 
závazné pro každou moc v protektorátu.

Podle  dalšího  nařízení ze dne 14. dubna 1939  uveřejněném  v č. 5  Sbírky nařízení  pro  
Čechy  a Moravu s odvoláním na Výnos Vůdce  a  Říšského kancléře :

                                                                 § 1.

Právní předpisy Říše platí pro území Protektorátu Čechy a Morava jen, pokud to vyplývá 
z jejich obsahu aneb tak výslovně stanoví.

                                                                § 2.

1/Rozsah působnosti úředních listů, v nichž se uveřejňují vyhlášky Řiše, platí i pro území 
Protektorátu.
2/Říšským úředním  listem jest rovněž Sbírka nařízení pro  Čechy  a  Moravu.

                                                               § 3.

Právní předpisy Říše, které platí  pro území Protektorátu  a  které budou vyhlášeny v úředních 
listech Říše, nabývají v území Protektorátu účinnosti jen, pokud nestanoví nic jiného, v den 
následující po vyhlášení  v úředních listech Říše.

                                               

Podle čl. 11  Výnosu  Adolfa Hitlera ze dne 16.března 1939  mohla Říše vydávat 
právní předpisy pro protektorát, pokud to vyžaduje společný zájem. Co je 
společný zájem, samozřejmě určuje Říše. V takovém případě ovšem nemohlo 
nikdy dojít k nějakému rozporu a nebylo by pak rozporu ani v případě shora 
uvedeném, tj. u možnosti  daném  v Říšském zákoníku  v  § 3, který  obsahoval 
zmocnění  vydávat právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava, což by pak 
nepopíralo   zásadu  autonomnosti vyjádřenou v čl. 3 „Výnosu Vůdce a říšského 
kancléře ze dne 16.března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava“. Ovšem, a to je 
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třeba říci rovnou, nejde o to, nakolik právní norma jako byl shora uvedený 
výnos Adolfa Hitlera o protektorátu, byl nebo nebyl v rozporu s říšským 
zákonodárstvím – tyto sekundární právní úvahy jsou zcela irelevantní, 
vezmeme-li na vědomí, že výnos o protektorátu, jak často historiky zmiňováno, 
koncipovaný podle smlouvy Francie s tuniským bejem z r. 1881, byl zcela 
nelegitimním a nelegálním „právním“ aktem – z hlediska mezinárodního práva 
zcela teroristickým, který postrádal základní náležitosti právního úkonu. Bylo to 
nařízení cizí okupační  moci vnucené již předtím zotročenému státu 
Mnichovskou dohodou, která rovněž byla nelegitimním aktem postrádajícím 
základní právní postuláty  mezinárodní dohody. Proto jakékoli posuzování 
právnosti nebo shody, či porušení autonomních práv protektorátu je ilusorní –
Protektorát Čechy a Morava měl jen tolik „práv“, kolik jich v daném momentu 
byl ochoten Adolf Hitler akceptovat. Musíme mít na paměti, pokud používáme 
termíny „právo“ a „právní“, pokud šlo o právní předpisy vydávané Říší ve 
vztahu k Protektorátu Čechy a Morava, nebo jde- li o předpisy protektorátní 
vydávané českou vládou a jejím státním prezidentem Dr. Emilem Háchou, že 
jde o pseudoprávo  a  pseudoprávní předpisy. Nejen proto, že byly vydávané pod 
nátlakem cizí teroristické moci, ale také, že byly v rozporu s jedinou legitimní 
státní mocí reprezentovanou exilovou vládou a exilovým prezidentem v Anglii.

Z tohoto pohledu musíme přistupovat i k vyhlášce Říšského protektora „o 
neplatnosti těch předpisů jazykového práva“ ,vydané  podle § 3 nařízení o právu 
vydávat právní předpisy v Protektorátu Böhmen und Mähren (německé označení 
použité  i ve  „Výnosu Führera a und Reichskanzlera o Protektorátu Böhmen 
und Mähren“ (takto jazykově psáno frakturou s německými  slovy  s českými 
koncovkami v českém textu) ze dne 16. března 1939, které odporují smyslu 
převzetí ochrany „Deutschem Reichem“ (další jazyková perla českého textu) a 
proto dne 15. března 1939 pozbyly platnosti:

1/zákon ze dne 29.února 1920 Sb. z. a nař. č. 122/1920 vydané na základě  § 
129 ústavní  listiny, týkající se stanovení zásad jazykového práva 
v Československé republice.

2/vládní nařízení ze dne 3. února 1926 Sb. z. a nař. č. 17/1926 vydané 
k provádění ústavního jazykového zákona pro obor ministerstev vnitra, 
spravedlnosti, financí, průmyslu obchodu a živností, veřejných prací a veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy, pro veřejné korporace v Československé 
republice podléhající těmto ministerstvům, jakož i pro úřady místní samosprávy.

3/vládní nařízení ze dne 29. prosince 1928 Sb. z. a nař. č. 229/1928 týkající se 
úpravy užívání jazyků pro zemská a okresní zastupitelstva a zemské a okresní 
výbory, zřízené na základě zákona ze dne 14. července 1927 Sb. a nař. č. 125.
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Těmito ustanoveními bylo zrušeno zákonodárství upravující postavení českého 
jazyka jako  jazyka státního.

Dalším „jazykovým“ předpisem vydaným Říšským protektorem, bylo nařízení o 
povinnosti  předkládat neperiodické tiskoviny  v německém jazyce vycházející  
v Protektorátu  Čechy  a  Morava ze dne 1. července 1941.

Podle § 1 odst. 1 tohoto nařízení „tisknutí neperiodických tiskovin v německém 
jazyce vyžaduje v Protektorátu Čechy a Morava povolení říšského protektora.“

Podle  § 1 odst.2 „vyjmut  z odst.1 jest tisk tiskovin, sloužících  jen domácím 
nebo společenským potřebám nebo vydávaných výhradně pro potřebu ústavů, 
podniků, obchodů, živností, jako navštívenky, pozvánky, novoroční lístky, 
rodinná oznámení tak zvaná  ex libris, vstupenky, formuláře, vzorkovníky, 
reklamní tisky, pohledové lístky  s vyobrazeními  nebo textem obmezeným  na 
blahopřání, programy, ceníky  a  pod.“

Podle § 1 odst.3  „návrhy na udělení povolení  k tisku  buďtež  řízeny 
s připojením rukopisu psacím strojem  a  krátkého  životopisu pisatele na 
říšského protektora v Čechách  a  na  Moravě.“

Na  nedodržení tohoto předpisu  byla v odst. 2. stanovena sankce vězením a 
peněžitým trestem. 
Těžko dnes pochopit, k čemu tento  jazykový předpis sloužil – měl chránit 
morálku německého obyvatelstva ?

C/ Protektorátní zákonodárství

Jak již uvedeno shora, nařízení protektora  o  úředním jazyku  v Protektorátu 
Čechy a  Morava“ ze dne 21.března 1939 stanovující:  že  „v Protektorátu 
Čechy a Morava úřaduje se v jazyce německém, i českém“, bylo doplněno a 
rozvedeno  oběžníkem  ministerstva  vnitra  ze dne 21. srpna 1939                      
č. 43.235/1939-9, kterým  se  intimoval  výnos  předsednictva  ministerské  rady 
ze dne 19. srpna 1939 v němž bylo uvedeno:

a/ obecné užívání jazyků v  protektorátu

Protektorátní vláda na základě doporučení pana říšského protektora učinila dne 
25. července 1939 toto  usnesení:

1/ Úřední styk orgánů Protektorátu  s orgány  říše  děje se  v jazyce německém.
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2/ Ustanovení odstavce 1 platí také pro veřejné korporace v protektorátu, jejich 
orgány,  ústavy  a  pro podniky  a  jiná zařízení za účasti Protektorátu nebo jeho 
svazků územní samosprávy.

3/V  úředním  styku  orgánů protektorátu, jakož  i  veřejných korporací a 
zařízení s úředními místy cizích států je tam, kde se dosud užívalo jazyka 
českého výhradně nebo vedle  jiného  jazyka než německého,  užíti  vždy také 
jazyka německého. 

4/Orgány Protektorátu vydávají podřízeným orgánům správní nařízení v obou 
jazycích.

5/Jazyka německého užijí orgány Protektorátu v písemném styku 
(korespondencí) s těmi orgány, ústavy  a  podniky  státními, jakož i s těmi 
veřejnými korporacemi a zařízeními, které jsou určeny  pro německé 
obyvatelstvo Protektorátu (školy, divadla), anebo s veřejnými korporacemi a 
zařízeními, které mají jen německý jednací jazyk.

6/ Platidla kovová i papírová, jakož i kolky, poštovní známky a jiné ceniny 
vydávají  se v obou  jazycích.

7/ Zevní označení na budovách, v kterých jsou umístěny orgány Protektorátu, 
děje se v obou jazycích. Taktéž  v obou  jazycích  se děje označení zařízení 
Protektorátu (jeho ústavů a podniků), sloužících veřejné dopravě na silnicích, 
železnicích, pouličních  drahách, autobusy, automobily, loďmi, poštou, počítajíc 
v to  i  vývěsky  v této dopravě, např. v silniční  dopravě  označení míst a směrů, 
příkazy a  zákazy  apod., jakož  i  obdobná  označení  v dopravě pouličními 
drahami, autobusy, automobily  a  poštou. Rovněž v obou jazycích se vyhotovují 
úřední pečeti (razítka) orgánů Protektorátu.

8/ Všeobecné závazné právní předpisy orgánů Protektorátu uveřejňují se v obou 
jazycích a obou  jazyků  je  také  užíti  při vyhláškách těchto orgánů, nechť se 
dějí jakýmkoli způsobem (např. rozhlasem nebo filmem). 

9/ Úřední  tiskopisy  orgánů  Protektorátu podstatně důležité pro spolupráci 
s příslušnými orgány Říše, jako služební pokyny, učební návody a pomůcky a 
přehledy, technické příručky, se vyhotovují v obou jazycích. Úřední tiskopisy 
orgánů Protektorátu určené pro obecnou potřebu (vzorce, návody přehledy, 
jízdní průkazy, jízdní řády apod., buďte po jazykové stránce upraveny tak, aby 
vyhovovaly potřebě obyvatelstva obou národností.

10/ Orgány, ústavy  a  podniky Protektorátu, určené pro německé obyvatelstvo 
(odst.5)  užívají   v případech  odstavců  7 – 9  jen jazyka německého  a  naopak 
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takové orgány, ústavy a podniky, určené pro české obyvatelstvo, jen jazyka 
českého.

11/ Podání  učiněná  na orgány Protektorátu v jazyku německém, vyřizují  se 
podatelům   jen  v jazyku  německém.  Nepředchází-li podání a je-li  úřední 
vyřízení  určeno  příslušníku  německého  jazyka, a to i tehdy, jde-li  o vyřízení, 
které se týká služebního poměru k Protektorátu. Vydává-li se jedno vyřízení pro 
účastníky, z nichž někteří jsou příslušníky jazyka českého a jiní jazyka 
německého, stane se tak v obou jazycích.

12/ Při ústním styku postupuje se obdobně podle předchozího odstavce;  to platí 
jmenovitě také o projevech ve veřejné  dopravě,  sloužících  k upozornění osob 
individuálně neurčených (vyvolávání stanic apod.). Při ústním jednání, řízení  
komisionelním  a podobných úředních úkonech, kterých se účastní strany nebo 
jiní účastníci různé jazykové příslušnosti (české nebo německé), jest  postupovati 
tak, aby každý účastník mohl  jednání řádně  sledovati, aniž by si přibral 
tlumočníka.

13/ Veřejné korporace a zařízení jsou povinny ve vzájemném úředním styku 
přijímati  dopisy  i  jen v jazyku německém sepsané.
14/ Zevní  označení  na budovách, v kterých jsou umístěny úřady svazků územní 
samosprávy, anebo jiné veřejné korporace, jejichž působnost  se  vztahuje na 
celé území  Protektorátu  nebo některé jeho země, děje se v obou jazycích. 
Taktéž v obou jazycích se dějí označení zařízení veřejných korporací (jejich 
ústavů a podniků), sloužících veřejné dopravě, počítajíc v to i vývěsky v této 
dopravě. Rovněž v obou jazycích se vyhotovují úřední pečeti (razítka) veřejných 
korporací, jejichž působnost se vztahuje na celé území protektorátu nebo 
některou jeho zemi.

15/ Všeobecné závazné právní předpisy a vyhlášky větší důležitosti a 
všeobecnějšího rázu, vydávané veřejnými korporacemi a zařízeními v oboru 
vrchnostenské samosprávy nebo veřejné dopravy, uveřejňují se v obou jazycích.

16/ Veřejné korporace a zařízení určené pro německé obyvatelstvo, užívají 
v případech odstavců 14 a 15 jen jazyka německého a naopak veřejné korporace 
a zařízení, určené pro české obyvatelstvo, jen jazyka českého.

17/ Ustanovení  odstavců  11  a  12 platí přiměřeně pro styk veřejných korporací 
a  zařízení  se  stranami a  jinými  účastníky.

18/ Ustanovení  odstavce  2, věty druhé  platí  i  v případech  odstavců 15 a 17.
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19/ Pokud  se  podle předchozích  odstavců  má užíti  při zevním  označení  nebo 
v písemnostech obou jazyků, musí  býti  znění  v obou jazycích provedeno 
písmem stejné velikosti, po případě na štítech, tabulkách atp. stejné velikosti. 

20/ Z toho, že strana užila jen jednoho jazyka  anebo  obou jazyků vedle sebe, 
nesmí  ji  vzejíti  žádná  újma. 

21/ Všem správním úřadům a orgánům jest uložiti, aby se těmito zásadami 
řídily, a aby bylo učiněno opatření, aby se podle těchto zásad postupovalo i u 
všech  soudů  Protektorátu.

Těchto předpisů si všímá i Detlef Brandes, když uvádí 331: „Všechny úřady, 
veřejné instituce, peněžní, měrné, váhové jednotky musely být označeny 
dvojjazyčně. Různá slova jako Führer, Reichsprotektor, Protektorat Böhmen 
und Mähren nesměla být překládána. Na jistou přechodnou dobu bylo českým 
orgánům nižší administrativní úrovně povoleno ke zprostředkování kontaktu 
v němčině využít pomoci míst bezprostředně nadřízených.
Protože například oberlandrátovi v Moravské Ostravě připadalo, že toto 
„zrovnoprávnění“ obou jazyků nejde dostatečně, byly jazykové zákony 14.září 
1939 zpřísněny. Němčina měla od nynějška u všech dvojjazyč docílila tohoných
textů přednost. Jedna Háchova intervence u Neuratha docílila toho, že toto 
ustanovení neplatilo v místech s čistě českým obyvatelstvem. V přípravné fázi 
dalšího plánovaného upřednostnění němčiny pověřil říšský protektor vládu, aby 
do 31. března 1942 požadovala od všech veřejných zaměstnanců Protektorátu 
zkoušku z němčiny. Další zostření jazykových zákonů vyplynulo ze zaběhnuté 
praxe německých úředníků, kteří pronikli do protektorátní administrativy; 
přijímali korespondenci pouze v němčině. Dvaadvacátého ledna 1941 byla tato 
praxe uzákoněna. Protektorátní úřady, v jejichž čele stáli Němci, vedly svou 
agendu v kontaktu s ostatními úřady, od té doby už pouze německy.“

Tato  norma – předpis velmi nízké právní síly – pouhý oběžník ministerstva 
vnitra, který  „intimoval“, tedy úředně oznámil výnos předsednictva ministerské 
rady, je výstižným dokladem „subordinačního“ postavení  českých  orgánů 
protektorátu vůči  říšským orgánům. Pouhé doporučení říšského protektora 
stačilo k tomu, aby převodové páky českých protektorátních orgánů  vyhověly 
německému konceptu jazykového styku českých orgánů a českých stran s
orgány  Říše  a německými orgány protektorátu. Toto úřední postavení 
německého jazyka velmi připomíná postavení němčiny v Rakousku před 
vydáním prvních jazykových nařízení (Stremayerova nařízení).

Jakkoli byla německá a česká legislativa v Protektorátu velmi roztříštěná  a  
málo přehledná, právní úprava používání německého a českého jazyka – tedy 
                                               
331 Detlef Brandes, Češi pod německým protektorátem, Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 –
     1945,Prostor, 1999, s.195.
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jazyková legislativa, byla velmi podrobná, i když  upravená  taxativním 
způsobem, vedle shora uvedené jediné  obecné  jazykové normy, se další 
jazykové úpravy prováděly formou interních předpisů jednotlivých ministerstev 
a úřadů. Samozřejmě, jako u shora uvedené obecné normy, dělo se tak podle 
přání a pokynů německé „vrchnosti“.

b/ školství

Protože školství bylo základním  předpokladem pro výchovu  v německém 
duchu  a  pro vytváření základů pro znalost německého jazyka, byly podle 
návodu  či  pouhého doporučení z německého „shora“ vydány následující  
školské normy:

1/ vládním nařízením č. 260/ 1939 Sb. ze dne 5. října 1939  o vyučování 
němčině  na českých měšťanských školách byl jako další povinný učební 
předmět  zaveden jazyk německý.

2/ vládním nařízením č. 232/1940 Sb. ze dne 25. ledna 1940 bylo stanoveno,
že vyučování jazyka německého na obecných školách s vyučujícím českým 
jazykem bude zavedeno počínajíc třetím ročníkem vždy, přihlásí-li se pro ně  
aspoň 12 dětí.

3/ vládním nařízením č. 394/1940 Sb. bylo  čl. I.  nařízeno vypustit ze zákona 
č.  226  Sb. ze dne 13. července 1922  slova  „občanská nauka“ a  „výchova“. 

Tentýž článek doplnil  jeho dosavadní znění o větu:  „Na obecných školách   
s českým jazykem vyučovacím je dalším povinným učebným předmětem 
jazyk německý  a  zároveň  bylo zrušeno  vládní  nařízení ze dne  25. ledna 
1940 o vyučování němčině na českých obecných školách.“

c/ železnice a doprava

Užívání jazyků na drahách a ve všech orgánech a zařízeních, ředitelstvích a 
služebnách bylo upraveno výnosem ministerstva dopravy č.j. 72469/1939 ze dne 
28. srpna 1939 vycházejícího  z odst. 21 usnesení vlády ze dne 25. července 
1939 o užívání jazyků v Protektorátu Čechy a Morava. Všechna  ředitelství  drah 
a  všechny  místní  služebny dostaly příkaz říditi  se  tímto výnosem.

Úprava užívání obou jazyků byla provedena podle shora uvedených ustanovení 
obecného „zákona“ o užívání obou jazyků a nemá tedy smyslu opakovat 
doslovně již uvedená ustanovení o  styku  českých orgánů  drah s orgány a úřady 
říšského protektora.
Je ale nutno zmínit specielní ustanovení týkající se označení.
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Označení ředitelství drah a místních služeben na budovách a  v nich,  bylo nutno 
provádět v obou jazycích.

Stejně tak názvy míst na stanicích a zastávkách.  „Pro označení  míst  v 
německém  jazyku  a  způsobu psaní  jest  použíti  „speciálních map“ (1:75.000) 
a „generálních map“ (1:200.000), vydaných bývalým Rakousko-Uherským 
vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni v r. 1910. Bez dalšího přezkoušení 
podle  tohoto  mapového  materiálu  třeba  však  uvésti  ihned německá místní 
jména všude tam, kde není odůvodněných pochybností o německém pojmenování 
a způsobu psaní. Pokud  se  místní jména v mapách zněním a způsobem psaní 
neliší od českých jmen dosud užívaných, zůstanou tato jména prozatím jedině 
v tomto znění a způsobu psaní.“

Všechny vývěsky, tedy i vyhlášky o tarifních vzdálenostech, o cenách jízdného, 
dobách příjezdu a odjezdu vlaků, výtahy z tarifů, předpisy, služební pokyny 
apod. - musely být dvojjazyčné.

„Nájemce  nádražních  restaurací, prodejních stánků, novinových stánků, 
holičských závodů apod. v obvodu  dráhy,  jest zavázati  k tomu, aby všechny 
nápisy, vývěsky, ceníky a podobně, sloužící informaci obecenstva, opatřili 
v obou jazycích.“

V obou jazycích jest vydávati správní nařízení. Sem patří všeobecná nařízení 
určená pro obecenstvo, pro zaměstnance v celku nebo pro  jejich  jednotlivé 
skupiny. Nadto  jest  vydávati  v obou jazycích všechna nařízení a opatření i 
pokud nemají všeobecnou povahu, která  mají význam pro spolupráci 
s německými úřady, zvláště pro provádění dohledu podle. čl. 8 Výnosu Vůdce 
z 16. 3.1936.

Dvojjazyčnost a nevyslovená zásada, že  „německá strana, německé orgány 
protektorátu a německý jazyk“ nikdy nesmějí  dojíti  újmy a  z české strany se 
s nimi musí jednat německy“, vyplývala důrazně i z jinak minuciózního 
ustanovení, že „příslušníky německého  jazyka  jest nutno  oslovovat 
v německém jazyku, že na projevy učiněné v německém jazyku je  nutno 
odpovídat německy.“

„V obou jazycích se dějí všechna oznamování v železniční službě okruhu osob 
individuálně neurčenému. U vlaků s přepravou osob mají průvodčí vlaků 
vyvolávati  hlasitě  a  zřetelně  v obou  jazycích  jména stanic  a  zastávek, dobu 
zdržení, výzvu  k celní prohlídce nebo k přestoupení do jiného vlaku, jakož i 
případná jiná všeobecná upozornění.“

Výjimku z dvojjazyčnosti  činilo  ustanovení podle  kterého, „je-li  však 
nepochybné, že  vyvolávání  v obou jazycích není účelné (např. u zvláštních 
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vlaků objednaných spolky a pod.) , děje se vyvolávání toliko v jazyku osob  pro  
něž  je  určeno).“
To mělo platit i při výzvách k nastoupení do vlaků nebo při jiných upozorněních 
cestujícího obecenstva  v čekárnách  nebo jiných  nádražních místnostech.
Priorita jazyka okupačního byla samozřejmostí - „pokud se použije podle 
předchozích ustanovení jazyka německého (německé nebo české) vedle českého, 
nutno uvésti  napřed znění německé.“

Analogicky bylo toto ustanovení doplněno pokynem o užívání jazyků i v silniční 
autobusové dopravě Protektorátních drah Čech a Moravy. Stalo se tak výnosem 
ministerstva dopravy pro obor protektorátních drah Čech a Moravy ze dne 6. 
září 1940 č. 45.493-VIII/1-40.

Další výjimka z dvojjazyčnosti vyplývala  z ustanovení odst. 2, kapitoly II. 
uvedeného výnosu, totiž, že železniční tarify, knižní úřední jízdní řády i 
s přehlednými mapami, všeobecné  a  zvláštní  podmínky pro stavby, dodávky 
apod. , budou vydávány  v obou jazycích. Oddělené vydání v jazyku  
německém  a  v jazyku českém z důvodu účelnosti je tedy přípustné, jestliže 
řečeného bude použito na území  protektorátu.

V jiných případech, pokud šlo o výjimku z dvojjazyčnosti, bylo nutno vyžádat 
svolení příslušného německého úřadu. Jinak všechny předpisy, statistiky, 
přehledy, výkazy, služební předpisy, instrukce  a  služební  jízdní  řády, musely 
být vydávány v obou jazycích. To se týkalo i jízdních průkazů, legitimací, 
tiskopisů sloužících osobní i nákladní přepravě, kolků, cenin, nápisů, vývěsek,  a 
i všech zařízení v tomto předpisu neuvedených.

Výnosem ministerstva dopravy ze dne 6. září 1940 č. 44.361-11/1-40 bylo 
akceptováno sdělení úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě 
z 21.květba 1940, podle kterého platí shora uvedené odstavce  11.  a  12.  
usnesení  vlády o užívání jazyků  v Protektorátu  Čechy a Morava nejen pro 
písemný a ústní styk s příslušníky německého jazyka, kteří nejsou zaměstnanci 
protektorátu, nýbrž také ve vnitřním styku.
Tímto ustanovením začala být zaváděna opět jako vnitřní úřední řeč 
němčina, byť jenom s příslušníky německého jazyka.

Podobného charakteru byl další výnos ministerstva dopravy ze dne 3. července 
1940, kterým  se  stanovovalo, že  po dohodě s úřadem říšského protektora, se 
musí přípisy orgánů protektorátu adresované obcím v německé správě, 
sepisovat zásadně německy. Byly to samozřejmě dřívější československé obce, 
takže toto opatření mělo výrazně germanizační charakter.
Pro písemný  styk  s úřady Německé Říše a  označování míst ležících 
v Německé říši  mimo Protektorát Čechy a Morava, musela být samozřejmě 
používána němčina, což musel opakovaně připomenout výnos  ministerstva  
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dopravy č. 37.301-II/1-41/, který také zdůraznil, že je nutno pečlivě dbáti 
předchozího usnesení vlády z 28. srpna 1939 č. 72.469/1939, že veškerý úřední 
styk  se  služebnami Německé říšské dráhy se děje v jazyku německém. To 
pochopitelně platilo  i  pro  tiskopisy. 
Stejná zásada platila podle dalšího výnosu z května 1941  i pro písemný styk s 
fyzickými  osobami  mimo území  protektorátu. Tato podání  se  měla 

vyřizovati německo-česky, anebo, žádá-li o to strana, jen německy. 

S určitou změnou bylo upraveno užívání jazyků ve styku s hospodářskými 
organizacemi (výnos ministerstva dopravy ze dne 25. října 1941 č. Kd 2992-
11/1-41), který jednak uváděl seznam všech  vrcholných  organizací řízeného 
hospodářství a dále stanovil, že styku s nimi se užívá výlučně jazyka německého 
nebo německého a českého. Protože se jednalo o  organizace jejichž označení 
nesla ve většině případů spojení  „Českomoravský svaz“  (např. Českomoravský 
svaz pro chmel, slad a pivo) nebo označení  „Čechy a Moravu“  (např. Ústřední 
svaz průmyslu  pro  Čechy a Moravu) – tedy o orgány a organizace ryze české, 
bylo možné i  použití českého jazyka, samozřejmě vedle německého.

Proti těm, kteří těchto nařízení nebudou dbát, bude zakročeno, jak jinak,  
s největší přísností.

Výnos z 10. července 1940 publikovaný jako shora předchozí výnosy ve 
Věstníku ministerstva dopravy, jazykově upravoval tiskopisy na mimotarifní 
jízdní výhody tak, že dosavadní státní znak na železničních průkazkách musel 
být přelepen hnědou nálepkou s natištěným nápisem „Eisenbahnlegitimation“ a 
dosavadní vložka musela být vyměněna  za  novou  v oboujazyčném znění.

Jediným „osvobozujícím“  ustanovením bylo i zde, jak uvedeno i  u obecného 
nařízení, že „ z toho, že strana užila jen jednoho jazyky anebo obou jazyků vedle 
sebe, nesmí ji  vzejíti  žádná  újma.“

V různých oborech správy, ministerstev apod., byly vydávány odborné slovníky,  
které  obsahovaly  specifické výrazy pro ten který obor, aby bylo možno 
vyhovět všem nařízením o dvojjazyčnosti. Např. oznámení  o  takovém  
slovníku vyšlo  i  ve  Věstníku ministerstva dopravy: „železniční správa vydá 
počátkem příštího roku železniční odborný slovník česko-německý a německo-
český, aby umožnila a ulehčila železničním zaměstnancům řádný výkon 
železniční služby se zřetelem k platným jazykovým předpisům, zejména ve styku 
se stranami.“ Stalo se tak vydáváním poučných sešitů „Němčina pro železniční 
zaměstnance“, které začaly být vydávány na podzim 1941 a jak anonce ve 
věstníku oznamovala: „Poučné sešity se hodí svým obsahem zejména pro 
účastníky  cvičných  běhů pro pokročilé a nejpokročilejší; obsahují ale také 
rozhovory, které mají cenu i pro začátečníky. Sešity přinášejí také pokyny a 
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příklady o novodobé němčině; jejich studium můžeme  proto  doporučiti  také 
oněm zaměstnancům, kteří již dostatečně  ovládají  němčinu.“

Věstník oznámil i vydání „Přehledné mapy Protektorátních drah Čech a 
Moravy“, na které byly vyznačeny různobarevně všechny tratě v protektorátu a 
samozřejmě všechny  stanice , zastávky, skladiště, obce a místa byla označena 
dvojjazyčně.

K tomu nutno dodat, že tyto slovníky a dvojjazyčné příručky  byly  po  
listopadovém převratu v r. 1989  a  jsou dodnes,  velmi vyhledávanou pomůckou 
pro překladatele a advokátní kanceláře a jiná pracoviště pracující s německým 
jazykem, zejména pro nedostatek odborných a speciálních novodobých 
slovníků.

Výnosem ze dne 9. května 1940  č. D 23 945-11-1940  byl znovu připomenut 
výnos ministerstva dopravy ze srpna 1939 o povinnosti odpovídat na projevy 
učiněné v německém jazyku zásadně jen německy a že německy je nutno 
oslovovat i  všechny osoby německé národnosti, které jsou ve služebním poměru 
k Protektorátním drahám a dále osoby, které nosí německé stejnokroje, odznak  
NSDAP a jim na roveň postavené a bylo uloženo všem dopravním , pokladním, 
tarifním a přepravním kontrolorům, aby dbali na bezpodmínečné dodržování 
uvedených předpisů.
Ale německá důkladnost a  pruský smysl pro drill a subordinaci narážely nejen 
na český smysl pro humor, averzi vůči nacistům  a  Němcům, ale i  na 
švejkování, které z mnohých německých opatření a nařízení vnucených 
protektorátním úřadům, činily cár papíru. Slavnou se stala poznámka, kterou při 
předávání oběžníku  na konci služby  učinil  pro nastupujícího  kolegu jeden 
železniční zaměstnanec. Na oběžník  vyzývající  k pozornosti  vůči podezřelým  
osobám pohybujícím se po železnici  po atentátu na Heydricha, přičinil 
poznámku. „ V…r  se  na  to  Franto, stejně prdlajs chytneš, sejdeme se večer 
v hospodě na kořale…“

Nové výnosy proto musely opakovat staré příkazy, jako např. výnos ze dne 5. 
Prosince 1940, který upozorňoval na to, že „bylo opětovně zjištěno, že 
služebnám říšských drah (DR) byly opětovně doručeny telegramy v české řeči,“ 
a nařizovalo se proto, aby se to již neopakovalo.

Stejně tak bylo opětovně zjištěno, že „průvodčí vlaků  proti  ustanovením o 
užívání jazyků z r. 1939 
a/ jména nádraží a zastávek , jakož i ostatní pokyny nevyvolávají správně 
dvojjazyčně
b/ nevyzývají cestující dvojjazyčně k předložení jízdních průkazů.“
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Výnos ze dne 13. července 1940 proto vyhrožuje, že pokud po dalším 
důkladném poučení a této výstraze dojde k porušení těchto předpisů, budou 
dotyční zaměstnanci propuštěni ze služby. 

Částka č. 16.  Železničního věstníku  v ustanovení  č. 91. upravila užívání 
jazyků při hlášení v telefonním styku na poštovních vedeních:
Všechny telefonní přístroje železniční správy, denní i noční  telefonní  ústředny 
se hlásí při telefonickém zavolání na poštovních vedeních v místním i 
meziměstském styku jednojazyčně německy, nebo dvojazyčně (nejdříve 
německy, pak česky), např. „Verkehrsministerium - ministerstvo dopravy“, 
„Eisenbahndirektion -  ředitelství drah atd. Německé znění musí být stejně jasné 
jako české. Dvojjazyčné ohlášení ovšem mohlo odpadnout, předejde-li volající 
sám volaný úřad (účastníka) hlášením, z něhož je patrno, v jakém jazyce si 
volající přeje hovořiti.

Výnos ministerstva dopravy  ze  dne  23. července  1941 č. 42.385-II/3-41 
upozorňoval na to, že ve vnitřním služebním styku Česko-moravských drah se 
smí používat zásadně jen dvojjazyčných staničních razítek.

Výnos  ministerstva  dopravy  ze  dne  25. února 1941 č. Kd 349-II/3-41 upravil 
otázku druhu písma pro německý text. I těm, kdo německy znali, činilo problém 
používání gotického písma (fraktury). Ustanovení uvedeného výnosu uvádělo: 
Protože gotické písmo bylo ještě méně známé než  němčina  a  vzhledem k 
nesourodému vzhledu písmen, užívají-li  se  rozličná písma vedle sebe, je nutno 
u každého německého textu užívat písma typu „antikva“.

Výnos  ze  dne 30. září 1941 č. 53.174-II/3-41. upozorňoval, že  na  služebny 
říšských  drah odcházejí  z Česko-moravských drah  přípisy s četnými chybami 
v německých textech. Přednostům jednotlivých služeben bylo proto uloženo, 
aby se příslušnými opatřeními dbalo  na  to, aby přípisy byly psány v bezvadné 
němčině.

Poněkud kuriózní bylo ustanovení, které reagovalo  na  zjištění, že stanice  
ČMD korespondují česky se  stanicemi DR  ležícími na tratích provozovaných  
protektorátními drahami (v obsazeném území Sudet), jakož i to, že služebny 
ČMD  používají dřívější české názvy uvedených stanic. Proto byl k ustanovení 
připojen seznam všech těchto bývalých českých stanic v německém jazyce, aby 
byl vytvořen předpoklad jejich „správného“ označování.

Aby se němčina stala skutečně funkčním jazykem na dráze, byli do vedoucích 
míst protektorátních drah dosazeni němečtí státní  příslušníci  a  výnos  
ministerstva dopravy č. 60.926 – II/41 ze dne 27. října 1841 taxativně uvedl ta 
ředitelství drah  a  odborů  v oboru železniční správy (včetně orgánů poštovní 
správy), která byla vedena Němci. Služební styk od nich a k nim musel být 



240

veden samozřejmě německy. Tento seznam německy vedených služebních míst 
byl pak ještě později několikráte doplňován, např.  výnosem ministerstva 
dopravy ze dne 18.listopadu 1941, výnosem   z 25. listopadu 1941, výnosem  
z 27. listopadu, ze 3. prosince 1941 a  výnosem z 22. prosince 1941, kterými 
byly dosavadní německá  služební místa doplněna  o  další úřady a orgány 
protektorátu, do jejichž vedení  byli dosazeni Němci. 

Výnos ze stejného dne, ale č. Kd 2291-II/1-41/ stanovil dvě zajímavé výjimky:

a/pokud nebylo orgánu protektorátu předem známo, že jde o služební místo, 
odbor, oddělení atp. vedené německým státním příslušníkem, jest povinen, 
nepostupoval-li přesně podle předchozích ustanovení, zjednati na upozornění 
bez odkladu potřebnou nápravu.

b/koncepty, vyřízení atp. předkládají se představenému německé státní 
příslušnosti německy, je-li třeba, německy  a  česky a stejně se vyhotovují.
Pokud jde o výraz „je-li třeba“, upozorňuje se na to, že německého a českého 
jazyka je možno  užíti  tehdy, jestliže je vyřízení určeno české straně, nebo 
jestliže jde o věc, při jejímž zpracování je nutné upotřebení a použití odborných 
výrazů, jejichž přesnou znalost nelze vždy předpokládati  ani  při velmi 
pokročilé jazykové znalosti referentově.

Úřad protektora se snažil se snahou o postupnou germanizaci obsazovat stále 
nižší a nižší úřady a vytlačovat tak český živel, který po vítězné válce měl být 
stejně, tak jako tak, vytlačen z prostoru českých zemí. Nakolik to bylo v rozporu 
s principem autonomie „garantovaným“ shora uvedeným Výnosem Vůdce, je 
zbytečné komentovat. 
„Přirozené“ právo na používání německého jazyka na drahách a nejen na nich 
bylo odvozeno z jedné  až kuriozní příhody, jak je uvedena ve výnosu 
ministerstva dopravy č. Kd 197-11 /1-41/, ve kterém je uvedeno:
Předsednictvo ministerské rady oznámilo nám přípisem  z 22.ledna č. 2655/41 
toto:
„Pan říšský protektor v Čechách a na Moravě sdělil, že určitý okresní hejtman v 
Čechách zaslal jednomu protektorátnímu úřadu  v jisté úřední  věci  dopis 

v německém  jazyku  a  že  tento protektorátní úřad  odpověděl  v jazyku českém 
a mimo to připojil dodatek, ve kterém žádal, aby bylo pro příště ve styku 
s protektorátními úřady postupováno podle odst.  5  oběžníku předsednictva 
ministerské rady č. 18377/1939  ze  dne  19. srpna  1939  (mělo se odpovědět 
česky). Pan říšský protektor upozornil, že takové zjevy znamenají neoprávněné 
zatlačování  německého  jazyka a  nečiní  v žádné formě zadost dnešním 
státoprávním poměrům, které s sebou přinesly  přirozenou  přednost německého 
jazyka  v celkovém území  Německé  Říše a tím také v Protektorátu Čechy a 
Morava; že přes takové  zjevy nelze jen tak přejíti  a že v Protektorátu Čechy a 
Morava stojícím pod ochranou Říše, musí býti vždy dovoleno užíti jazyka 
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německého, že každý musí  míti  právo, aby se vůči němu jazyka německého 
užilo, a že dovolávání  s e předpisů  a  výkladů, které těmto zásadám odporují, je 
pochybené.“

Protože pan říšský protektor požádal, aby o jeho stanovisku  byla  neprodleně  
uvědoměna  všechna  podřízená místa, nařizujeme proto, aby se podle toho 
postupovalo.
Jak je vidět, předpisy, oběžníky, výnosy, fermany a všechny pokyny regulující 
jazykový styk a používání jazyků v protektorátu byly zbytečné, když se nějaký 
český horlivec nebo kolaborant rozhodl použít servilně německý jazyk, bylo 
„povinností“ ostatních, aby  se  mu  v dané  věci  přizpůsobili.

Výnosem ministerstva dopravy ze dne 4. listopadu 1941 č. 59.381-1/2-41 bylo 
vytčeno, že  návštěva  cvičných   běhů němčiny je velice málo uspokojující a že 
mnozí  zaměstnanci  neprojevují dostatečnou horlivost:

„Připomínáme proto znovu všem zaměstnancům, že je v jejich vlastním zájmu, 
aby si osvojili dokonalou znalost němčiny.  Je proto nutno, aby všichni 
zaměstnanci pravidelně navštěvovali cvičné běhy němčiny  a  aby plnili 
požadavky, které jsou na ně kladeny. „
Upozorňuje se na to, že kdo nevykoná zkoušky v termínu od 1.1.1942 do 31. 

března  1942 bude přeložen do výslužby  nebo  propuštěn. Prodloužení lhůty 
nepřichází v úvahu  a  dodatečná (opakovací) zkouška bude povolována jen 
zcela vyjímečně.
Aby  se  zaměstnanci drah mohli dobře cvičit v němčině, usnesla se vláda dne 
22. října 1941  učinit taková opatření, aby se „prohloubila znalost německého 
jazyka již před jazykovou zkouškou“, to znamená, že „pokud  se podle platných 
jazykových předpisů vydává  vyřízení v jazyku německém a českém, vypracuje 
zaměstnanec věc vyřizující návrh vyřízení v jazyku německém nebo v obou 
jazycích.
Pokud se podle jazykových předpisů vydává vyřízení jenom v jazyku německém, 
vypracuje zaměstnanec věc vyřizující návrh vyřízení německy; aby se však 
zabezpečilo, že návrh německého vyřízení je přesný a nepovede k nedorozumění, 
vypracuje  zaměstnanec  věc  vyřizující  návrh  vyřízení i česky, jestliže německý 
jazyk neovládá dostatečně.“

Jak vidno ani na dráze, která byla orgánem přece jen civilním svého druhu, 
uniformami, subordinací a systémem řízení připomínala organizaci vojenskou, 
nebylo jednoduché dosáhnout „německého“ uvědomění, natož nacionálně 
socialistického.
Proto musela přispěchat na pomoc protektorátní vláda, která to jistě neučinila 
z vlastní vůle.  „Železniční věstník“, jak se nově jmenoval  Věstník ministerstva 
dopravy přinesl  dne 5. listopadu 1941 v č. 53 plamennou výzvu  „An alle 
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Bedienstetten  der  Protektoratsbahnen Böhmen und  Mähren“ (Všem 
zaměstnancům Protektorátních drah  Čech a  Moravy):

„Velkoněmecká Říše dokončuje právě boj, jímž se bolševismus, jenž ničí 
veškerou kulturu, se svým židovským, vše rozkládajícím vedením navždy v 
Evropě vyhladí. Všechny kulturní národy Evropy, ba dokonce i bývalé 

nepřátelské státy, poskytují ji přitom vojenskou nebo politickou pomoc. Tím více 
jest zavrženíhodné, stojí-li příslušník Velkoněmecké Říše v tomto boji stranou 
anebo proti Říši. Kdo tak jedná, poškozuje svůj  národ  a svou rodinu, porušuje 
způsobem nejtěžším své úřední povinnosti a ruší slib daný slavnostně Říši  a  
jejímu  Vůdci…“
Samozřejmě, že toto prohlášení, tato výzva – končila řízně nacisticky: „…kdo si 

myslí, že  i  v budoucnosti by mohl  hráti  dvojakou hru a že by se měl zajistit též 
na druhou stranu, klame se,  poškozuje národ  a  rodinu  a  bude napříště 
bezohledně odstraněn.“

Tato přísnost platila i pro jazyková nařízení, pro ně vlastně na dráze především. 
Protože jen jimi se mohla deklarovat sounáležitost českých drah s dráhami 
německými a  tím  i  jejich propojení nejen dopravní a technické, ale také 
jazykové. Tato jazyková jednota  měla  vytvářet  onu sounáležitost českých zemí 
s Říší, kam přece podle shora uvedeného Výnosu říšského kancléře odedávna 
české země „patřily“.
Proto také  výnos  ministerstva dopravy ze dne 17. června 1940 č. Kd 1391-II/1-
40/ intimoval přípis úřadu říšského  protektora  v Čechách a na Moravě z 31. 
května 1940, aby platné jazykové předpisy byly bezvýjimečně provedeny 
nejpozději do 1. července 1940, což bylo později opakováno pro jazykové 
předpisy vydané v době následující. Pochopitelně, nechybělo upozornění, že 
„každé porušení bude úřad říšského protektora stíhat nejostřejšími prostředky, 
případně okamžitý propuštěním odpovědného zaměstnance ze služby.

Protože však nešlo za tak krátkou dobu naučit zaměstnance drah česky, zejména 
ne úřední němčině, byl vydán  dne 11. října 1941 výnos ministerstva  dopravy č. 
Kd 2180-II/1-41/, kterým se přikazovalo těm zaměstnancům drah, kteří mají 
povinnost použít německého jazyka  a nemají jeho dostatečnou znalost, že jsou 
bezpodmínečně povinni, nejsou-li znalí německého jazyka, přibrati  ihned jinou  
osobu, která opatří potřebné překlady. Kdo tak neučiní, bude postižen 
nejpřísnějším kárným trestem. 

V souvislosti  s výše uvedenými  „dvojjazyčnými předpisy“ je  historickým  
paradoxem, že za několik let začne protiněmecká revoluce  v Praze  5. května  
1945 dvojjazyčným hlášením hlasatele Mančala: „Je  sechs hodin“.
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d/ pošta

Sbírkou přepisů, která  upravovala právní stav pošty byl „Věstník ministerstva 
dopravy pro obor protektorátní pošty Čech a Moravy“ (Amtsblatt des 
Verkehrsministerium für den Bereich der Protektoratspost Böhmen und 
Mähren), který byl v r. 1942 přejmenován na  „Poštovní věstník ministerstva 
dopravy a techniky“ (Postamtsblatt des Ministeriums  für Verkehr und 
Technik“)

Ustanovením  věstníku č. 28.951-A/3 z 19.června 1940  ze shora uvedeného 
věstníku bylo zakázáno používání pečetek s vyobrazením státního znaku bývalé 
Československé republiky. Bývalý znak musel být nahrazen menším znakem 
Protektorátu Čechy a Morava.
Ustanoením  věstníku  z téhož dne, ale č. 29.291-A/3 bylo zakázáno používat  
razítka  a pečetě  s označením ČSR  a která  jsou v rozporu  s novou jazykovou 
úpravou  i s heraldickým označením nových  znaků  protektorátu

Ustanovením  věstníku  č. 30.178-A/3 ze dne 25. června 1940 byly odstraněny 
neplatné znaky a nápisy z poštovních pytlů, vozů a schránek, jakož  jím  byly 
odstraněny i úřední štíty a jednojazyčné orientační tabulky. Znamenolo to, že 
poštovní pytle musely být namísto nápisu „POSTES TCHECOSLOVAQUES“ 
nebo „POSTES  TCHECO – SLOVAQUES“ opatřeny nápisem 
„PROTEKRORAT  BÖHMEN  UND  MÄHREN“ a „PROTEKTORÁT  
ČECHY  a  MORAVA“.
Tímto výnosem se nařizovalo i odstranění malého státního znaku bývalé 
republiky ze všech poštovních schránek a poštovních vozidel.

Ustanovením č. 23.292-E/2 z 10. května 1940 byla provedena výměna tiskopisů 
včetně podacích nálepek na cenná psaní, na doporučené a balíkové zásilky, 
tiskopisy jednojazyčné a s označením ČSR byly vyměněny za tiskopisy 
protektorátního charakteru.
Analogicky to bylo učiněno i s výměnou poštovních  a  restantních průkazek. 

Věstníkem ministerstva dopravy pro obor pošty vydaného dne 9. srpna 1940    č. 
43  byla provedena změna úpravy  známek  v první polovině r. 1940 a  vydány 
nové  druhy poštovních  cenin. Tato úprava navázala na předchozí, kterou byla 
provedena úprava známek výplatních a doplatních.
  
Kromě detailních ustanovení jako byla nutnost uvádět název podacího úřadu u 
telegramů adresovaných do Říše jen německy, (jen u česky podaných telegramů 
adresovaných na adresy v protektorátu, mohlo být označení  podávacího 
poštovního úřadu napsáno česky),  nebo  povinnosti  pošty doručovat i zásilky 
s uvedením jen českého označení obce, vyhotovování dvojjazyčných označení u 
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mechanicky rozmnožovaných opatření  a některých dalších poštovních  detailů, 
byly ve shora uvedeném  poštovním věstníku vydána podobná nařízení a 
ustanovení jako tomu bylo ve věstníku drah.

Týkalo se to zejména užívání jazyků ve styku se služebními místy vedenými 
německými státními příslušníky. Podle vydaných ustanovení, byla  zřejmě česká 
rezistence na poště větší než na drahách. V ustanovení č. 784/pres  z 12.6. 1942
se uvádí, že ti zaměstnanci, kteří nedbali nařízení užívat německý jazyk ve styku 
s německými služebními místy, byli potrestáni v disciplinárním řízení snížením 
platu o 25% na tři roky. Pokud by se tak mělo stát i do budoucna, bude se proti 
nim postupovat podle vládního nařízení č. 397 Sb. o kárných opatřeních proti 
politicky nespolehlivým veřejným zaměstnancům.

Stejně tak analogicky jako na drahách byl upraven styk pošty s hospodářskými 
organizacemi pod německým vedením.

.Shora  uvedené  zásady  používání  obou  jazyků  analogicky  platily  i  u pošty, 
jak to stanovil výnos ministerstva dopravy  č. 710-C/1-39.´ze dne 18. září 1939.

Specielní bylo zde ustanovení, že  „pokud bylo v úředním styku se služebnami 
cizích států podle příslušných smluvních ustanovení užíváno pouze jazyka 
francouzského, užije se jej prozatím i nadále.“ (To bylo zřejmě jediné 
ustanovení o možnosti používat  výhradně  cizího  neněmeckého jazyka). 
„Používalo-li  se  pouze  jazyka  českého  nebo  českého  spolu  s francouzským, 
uvede se také jazyk německý.“ Německé služebny měly v takovém úředním 
styku používat pouze německého jazyka. Všechny poštovní služebny musely ve 
styku s Belgií, Bulharskem, Francií, Chorvatskem, Italií, Maďarskem, 
Rumunskem, Španělskem a Švýcarskem používat jenom německého jazyka. 
(jednalo se o státy, které byly v přátelském, spojeneckém, okupačním nebo jen 
lokálním styku s Německem).

Ustanovení o dvojjazyčnosti  byla  v tomto poštovním  předpise  doplněna  o 
specifické ustanovení. „Týká-li se jedno vyřízení osob, z nichž  někteří jsou 
příslušníky jazyka německého  a  jiní  příslušníci jazyka českého, jest užíti obou 
jazyků.“

„Úřední poznámky na poštovních zásilkách, jako např. poznámky o 
nedoručitelnosti, vyjadřují  se  v jazyku německém, jde-li o zásilky  z Říše nebo 
o zásilky podané německými  odesilateli, či  určené německým příjemcům v
Protektorátě.“

I zde existovalo  „osvobozující“  ustanovení, že „při jednáních, výsleších a 
podobných úředních výkonech, kterých se účastní strany nebo jiní účastníci 
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různé jazykové příslušnosti, jest postupovati tak, aby každý účastník mohl 
jednání řádně  sledovati  bez tlumočníka.“

Výjimka o dvojjazyčnosti byla z hlediska  specifičnosti upravovaného předmětu  
u  ustanovení, podle kterého:
„ceniny a prodejné vzorce určené pro styk  s  cizinou vydávají  se trojjazyčně. 
Musí  míti  německé znění na prvním místě, české na druhém a  francouzské na 
třetím místě. Kde to není možné, učiní se zvláštní úprava.“
Výjimkou  z dvojjazyčnosti  bylo  i  ustanovení, že „vzorce  k návrhům a  jiné 
tiskoviny, používané  ve  styku se stranami, tisknou se dvojjazyčně. Jména osob a  
označení  firem  mohou býti  na  přání navrhovatelů tištěny v jednom jazyku.“

Analogická výjimka byla u soukromých záležitostí:
„Používají-li soukromníci poštovních zařízení k propagačním a obdobným 
účelům, má např. při oznámení v úředních publikacích, v propagačních 
vložkách do razítkových strojů, na vývěscích v poštovních zařízeních, na těchto 
zařízeních atd., uvedou se oba jazyky společně, pokud nejsou propagací dotčeny 
zájmy jen jedné části obyvatelstva, buď  německého  nebo  českého. V tomto 
případě užije se  jen v úvahu připadající jazyk.“

Přílohu uvedeného ustanovení tvořil seznam (slovníček) nejběžnějších 
orientačních a  jiných  nápisů  v budovách poštovních úřadů, jako např.:

Wertbriefe                                                   cenná psaní
Einschreibsendungen                                  doporučená psaní
Postlagernde  Sendungen                            poste restante
Postanweisungen                                       poštovní poukázky
Postsparkasse- Einlagebücher                    poštovní spořitelní knížky
Amtsvorsteher                                            přednosta
Spätlingssendungen                                   opožděné zásilky
Fernsprecher                                               telefon

Podobné  jako  u  drah byla ustanovení  jazykových zkoušek u poštovních 
zaměstnanců. Ty byly rozděleny na jazykové zkoušky  všeobecné  a  jazykové 
zkoušky zvláštní, obdobně jako tomu bylo  u  zaměstnanců drah, jejichž zkoušky 
byly diferencovány podle nižších a vyšších zaměstnanců. Účelem „vyšší“ 
zkoušky bylo zjistit, zda-li  úředník ovládá  německou  řeč do té míry, že „jest 
mu možno v této řeči postačujícím způsobem úřadovati.“ Ustanovení  o 
možnosti jednou zkoušku opakovat po 6 měsících a o následcích nesložení 
zkoušky byla stejná jak  u  železničních zaměstnanců – zde navíc existovala 
možnost osvobození od zkoušky předsedou zkušební komise, jestliže mu ze 
služební činnosti bylo známo, že se kandidát bez závad německy dorozumí.
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Tak jako na drahách byla podobná nebo stejná ustanovení  o  překladech a 
dalších nutných opatřeních, dispozicích, úkonech, jako tomu bylo u  drah. U 
obou těchto organizací, německé okupační správě, na rozdíl  od jiných 
organizací hospodářského  a  sociálního charakteru, vyhovovalo jejich centrálně 
– byrokratické řízení s polovojenskou disciplinou. Podobné  to  bylo  u  
ministerstva  vnitra  a  protektorátních bezpečnostních složek (policie,  
četnictvo, vládní vojsko), tam však se jednalo o složky ozbrojené (byť  jen 
lehkými  zbraněmi), u kterých jazykové podřízení bylo poněkud složitější a pro 
nacistické orgány i nebezpečnější.

e/ podnikatelská sféra

Vládním nařízením č. 268/1941 Sb. ze dne 30. dubna 1941  „o jazykové 
úpravě zápisu firem do obchodního nebo společenstevního rejstříku“
bylo stanoveno podle zmocňujícího ustanovení říšského  protektora, že  „firmy 
kupců jednotlivců, obchodních společností a výdělkových  a hospodářských 
společenstev, pokud nepozůstávají jen z vlastních  jmen   osobních anebo 
z neutrálních názvů, smějí být zapisovány do obchodního  nebo společenstevního  
rejstříku  v jazyku německém, jen německém, anebo alespoň také německém. To 
platí  i o firmách již zapsaných“.

Podle § 2 tohoto nařízení „soudům pověřeným vedením obchodních rejstříků 
náleží z povinnosti úřadu přidržovati účastníky pořádkovými pokutami až do 
5000.- k  zachování předpisu § 1 kupci jednotlivci, veřejnými obchodními 
společnostmi a komanditními společnostmi“.

Tato ustanovení platila  přiměřeně  při  změně  společenské smlouvy (stanov) 
akciových společností, komanditních společností na společnosti s ručením 
omezeným a u výdělkových a hospodářských společenstev, při úlevách při 
usnášení některých změn a při používání  názvů některých peněžních ústavů a 
zařízení.

f/vnitro 

Názvy obcí protektorátu a jejích částí v německém jazyce byly  upraveny 
oběžníkem ministerstva vnitra  uveřejněném ve Věstníku ministerstva vnitra 
v Praze  ze dne 17. února 1940 č. 2841/1940-9).  Na základě nařízení  říšského 
protektora ze dne 16.ledna 1940, č. I 1a-32  bylo stanoveno,  že  místní  názvy  
v Protektorátu  Čechy  a  Morava, pokud označení míst se děje v německém 
jazyce,  jsou  stanoveny a uveřejněny v jím vydané knize:
„Amtliches deutsches Ortsbuch für Protektorat Böhmen und Mähren“, ve které 

byla  publikována  všechna místopisná jména obcí v České republice. 
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Podle tohoto oběžníku „německých názvů, které jsou uvedeny v první části, a to 
v levé polovině druhého sloupce, musí ihned užívati nejen všechna německá 
úřední místa, nýbrž  je jich nutno  užívati  i  ve styku s německými úředními 
místy, a musí jich užívati  také  všechny  soudy, státní  a  veřejné úřady (zejména 
také obce), ústavy a podniky Protektorátu, pokud užívají německého jazyka.“

Proto se podle citovaného výnosu ukládá všem podřízeným úřadům a orgánům, 
aby si neprodleně opatřily tento místopis a aby, ve všech případech, kdy užívají 
německého jazyka, užívaly výhradně německých místních názvů, které jsou 
uvedeny v levé polovině druhého sloupce I. části místopisu. Tutéž povinnost 
uloží okresní úřady všem obcím svého obvodu.

Knihu dlužno zakoupiti nebo objednati u tiskárny „Deutsche agrarische 
Druckerei“ Fochova 3, Praha XII za 2,20 RM za kus.

Tam,  zejména v ryze českých oblastech, kde chybělo německé  označení 
(protože se za celá tisíciletí, ani staletí nevytvořilo), bylo uměle vytvořeno. 
Např. v politickém okrese třeboňském ustanovil ministr vnitra podle shora 
uvedeného předpisu německé označení pro obec „Tušť“. Nový úřední německý 
název zněl:  „Schwarzbach.“

Výlučnost  německé  řeči  byla  stanovena  také  v uvádění  názvů  míst  v
adresách zásilek  do  Sudetské župy. 
Stalo se tak oběžníkem ministerstva vnitra č. 48.328/1939 ze dne 12. září 1939: 

„Ministerstvo  vnitra  ukládá  na  základě dopisu  úřadu pana říšského 
protektora ze dne 8. srpna 1939, č. XII K1 1300-0, všem podřízeným úřadům a 
orgánům, ústavům, podnikům, institucím  a  zařízením, aby při všech poštovních 
nebo železničních zásilkách označovaly místo určení, nalézá-li se  v Sudetské 
župě, jen v německé řeči. Zásilky, jichž místo je určeno jinak, mohou být 
vráceny jako nedoručitelné.

Znalost německé řeči u veřejných zaměstnanců autonomní správy  byla 
upravena oběžníkem ministerstva vnitra ze dne 28. října 1940 č. B-3118-18 10-
40-3. 
Podle něj  „řádný běh veřejné správy vyžaduje, aby všichni zaměstnanci a 
funkcionáři autonomní správy  ovládali  pro výkon svého úřadu (své funkce) 
dostatečnou měrou německý jazyk.“

„Pan říšský protektor sdělil dopisem ze dne 23. května 1940, č. I 1 d.677, že 
požaduje, aby každý úředník vyšší služby  a  na roveň  mu  postavený  veřejný 
funkcionář ovládal německý jazyk  ve  slově  i  v písmě tak, aby mohl 
dostačujícím způsobem  vykonávati  službu (funkci)  i v německém jazyce. I  u 
nižších  veřejných  orgánů  požaduje pan říšský protektor  v určitém rozsahu
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dostatečnou znalost německého jazyka. Zároveň  si  pan říšský protektor 
vyhradil  přezkoušení  znalostí německého jazyka  u  zaměstnanců vyšší služby.“ 

To znamenalo, že do 31. března 1942 se musel každý úředník vyšší služby a na 
roveň mu  postavený  funkcionář autonomní správy  podrobiti  jazykové  
zkoušce před zkušebním výborem ustanoveným  říšským protektorem. 
Pokud  neobstál,  mohl  zkoušku opakovat do 12 měsíců. Opětný neúspěch při 
zkoušce znamenal propuštění  z veřejných  služeb, případně pensionování. 
V době před druhým opakováním zkoušky nesměl být zaměstnanec povýšen, ani  
nesměl  platově  postoupit.

V  jazykové úpravě  neúředních projevů, plakátů a publikací  docházelo někdy 
ke  kuriózním situacím. O jedné  takové  se  dozvídáme z oběžníku ministerstva 
vnitra č. 26.518 /1940-9 ze dne 20. srpna 1940: „ministerstvo vnitra bylo 
upozorněno, že jeden z podřízených orgánů povolil v těchto dnech vylepení 
plakátů jisté místní fašistické skupiny, které byly tištěny německy a česky. 
Německo-česká úprava plakátů, vyhlášek a oznámení je přípustná jen pro 
vyhlášky úřední, jako jsou vyhlášky a výnosy říšského protektora, vlády 
protektorátu, vrchních a zemských radů, zemských, okresních a jiných úřadů  a  
také  magistrátů  a  městských správ. Tato úprava je však naprosto 
nepřípustná pro provolání českých politických  skupin  nebo  frakcí nebo 
pro jiná provolání, manifesty a projevy, nemající úřední ráz. Proto 
ministerstvo vnitra žádá, aby provolání, manifesty a projevy uvedeného druhu 
nebyly v německo-české úpravě povolovány ani trpěny.

Doklady pro úřední  důkaz  rodového původu, předtisky pro výtahy z matrik 
byly upraveny oběžníkem ministerstva  vnitra  ze  dne  6. března 1940  č. B-
1055- 31/1-40-2.)
Výtahy z matrik narozených, oddaných a zemřelých, jež se vydávají podle 
citovaného nařízení v českém,  nebo  německém jazyku k úřednímu důkazu 
rodového původu, vyhotoví matrikáři církve římsko-katolické jen za použití 
předtisků, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze.
Předtisků v českém nebo německém znění se použije podle toho, v kterém 
jazyku je sepsán zápis, z něhož se pořizuje výtah.

Zrušením  ustanovení  o  českém jazyku jako státním jazyku  a  jazyku 
prioritním  a  zavedením  němčiny jako povinného jazyka do školství, byly  
z hlediska jazykového  položeny základy tzv.  „konečného řešení české otázky.“ 
Navíc němčina, která  byla úředně  „zrovnoprávněna“ s češtinou, požívala tak 
jako v Rakousku postavení „první řeči“ již z důvodu svého postavení jako řeči  
říšské a řeči okupační – tedy  jazyka  vládnoucí moci, která se netajila 
připravovanou germanizací českého národa. Tyto plány byly vypracovány 
různými  institucemi, jejichž součástí bylo i uzavření vysokých škol a tedy 
způsobení nemožnosti reprodukce inteligence národa  a  jen nutnost ponechat 
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protektorát jako  potřebné průmyslové a hospodářské zázemí pro „bojující a 
vítěznou Říši“, nedovolovala nacistům začít tyto plány uskutečňovat. Ve 
známém akčním programu SdP z r. 1938, který si vytyčil za cíl, že „je třeba 
potlačit český jazyk a je v německém zájmu, aby úplně zmizel“ se předvídalo 
několik etap germanizace a pozvolné  vytlačování  českého  živlu. Tímto 
programem se zabývá  např. Václav Kural v doslovu knihy Johana Wolfganga 
Brügela „Češi a Němci 1918 – 1938“. Jde o tzv. „Memorandum 
Hergl“,(memorandum pro Hitlera, které sepsal v dubnu 1937 liberecký advokát  
Walter Hergl, přesvědčený nacista a později agent Heydrichova  SD). Tato 
jazyková politika se opírala o  šest národnostních zákonů, které čsl. parlamentu 
předložil na jaře 1937  K.H. Frank., kterými  předáci sudetských Němců  chtěli  
dosažením autonomie  rozbít  Československo. To by vytvořilo předpoklady pro  
„nové uspořádání českomoravského prostoru“, jak o něm referoval  K.H. Frank 
v srpnu 1940 Hitlerovi za použití termínů: „úplná germanizace“,  „totální 
vysídlení“, „změna národnosti“, „zásada cukroví a biče“,  „totální deklasování“,  
„rasové prohlídky“, „nejostřejší policejní prohlídky“, ze kterých nejsmutnější a 
nejtragičtější proslulosti dosáhl výraz  „Sonderbehandlung.“ Tyto cíle říšské 
politiky v Čechách deklaruje Frank ještě v dubnu 1944 ! Není divu, že tento 
nacistický „furor teutonicus“ a  nesmírné oběti, které  přivodil  českému národu, 
vedl nakonec  ke zrodu politiky -  vysídlit  německou menšinu  z ČSR.  

Tomu však předcházelo mezidobí, které patří časově do této kapitoly, byť jeho 
konec je názvem i  částečným obsahem další kapitoly této práce. Odsunutí téměř 
4 milionů německých obyvatel  ČSR, tedy i z prostoru  české kotliny a jejích 
pohraničních území bylo v podmínkách historie Střední Evropy, vlastně Evropy 
vůbec, jevem dosud nevídaným. Bylo to vlastně téměř po dvou tisíci letech 
nové stěhování národů. 
Právě ojedinělost této akce spolu se zakořeněností německé menšiny v českých 
zemích byly důvodem procesu, ve kterém se tato otázka řešila nejen 
prezidentem Benešem a jeho spolupracovníky v londýnské vládě, zástupci 
sudetských Němců vedených jejich představitelem Wenzelem Jakschem, 
politiky ze strany Spojenců a také a jak se ukázalo nejdůležitějším činitelem –
domácím odbojem. O této problematice existuje velká literatura, kterou není 
nutno pro potřebu této práce celou citovat a proto se zmiňme, že vedle několika 
dílů pamětí prezidenta Beneše a dalších českých politiků jako Zdeňka 
Fierlingera,332 Prokopa Drtiny 333, Huberta Ripky334, projevů Jana Masaryka335

nebo pamětí Wenzela Jaksche336, Eduarda Táborského337, Jaroslava 
Stránského338, Jaroslava Smutného339 ,Julia Firta 340, Ladislava Feirabenda 341, 

                                               
332 Ve službách ČSR, Díl I, II, Praha 1947, 48.
333 Československo – můj osud, Sv.I, kniha 1,2, Praha 1991.
334 S východem a západem, Londýn 1944 – Československo v nové Evropě, Praha 1945.
335 Volá Londýn, Praha 1945.
336 Europas Weg nach Potsdam, Schuld und Schicksal im Donauraum, Stuttgart 1958.
337 Pravda zvítězila, Praha 1947.
338 Hovory k domovu, Praha 1945 – Odsun Němců z ČSR z hlediska národního a mezinárodního,London 1953.
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Rudolfa Bechyně342, Bohuslava Laštovičky343, Vladimíra Krajiny“344, Václava 
Černého345 díla historiků jako např. Tomáše Staňka346, Radomíra Luži347, Jana 
Gebharta  - Jana Kuklíka348 , od těchže autorů kronika protektorátu349  existují 
pochopitelně různé sborníky dokumentů, uveďme například Jitku Vondrovou350

a v době ještě za bývalého režimu vzbudil velkou pozornost text slovenského 
historika Jána Mlynárika (Danubius) na toto téma351. Budeme mít příležitost o
tom ještě mluvit v další kapitole.

                              

                                               

                                                                                                                                                  
339 Němci v Československu a jejich odsun z republiky, , London 1956.
340 Knihy a osudy, Publishers Sixty eight, Toronto 1974.
341 Politické vzpomínky I-III.,Praha 1996.
342 Pero mi zůstalo,Praha 1945.
343 V Londýně za války, Praha 1961.
344 Vysoká  hra,Vzpomínky, Praha 1994
345 Pláč koruny české, Publisher Sixty eight, Toronto, 1974.
346 Odsun Němců z Československa 1945 – 1947, Praha 1991.
347 The Transfer of the Sudeten Germans, Londýn 1964, V objetí Hitlera, 2006.
348 Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XVa, XVb 1938-45,Paseka, Praha, Litomyšl  2004.
349 Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996.
350 Češi a sudetoněmecká otázka,  1939 – 1945., Češi, Němci, odsun, Academia Praha 1990..
351 Tézy o vysídlení československých Nemcov, Svědectví č. 57/1978.
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                                             ZÁVĚR
                     Konec německé menšiny v českých zemích  

1.1   Odsun (Vysídlení).

Separatistické řešení osudu německé menšiny, které vyvrcholilo tragickou 
mnichovskou kapitolou  československých (českých) dějin, jak je nakonec 
realizovala skupina německých politiků organisovaných v Sudetendeutsche 
Partei (SdP) pod vedením Konráda Henleina a následující pomoc mnoha 
sudetských Němců  nacistickému způsobu řešení české otázky, ne již jen ve 
vztahu k německé menšině, ale v připravované „Nové Evropě“ – přivedlo po 
válce německou menšinu z českých zemí do situace spoluviníka nacistické 
okupace Čech a Moravy, vytvoření ponižujícího protektorátu, ztráty svobody a 
nezávislosti československého státu a nakonec pronásledování a vyvražďování 
statisíců židovských a českých a slovenských spoluobčanů. To vše bylo příčinou 
poválečného řešení jejich osudu tzv. odsunem z území Československa do 
Německa.
Tomuto odsunu ovšem předcházela dlouhá politicko-etnická diskuse, která přes 
faktické vyřešení této otázky pokračuje dosud. Jde ovšem o problém obecné 
moderní historie, či spíše o problém historie menšin v moderní poválečné 
Evropě a s tématem této práce to přímo nesouvisí – jen okrajově. Ovšem, jak již 
bylo v úvodu řečeno, protože  tato práce zpracovává historii jazykového práva v 
českých zemích v celé  šíři či spíše délce, je nutno se zmínit i o konci soužití 
obou menšin, české i německé v prostoru českých zemí. Než přistoupíme k 
výčtu a popisu právních norem, kterým bylo toto soužití ukončeno a na základě 
kterých musela německá menšina české země opustit, zmiňme se o tom, co 
tomuto konci předcházelo. Ostatně jsme to již zmínili na závěr předchozí 
kapitoly spolu se stručným výčtem literatury týkající se tohoto problému. 
Protože jak již řečeno, otázka odsunu není leitmotivem této práce a týká se 
pouze jejího konce, není třeba se zabývat touto literaturou celou. Co však ve 
výčtu literatury pro potřebu této práce nesmí chybět, je stěžejní dílo této 
problematiky, kterým je Cesta k vyhnání od německého historika  Detlefa 
Brandese.352

Nejdříve je třeba si především konec německé menšiny ujasnit terminologicky. 
V anglickém jazyce se hovoří nejvíce o „transfer“, méně o „expulsion“. Polácí 
používají termín „wysiedlenie“ a němci sami používají termín „Vertreibung“. 
Českoněmecká komise historiků se dohodla na tom, že divoká fáze odsunu před 
Postupimskou konferencí se bude označovat jako „vyhnání“ a pozdější 
spořádanější fáze jako „vysídlení“ („vystěhování“).
Je nutno zdůraznit, že otázka vysídlení německé menšiny nebyla záležitostí let 
1944-45, ale že byla diskutována politiky v exilu prakticky od konce první ČSR, 

                                               
352 Detlef Brandes, Cesta k vyhnání, Prostor,2002.
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konfrontována se spojeneckými politiky zejména britskými, se sudetskými 
Němci (především skupinou kolem Wenzela Jaksche) a pak s domácím 
odbojem. A řekněme rovnou, že to byly skupiny odboje, které projevovaly v 
tomto směru nejtvrdší postoje vůči Němcům, byť je dnes tak trochu 
nespravedlivě za autora odsunu považován prezident Beneš. U něj je ovšem 
třeba rozlišovat odpovědnost historickou a politickou, kdy v této své funkci nesl 
odpovědnost i za názory a rozhodnutí druhých, pokud byly realizovány. „ Na 
rozdíl od Kurala a Hanse Lemberga shledávám v Benešových plánech spíše 
kontinuitu od roku 1938 až po rok 1945 a u Jaksche v témž období dvojí 
obrat“.353  Prezident Beneš již v době předmnichovských jednání předložil 
francouzskému vyslanci Lacroixovi mapu, na kterou zakreslil oblasti, kterých 
bylo ČSR ochotno se vzdát. Tyto oblasti – výběžky před pohraničním 
opevněním v západních a severních Čechách obývalo 800.000 – 900.000 Němců 
a za dalšího předpokladu, že by Německo do nich přijalo další milion Němců 
pohraničí byl prezident Beneš ochoten odstoupit. Tento plán, o kterém zanechal 
svědectví nejen Lacroix, ale především ministr Jaromír Nečas, kterého prezident 
Beneš s tímto plánem vyslal do Francie k Léonu Blumovi, se tehdy nerealizoval, 
protože prezident Beneš tehdy tehdy ještě nepochopil, že Hitler svůj dohodnutý 
plán „vždycky žádat více než je možno dostat“ chce dovést až k rozbití ČSR. Dr. 
Edvard Beneš se však tímto plánem v různých modifikacích zabýval během celé 
války; je známa  např. kresba pořízená Jaroslavem Drábkem dnem 31. Ledna 
1939, vyslancem skupiny svých spolupracovníků z Prahy. Kresba publikovaná 
Janem Křenem v r. 1967 obsahuje menší území na jižní Moravě (u Kaplice, 
Nové Bystřice a Mikulova a poté by nová hranice měla být vedena východně od 
Karlových Varů s postoupením větší části území v západních a severních 
Čechách. Celkem chtěl  Dr. Edvard Beneš odstoupit území s celkem 1,4 milionu 
německých obyvatel. Na mapce vedená přerušovaná čára naznačuje, že část 
území měla být odstoupena za výměnu části území pruského Slezska. Tímto 
plánem navázal  prezident Beneš na v naší práci již zmíněné vývody Julia 
Grégra z 80. let 19. století a Rudolfa Bechyně z října 1918 a rovněž na návrh 
československé delegace na pařížské mírové konferenci v r. 1919.354

Největším protivníkem plánů prezidenta Beneše byli  exiloví sudetští Němci. 
Bylo jich v exilu cca 6.000 a jejich počet se měnil. Byli rozděleni do několika 
organizací a skupin podle politické příslušnosti, nejvíce z nich bylo sociálně 
demokratické orientace, kteří v únoru 1939 rozpustili Německou sociálně 
demokratickou dělnickou stranu v Československu (Deutsche 
Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei, DSAP) a 
vytvořili zahraniční organizaci s názvem Společenstvo věrných 
sudetoněmeckých sociálních demokratů (Treuegemeinschaft sudetendeutscher 
Sozialdemokraten). I když se Wenzel Jaksch považoval za hlavního mluvčího a 
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354 Tamtéž,  s. 22.
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z této pozice také s prezidentem Benešem jednal; jeho pozice byla však oslabena 
odporem těch sudetských Němců, kteří nesdíleli jeho projekt všelidové 
sudetoněmecké strany a kterým vadili jeho kontakty s bývalým nacionálním 
socialistou a expřítelem Adolfa Hitlera , Ottou Strasserem. Na druhou stranu W. 
Jaksch se zasazoval o spolupráci s československou sociální demokracií a byl 
rozhodným zastáncem obrany republiky proti Hitlerovi. „Proto jej také 
prezident Beneš několikráte využil jako svého  německého spojence v Anglii, aby 
tam pomohl působit proti henleinovské propagandě jak svědek  „liberální  
československé menšinové politiky.“355 W. Jaksch356 a jeho soudruzi však Dr. 
Benešovi zazlívali skutečnost, že se prezident v posledních měsících jednání s 
Henleinem s ním pokoušel dohodnout na jejich úkor  - na účet demokratických 
Němců věrných  ČSR.
W. Jaksch a ostatní sudetští Němci odmítali plány spojené s vysídlením Němců, 
plánovali tzv. „středoevropskou federaci“ na základě práva sebeurčení, ale 
nezískali pro ni podporu Spojenců. U těch byl stále za hlavního experta na 
Střední Evropu považován Dr. Edvard Beneš a bylo jen pochopitelné, že již z 
pocitu viny za Mnichov, považovali jeho názory za prioritní. Větší problémy 
měl prezident Beneš s  britskými politiky. Ti se neměli k uznání jeho vlády, 
natož pak k vyjádření se k hranicím, které sami pomohli v Mnichově změnit. 
Rigorózní stanovisko v tomto směru měl Foreign office – nevyslovovat se 
závazně ani k předmnichovským, ani k pomnichovským hranicím. Situace 
hranic a tím i budoucího osudu německé menšiny byla komplikována i tím, že 
ani samotní britští politici neměli na věc stejný názor. Tato dělicí čára nešla jen 
mezi zastánci appeseamentu nebo jeho bývalými stoupenci a „přáteli“ ČSR, ale i 
uvnitř obou skupin.357 Otázka diskuse hranic byla na počátku války 
komplikována názorem francouzské vlády, která  odmítala považovat Dr. 
Beneše za hlavu československé exilové vlády. Těmito spory se však dostáváme 
již na půdu obecné historie a mimo téma naší práce. Dodejme jen, že Dr. Edvard 
Beneš na počátku války souhlasil s transferem Němců, ovšem nikoliv celé 
menšiny. Velikost transferované části menšiny byla ovšem stále modifikována, 
pohybovala se mezi polovinou až dvěma třetinami Němců z českých zemí, 
protože vysídlení celé německé menšiny považoval prezident za nemožné. Plány 
vysídlení však stále spojoval s postupem různých částí území, např. uvažoval o 
likvidaci  jazykových ostrůvků ve vnitrozemí, přesun jejich obyvatel do 
pohraničí a  zarovnání hranic postoupením  výběžků na Chebsku, Šluknovsku, 
Frýdlantsku, Broumovsku a Jesenicku. Uvažoval i o posunutí hranic u Moravské 
Ostravy a Břeclavi. O jak složitý problém z hlediska národní psychologie se 
jednalo, napovídá skutečnost, že např. Jan Masaryk byl tvrdě proti vysídlení 
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Němců a považoval to za drsný imperialistický experiment, zatímco domácí 
odboj reprezentovaný organizacemi Petiční výbor věrni zůstaneme (PVVZ), 
nebo Politické ústředí (PÚ) či Obrana národa (ON) postupem války a tím i 
nacistického teroru jen zostřoval  svůj názor na vysídlení (všech) Němců. 
Dokonce se v literatuře o odboji cituje vzkaz  hraběte Zbyňka Bořka 
Dohalského, prostřednictvím kterého udržoval Dr. Edvard Beneš přímý kontakt 
s prezidentem Háchou a protektorátní vládou, Dr. Benešovi, aby se s názorem 
na vystěhování jen části Němců domů ani nevracel, nebo až poté, co si to doma 
s Němci vyřídí.358 Odboj, který zásoboval domov užitečnými zpravodajskými 
informacemi a který nesl hlavní tíhu nacistického teroru a přinášel oběti na 
popravištích, nebyl ochoten trpět jakékoliv ohledy nebo zahraniční taktiku s 
ohledem na zahraniční veřejné mínění ve věci sudetských Němců. Řídil se 
heslem „Němec jako Němec“. „Britský vyslanec Nichols tlumočil v rozhovoru s 
Dr. Benešem 18. září 1942  oficiální stanovisko. Britové uznávají nutnost 
transferu a informovali o tom také Jaksche. Československo mělo mít takové 
hranice, aby bylo vojensky bezpečné a hospodářsky zajištěné. Na tomto základě 
budou také jednat s československým exilem o hranicích. Nichols také Beneše 
ujistil: Angličané jsou rozhodnuti tuto válku dobojovat do všech důsledků a se 
všemi oběťmi. Nemohou však zapomenout na to, že válka vznikla z otázky 
sudetských Němců a že existence Němců v Československu, při strategické 
důležitosti a jakožto složky zabezpečení Evropy proti německé expanzi, jest 
stálou hrozbou, a že proto musí musí být tento problém vyřešen…uznávají proto 
nesmyslnost mnichovského řešení, čemuž dali výraz ve výměně dopisů z 5. 
Srpna. Žádný Angličan by však nedovedl pochopit, že Němci mají být z ČSR 
vystěhováni, ale přitom celé území jimi obývané že by mělo být ČSR 
ponecháno.“ Nichols tedy navrhl, aby česká politická reprezentace sama 
navrhla několik variant řešení otázky transferu a hranic.“359

Na odstoupení všech území, která nejsou nezbytná naléhal i expremiér Dr. 
Milan Hodža. Domácí odboj v důsledku teroru ustupoval od svých prvních 
smířlivějších návrhů z doby před vypuknutím války a které do Londýna přivezl 
prof. Vladimír Klecanda v prosinci 1939. 
Z řady dokumentů je možno citovat z desetibodového plánu E. Beneše k trasferu  
sudetských Němců z Československa z roku 1943360, který postrádá přesnější 
datum. Přináší ho, tak jiné dosud nepublikované dokumenty „Češi a 
sudetoněmecká otázka 1939 – 1945“361 V tomto plánu se uvádí, že hned v 

                                               
358 Politické ústředí hovořilo o tom, že národ se Němcům bude za své útrapy příšerně mstít. „Ten, kdo se proti 
tomuto vypořádání postaví a bude hovořit o humanitě, demokracii, a co tomu řekne cizina, bude okamžitě smeten 
rozlíceným národem.Lidem doma se musí nechat volné ruce pro udělání národního pořádku.Až to bude hotovo, 
jistě si Vás národ  pro politickou a další budovatelskou práci milerád pozve, ale dříve ne, ne ! „ (Detlef Brandes, 
Cesta k vyhnání, Prostor, 2002, s. 38.)

359 Jan Gebhart, Jan Kuklík, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XVb. 1938-1945, Paseka, Praha, Litomyšl 
     2007, s.156.
360 Tento plán byl zřejmě vyhotoven před cestou Dr. Beneše do Moskvy a pravděpodobně předložen i Stalinovi.
361 Jitka Vondrová, Češi a sudetoněmecká otázka 1939 – 1945, Dokumenty, Ústav mezinárodních vztahů, Praha  



255

prvních měsících po pádu Německa budou vykázáni  z republiky (pokud 
nebudou v republice potrestáni) určité kategorie občanů německé národnosti, 
kteří si to pro své chování zaslouží. Tyto kategorie taxativně uvádějí ty Němce, 
kteří byli členy různých represivních organizací, sloužící v uniformovaých 
sborech, byli členy různých organizací a všechny ty, kteří nějakým způsobem z 
obsazení ČSR  hospodářsky nebo finančně profitovali. Nikoli tedy všechny 
Němce.
Obě strany překreslovaly mapy, vytvářely koridory a dokonce jeden z účastníků 
„nových hranic“ prof. Zdeněk Peška se nechává inspirovat turecko-řeckkou 
výměnou obyvatelstva. Postupem doby krystalizuje názor, spolu se pozvolnou 
změnou názoru britské veřejnosti v důsledku utrpení z války, že Německo 
vehnalo své sudetské krajany do situace, ve které by jinak nebyli a že si tedy má 
za ně převzít odpovědnost. Od plánu vystěhovat jen členy Henleinovy strany a 
později, jak uvedeno shora příslušníky a členy organizací a složek podílejících 
se na nacistické represi, se plánovaný počet zvyšoval a bral se stále méně a 
méně  „ohled na Evropu“, tak jak zase Evropa brala stále menší ohled na 
Německo. Jak již uvedeno, i domácí odboj přitvrzoval. Svědčí o tom další 
dokument z uvedeného sborníku, depeše paraskupiny Eva – Clay ze 17. srpna 
1944  informující o protiněmeckém smýšlení českého národa. V dokumentu se 
uvádí: „Protiněmecké smýšlení se změnilo v nenávist…Převládá mínění, že 
Němci se musí vystěhovat a republika bude státně národní bez Němců jako 
politických činitelů. Majetkem Němců uhradí se nesmrné škody a konfiskace 
(krádeže), které napáchali. Je všeobecný názor, že v prvních dnech osvobození 
Němci a zrádci budou potrestáni revolučním soudem lidu, později řádnými 
soudy, neboť mnozí se domnívají, že se po dobu nebezpečí ukryjí. Tisíce 
mučených však volají o spravedlivou odplatu.“362

Válka, její krutost, utrpení a rostoucí nenávist k Německu a Němcům a koncem 
války zprávy o holocaustu, nacistických zvěrstvech v koncentračních táborech 
atd. – to vše odstranilo rozdíly mezi názory na vysídlení a proto bylo nakonec 
všemi akceptováno řešení dohodnuté na konferenci v Postupimi. Jinou otázkou 
zůstalo, jak byl tento „transfer“, jak bylo vysídlení Němců nazváno v 
Postupimské dohodě, proveden. Ale to je již téma pro jinou práci.

1.2.Právní úprava postihu německé menšiny.
Poválečná obnova právního stavu  v osvobozené republice vycházela z dekretu 
prezidenta republiky ze dne  3. srpna 1944 (č.11 Úředního věstníku čsl.) o 
obnovení právního pořádku, který byl publikován ve Sbírce zákonů a nařízení 
republiky československé  uvozený  vyhláškou ministra  vnitra ze dne 
27.července 1945 o platnosti dekretu prezidenta republiky ze dne 3.srpna 1944, 
č. 11 Úředního listu čsl. o obnovení právního pořádku.
                                                                                                                                                  
    ,1994 s. 264 – 265. 
362Tamtéž, s.281.
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V tomto dekretu ústavního charakteru byla vyhlášena  kontinuita  s  právním 
řádem existujícím v ČSR do 29. září 1938. Z právního řádu druhé republiky a 
protektorátu bylo možno  na  přechodnou dobu  používat  jen předpisy, které „se 
nepříčí svým obsahem  znění nebo demokratickým zásadám československé 
ústavy.
Znamenalo to, že nadále platí i jazykové menšinové zákonodárství, které jsme 
popsali v kapitole o čsl. jazykovém právu. To však bylo zakrátko desavuováno 
dalšími zákony revolučního charakteru,  zejména: 
A/ Ústavním dekretem prezidenta republiky č. 33/1945 ze dne 2. srpna 

1945 o úpravě československého státního občanství osob  národnosti  
německé  a  maďarské.
Tímto dekretem (§ 1) bylo stanoveno, že  českoslovenští  státní občané 
národnosti německé nebo maďarské, kteří podle předpisů cizí okupační země 
nabyli státní příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové 
státní příslušnosti československého státního občanství. Ostatní českoslovenští 
státní občané národnosti německé nebo  maďarské , pozbývají československého 
státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.
Tento dekret se nevztahoval na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného 
ohrožení republiky (§ 18 dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 
16 Sb. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o 
mimořádných  lidových  soudech)  přihlásili  v úředním hlášení za Čechy nebo 
Slováky.
Ti  Češi  a Slováci  a  příslušníci jiných slovanských národů, kteří se  v této  
době přihlásili  za  Němce  a  Maďary, jsouce  donuceni nátlakem nebo 
okolnostmi zvláštního zřetele hodnými, neposuzují se jako Němci nebo Maďaři, 
schválí-li ministerstvo vnitra osvědčení o národní spolehlivosti, které vydá 
příslušný okresní  národní výbor (okresní správní komise) p přezkoumání 
uvedených skutečností.
Osobám, které spadaly  pod ustanovení § 1 a které prokázaly, že zůstaly věrny 
Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a 
slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za  její  osvobození, nebo trpěly pod 
nacistickým nebo fašistickým terorem, se  čsl.  občanství  zachovalo.

B/ Dekretem prezidenta republiky  č. 5/1945  Sb. ze dne 19. května 1945 
Sb.o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a 
o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a 
kolaborantů  a  některých organizací a ústavů.
                                                                § 1
1 Jakékoliv majetkové převody a jakákoliv majetkově-právní jednání, ať se týkají 
majetku movitého či nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatná, pokud 
byla uzavřena po 29. září 1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo 
politické  persekuce.
                                                               § 2
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1/majetek osob státně nespolehlivých na území československé republiky dává se 
pod národní správu podle dalších ustanovení tohoto dekretu.
2/za majetek osob státně nespolehlivých se považuje též majetek těmito osobami 
převedený po 29. září 1938, leč by nabyvatel nebyl věděl o tom, že jde o takový 
majetek.
3/národní správa budiž zavedena do všech podniků (závodů) i do všech 
majetkových podstat, kde toho vyžaduje plynulý chod výroby a hospodářského 
života, zejména v závodech, podnicích a majetkových podstatách opuštěných neb 
takových, které jsou v držbě, správě, nájmu nebo pachtu osob státně 
nespolehlivých.
                                                               § 3
Za osoby státně nespolehlivé jest považovat:
a/ osoby národnosti německé nebo maďarské
b/osoby, které vyvíjely činnost,  směřující proti státní svrchovanosti, 
samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti  
a  obraně československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly nebo 
jiné osoby svésti hleděly  a  záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem německé  
a  maďarské  okupanty. Za takové osoby jest např. považovat i členy Vlajky, 
Rodobrany, Úderných oddílů Hlinkovy gardy, vedoucí funkcionáře Spolku pro 
spolupráci s Němci,  České ligy proti bolševismu, Kuratoria pro výchovu české 
mládeže, Hlinkovy slovenské ludové strany,Hlinkovy gardy, Hlinkovy mládeže, 
Národní odborové ústředny zaměstnanecké, Svazu  zemědělství a lesnictví, 
Německo-slovenské společnosti a jiných fašistických organizací podobné 
povahy.
                                                            § 5
Za  státně nespolehlivé jest z osob právnických považovat ty, jejichž správa 
úmyslně a záměrně německému nebo maďarskému vedení války nebo fašistickým  
a nacistickým  účelům.
                                                           § 6
Za osoby národnosti německé a maďarské jest považovati  osoby, které  by při 

kterémkoli sčítání lidu od r. 1929 se přihlásili  k německé nebo maďarské  
národnosti  nebo se staly členy národních skupin  nebo útvarů bez politických 
stran, sdružující osoby německé  nebo  maďarské národnosti.
                                                                   
C/ Dekretem prezidenta republiky ze dne 25. října 1945  č. 108  o  
konfiskaci nepřátelského majetku  a  Fondech národní obnovy  byl  bez 
náhrady konfiskován pro Československou republiku veškerý majetek movitý a 
nemovitý, zejména majetková práva (pohledávky, cenné papíry, vklady, práva 
nehmotná), který ke dni faktického skončení německé a maďarské okupace byl 
nebo ještě je ve vlastnictví:
Německé říše, Království maďarského, osob veřejného práva  a  řady dalších 
právnických osob a politických stran německých a maďarských. Pro naši práci 
ve smyslu  zániku  německé  a  maďarské menšiny v ČSR má význam bod 2 
odst.1, § 1, podle kterého byl konfiskován majetek  fyzických  osob  národnosti 
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německé a maďarské, s výjimkou osob, které prokáží, že  zůstaly věrny 
Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a 
slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její  osvobození nebo trpěly pod 
nacistickým nebo fašistickým terorem.

Je zajímavé, že tento dekret na rozdíl od předchozích č.33/1945 Sb. a 5/1945 a 
následujícího č. 12/1945 Sb. nedefinoval německou a maďarskou národnost
podle přihlášení se k německé nebo maďarské národnosti při sčítání obyvatel v 
roce 1930. Jak uvádí Jan Kuklík363, důvodová zpráva k tomuto zákonu uváděla, 
že se tak stalo záměrně, neboť tento institut měl být upraven „pružnější“ 
instrukcí,  která bude přihlížet ke zvláštním problémům. „Z tohoto důvodu MV v 
prováděcích pokynech zemským a okresním NV dne 24.8.1945 sdělilo, že při 
určování národnosti je třeba přihlížet nejen k údajům „sčítání lidu“ z roku 
1930, ale i z policejních hlášení, z přihlášek do škol, o původu rodičů, o školním 
vzdělání či z užívání jazyků v soukromém životě. Zvláštní pozornost měla být 
věnována účasti ve veřejném životě, zejména členství v politických stranách, 
spolcích, útvarech, organizacích i v národních církvích. Národní výbor, který se 
konkrétním případem zabýval, však neměl vycházet jen z jednoho  z uvedených 
znaků, ale měl hodnotit všechny skutečnosti ve vzájemné souvislosti. Zvláštně 
obezřetně měly národní výbory přistupovat k výsledkům sčítání lidu v župě 
sudetské dni 17.5.1939.“364

Pochyby o definici „němectví“ a „maďarství“ však zůstávaly, jak ukazuje debata 
zachycená v zápisu 68. schůze vlády schvalující text osnovy dekretu o 
konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.365 „…Ministr dr. 
I. Pietor se pozastavuje pak, že dekret neobsahuje definici Němce,resp. Maďara. 
Ministr V.Nosek upozorňuje, že stylizace § 1, odst.1, č.2 je plně přizpůsobena 
ústavnímu dekretu o státním občanství osob německé a maďarské národnosti. 
Ministr dr.I.Pietor namítá pak, že § 1, odst.1, č.3 je stylizován příliš široce a že 
se nedoporučuje jíti zpět až až do roku 1918. Po delší výměně názorů o této věci 
usneseno, že se slova „po roce 1918“ nahradí slovy „v době zvýšeného ohrožení 
republiky“.366

Tato shoda však problém nevyřešila, aspoň pokud jde o odpověď dr. Pietora. 
Především proto, že odst. 3 zákona č. 108/1945 Sb. u „osob fyzických“ neměl na 
mysli Němce nebo Maďary, o kterých výslovně mluvil odstavec předchozího
zákona, kde se u osob fyzických výslovně uvádělo adjektivum „německých“ 
nebo „maďarských“, takže osoby fyzické v odst.3 museli být osoby jiné, 
nejspíše domácí kolaboranti. Takže ministr Nosek nemluvil pravdu pokud 
mluvil o plném přizpůsobení tohoto ustanovení ústavnímu dekretu o státním 
občanství osob německé a maďarské národnosti. Takže slova „v době zvýšeného 

                                               
363 Jan Kuklík, Mýty  a  realita  tzv. „Benešových dekretů“, Linde 2002, s.287.
364 Tamtéž, s.287.
365 Karel Jech, Karel Kaplan, Dekrety presidenta republiky 1940-1945, Dokumenty II,  Ústav pro soudobé dějiny 
     AV ČR, Brno 1995, s.877.
366 Tamtéž, s. 878.
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ohrožení republiky“ nemohla nahradit definování německé nebo maďarské 
národnosti v souvislosti se sčítáním obyvatel v roce 1930, jako tomu bylo v 
předchozích dvou dekretech a poté v dekretu č.12/1945 Sb. Stojíme tedy před 
záhadou, proč dekrety č.5/1945 Sb., č.33/1945 a č.12/1945 definují Němce a 
Maďary podle přihlášení se k národnosti při sčítání obyvatel a proč  dekret č. 
108/1945 Sb. to nečiní a podle ministra Noska se to „nahrazuje“ slovy „v době 
zvýšeného ohrožení republiky“, když tato slova se vztahují na jiné fyzické osoby 
než na Němce a Maďary.
Autor této práce nikde nenašel vysvětlení této rozpornosti zákonů, která není ani 
dnes jen „historickou záhadou“, neboť ji aktualizovaly restituční spory včetně 
sporů revindikačních, jak o tom svědčí i některé ještě probíhající spory 
zastupované autorem jako advokátem. Jedno možné vysvětlení přece ale 
existuje. Zákon č. 108/1945 Sb. postihoval nejrozsáhlejší majetkovou oblast, s 
výjimkou zemědělského majetku se týkal veškerého majetku. Bylo snad 
úmyslem autora dekretu vytvořit pro jeho postižení extensivnější předpoklady 
než u ostatních zákonů ? Vždyť v případě postihu Němců a Maďarů podle 
tohoto zákona se nemusela prokazovat německá nebo maďarská národnost podle 
sčítání obyvatel ! 

Důležitým  ustanovením  v souvislosti  s  provedením vysídlení a jeho právním 
posouzením byla skutečnost, že podle prováděcích pokynů MV z 24.8.1945 se 
dekret výslovně nevztahoval na původní příslušníky Německé říše  (Altreich) a 
Maďarska, kteří jimi byli i bez okupace a jako němečtí a maďarští státní
příslušníci v ČSR bydleli nebo se za okupace sem přestěhovali.
Dekret též nedopadal na osoby, které čsl. občanství pozbyli způsobem, podle 
něhož by jej pozbyli i tehdy, kdyby nebyla ČSR okupována. Jednalo se o 
případy pozbytí občanství naturalizací v cizině, či sňatkem s cizincem nebo 
jeho legitimizací (včetně sňatku s Němcem nebo Maďarem).
Tato dvě ustanovení přibližovala dekret normálnímu právnímu stavu a tak 
snižovala jeho mimořádnost s jakou se jinak takovému stavu vymykal. 

Pro  zajímavost  a  se  vztahem k dnešku uveďme, že v 1995 zamítl Ústavní 
soud ČR   rozhodnutím č. 55/1995 návrh na zrušení dekretu č. 108/1945 Sb., 
který byl jedním z pokusů změnit poválečnou legislativu a rozšířit tak svým 
způsobem  dosah restitučního zákonodárství za hranici roku 1948, a to až k r. 
1945. Jeho rozhodnutí mělo upevnit právní jistotu, ovšem toto rozhodnutí se 
ocitlo v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího soudu republiky Československé 
z 9.11.1945 (tedy devět dnů po nabytí účinnosti  napadeného dekretu), když 
tento dekret č. 108 charakterizoval jako trestně právní:

Dekretem prezidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., byl 
nepřátelům Československé republiky bez náhrady zkonfiskován majetek a 
jeho zatímní správou a rozdělením byl pověřen Fond národní obnovy. Z 
toho plyne, že konfiskace podle citovaného dekretu je trestním opatřením 
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proti nepřátelům státu, jejichž majetek bez náhrady propadá k účelům 
obnovy."367

Protože toto rozhodnutí nebylo do dnešního dne zrušeno, ani nahrazeno jiným 
rozhodnutím, je zřejmé, že výše uvedené rozhodnutí Ústavního soudu zamítající 
návrh na zrušení dekretu, právní jistotu neupevnilo, ale jenom zhoršilo. Je totiž 
zřejmé, a také toho mnozí advokáti využili, když argumentovali tím, že je-li 
tento dekret prezidenta Beneše normou trestně právní, vyžaduje jeho použití 
v praxi příslušný trestně právní rozsudek obsahující důkaz zavinění držitele  
majetku a  samozřejmě  také  naplnění  opravných prostředků podle trestního 
řádu včetně obhajoby a vyvrácení námitky presumpce neviny. Judikatura 
devadesátých let se  nakonec  ustálila na názoru, že  je možné přezkoumávat 
nikoli předpoklady  zařazení držitele majetku pod ustanovení dekretu včetně  
naplnění kriteria německé národnosti, ale pouze formální správnost konkrétních 
konfiskačních výměrů  Okresních úřadů, které pak byly na základě dekretu 
vydávány. Zmiňujeme se o těchto věcech, neboť mají souvislost s dále 
uvedeným výkladem definice německé národnosti, jak ji použily všechny 
dekrety prezidenta Beneše.
Stejného charakteru, jen zemědělského,  byl:  

D/ Dekret  č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 
majetku  Němců, Maďarů,  jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského 
národa, který  podle odstavců: 
1/ s okamžitou platností a bez náhrady konfiskoval  pro účely pozemkové 
reformy zemědělský  majetek ve vlastnictví: 
a/ všech osob německé a maďarské národnosti bez ohledu na státní příslušnost
b/zrádců a nepřátel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti, 
projevivších toto nepřátelství zejména za krize a války v letech 1938 až 1945.
c/ akciových a jiných společností a korporací, jejichž správa úmyslně a záměrně 
sloužila německému vedení války nebo fašistickým a nacistickým účelům.
2/ Osobám německé a maďarské národnosti, které se aktivně  zúčastnily boje za  
zachování celistvosti  a  osvobození  Československé republiky.
3/ za osoby národnosti německé nebo maďarské jest považovati osoby, které při 
kterémkoliv sčítání lidu od r. 1929 se přihlásili k německé nebo maďarské 
národnosti nebo se staly členy národních skupin nebo útvarů nebo politických 
stran, sdružujících osoby německé nebo maďarské národnosti.
Sčítání obyvatel v r. 1930 se tedy stalo základním kriteriem, který pro revoluční 
zákonodárství v r. 1945 určilo, komu bude zabaven majetek, kdo bude zbaven 
čsl. státního občanství  a  nakonec  kdo bude  muset opustit proti své vůli 
Československou republiku.

                                               
367 Sbírka Vážný č. 102.
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Sčítání bylo provedeno na základě zákona č. 47/1927 Sb. o sčítání lidu, který v  
§ 1 určil, že sčítání lidu se bude konat nejpozději do konce roku  1931 a další 
sčítání v obdobích desetiletých.
K vlastnímu sčítání bylo vydáno vládní nařízení č. 86/1930 Sb. podle jehož § 
21 se „národnost zapisuje zpravidla podle mateřského jazyka.  Jinou 
národnost, než pro kterou svědčí mateřský jazyk, lze zapsati  jen tehdy, jestliže 
sčítaná osoba nemluví mateřským jazykem ani ve své rodině, ani v domácnosti a 
úplně ovládá řeč oné národnosti. Židé mohou však vždy přiznat národnost 
židovskou.“
V odst. 2 se uvádí, že „zapsati  se  má  jen  jedna národnost. Přizná-li někdo 
národnosti  dvě  nebo žádnou, zapíše se národnost podle mateřského jazyka.“
Posuzování národnosti podle mateřského jazyka  a  poválečné  konsekvence 
osobní, rodinné, majetkové  a  nakonec  i územní (tzv. odsun)  zařazuje tyto 
události do tématu naší práce; – faktem  ale  zůstává,  že  využití kritéria z          
r. 1930 - přihlášení se k mateřskému jazykovému původu v době, kdy  Adolf 
Hitlera nebyl u moci, v době  kdy Německo bylo Výmarskou republikou, 
s ministrem zahraničí  a  později kancléřem  Gustavem Stresemannem, 
nositelem Nobelovy ceny míru, a kdy  přihlášení se k německé národnosti  
nemělo nic co dělat s nějakými sympatiemi k nacismu nebo fašismu, neboť  o 
těchto ideologiích se  tehdy nevědělo, nebo jen vědělo málo - pro určení 
předpokladu pro zabavení majetku a konečně i  vyhnání ze země, přeložíme-li 
termín  „odsun“  do německého „Vertreibung,“ bylo v rozporu se zásadou 
„contra bonos mores“ (přinejmenším). 
A to ponecháváme  stranou rodiny  s kulturně – historickým  vyznáním 
„böhmisch“, zejména ve šlechtických  kruzích, kde se běžně mluvilo vícero 
jazyky (německy, francouzsky,česky) a o zapsání do sčítacího archu rozhodla 
někdy jenom pouhá náhoda.
Konečně posledním zákonem, který má souvislost s naší problematikou je:  

E/ Ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 4. prosince 1944 o národních 
výborech a prozatímním národním shromáždění č. 18  Úředního věstníku 
čsl., kterému se později dostalo ve svobodné  republice  ratihabice  vyhláškou 
ministra vnitra ze dne 3. srpna 1945 o platnosti  tohoto  ústavního dekretu 
prezidenta republiky. Tato právní norma  konstituovala jako nové orgány státní 
moci,  nejvyšší orgán -  prozatímní Národní shromáždění  a  místní orgány státní 
moci – Národní výbory.
Shora  uvedené  zákony vytvořily předpoklady pro  „odsun“ německého 
obyvatelstva  ČSR  z republiky. Tento akt provedený bez jakékoliv právní 
úpravy, pouze na základě usnesení Postupimské konference spojenců bez 
transformace do čsl. právního  řádu  a  opírající se tak jen o normy nejnižší 
právní síly -  vyhlášky, instrukce atd. místních orgánů moci (národních výborů); 
již  samotnou absencí tohoto právního základu vyvolal  první  otazník nad celou 
záležitostí, která ve shora zmíněném dokumentu spojenců byla nazvána 
„transferem“ a  které se v češtině dostalo nešťastného pojmenování „odsun“. 
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Výrazu spíše technického charakteru, než právního či faktického. V tomto směru 
však výraz  „konvenuje“ absenci právního základu věci. Můžeme samozřejmě 
diskutovat o tom, nakolik je výstižnější německé označení „Vertreibung“ 
(zapuzení, vyhnání) a nakolik se obě označení, české a německé liší od termínu, 
který byl použit v postupimském dokumentu. Vzhledem k tématu této práce jen 
konstatujme, sine ira et studio, že  odsun německého obyvatelstva  Čech a 
Moravy, učinil menšinovou právní ochranu vycházející  ze saint-germainské 
smlouvy zbytečnou, neboť ji  zbavil svého předmětu. S určitou nadsázkou 
můžeme říci, že zbytek německého a maďarského obyvatelstva v ČSR 
menšinovou právní ochranu nepotřeboval, protože za prvé byli tito „zůstatkoví“ 
obyvatelé Čech a Moravy zbaveni politických a občanských práv  a za druhé 
jejich mizivý  počet neumožňoval, aby naplnili stanovené 20% kvórum pro 
působnost menšinové ochrany.
Nakonec po radikální změně, či spíše výměně demokratického právního řádu po 
r. 1948 za  právní  řád  socialistický  a  po  přijetí  „ústavy 9. května“ přestala 
menšinová úprava v ČSR platit vůbec.
Československo se tedy  ocitlo  bez  jakýchkoliv  právních  norem  a  předpisů, 
které by upravovaly  ochranu  národních menšin a po pravdě řečeno, ocitlo se i 
bez národních menšin jako takových.
Po ukončení  války  a  transferu  sudetských Němců zůstává  v ČSR  jen několik 
desítek tisíc Němců, kteří nebyli do odsunu zařazeni. V ČSR  v té  době  sice  
žijí tisíce příslušníků národnostních menšin (včetně příslušníků řecké menšiny 
tvořené exulanty z řecké občanské války), ale proti situaci před válkou je to 
mizivé množství. ČSR se tak stává národnostně homogenním státem a jazyková 
otázka se zdá být „vyřešena“. Tím  spíše,  že  zbylí  příslušníci  německé  
menšiny  jsou  zbaveni politických práv a problémem ČSR se stává  otázka  
spravedlivého vyrovnání mezi českým a slovenským národem.
Ovšem jak historie ukázala a po r. 1945 to byla budoucnost až k dnešní době; 
otázka postihu německého  a  maďarského obyvatelstva  zůstává  stále 
diskutovanou  otázkou  a  poslední volby do Evropského parlamentu dokonce 
ukázaly, že „německá otázka“ ve spojení s údajným nebezpečím, že by 
odsunutá německá menšina mohla vznést majetkové nároky přes tento 
parlament a dokonce jich dosáhnout, učinily z této otázky šikovný nástroj 
v programu a rétorice některých nacionálně  laděných či přímo nacionalistických 
politiků, kteří si u části politických komentátorů a novinářů vysloužili označení 
– národovci. Věc však nelze odbýt jen politickým odsudkem nebo politickou 
nálepkou. To tím spíše, že proti jednoduchým černobílým argumentům typu 
„Benešovy dekrety jsou vyhaslé“ (Miloš Zeman), či „Benešovy dekrety jsou 
základem našeho právního řádu“ (Václav Klaus), již samotná kontradiktornost 
těchto výroků,  ukazuje  na  zmatek a neznalost této problematiky, jaká u 
některých politiků a politických stran panuje (vyhaslé zákony  nemohou být 
základem právního řádu). Ale i nejběžnější tvrzení, že tyto dekrety jsou 
neúčinné, neodpovídá skutečnosti – protože české soudy již dvacet let
projednávají případy, jejichž právní základ je běžně podle těchto dekretů 
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posuzován. Skutečnost, že nejde jen o mrtvé zákony  a  že nejde jen o rozpor 
těchto zákonů s některými základními právními principy – např. s
nepřípustností kolektivního trestu, potvrzuje skutečnost, že mezi jejich 
protivníky se nacházejí i někteří obhájci lidských práv, kteří svoji  zásadovost a  
mravní kvalifikaci pro obhajobu těchto práv osvědčili za bývalého 
komunistického  totalitního režimu, jako je např. známý disident Petr Uhl. 
Ponechme nyní stranou hodnocení  historické, politické  a hodnocení  z 
pohledu lidských práv a věnujme se jen hodnocení z pohledu tématu naší práce 

– jazykového práva.
                               
F/Přihlášení se k německé národnosti jako předpoklad  konfiskace majetku 

bývalých čsl. občanů.
Pro zjednodušení věci se nebudeme zabývat národností maďarskou, ta také 
v celé naší práci nehrála roli, neboť píšeme o historii práva v českých zemích a 
vyjdeme ze skutečnosti, že otázka vymezení národnosti je ve shora uvedených 
konfiskačních dekretech (č.5, 12,) stejná. V případě dekretu č. 108/1945 Sb. 
zůstáváme u pokusu o vyřešení  shora uvedené nesrovnalosti.
Použijeme-li definici německé  národnosti  uvedenou v dekretu č. 12/1945 Sb., 
tak  se  za osobu německé národnosti považuje ta osoba, která se při kterémkoli 
sčítání  lidu  od r. 1929 přihlásila  k německé  národnosti. Nebudeme se zabývat 
další definicí: „nebo se staly členy národních skupin nebo útvarů nebo 
politických stran, sdružujících osoby německé národnosti“, protože toto 
kriterium je již ze zákona nejasné, neboť v zákoně, ani jinde není vysvětleno či 
definováno, co to takové „národní skupiny“ nebo „útvary“ jsou. Nebudeme se 
zabývat ani německými politickými stranami, organizacemi, sdruženími apod., 
protože  toto kriterium  jde  také mimo téma naší práce.

Sčítání lidu, jež  se  jako  základ  pro vymezení národnosti spolu s přihlášením 
k této národnosti, stalo základem pro kriterium „němectví“, se v ČSR konalo 
dne 1. prosince 1930. Sčítací arch podle vládního nařízení č. 86/1930 Sb. byl 
povinen  výhradně  vyplnit   jen  majitel  bytu (již ne nájemce) nebo dospělý 
člen rodiny za všechny  ostatní  dospělé  i  nedospělé  členy rodiny ( nemůže-li, 
nebo nedovede-li to,  vyčká příchodu sčítacího komisaře) a  jak to uvádí odst. 2 
§ 19 tohoto vládního nařízení:  „…sčítací komisař navštíví postupně každý dům  
a každý byt ve svém sčítacím obvodu; při vstupu do bytu  (domácnosti)  vykáže  
se  úřední legitimací.“
Podle  odst.3: „v  obcích, kde se sčítání koná sčítacími archy, převezme komisař 
od majitele bytu nebo dospělého člena jeho domácnosti vyplněný sčítací arch, a 
koná-li se v obci soupis bytů, též bytový list, prozkoumá je v jeho přítomnosti co 
do správnosti a úplnosti na základě osobních výkazů, které jsou po ruce, opraví 
zřejmé omyly nebo nesprávnosti a doplní scházející údaje hned na místě. Kde 
sčítací arch vyplněn nebyl (bytový list), vyplní jej sám podle výpovědi majitele 
bytu nebo  dospělého  člena  jeho rodiny a podle osobních výkazů.“
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Podle § 21, odst.1 „národnost  se zapisuje zpravidla podle mateřského jazyka. 
Jinou národnost, než pro kterou svědčí mateřský jazyk, lze  zapsati  jen tehdy, 
jestliže  sčítaná  osoba  nemluví mateřským jazykem ani  ve  své rodině, ani  v
domácnosti a úplně ovládá řeč oné národnosti. Židé mohou však vždy přiznat 
národnost židovskou.“
Z textu tohoto nařízení je patrné, že je v rozporu se zákonem č. 47/1927 Sb. o 
sčítání lidu, ve kterém se  v  § 3 uvádí: „…sčítání osob civilních i vojenských 
provádějí úřady politické (zemské a okresní úřady) za pomoci sčítacích 
komisařů, jejichž funkce je úřadem veřejným“ (nikoliv tedy majitelů bytů nebo 
dospělých členů jeho rodiny za všechny jak dospělé, tak nedospělé sčítané 
rodiny). Naskýtá se zde otázka, nakolik rozpor mezi vládním nařízením a 
zákonem vyvolává neplatnost takového sčítacího úkonu, když jak známo -  
teorie práva stanovuje podřízenost a soulad normy nižší právní síly s normou  
vyšší právní síly, tak ústava československé republiky stanovila, že „nařízení lze 
vydávat jen k provedení určitého zákona  a  v jeho mezích“.  Bylo tedy vládní 
nařízení extensivním překročením zákonné normy ?  Jestliže ano, pak musíme 
dojít k závěru, že  uvedený  rozpor obou právních norem, zákona a nařízení, 
vyvolává právní  neplatnost absolutní, pak by ovšem takové sčítací úkony byly 
neplatné absolutně. 
Další pochybnosti vyvolává skutečnost, že sčítací archy (tiskopisy) byly 
vyplňovány zákonem nepovolanými osobami (majitelem bytu) či dospělou 
osobou, že tyto dva subjekty je vyplňovali za jiné osoby a tak transformovali 
jejich vůli do archů – ovšem bez jakékoli kontroly. Ta byla ztížena, nebo 
znemožněna i tím, že majitel bytu či dospělá osoba sbíral údaje od ostatních 
členů domácnosti a předával je sčítacímu komisaři bez zákonem stanovené 
odpovědnosti za jejich správnost. Podepisování těchto archů (tiskopisů) 
majitelem bytu nebo dospělou osobou vládní  nařízení  totiž nespojovalo  s
povinností kontroly vepsaných údajů  nebo odpovědností  za jejich správnost. 
Tak to činil zákon č. 47/1927 Sb., který v § 5 uváděl: „každý jest povinen podati 
správně a včasně všechny údaje požadované od něho při sčítání.“
A § 6   zákona stanovoval, že   „vědomě  nesprávné údaje, jakož i všeliká jiná 
úmyslná jednání a opomenutí, kterými se porušuje neb ohrožuje úplnost nebo 
správnost sčítání, trestají se, nejde-li o čin přísněji trestný, politickým úřadem 
(policejní administrativní vrchností) I. stolice peněžitou pokutou až do 10.000.-
Kč, vedle toho nebo místo toho vězením do tří měsíců.“ Tyto sankce však 
vyslovuje zákon a vztahují se na  „každého“, nepochybně tedy i na osoby 
neuvedené v zákoně jako osoby za sčítání odpovědné, na rozdíl od sčítacích 
komisařů, v zákoně uvedených. Jestliže ale, jak jsme již uvedli, vládní nařízení 
zákon „porušuje“, respektive jej překračuje, je „každým“, kdo je povinen zákon 
dodržovat, i majitel bytu nebo dospělá osoba, které contra lege, nebo jen praeter 
legem substituují povinnosti sčítacích komisařů ? Zdá se, že jeden zákon a jedno 
vládní nařízení nabízejí výkladů více, poskytují více nejistoty než jistoty a toto 
vše by pro záležitost odstáté historie  již  nevadilo, jenže, jak tomu je u „pilířů 
novodobé české státnosti“, kterými  mají být  Benešovy dekrety ? JUDr. Jan 
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Müller, bývalý sekční šéf  Pozemkového fondu  ČR, který se tímto problémem 
zabýval, došel k závěru, že sčítací archy vyplněné jinými osobami než sčítacím 
komisařem – právně nikdy nebyly vyplněny  a  všechny orgány státní moci jsou 
povinny k neplatnému právnímu úkonu přihlížet z úřední povinnosti. Neplatnost 
by tedy měla vyplývat z faktu, že nebylo splněno ustanovení zákona, že sčítací 
arch popisný směl vyplnit a podepsat pouze sčítací  komisař ! 

Jinou, a tentokráte ne již formální námitkou, je tvrzení některých odpůrců 
dekretů, že určování národnosti podle mateřského jazyka  je  v rozporu se Saint-
germainskou smlouvou. Saint-germainská mírová smlouva (velká) v čl. 67 
mluví  jako  o  kriteriích vymezující menšiny o předpokladech rasových, 
náboženských a  jazykových (race, language, religion). Předchozí  článek  67 
používá termíny  „etnický“, „náboženský“, “jazykový“. Je-li tedy pojem 
„jazykový“ určen pro definování menšiny (spolu s dalšími uvedenými znaky), 
mohou tedy existovat menšiny jazykové, rasové nebo náboženské, ale může být 
podle jednoho z těchto kriterií definována  národnost ? Ostatně předchozí sčítání 
lidu v r. 1920 vycházející z vládního nařízení č. 592/1920 Sb. rozlišovalo 
menšiny národnostní, jazykové, náboženské a rasové. A podle § 20 tohoto 
nařízení se národnost zjišťovala podle toho, pro kterou se sčítaná osoba 
prohlásila. Nebyla-li odpověď ani po náležitém poučení uspokojivá, pak sčítací 
komisař určil národnost podle mateřského jazyka. Návod pro vyplňování 
sčítacího archu uváděl, že „národností je třeba rozumět kmenovou příslušnost, 
jejímž znakem je zpravidla mateřský jazyk.“ Jestliže se tedy národnost má 
definovat podle kmenové příslušnosti (což zákon blíže nevymezuje) a  jejím 
znakem je  „zpravidla“ mateřský jazyk, pak to znamená, že kmenová příslušnost 
se může vymezovat i podle jiných  znaků (nejen tedy podle mateřského jazyka) 
a jestliže zákon dovoloval, aby dospělá osoba sama udala svoji národnost, pak je 
zřejmé, že jazyk sám, byť mateřský, nebyl rozhodujícím kriteriem pro určení 
národnosti; byl pouze kriteriem pomocným a rozhodoval pouze v případech 
nejasných, kdy se sčítaná osoba sama národnostně neidentifikovala. Shora 
uvedené  vládní nařízení bylo tedy v souladu se Saint- Germainskou smlouvou.

Protože  Saint-Germainská  smlouva, která vytyčila státní hranice ČSR a měla 
ustanovení, které se musely bezpodmínečně stát součástí jejího právního řádu, 
měla závazný charakter pro vznik  a existenci Československé republiky, jsou ta 
ustanovení právního řádu, která s ní jsou v rozporu – neplatná. Tento odklon od 
Saint-germainské smlouvy při určování národnosti byl znám již ústavním 
právníkům první republiky, jako byl např. František  Weyr.368 Z tohoto důvodu 
dochází již zmíněný Jaroslav Müller ve své uvedené úvaze k závěru, že 
„ustanovení vládního nařízení č. 86/1930 Sb. o  sčítání  lidu v r. 1930  
odporující  Saint-Germainské  smlouvě, a tím i ústavě, se jeví jako neplatná od 
samého počátku (vadná ustanovení nikdy nevznikla), zejména tam, kde tento 
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právní předpis hovoří o tom, že národnost se zjišťuje podle mateřského jazyka. 
Absolutně neplatné jsou i ustanovení z neplatných úkonů vzniklé; může jít např. 
o  dotazy sčítacích  komisařů  na  mateřský jazyk, které vedly k určení a zapsání 
národnosti, o vyplněné sčítací archy, vyplňované při sčítání lidu 
v Československu v r. 1930 tam, kde se postupovalo podle neplatných právních 
aktů.“
Z  této polemiky vůči vládnímu nařízení č. 86/1930 Sb. je nejzávažnější 
námitka, že  sčítané osoby, zapsané  ve  sčítacích arších, neodpovídají za údaje 
zapsané jinou osobou, protože jim uvedené vládní nařízení  neumožňovalo, 
nedovolovalo tyto sčítací archy za sebe vyplnit a odevzdat. Tyto sčítané osoby 
se ani nemusely dozvědět, co osoba oprávněná sčítací arch vyplňovat do něj 
uvedla, když  v  tomto  případě ani uvedené nařízení nepřikazovalo, dát sčítané 
osobě do archu nahlédnout, k jakému mateřskému jazyku ji majitel bytu 
(dospělá osoba v bytě se nacházející) nebo sám sčítací komisař, přihlásil. Potom 
je opravdu na pováženou, nakolik  lze považovat za relevantní ustanovení shora 
uvedených dekretů označující osoby německé národnosti za osoby podléhající 
dekretům, pokud se k německé národnosti přihlásily – když o své vlastní vůli 
respektive vlastním jednáním tak nečinily. A konečně, kteří se přihlašovali, ať 
už sami, nebo prostřednictvím jiných osob k mateřské řeči, nikoliv k německé 
národnosti ! Znamenalo by to, že nahlédnutím do sčítacích archů nelze tedy 
potvrdit, které osoby se přihlásily k německé, popřípadě jiné národnosti.

Vystěhování (odsun) německého obyvatelstva charakterizovaného shora 
uvedeným kritériem  „německé národnosti“ nebylo upraveno zákonem, 
nemáme-li na mysli obecná ustanovení Postupimské dohody. Proto také mohlo 
dojít i k tzv. „divokému“ odsunu, který je dnes právem předmětem kritiky.Tato 
problematika je záležitostí historického a politického hodnocení; právního 
z hlediska pohledu na konstrukci dekretů, jak jsme to učinili shora z pohledu 
jazykově-právního.

V souvislosti s divokým odsunem jehož excesy začínají být teprve nyní 
zveřejňovány369 bude nutné se zmínit o dekretu č. 115/1946 Sb. o právnosti 
jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků. Spornost 
tohoto dekretu je diskutována právě s uvedenou diskusí o „zločinech“ z české 
strany na příslušnících německé menšiny. Posuzování tohoto dekretu z hlediska 
tématu naší práce je již na její hranici, bude však vhodné upozornit na to, že 
beztrestnost tímto dekretem stanovená, jako „výraz touhy po spravedlivé odplatě 
za činy okupantů nebo jejich pomahačů“ byla v zákoně omezena, neboť se 
neměla vztahovat na případy, které byly spáchány z důvodů nízkých a 
nečestných, jak na to upozorňuje Jan Kuklík ve shora citované práci. A protože 
jsme došli až k problematice trestání příslušníků německé menšiny, bude 
zajímavé a opět na hranici souvislosti s tématem této práce, že docházelo i 

                                               
369 David Vondráček, Josef Mlejnek, Zabíjení po česku, BVD Praha 2010.
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k tak kurioznímu jevu, že při poválečném trestání Němců  a  českých 
kolaborantů byli postihováni více Češi než Němci, kteří byli urychleně 
propouštěni z vazby  do odsunu, zatímco čeští kolaboranti a zrádci zůstávali 
v českém vězení.370 Uvedenou problematikou se zabývá i americký historik 
českých poválečných dějin  Benjamin Frommer, když uvádí: „…Odsun 
obviněných sudetských Němců nečekaně přispěl k mírnějším rozsudkům 
v případě Čechů. Zatímco po celý rok 1946 opouštělo věznice množství Němců 
zařazených do odsunu, Češi v nich zůstávali a ve vazbě dále vyčkávali na konání 
soudního přelíčení. I po vydání směrnice z března 1946 mohli být stále 
potrestáni podle stejných paragrafů, ze kterých byli Němci vyjmuti. Jak se obraz
typického obviněného stával stále méně německým a více českým, touha 
veřejnosti po potrestání slábla a znechucení nad zneužíváním a protahováním 
případů rostlo. Soudy byly čím dále méně  ochotny odsuzovat Čechy za zločiny, 
kterým Němci díky odsunu unikli“.371

1.3. Zbytek německé menšiny v komunistickém Československu.

Německá menšina byla z velké většiny z  Československa vysídlena po r. 1945. 
Vysídlování (odsun) byl zastavené v r. 1950, stalo se tak stejně jako vysídlení 
bez jakékoliv právní normy, pouze na základě norem nejnižší právní síly, 
příkazů, oběžníků a pokynů k místním orgánům. Jen o rok později bylo 
zastaveno do té doby povolované vystěhování Němců. Podle prvního
poválečného sčítání  obyvatel v roce 1950 zůstalo v ČSR cca 165.000 Němců. 
Mnozí Němci se však ke své národnosti nepřihlásili. Nevysídlení Němci 
pocházeli především z těch, kteří nebyli zařazeni do odsunu, Němci ze 
smíšených manželstvích, prověření antifašisté, kteří se zůčastnili boje za 
osvobození ČSR, Němci židovského původu a vyznání a pak specialisté které 
stát potřeboval. Byli to horníci, odborní průmysloví dělníci, skláři, brusiči a 
malíři skla, specialisté z porcelánek a výroby bižuterie a další, za které nebyla 
náhrada. K vysídlení  těchto odborníků musel být dán souhlas ministerstva 
průmyslu.
Od roku 1948, ač ještě nebylo vysídlení dokončeno, se začaly poměry Němců 
měnit. Bylo upuštěno od jejich diskriminace, začali pro ně platit stejné pracovní 
podmínky jako pro jiné občany ČSR a vysídlování do Německa začalo být 
nahrazováno jejich přemisťováním do vnitrozemí. Porušování normálních 
pracovních podmínek a diskriminace na rozdíl od ostatních pracovníků nemohla 
být dále používána jako forma trestání německých obyvatel, protože mimo jiné 
byla neslučitelná s ustanoveními mezinárodního práva. Zákonem č. 99/1948 Sb. 
z 15.4.1948 o národním pojištění získaly všechny osoby bez ohledu na 
národnost a občanství (tedy i osoby bez občanství) pracující na území ČSR
nárok na stejné dávky z pojištění. Tímto zákonem  se začaly poměry pro Němce 
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v republice zlepšovat, nařízením č. 76/1948 Sb. ze dne  13.4.1948 byl rozšířen 
okruh osob, které měli možnost požádat o vrácení státního občanství. 
Podmínkou bylo, že žadatel neporušil své povinnosti čsl. státního občana, 
nenabyl jiné státní příslušnosti a má trvalé bydliště na území čsl. republiky. 
Žadatel, který nejpozději v den podání žádosti dovršil 14. rok věku, musí 
prokázat svým poměrům přiměřenou znalost českého jazyka. O žádosti o 
vrácení občanství bylo totiž možno rozhodnout do pěti let ode dne, kdy skončila 
lhůta pro podání žádosti o zjištění  zachování čsl. státního občanství podle 
ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., kterou mohl podle tohoto dekretu podat ten, 
kdo se neprovinil proti národu českému  a slovenskému a buď se činně zúčastnil 
boje za její osvobození nebo trpěl pod fašistickým nebo nacistickým jhem. Tato 
žádost musela ovšem být podána do šesti měsíců od počátku účinnosti tohoto 
dekretu. Lhůta podle nařízení č. 76/1948 Sb. tedy na konec předchozí lhůty 
navazovala.Tento předpis se vztahoval i na Maďary. Němci, kteří po podání 
žádosti čekali na její vyřízení, dostávali od ONV osvědčení na základě kterého 
až  do konečného vyřízení  byli považováni za  čsl. státní občany. Vyhláška  MV 
z 25.5.1948 rušila směrnice k provádění dekretu č. 71/1945 Sb. o pracovní 
povinnosti osob, které ztratili čsl. občanství. Ani podle těchto předpisů, které 
uvolňovali tuhý režim  dělající z Němců občany druhé kategorie však ještě 
nezískali volební právo. Stále ještě, i při shora uvedeném uvolnění Němci 
podléhali odsunu, i když prakticky se již odsun neprováděl. Tomu odpovídalo 
další uvolnění – podle vládního nařízení č. 252/1949 Sb. bylo usnadněno 
získávání občanství, když žadatel již nemusel prokazovat přiměřenou znalost 
češtiny nebo slovenštiny a o žádosti o vrácení bylo možno rozhodnout ihned, 
aniž by se muselo čekat  tři roky jako tomu bylo podle nařízení z roku 1948. Za 
těmito ulehčeními byla tehdejší právní politika – vrátit Němcům občanství a 
učinit z nich plnoprávné občany. „V oběžníku ministerstva vnitra bylo jasně 
vysloveno a doporučeno, že…je třeba , aby se celé řízení co možná urychlilo a 
co nejdříve ve věci samé rozhodlo. 372 Dobové politické kurtoasii odpovídal 
pokyn, že urychleně měly být projednány „žádosti příslušníků dělnické třídy, 
kteří se zapojili do budování socialismu“. Spolu s vrácením občanství žadateli 
bylo možno vrátit občanství i jeho rodinným příslušníkům. Ministerstvo vnitra 
muselo ale korigovat postup některých  ONV, které na základě místních poměrů 
a vztahů k žadatelům mnohé jejich žádosti zamítalo. Presumovalo a také tak 
instruovalo místní a okresní orgány, že již samotné podání žádosti je dokladem 
určité přeměny myšlení žadatele a dosaženého stupně „převýchovy“, neboť 
žadatel se chce nepochybně zapojit do procesu výstavby socialismu. Tento svůj 
zájem o „lidská a občanská“ práva Němců dovršilo ministerstvo vnitra 
oběžníkem z 31. března 1950 nazvaný „Zacházení s  osobami německé 
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národnosti“. Jak uvádí R. Petráš373 ,Ministerstvo vnitra uložilo, aby Národní 
výbory Němcům  urychleně vrátily občanství a aby:

- osobám německé národnosti byly ponechány v držbě a užívání i 
spříslušenstvím, zařízením a movitostmi jejich obytné domky, pokud je 
dosud obývají.

-   smlouvy o užívání bytu obývaného osobou německé národnosti, nebyly   
    rušeny leč z důvodu, které netkví v národnosti nájemníka.
-   kde k tomu dosud nedošlo, byly odstraněny různé zákazy návštěv  
    veřejných místností, zábav, lesů a parků  atd. osobami německé 
    národnosti, zákazy používání německého jazyka na veřejnosti a jiná 
    omezení podobného druhu.

Lze si samozřejmě položit otázku, co vedlo komunistický režim ke zmírňování 
antiněmecké politiky. Na tuto otázku neodpovídá ani citovaný autor René Petráš 
a je nutno vycházet z vlastní úvahy. Samozřejmě po pěti letech začaly odeznívat
protiněmecké nálady. V Německu v původní Trizonii  je v roce 1948 provedena 
měnová reforma a v reakci na to dochází v letech 1948 – 49 k první berlínské 
krizi, 7.9.1949 je vyhlášena Spolková republika Německo (BDR) a o měsíc 
později první stát dělníků a rolníků – Německá demokratická republika (DDR). 
Němci v ČSR nepatří ani k jednomu státu, ale je pochopitelné, že by je 
komunistický režim rád viděl na straně dělnicko-rolnického státu. Tak odpadá 
důvod, aby se nadále na ně hledělo prizmatem nacistického státu. Ale restrikce
nepadají najednou – Němci jsou nadále částečně omezeni při užívání jazyka a 
zejména ve školství  a také v sociální oblasti. „Podle zprávy z ledna 1950 bylo 
zjištěno ještě celkem 29 právních norem, směrnic a pokynů v oboru působnosti 
rezortu ochrany práce a sociální péče, jež omezovaly zrovnoprávnění Němců 
nemajících zatím osvědčení o čs.státním občanství.“ 374 Stát ale také podniká 
opatření, které mají zabránit koncentraci Němců v určitých oblastech. Na jedné 
straně  mu proto přichází vhod, že Němci začínají žádat o vystěhování, zejména 
do BRD, kde se rodí tzv. „hospodářský zázrak“, na druhou stranu tím ale 
selhává politika postupné „převýchovy“ Němců – bratrů dělníků a rolníků z 
DDR. Němci také zjišťují, že získané čsl. občanství se stává překážkou pro 
jejich eventuální vystěhování do BRD.  Největší zklamání jim přináší zjištění, že 
nově nabyté čsl.občanství jim nepomůže k vrácení zkonfiskovaného majetku, 
zatímco v BRD, jak se dovídají, takové odškodnění mohou získat. Další 
překážkou v ČSR je pro ně po získání občanství povinnost výkonu  základní 
vojenské služby vykonávané  v Pomocných technických praporech (PTP) jako 
nespolehlivými elementy. Svůj podíl na obecné nespokojenosti Němců s poměry 
v ČSR měl samozřejmě samotný komunistický režim, ale podílela se na ní i 
nižší stupně byrokratické hierarchie – místní orgány a jejich aparát, pro který 
byli Němci stále symbolem okupačního nacistického režimu. V roce 1950 bylo 
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vysídlování (odsun) Němců oficiálně zastaveno, zakrátko ale odcházeli Němci 
individuálně na základě vlastního rozhodnutí.  Tyto odchody byly zpočátku 
podporovány, zakrátko však začal komunistický režim žadatelům bránit, protože 
si vyhražoval absolutní kontrolu, jako všeho co se týkalo kontaktů se Západem.
Komunistická národnostní (menšinová) politika prodělávala ale změny 
diktované momentálími politickými zájmy a také momentální kursem, který 
pochopitelně musel sledovat politiku Moskvy. Tak 29. března 1950
ministerstvo vnitra vydalo výnos o návratu přesídlených Němců do pohraničí. 
Osobám s čsl. občanstvím byla veškerá omezení pobytu zrušena a vztahovaly se 
na ně jen všeobecné ohlašovací předpisy. Zatímco na jedné straně se vydávané 
předpisy snažily ulehčit postavení Němců, zejména odstranit přetrvávající 
diskriminaci, na druhé straně panoval chaos, variabilnost v postupu vůči nim a 
také proměnlivá ideologická třídní politika neboť nebylo jasné, na kterou frontu 
boje o novou komunistickou společnost vlastně Němce zařadit. Nejsložitější 
situace byla v tomto směru v jáchymovském okrese, který byl začátkem 50. let 
strategickou oblastí v souvislosti s těžbou uranové rudy pro sovětský  jaderný  
program.375 Po navázání diplomatických styků s DDR prohlásili představitelé 
ČSR a DDR provedený odsun německého obyvatelstva za „nezměnitelný, 
spravedlivý a definitivně vyřešený.“
Základním problémem ale zůstávala otázka občanství. Do konce roku 1951 o něj 
nepožádalo cca 40.000 Němců. Podle rozhodnutí Spokového ústavního soudu v 
Karlsruhe z 28.5.1952 byli Němci v ČSR považováni za německé státní 
příslušníky a německým žadatelům o tom byla do ČSR zasílána potvrzení.  To 
bylo pravděpodobně důvodem proč byl dne 24.4.1953 vydán zákon č. 34/1953 
Sb., který kolektivně udělil občanství všem Němcům se stálým bydlištěm na 
území státu, kteří doposud občanství nezískali. Občanství bylo tedy uděleno ex 
lege bez projevu souhlasu osoby, která je takto získala. „Osoby německé 
národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle dekretu č. 
33/1945 Sb. a mají bydliště na území Československé republiky, stávají se 
československými občany, pokud československého státního občanství nenabyli 
již dříve.“ 376  Mnozí Němci ovšem odmítli občanské průkazy převzít.                                                                                                       
Podle Tomáše Staňka377 při sčítání obyvatel v roce 1950 žilo v ČSR v roce 1950 
165.117 Němců, z nich mělo 13.564 cizí státní příslušnost, 39.209 
československou a 98. 832 žádnou nebo spornou, v období 1950 až květen 1953 
získalo 50-60.000 občanství ČSR, podle zákona č.34/1953 Sb. získalo během 
jednoho roku 51.427 občanství a 1.758 je odmítlo. BRD ovšem všem Němcům 
přiznávala vlastní občanství, takže vznikl problém dvojího občanství, který 
přinášel komplikace čsl. úřadům v dalších letech. Pokračující „hospodářský 
zázrak“ BRD pochopitelně zvyšoval atraktivitu této země v očích zbývajících 
Němců v ČSR, později v ČSSR a vedl je k vystěhovávání do ní. Tomáš 

                                               
375 Tomáš Dvořák, Těžba uranu versus očista pohraničí, Soudobé dějiny 12, 2005, č. 3-4, s. 626-671.
376 §1 odst.1 zákona č.34/1953, jímž některé osoby nabývají čsl. státního občanství.
377 Tomáš  Staněk, Německá menšina v českých zemích 1948 – 1989, Praha 1993, s. 103.
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Staněk378 uvádí, že v letech 1950 až 1961 se vystěhovalo  celkem 24.715 osob, 
když předtím v rámci tzv. operace „Link“ do konce roku 1950 odešlo do BRD 
dobrovolně 13.308 Němců a to mimo státem organizovaný odsun. Ministerstvo 
vnitra evidovalo v roce 1956 celkem 55.000 nevyřízených žádostí o 
vystěhování. Jejich vyřizování se urychlilo v druhé polovině 60. let a v roce 
1968. Stále se zvyšující rozdíly v ekonomické a životní úrovni mezi svobodným 
státem jakým byla na sociálně tržním hospodářství založená Spolková republika 
Německo a státem s upadající socialistickou plánovanou ekonomikou učinily 
nakonec ze západní části Německa, kam byli původně Němci odsunováni z 
trestu, zemí vytouženou a trestem se nakonec stalo nepovolování vystěhování do 
ní v individuálních případech. Ještě pozdějšími osudy tohoto zbytku německého 
obyvatelstva spolu s dalšími  národnostními menšinami na území českých zemí 
se zabýval Jiří Malenovský ve  své úvaze „The status of national groups in the 
ČSFR“.379

1.4. Potřebuje Česká republika jazykový zákon ?
V padesátých letech v době nejtužšího komunistického totalitního režimu kromě 
již uvedeného zbytku německého obyvatelstva a malé řecké menšiny na severní 
Moravě, se cizinci v ČSR a později v ČSSR objevují sporadicky, ponejvíce jako 
turisté, žijí v ní cizinci jako partneři českých občanů, cizí studenti nebo 
příslušníci diplomatických misí a jejich rodinní příslušníci.
Tato situace se začíná  měnit  v 70. letech, kdy  se  v ČSSR objevuje stále více 
příslušníků  vietnamské  menšiny a  v menší míře  i  příslušníci národů  z Asie  
a Afriky, jakožto  důsledek  spolupráce  a  pomoci  tehdejšího  komunistického 
režimu  tzv. osvobozeneckému boji národů  Afriky  a  Asie.  Cizí  studenti  z
rozvojových  zemí  přicházejí  do  ČSSR  stále ve větším počtu na  studie, mnozí  
zůstávají  v zemi spojeni  rodinnými  svazky  s českými  a  slovenskými  
občany.
Tato situace  se  radikálně mění po listopadu 1989, kdy příslušníků 
národnostních  menšin  v ČR mnohonásobně přibývá.  Volné hranice, stoupající 
životní úroveň, vzrůstající  kriminalita,  vznik politických a vojenských 
krizových situací v zemích zbavujících se komunistických, levicových a 
extrémně pravicových diktátorských režimů, jakož i  nástup 
fundamentalistických islámských režimů a střet demokratických zemí s nimi –
přivádějí do  ČSFR a později do ČR skutečné politické uprchlíky, jakož i 
běžence, kteří se za uprchlíky vydávají. To  se  střetává  s dalším fenoménem 
těchto let – s přípravou vstupu ČR  do EU.
Množící  se  počet příslušníků nových národních  menšin  vyvolává naléhavou 
otázku – potřebuje  ve třetím tisíciletí za současné  situace Česká republika 
právní úpravu ochrany menšin a  s  tím spojenou  úpravu jazykového práva ? 

                                               
378 Tomáš  Staněk, Německá menšina v českých zemích  1948 – 1989, Praha 1993, s.95.
379 Felix Ermacora, Hannes Tretter, Alexander Pelzl, Volksgruppen im Spannungsfeld  von  Recht und Souveränit 
in Mittel-und Osteuropa, Sborník příspěvků, Braumüller, Wien, 1993.
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S tím je spojena i otázka, potřebuje ČR právně upravit postavení českého jazyka 
jako jazyka úředního, prioritního  a  státního ?  Je třeba poskytnout ochranu 
příslušníkům nově vzniklých národnostních menšin ? Tyto otázky mimo jiné si 
položili poslanci českého parlamentu  Zdeněk Klanica, Miloslav Kučera, 
Květoslava  Čelišová, Pavel Kováčik, Václav Exner a  Alena Svobodová  a  
doporučili  dne 13.8. 1999  Poslanecké sněmovně schválit návrh „Zákona  o  
jazyce  České republiky“ v tomto znění:
                                                   
                                                   § 1

(1) Účelem zákona je stanovit rámcová pravidla pro používání a ochranu češtiny 
jako jazyka České republiky. Podrobnosti upravují zvláštní zákony a právní 
předpisy vydané k jejich provedení.

(2) Stát vhodnými prostředky zajišťuje a podporuje výchovu v českém jazyce, 
jeho rozvoj a vhodné užívání a usiluje též o rozvoj studia českého jazyka na 
území jiných států

(3) Užívání jazyka občany, kteří tvoří národnostní nebo etnické menšiny, 
upravují zvláštní zákony.

                                                   § 2

Čeština je jednacím jazykem orgánů zákonodárné, výkonné a soudní moci, 
Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky a užívá se jí zejména v 
řízení před soudy, před správcem daní a ostatními orgány státní správy a orgány 
územní samosprávy, jakož i před orgány zájmové samosprávy a před dalšími 
právnickými osobami, pokud jim zákon svěřuje rozhodování o právech a 
povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

                                                  § 3

(1) Čeština je vyučovacím jazykem v předškolní výchově a při vzdělávání v 
základních, středních a vyšších školách a na vysokých školách.

(2) Ustanovení předchozího odstavce není na újmu vyučování některých 
předmětů v cizím jazyce ani zřizování cizojazyčných škol a uznávání dokladů o 
ukončení všech stupňů a forem vzdělání na školách cizích států podle 
mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

viz zejména čl.2 odst.2, čl. 87, odst.1, písm.d/, čl. 97 a 98 Ústavy České 
republiky

                                                  § 4
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(1) Čeština je služebním jazykem v ozbrojených silách České republiky, pokud 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví něco jiného.

(2) Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije při mezinárodní činnosti 
ozbrojených sil, vykonávané se souhlasem Parlamentu České republiky.

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo užívat ve styku s mužstvem 
ozbrojených sil neznalým služebního jazyka také jeho mateřského jazyka.

                                                 § 5

(1) V češtině se zejména:

a) vyhlašují zákony a jiné právní předpisy a mezinárodní smlouvy o lidských 
právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána.

b) označují orgány veřejné moci, orgány územní samosprávy, právnické osoby 
rozhodující podle zákona o právech a povinnostech fyzických a právnických 
osob, kulturní a vědecká zařízení, podniky, banky a další právnické osoby 
zřízené na základě zákona, nebo jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je stát 
nebo obec,

c) uvádějí názvy obcí (měst) a jejich částí, veřejných prostranství a jiné domácí 
zeměpisné a místopisné názvy v České republice,

d) uskutečňuje vnitrostátní vysílání rozhlasových a televizních programů a 
zvukových nebo obrazových informací, provozovaných na základě zákona nebo 
licence udělené podle zákona,

e) poskytují informace o podmínkách pro přijímání vkladů a poskytování úvěrů 
a o dalších bankovních obchodech a službách,

f) koná obchodně veřejná soutěž pro veřejné zakázky a uzavírají smlouvy k 
jejich provedení,

g) vydávají výpisy z matriky.

(2) Kulturní a vědecká zařízení, podniky, banky a další právnické osoby 
uvedené v odstavci 1 písm. b) a e) mohou v odborném a obchodním styku a v 
publikační činnosti v potřebném rozsahu užívat též jiných jazyků.

(3) Zastupitelstvo obce může v souladu se zákony a jinými právními předpisy 
vydanými k jejich provedení obecně závaznou vyhláškou pro svůj územní obvod 
stanovit, za jakých podmínek a na kterých místech lze k označení veřejnosti 
přístupných prostor a vnitrostátních hromadných dopravních prostředků, k 
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reklamním účelům a k jinému informování veřejnosti použít vedle češtiny též 
cizí jazyk.

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. d) se nepoužije na hudební díla, na rozhlasové a 
televizní vysílání ve slovenštině a na rozhlasové a televizní vysílání určené do 
zahraničí, jakož i na vysílání provozované na území České republiky na základě 
mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

                                                § 6

Češtiny se používá v písemných informacích a v reklamě v hromadných 
sdělovacích prostředcích, mají-li význam pro život, zdraví, majetek, bezpečnost, 
životní podmínky, životní prostředí a jiná zákonem stanovená práva nebo 
povinnosti anebo právem chráněné zájmy fyzických a právnických osob, 
zejména v informacích, včetně návodů a záručních podmínek, o léčivech, 
potravinách, výrobcích a službách.                  

                                                § 7

Smlouvy uzavřené fyzickými a právnickými osobami a jiné právní akty, které 
jsou v České republice podle zákona předmětem soudní nebo jiné právní 
ochrany nebo které ke své platnosti nebo výkonu vyžadují rozhodnutí nebo 
povolení státního orgánu nebo zápis do zvláštního rejstříku nebo které podléhají 
daňové nebo poplatkové povinnosti nebo jsou předmětem vkladu do katastru 
nemovitostí, musí být sepsány v češtině; je-li původní vyhotovení smlouvy v 
cizím jazyce, musí k nim být připojen úředně ověřený překlad do češtiny.

                                             

                                                § 8

(1) Tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů upravujících 
právo každého, kdo neovládá češtinu, na tlumočníka v řízení, jehož je 
účastníkem, před soudy, jinými orgány, které rozhodují o právech a 
povinnostech fyzických nebo právnických osob, a před notářem, jakož i právo 
neslyšících na tlumočníka českého znakového jazyka a znakové češtiny při 
vyřizování úředních záležitostí.

(2) K pracovní smlouvě uzavřené s cizincem, který neovládá český nebo 
slovenský jazyk a jemuž bylo uděleno povolení k zaměstnání podle právních 
předpisů České  republiky , musí být, jestliže o to požádá, připojen úředně 
ověřený překlad smlouvy do jeho mateřského jazyka.
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                                                    § 9

Používání češtiny v mezinárodním styku, při jednání v mezinárodních 
organizacích a při uzavírání mezinárodních smluv se řídí mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Bude užitečné převzít do této práce i samotnou důvodovou zprávu, ze které jsou 
patrny úmysly zákonodárce a motivy, ze kterých při koncipování návrhu zákona 
vycházel:

D ů v o d o v á z p r á v a

Používání a ochrana češtiny ve všech oblastech státního a veřejného života jsou 
v platném právním řádu v podstatě upraveny na uspokojivé úrovni. Právně 
zabezpečen je též jazykový kontakt osob neznalých češtiny (popř. slovenštiny) v 
úředním jednání se všemi státními a veřejnými institucemi.

Smyslem předloženého návrhu proto není zavádět nová opatření k používání a 
ochraně češtiny, ale rámcovým způsobem kodifikovat platné právní normy a 
zvyklosti založené v historickém vývoji tak, aby se v koncentrované normativní 
podobě zdůraznil morální, politický a právní příkaz zachovávat a rozvíjet 
češtinu jako jeden ze základních prvků české kulturní identity.

Jazykové právo občanů České republiky, tvořících národnostní a etnické 
menšiny, je zakotveno v čl. 25 Listiny základních práv a svobod a v Rámcové 
úmluvě o ochraně národnostních menšin, vyhlášené pod č. 96/1998 Sb. 
Podrobnější mezinárodněprávní ochranu v této oblasti poskytuje též Evropská 
charta č. 148 pro regionální a menšinové jazyky. Právní ochrana menšinových 
jazyků tvoří z hlediska češtiny jako státního jazyka samostatnou problematiku, 
proto se přenechává zvláštní úpravě.

Návrh také neupravuje užívání liturgických jazyků, používaných při 
náboženských obřadech, neboť registrované církve a náboženské společnosti 
jsou oprávněny svobodně určovat své náboženské učení a obřady a vydávat i k 
tomuto účelu vnitřní předpisy [§ 6 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/1991 Sb., 
o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských 
společností].Předkládaný návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami podle 
čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky. 

S jeho prováděním nebudou spojeny zvláštní nároky na státní rozpočet.

K § 1 :
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Deklarace češtiny za státní jazyk České republiky je nesporná. V činnosti 
veřejných institucí i právnických a fyzických osob při vyřizování úředních 
záležitostí a ve všech veřejnoprávních i základních soukromoprávních vztazích 
se čeština používá a označuje jako jazyk úřední, jednací, služební, vyučovací, 
smluvní, pracovní, národní, mateřský aj.

Návrh zákona předpokládá existenci podrobnějších ustanovení ve speciálních 
zákonech a prováděcích právních předpisech, a to jak těch, které jsou v současné 
době platné a účinné, tak těch, které budou vydávány zejména v souvislosti s 
přizpůsobováním českého právního řádu evropskému právnímu systému (právu 
Evropské unie vytvořenému na základě Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské 
smlouvy)

Stát a jeho orgány jsou povinny zabezpečovat rozvoj češtiny, a to nejen na 
území České republiky, ale též ve vztahu k cizině. V tomto ohledu se odkazuje 
na Evropskou kulturní úmluvu, která byla vyhlášena pod č. 290/1990 Sb., a je 
pro Českou republiku závazná od 1.1.1993. Podle čl. 2 písm.b) má Česká 
republika v rámci možností usilovat o rozvoj studia svého jazyka, dějin a 
vzdělanosti na území druhých smluvních stran a poskytovat občanům těchto 
smluvních stran možnost k provádění tohoto studia na svém území.

Jazyky národnostních a etnických menšin v České republice požívají zvláštní 
ústavní ochrany, nejsou však státními jazyky.

K § 2 :

Ústava ani běžné zákony neobsahují jednotnou terminologii pro označení 
státních orgánů a ostatních orgánů veřejné moci. Užívají se pojmy orgány státní 
moci, tj. zákonodárné, výkonné a soudní (čl. 2 odst. 1 Ústavy), správní úřady (čl. 
79) a orgány veřejné moci (čl. 87 odst. 1, písm. d/). Ústavními orgány jsou též 
Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97), Česká národní banka (čl. 98) a územní 
samosprávné celky (čl. 99).

Orgány státní správy jsou definovány zejména ve správním řádu č. 71/1967 Sb. 
Pojem územní samospráva je použit v čl.79 odst.3 a čl. 99 až 105 Ústavy ČR. 
Používání češtiny orgány zájmové samosprávy a dalšími právnickými osobami 
je stanoveno, jen pokud rozhodují o právech a povinnostech fyzických a 
právnických osob ve smyslu § 244 odst.2 o.s.ř. a příslušných zákonů.

Pro označení češtiny používané v jednání a řízení před uvedenými orgány se 
stanoví jednotný pojem "jednací jazyk" (srv. § 33 zák. č. 182/1993 Sb., o 
Ústavním soudu, a § 18 odst. 1 jednacího řádu pro soudy č. 17/1992 Sb.).

K § 3 :
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Uskutečňování výchovy a vzdělávání v češtině je zakotveno v § 3 odst. 1 
školského zákona v úplném znění č. 258/1996 Sb.

Ustanovením odstavce 2 se čelí neorganickému vytváření cizojazyčných škol 
bez státní ingerence a zachovává se možnost zřizovat cizojazyčné školy na 
základě mezivládních dohod. Uznávání dokladů o ukončení základních, 
středních a vysokých škol jiných států se zajišťuje dvojstrannými i 
mnohostrannými mezinárodními smlouvami, např. Úmluvou o uznávání studií a 
diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu, vyhl. 
pod č. 77/1990 Sb. Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikaci) 
upravuje § 89 a 90 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.; uznávání 
rovnocennosti a nostrifikaci vysvědčení vydaných zahraničními základními a 
středními školami upravuje vyhl. č. 385/1991 Sb.

Kromě toho se např. podle § 1 odst. 6 vyhl. č. 10/1997 Sb., upravující přijímání 
cizinců ke studiu na středních školách zřizovaných státem, vyžaduje, aby ředitel 
školy ověřil znalost češtiny uchazečů o toto studium. Podle § 7 odst. 2 vyhl. č. 
187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhl. č. 
48/1998 Sb., se v češtině skládá zkouška, kterou se prokazuje odborná 
způsobilost k provozování silniční dopravy.

K § 4 :

Toto ustanovení, včetně práva mužstva na mateřský jazyk, je na základě 
kodifikačního principu převzato z § 3 odst. 1 branného zákona v úplném znění č. 
331/1992 Sb. Pojem ”mužstvio” je obsažen též ve vládním návrhu zákona o 
průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých 
právních poměrech vojáků v záloze (!9 odst. 1), ve spisovné češtině je 
souhrnným názvem pro vojíny.

Ze striktního používání českého služebního jazyka jsou možné výjimky 
v případech stanovených závaznými mezinárodními smlouvami (např. pro 
užívání vzdušného prostoru České republiky) a ústavně připuštěných aktivit 
ozbrojených sil v mezinárodních vztazích.

K § 5 :

V tomto paragrafu se příkladmo uvádějí nejběžnější případy obligatorního 
používání češtiny.

Vydávání Sbírky zákonů v češtině je upraveno v § 6 zák. č. 545/1992 Sb., o 
Sbírce zákonů České republiky. Vzhledem k bezprostřední závaznosti 
mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 
Ústavy je třeba stanovit, že rovněž tyto smlouvy se oficiálně vyhlašují v češtině 
(popř. spolu se zněním v některém z autentických jazyků).
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Povinnost označovat veřejné instituce uvedené v § 2 a § 5 odst. 1 písm. b) 
návrhu v češtině je mimo jakoukoli pochybnost. Na veřejné označování 
podnikajících soukromých fyzických a právnických osob se vztahuje ustanovení 
odst. 3 návrhu, přičemž je třeba respektovat mj. též ustanovení § 8 a násl. 
obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., upravující právo na obchodní jméno. 
Právnické osoby uvedené v odst. 2 jsou často v pravidelném a rozšiřujícím se 
styku se zahraničními subjekty. Je proto logické připustit, aby v nezbytném 
rozsahu vedly korespondenci, vydávaly publikace apod. v příslušných cizích 
jazycích.

Všeobecně platí, že na vlastním státním území se jména obcí, veřejných 
prostranství, řek apod. označují státním jazykem (popř. zároveň též jazykem 
národnostní menšiny) . Dvojjazyčnost nebo vícejazyčnost je v některých 
případech (např. v rekreačních nebo příhraničních oblastech) vhodná pro 
označení veřejně přístupných prostor (obchodních domů apod.), v hromadných 
dopravních prostředcích, při veřejných reklamách a různých informacích 
určených veřejnosti. Není však žádný obecně uznávaný důvod pro to, aby se 
uvedená označení prováděla jen v cizím jazyku bez českého znění. Protože jde o 
místní záležitosti, navrhuje se zmocnit obce, aby tyto otázky regulovaly 
vlastními obecně závaznými vyhláškami [odst. 1 písm. c) a odst. 3 návrhu], a to 
samozřejmě jen v souladu se zákony a jinými právními předpisy vydanými 
k jejich provedení )§16 zákona o obcích č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).

Ustanovení odst. 1 písm. d) a odst. 4 návrhu vycházejí ze zásad zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání [§ 9 odst. 2 
písm. c)], a ze zákonů ČNR č. 483 a 484/1991 Sb., o České televizi (§ 2) a o 
Českém rozhlase (§ 2). Navrhované ustanovení se samozřejmě nevztahuje na 
hudební díla, na vysílání určené do zahraničí a na vysílání, které se uskutečňuje 
na základě mezinárodních smluv. Provozovatelé rozhlasového a televizního 
vysílání jednají svobodně a nezávisle. Do obsahu vysílání lze zasahovat pouze 
na základě zákona a v jeho mezích (§ 4 zák. č. 468/1991 Sb.). Vzhledem k 
rozmanitosti a měnící se aktuálnosti programů a informací nelze tyto meze 
stanovit přímo v zákoně. Už platné citované ustanovení § 9 a rovněž navrhovaná 
úprava proto umožňuje, aby podíl českého programu a tím meze cizojazyčných 
programů, popř. jinak zachování smyslu a cíle zákona - ukáže-li se to potřebné -
zabezpečila vláda svým nařízením (na základě čl. 78 Ústavy ČR a zmocnění v § 
1 odst. 1 návrhu).

Povinnost zahraničních bank a jejich poboček informovat ve svých provozních 
prostorách písemnou formou v češtině o podmínkách pro přijímání vkladů, 
poskytování úvěrů a dalších bankovních obchodů a služeb je stanovena v § 11 
zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zák. č. 16/1998 Sb.
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V § 65 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek v úplném znění č. 229/1996 
Sb. se stanoví, že zahraniční osoby, které se účastní soutěže se zahraniční účastí, 
jsou povinny své námitky a návrhy podávat v češtině.

V § 32 odst. 1 vyhl. č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu 
o matrikách, ve znění vyhl. č. 52/1993 Sb. se stanoví, že matriční výpisy se 
vydávají v češtině, i když jsou matriky vedeny v jiném jazyce. Pravidla o 
užívání českých jmen a správném přechylování ženských příjmení patří do 
oblasti pravopisných zásad kodifikovaných Ústavem pro jazyk český Akademie 
věd České republiky.

K § 6 :

Toto ustanovení zahrnuje např. ochranu spotřebitele podle § 11 stejně znějícího
zákona v úplném znění č. 34/1996 Sb. a ve znění zák. č. 110/1997 Sb., podle 
něhož písemné informace o prodávaných výrobcích a poskytovaných službách 
musí být v češtině. Rovněž potraviny balené ve výrobě, určené pro tuzemské 
spotřebitele, musí obsahovat předepsané údaje v češtině (§ 6 odst. 4 zák. č. 
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích). Užívání češtiny se dále 
upravuje např. v § 12 odst. 3 zák. č. 22/1997 Sb., který stanoví technické 
požadavky na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví osob nebo přírodní 
prostředí, v § 46a zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích, ve znění zák. č. 149/1998 
Sb., a v § 1 odst. 6 vyhl. č. 49/1998 Sb., o jízdních řádech a organizaci 
celostátního informačního systému o jízdních řádech.

K § 7:

Se změnou právního řádu vyvolanou transformací české ekonomiky je spojeno 
značné zvýšení uzavíraných smluv podle občanského a obchodního zákoníku, 
především se zahraničními subjekty. Pro případ sporů, k jejichž rozhodování 
jsou příslušné české soudy a jiné orgány (např. rozhodci), je důležité, aby takové 
smlouvy byly uzavřeny v češtině nebo aby už v době jejich uzavření v cizím 
jazyku bylo pořízeno jejich ekvivalentní (autentické) české znění. Stejná zásada 
se navrhuje pro smlouvy, k jejichž platnosti se vyžaduje rozhodnutí nebo 
souhlas státního orgánu (např. podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o 
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák. č. 210/1993 Sb.) 
nebo které k výkonu potřebují zápis do zvláštního rejstříku (např. podle § 509 
obch. zák. o výkonu licenční smlouvy).

K § 8 :

Toto ustanovení se vztahuje na každého, kdo prohlásí, že neovládá češtinu (ve 
smyslu čl. 37 odst.4 Listiny základních práv a svobod); lze se ho domáhat 
zejména v řízení před soudy (§ 18 jedn. řádu pro soudy č. 37/1992 Sb aj.), před 
správními orgány (§ 31 odst. 5 spr. řádu v analogii s obč.soud. řádem aj.) a před 
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notářem (§ 69 notářského řádu č. 358/1992 Sb.). V ostatních případech, tj. mimo 
správní nebo soudní řízení nebo řízení před notářem, je věcí zainteresované 
osoby, aby si tlumočníka zabezpečila sama.

Užívání českého znakového jazyka a znakované češtiny je upraveno zákonem č. 
155/1998 Sb., o znakové řeči.

V České republice je na základě povolení u českých zaměstnavatelů 
zaměstnáno velké množství cizinců, kteří neovládají češtinu (nebo slovenštinu). 
V zájmu právní jistoty a předcházení sporům a k zabezpečení perfektnosti 
smlouvy pro případ sporu se navrhuje stanovit, že na žádost cizince, který 
neovládá český nebo slovenský jazyk, musí být k pracovní smlouvě připojen 
úředně ověřený překlad do jeho mateřského jazyka. Cizincem se rozumí jak cizí 
státní příslušník, tak bezdomovec (podle § 1 odst. 3 zák. č. 123/1992 Sb., o 
pobytu cizinců na území republiky, v platném znění).

K § 9:

Stanovení oficiálních a pracovních jazyků pro mezinárodní styky a pro uzavírání 
mezinárodních smluv je věcí mezinárodních dohod (viz ustanovení čl. 9 a 33 
Vídeňské úmluvy o smluvním právu, vyhl. pod č.15/1988 Sb.). Např. v nařízení 
Evropského hospodářského společenství č. 1 o úpravě jazykové otázky tohoto 
společenství se stanoví, že úředními a pracovními jazyky orgánů společenství 
jsou jazyky všech členských států, pokud nesdílejí jazyk jiného členského státu.

Návrh zákona byl rozeslán poslancům  jako tisk  319/0  dne 17.8. 1999  a  vládě  
k zaujetí stanoviska byl zaslán  dne 16.8.1999. Organizační výbor projednání 
návrhu zákona doporučil dne 16.9. 1999 a navrhl přikázat  návrh k projednání 
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. První čtení zákona 
proběhlo dne 2.11.1999  na  17. schůzi poslanecké sněmovny. Návrh zákona 
projednal i Petiční výbor. Nakonec byl návrh zákona po obecné rozpravě na 22. 
schůzi poslanecké sněmovny ve 2. čtení zamítnut.

K návrhu tohoto zákona  proběhla  v poslanecké sněmovně velká diskuze, ve 
které zazněly rozličné názory, které se dají rozdělit do několika skupin:

1/ někteří poslanci zdůrazňovali potřebu uzákonit postavení českého jazyka jako 
státního, stejně jako tomu bylo za  první republiky. Poukazovali na skutečnost, 
že např. zákon o francouzském jazyce č. 94/665 ze 4.8.1994 konstatuje ve svém 
čl. 1, že jazyk francouzský je základním prvkem individuality a dědictví Francie.  
Jazyk a tomu odpovídá  i  vyznění této práce byl v českých dějinách skutečně 
prvkem či nositelem národní integrity, v tomto směru se jeho postavení
v dějinách skutečně podobalo jazyku francouzskému. Francie na rozdíl od 
homogenních českých zemí sevřených pohraničními horami v českém kotli, byla  
státem, jehož území se  nevázalo na  jednotné  teritorium. V 15. století např. 
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bylo  Vévodství Burgundské větším územním celkem než Francie a rozsáhlé 
državy ve Francii  byly ve vlastnictví  anglických králů (Normandie, Guyenne, 
vévodství  Aquitánské, Gaskoňsko) a celé území dnešní Francie se zcelilo  až  za 
Ludvíka XIV., kdy Francie získala na Anglii poslední  ztracené území, Pas de 
Calais. Na rozdíl od českého jazyka však francouzština nikdy nebojovala o svoji 
existenci, vždyť právě na anglickém dvoře, který vlastnil většinu francouzského 
území se hovořilo francouzsky, nehledě na četné příbuzenské svazky mezi
francouzskými a anglickými králi, nehledě na ty anglické krále, kteří vládli i ve 
Francii. Protože francouzština ztratila své postavení   prioritního diplomatického 
jazyka  a cítí se  ohrožena angličtinou, je  pochopitelné, že přijala i zákon na 
ochranu svého jazyka. V českých dějinách však pojmy „jazyk“ a „národ“ 
splývaly a ne nadarmo je český jazyk tak procítěně spojen se svojí hymnou, 
kulturou a nakonec i politickými dějinami. Zmiňuje se i o tom Petr Pithart ve 
své knize  nedávno vyšlé knize „Devětaosmdesátý“, kde  vysvětluje  počátek 
převratu v r. 1989 symbolikou českých dějin v postavách  zabitých studentů 
Špíny (Filosofská historie 1848), Opletala (1938) a Martina Šmída (1989), kteří 
se stali symbolem odporu. Hesla jako „Národ sobě“, „Pravda vítězí“, „Pravda a 
láska zvítězí nad lží a nenávistí“ vyšla  z politiky a jejich českost motivovala  
hybatele českých dějin. Je  třeba  zákonem chránit tuto symboliku, je nutno 
postavit český jazyk pod ochranu zákona z důvodů politických, jako na 
Slovensku, kde zákon na ochranu  slovenského jazyka zcela zřetelně má chránit 
slovenštinu před maďarštinou. 

2/Celá  tato  práce  je  o  sporu, či  spíše  zápasu českého jazyka s jazykem 
německým a ještě v předchozí  kapitole  jsme popisovali češtinu tak potlačenou 
a poníženou ve své existenci, že při jiném válečném výsledku světové války, by 
nepochybně zanikla. I když němectví je stále přítomno, zejména v myšlení 
některých  nacionalistických  politiků  jako  nebezpečí  číhající (Benešovy 
dekrety), jeho  skutečné  potenciální nebezpečí je nulové, a to i z pohledu 
jazykového. Je paradoxem, že v době kralující  angličtiny  a  masového  ústupu 
německého  jazyka  jako komunikačního prostředku  s cizinou  a  cizinci 
v zemi, jsou jazykové příručky a slovníky vnucované odborníkům v době 
německé okupace, jak je to popsáno v předchozí kapitole, mnohdy jediným 
zdrojem odborné terminologie v různých oborech, především však 
v terminologii právně administrativní či byrokratické. Český jazyk tedy 
politickou ochranu před svým „životním“ nepřítelem nepotřebuje, protože vzdor 
tvrzením některých politiků, jej již neohrožuje. 

3/Potřebuje však ochranu faktickou před „světovým nepřítelem“ všech 
národních jazyků –angličtinou ? To bylo  námětem  řady poslaneckých 
vystoupení. Zde však nejde o problém český, a již vůbec ne o problém politický. 
Není pochyb o tom, že angličtina se stane v budoucnu univerzálním 
dorozumívacím jazykem a nahradí v tomto směru všechny dříve vymýšlené 
umělé jazyky, které měly spojit svět jednou řečí, včetně dávno mrtvé latiny. 
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Vždyť  mezi  vysokoškoláky  a „internetovou generací“ již takovým 
„esperantem“ je ! Musí  angličtina nahrazovat i taková slova, kde má český 
jazyk zažité a hezké ekvivalenty ? Musí slovo „premiér“ nahradit výrazy jako 
„ministerský předseda“ nebo „předseda vlády“ ? Musí „diskont potravin“ 
nahradit jejich jednoduchý prodej ? Musí „catering“ nahradit prosté zásobování 
? U některých slovjsou anglické termíny výstižnější, např. „VIP“ je svoji 
zkratkovitostí rozhodně  lepší než „významné osobnosti“ , nehledě na to, že je 
převážně používáno v mezinárodním prostředí,  a slova „software“  a„hardware“ 
ani  českými  výrazy  nahradit nelze.  Naproti tomu používání řady výrazů je  v
cizím jazyce zbytečné. „Ubytování“ namísto „Zimmer frei“, „prodej“ namísto 
„for sale“, „nájem“ místo „leasing“ jsou výrazy rozhodně přirozenější a 
nepotřebují cizí ekvivalent. Je  vhodné však cizí výrazy zakazovat zákonem, byť 
jen zákonem na ochranu  českého  jazyka ? Není to možné z několika důvodů. 
Takový zákaz by totiž nebylo možné sankcionovat, již z důvodu našich závazků 
v EU  a  vstupu  do  světa. Není to možné  ani  s ohledem  na  pohyb  cizinců  
v zemi, pro které jsou takové a další nápisy srozumitelné na rozdíl od českých. 
A s postupem doby bude nejen vítězit angličtina, ale bude ubývat i příslušníků 
starší generace, kterým  cizí  nápisy vadí a na druhé straně bude přibývat 
mladých lidí a lidí středního věku, pro které budou samozřejmé. Je to patrné 
zase na příkladu Francie, která se nejúporněji brání pronikání  angličtiny  a  
vzniku tzv. „franglais“, ač se v historii  ( po obsazení Anglie Vilémem 
Dobyvatelem r. 1066)  francouzština na vzniku moderního anglického jazyka 
podílela. Zatímco ještě před několika lety ve Francii  číšník běžně odpovídal 
„D´accord“ (jistě, určitě), dnes je slyšet jen „O.K.“

4/ Je zbytečné vést diskuzi i o tom, je-li lepší  pro  jazyk  izolovanost či  
působení vnějších vlivů. Praha před druhou válkou proslula jako lokalita, kde se 
mluvilo „nejčistší němčinou“. Bylo to proto, že malá německá menšina v Praze 
žila na německém ostrově v českém moři, a neměla takovou příležitost se 
obohacovat o nová slova. Zůstala takovou v dílech Franze Kafky, Maxe Broda, 
Franze Werfela, Gustava Meyrinka, Rainera Maria Rilkeho, Felixe Wetsche  a 
dalších členů tzv. „Pražského kruhu“. Vytvořila si tím památník nejen pro sebe, 
ale i pro své autory a pražské Židy, kteří se naprostou většinou stali obětí 
holocaustu. Čeština  byla možná ostrovem, spíše souostrovím v Rakousku, dnes 
je však  jen členem rodiny malých evropských národů ohrožených jazykovým 
„multinepřítelem“ – americkou angličtinou. V tomto boji nemůže zvítězit, může 
však svoji existenci prodloužit a  v kulturní sféře  přežít, protože je 
nenahraditelná a jedinečná. Tak jedinečná, že je tato jedinečnost pro svět 
nesdělitelná. Dokáže snad angličtina vyjádřit  výrazy: „boty, botky, botičky, 
botinky“ ? Může se někdo v angličtině „přiopít“ ? Nebo potom „připočůrat“ ?  
Kdyby Karel Čapek psal anglicky, byl by možná světovým spisovatelem, ale 
nikdy by nenapsal, jak se voda naučila od lidí mluvit:  „voda zvoní, cinká,ševelí, 
zurčí a bublá, šplouná, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, burácí, řve, ječí a hřímá, 
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sténá a vzdychá a směje se, hraje na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, 
zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti a žalu.“

Je  třeba takový jazyk chránit zákonem ? Bylo  by hezké, kdyby to bylo možné, 
ale není. Jazykový zákon tedy nemůže češtinu chránit, ale jen samotná ochrana 
není smyslem jazykového zákona. Jestliže čeština přežila onu dobu 
jiráskovského  „temna“, přežije i nástup světové angličtiny. Vždyť přežila i 
nacistickou okupací, která byla sice krutější než rakouský „žalář národů“ a 
přežila ji dokonce s vydáním tak nádherného svědectví o své existenci jako je 
kniha (či spíše bible) „Chrám a tvrz“.  Vězme, že ji napsal český Němec, nebo 
německý Čech  Pavel  Eisner, že ji napsal jako Žid potopený v ponorce v moři 
protektorátu v úkrytu, aby nemusel do transportu.

Jiným problémem je potřeba ochrany menšinových jazyků a tím národních 
menšin. V tomto směru má před sebou ČR dvě možnosti. Americkou a 
kanadskou. V Americe jak známo se americký národ vytvořil a průběžně vytváří 
jako v tavicím kotli (melting pot), když pohlcuje příslušníky národnostních 
menšin  a  jen  některé (např. čínská)  si  udržují jakýsi svéráz.  Kanada 
ponechává  a  podporuje  menšiny  v jejich národním  svérázu  a  je výrazně 
multikulturní. V ČR  není zatím tato otázka jasná a její řešení se odehrává nejen 
na  ministerské  úrovni, ale především v politickém boji za účasti veřejnosti a 
médií. V poslední  době  dokonce  za účasti tak nebezpečných forem, jako je  
extrémní  pravicový a levicový nacionalismus a dokonce i nacistické 
provenience. 

Vláda svůj názor  na předložený zákon  vyjádřila ve stanovisku, které  bylo  
prezentováno  ve sněmovním tisku č. 319:

S t a n o v i s k o
vlády k návrhu zákona o jazyce České
republiky (jazykový zákon) 
(sněmovní tisk č. 319)

Vláda na jednání své schůze dne 15. září 1999 projednala a posoudila návrh 
zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) (sněmovní tisk č. 319) a 
vyjádřila s tímto návrhem  n e s o u h l a s . 

Vláda je toho názoru, že předložený návrh zákona je koncepčně chybný a není 
dostatečně propracován a jeho případné přijetí by pro jeho neprovázanost s 
právním řádem způsobilo při aplikaci jednotlivých právních předpisů, které 
předmětnou problematiku upravují, závažné obtíže. Vláda je přesvědčena, že 
stávající úprava používání a ochrany českého jazyka jako jednacího jazyka v 
úředním styku, případně vyučovacího nebo služebního jazyka, obsažená v 
jednotlivých právních předpisech, odpovídá současným potřebám. 
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Kromě toho vláda upozorňuje na to, že předložený návrh zákona obsahuje řadu 
nedostatků, například: 

a) obsahuje proklamativní a deklaratorní ustanovení, která do zákona nepatří a 
jsou pro svoji nenormativní povahu nadbytečná a zavádějící, případně překračují 
i rozsah působnosti vnitrostátní právní normy. Tato připomínka se týká zejména 
vymezení úkolů státu vhodnými prostředky zajišťovat a podporovat výchovu v 
českém jazyce, dále zajišťovat a podporovat jeho rozvoj a vhodné užívání a 
usilovat o rozvoj studia českého jazyka na území jiných států (§ 1 odst. 2),

b) zavádí duplicitní právní úpravu některých skutečností, které jsou již v 
platném právním řádu České republiky upraveny (například stanovení češtiny 
jako vyučovacího jazyka na školách (§ 3), které je dostatečně upraveno zákonem 
č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných 
škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákonem č. 564/1990 
Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
stanovení češtiny jako jednacího jazyka orgánů zákonodárné a soudní moci (§ 
2), které je upraveno například zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny, nebo užívání češtiny jako služebního jazyka (§ 4), 
uzavírání smluv, zápisy do zvláštního rejstříku (§ 7), případně duplicitně 
upravuje některé skutečnosti v samotném návrhu zákona, například výčet 
organizací(§5),

c) provádí nepřípustně nepřímou novelizaci některých zákonů a vyhlášek 
(například zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
/živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení /správní řád/, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 
22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění 
pozdějšíchpředpisů),

d) stanovením povinnosti uskutečňovat vnitrostátní vysílání rozhlasových a 
televizních programů a zvukových nebo obrazových informací, provozovaných 
na základě zákona nebo licence udělené podle zákona, zabraňuje užívat 
cizojazyčné názvy, slogany a texty ve vysílání, zpochybňuje možnost vysílat 
příslušné pořady a provozovat reklamu v původním znění s titulky apod. (§ 5 a § 
6),

e) znění ustanovení § 6, upravující problematiku používání češtiny v písemných 
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informacích a v reklamě v hromadných sdělovacích prostředcích, mají-li 
význam pro život, zdraví, případně se týkají informací, včetně návodů a 
záručních podmínek, o léčivech, potravinách, výrobcích a službách nevystihuje 
předmětnou problematiku upravenou zvláštními předpisy (například § 24 odst. 
1, § 26 odst. 4 písm. a/ a § 36 odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o 
změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, § 6 odst. 4 zákona č. 
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů a § 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů),

f) zmocňuje zastupitelstvo obce, aby obecně závaznou vyhláškou stanovilo 
podmínky a místo, kde lze použít vedle češtiny i tzv. cizí jazyk, přestože se 
nejedná o skutečnost, jež spadá do samostatné působnosti obce, nehledě k tomu, 
že by tím mohlo dojít k vytváření nerovných podmínek pro podnikání,

g) odkazuje nekonkrétně na právní úpravu některých skutečností zvláštními 
zákony, které dosud nebyly přijaty (například “užívání jazyka občany, kteří tvoří 
národnostní nebo etnické menšiny” /§ 1 odst. 3/),

h) zpochybňuje jistotu právní ochrany smluv, které jsou uzavřeny v tzv. cizím 
jazyce a nejsou přeloženy do češtiny (§ 5, § 7 a § 8),

i) není dostatečně legislativně propracován, zejména nedefinuje jednotně pojmy, 
tyto nevhodně terminologicky označuje (například pojem “čeština” /§ 1 až § 9/) 
nebo nedůsledně užívá (například pojem “čeština”, “český jazyk”, “jazyk” /§ 1 
až § 9/, pojmy “služební jazyk” a “mateřský jazyk” /§ 4/, pojem “cizí jazyk” /§ 5 
odst. 3/, pojem “orgány zájmové samosprávy” /§ 2/),

j) pochybnosti vyvolává rovněž tvrzení uvedené v důvodové zprávě, že 
předložený návrh zákona nebude znamenat zvýšené nároky na státní rozpočet.

k) Pokud jde o ochranu  národnostních menšin, obsahuje dostatečnou úpravu 
Listina práv a svobod, která v čl. XIII upravuje:

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být 
nikomu na újmu.

(1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný 
rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní 
kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a 
sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.

(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za 
podmínek stanovených zákonem zaručuje též



286

  a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
  b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
  c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.

Navržený zákon tedy skončil ve druhém čtení.

Stále intensivnější zapojování České republiky do EU a pozvolné vytváření 
budoucích „Států evropských“, přinese řadu problémů spojených s používáním 
českého jazyka, problémů vnitrostátního rázu, i  v prostoru  EU. Podle mého 
názoru však se sílící pozicí angličtiny, bude jejich řešení stále snazší. Zůstává 
ale otevřenou otázkou, nakolik  tento vliv angličtiny nahradí specielní jazykový 
zákon, jehož potřeba je rovněž intensivně pociťována s nárustem  cizinců 
přechodně nebo trvale pobývajících na našem území a v souvislosti s problémy 
multikulturalismu vůbec.

To vše je otázkou budoucnosti a dalšího historického vývoje jazykového práva –
bude-li  jazykové právo ve stávající podobě, jak jsme se ho pokusili vylíčit, dále 
existovat. Protože úkolem této práce bylo dovést tuto historii do dnešní doby, 
konstatujme, že práce prošla těmi mezníky,  kterých jsme se dovolali na str. 13
této práce, vycházejíce z J. Kaprase a  s ohledem na podrobnější členění i 
historickými fázemi, které pro historii jazykového práva vymezil i Karel 
Malý.380 Jazykové poměry  na českém teritoriu podle jeho periodizace prošly 
těmito stadii:

1/ Obdobím priority latinského jazyka. (do konce 14. století)

2/Obdobím priority českého jazyka (do r. 1627)

3/Obdobím rovnosti českého a německého jazyka (do r. 1627)

4/Obdobím germanizace režimem osvícenského absolutismu (od druhé   
   poloviny  18. století)

5/Obdobím boje o rovnoprávnost českého jazyka s německým jazykem (od r.   
   1848 do r.1918).

6/Obdobím priority českého a slovenské jazyka jako jazyka státního (do r. 1939)

7/Obdobím germanizace jako součásti nacistické nadvlády a německé okupace   
    (do r. 1945).  

Všemi těmito obdobími  a navíc i dobou po roce 1945,  jsme se pokusili čtenáře 
provést, nakolik s úspěchem, posoudí  čtenář  a  recenzent sám.

                                               
380 Sprache – Recht und Staat in der tschechischen Vergangenheit, Eckert/Hattenhauer, C.F.Müller, s. 258.
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                                                                  Zusammenfassung

Dissertationsarbeit „Geschichtliche Entwicklung des Sprachenrechtes in den 
böhmischen Ländern“ hat sich als Ziel gesetzt,  die Beziehung und das 
Verhältnis beider Hauptsprachen – Tschechisch und Deutsch – zu erforschen, 
die in den böhmischen Ländern seit Ankunft der ersten Bewohner böhmischen 
und deutschen Ursprungs gesprochen wurden. Die Arbeit befasst sich nicht mit 
den eigentlichen Sprachformen dieser Sprachen, sondern sie konzentriert sich  
auf das Verhältnis beider diesen Sprachen, Anfang ihrer Konkurrenz, ihren 
Einfluss in den böhmischen Ländern,  Änderungen dieses Einflusses in der Zeit, 
und Konfrontation  dieser Sprachen im Zusammenhang mit ihrem Verhältnis zu 
den  Machthabern –  Herrschern und ihren Höfen, Institutionen und Ämtern bei 
Verwaltung und Regierung der böhmischen Ländern.
Die Arbeit  verfolgt die ersten rechtlichen Regelungen – gesetzlich festgelegte 
Priorität  der tschechischen Sprache  in der Beziehung mit der deutschen 
Sprache  in 1495 und 1615  und befasst sich auch ausführlich  mit dem 
Verhältnis beider Sprachen nach dem Kampf auf dem Weisen Berg und 
Herausgabe der Verneuerten Landesordnung , ihrer formellen Gleichstellung, 
faktisch jedoch Rücktritt der tschechischen Sprache und ihrer Ersetzung durch 
die deutsche Sprache  im Zusammenhang mit Wachstum der 
Habsburgermonarchie, ihrer Zentralisierung und später auch Germanisierung. In 
dieser Hinsicht versucht die Arbeit auch die  Widerspiegelung der Beziehung 
beider Sprachen in der Geschichtsschreibung sowie ihre Bipolarität  in Kultur 
und Literatur  darzustellen, immer jedoch mit Berücksichtigung des 
Hauptthemas, d.h. rechtliche Beziehung  und  Stellung der beiden 
Landessprachen in dem Habsburgerreich.  Die Arbeit befasst  sich natürlich mit 
der Zeit nach der Schlacht auf dem Weisen Berg, der nationalen Wiedergeburt, 
neuem Aufstieg der tschechischen Sprache aus dem Tiefstand und 
Wiedergewinnung eines Anteils an der politischen Macht, über das  
Revolutionsjahr 1848 hinweg zum neuen Gipfel in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Und eben diese Zeit bildet den Schwerpunkt der Arbeit, denn in 
diesem Zeitraum wird das Sprachrecht neben dem Staatsrecht zum Bestandteil  
des politischen Programms der böhmischen Politikern und der entstehenden 
politischen Parteien. Ende des 19. Jahrhunderts  ist die Zeit des Kampfes um die 
Gesetze und Regelungen des Verhältnisses beider Sprachen und ihrer Nutzung 
in Ämtern, vor Gericht und in anderen Institutionen, die ihren Ausdruck in dem 
Streit um Nutzung der tschechischen Sprache als äuβere und innere 
Amtssprache findet.
Weiter befasst sich die Dissertationsarbeit  mit Änderung des 
Machtverhältnisses zwischen beiden Sprachen in der nächsten historischen 
Periode, nach Entstehen der Tschechoslowakischen Republik,  Verlust der 
Prioritätsstellung der deutsche Sprache und Verschiebung der Priorität zur 
tschechische Sprache und daraus folgenden  gesetzlichen Sprachenregelungen 
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für die Minderheiten in der Zeit der sog. Ersten Republik. Die Arbeit befasst 
sich auch mit Kritiken dieser gesetzlichen Regelungen sowohl von der 
tschechischen als auch der deutschen Seite.
Die Arbeit behandelt  auch weitere Änderungen der politischen Macht und  
Staatsordnung  in dem tschechischen Raum   – Entstehung des Protektorats 
Böhmen und Mähren,  Unterdrückung und unterworfene Stellung  der 
tschechischen Sprache und  Wiedereinführung der Priorität der deutschen 
Sprache.  Der Schluss dieser Arbeit wird dem Ende  der deutschen Minderheit in 
den böhmischen Ländern und diesbezüglichen rechtlichen Normen  gewidmet,  
mit  Analyse dieser rechtlichen Normen, die dieses Ende durch Enteignung und 
Transfer der deutschen Minderheit aus der  Tschechoslowakei verursacht haben 
– all das im Zusammenhang mit den Rechtsnormen, die sich auf  Bestimmung 
der Angehörigkeit zur deutschen  Nationalität aufgrund der Muttersprache  
stützen. Schlieβlich befasst sich die Arbeit auch mit der Notwendigkeit  von 
gesetzlichen Regelungen der sprachenbezogenen Fragen in heutiger Zeit und 
Versuchen, diese Regelungen gesetzlich zu verankern, die in den letzten Jahren 
gemacht wurden.  Damit endet auch die historische Entwicklung der 
tschechischen Sprache in den böhmischen Ländern.
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