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Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá kontakty krajanů ze Spolkové republiky Německo 

(bývalé Západní Německo) a Rakouska s Československem v letech 1947 – 1967. Cílem 

práce  bylo  zjistit,  jak  krajané  udržovali  kontakt  se  svou vlastí  v  období  komunistické 

nadvlády.  Výzkum  se  opírá  především  o  archivní  materiály  vzniklé  činností 

Československého ústavu zahraničního, instituce mající i dnes na starosti otázku krajanů. 

Práce nejprve analyzuje obsah a strukturu korespondence krajanů s touto institucí, jakožto 

hlavní formu komunikace a dále také návštěvy krajanů v Československu, jejich průběh a 

formu.  Zakončena  je  kapitolou  věnovanou  rozboru  forem  a  realizace  ideologického 

působení  československého  režimu na  krajany,  na  kterém se  kromě Československého 

ústavu zahraničního podílely i další instituce. Například Ministerstvo zahraničních věcí. 

Ideologické působení bylo součástí veškerého kontaktu krajanů s vlastí. Pro krajany měl 

kontakt s vlastí, ať už v podobě korespondence či osobních návštěv velký význam.

Klíčová  slova: krajané,  SRN  (Západní  Německo),  Rakousko,  Československý  ústav 

zahraniční, 1947 – 1967. 



Abstract

This master's thesis is aimed at the communication of Czechoslovak countrymen 

living  in  the  Federal  Republic  of  Germany  (former  West  Germany)  and  Austria  with 

Czechoslovakia  during 1947 – 1967. The aim of  the thesis  is  to  find out how they've 

remained in contact with their homeland during the communist regime. The research is 

based  on  the  study  of  the  archival  materials  resulting  from  the  activities  of  the 

Czechoslovak Foreign Institute, the institution which has been concerned with life of our 

countrymen  until  now.  This  thesis  mainly  analyses  the  contents  and  structure  of  the 

countrymen's correspondence with the institution as well as it describes the character and 

duration of the countrymen's visits to the homeland. The final part of the thesis is dedicated 

to analysing various forms and realizations of Czechoslovak former regime's ideological 

influence on the countrymen enforced by the Czechoslovak Foreign Institute as well as 

other institutions, like the Ministry of Foreign Affairs, since none of the communication of 

Czechoslovak  offices  with  the  emigrants  was  free  of  ideological  propaganda.  For 

countrymen had contact with homeland, whether in the form of correspondence or personal 

visits a great importance. 

Key words: countrymen, FRD (West Germany), Austria, Czechoslovak Foreign Institute, 

1947 – 1967.
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Úvod

Má  diplomová  práce  se  zabývá  tématem  komunikace  krajanů  ze  Spolkové 

republiky Německo (bývalé Západní Německo) a Rakouska s Československem v letech 

1947  –  1967.  Výzkum  se  opírá  především  o  archivní  materiály  vzniklé  činností 

Československého ústavu zahraničního, organizace, která měla a i v současnosti má  na 

starosti otázku krajanů. 

Toto téma jsem si vybrala proto, že mě zajímalo, jak krajané udržovali kontakt se 

svou vlastí v době, kdy se uzavřela západnímu světu a podřídila se Sovětskému svazu. 

Zajímalo mě, jaké možnosti krajané měli, pokud chtěli Československo navštívit a co pro 

to museli udělat. Jak vnímali zdejší režim, když měli srovnání se zahraničím? Na tyto a 

další otázky bych si ráda ve své práci odpověděla.

Československý ústav zahraniční udržoval kontakt s krajany v mnoha zemích po 

celém světě. Obsáhnout tuto komunikaci v její úplnosti by však bylo velmi náročné. Proto 

bylo  zapotřebí  téma  z  tohoto  hlediska  zúžit.  Mým původním záměrem bylo  pracovat 

metodou orální historie. Kritériem tedy bylo, aby země, které si pro práci vyberu, byly 

geograficky  blízké  a  abych  měla  jazykové  znalosti  pro  záznam  rozhovorů,  čímž  mi 

vyplynulo Německo a  Rakousko.  V této  chvíli  jsem však geografický záběr  ještě  více 

zúžila.  Z  bývalých  dvou  německých  států  jsem si  vybrala  tehdejší  Západní  Německo 

(SRN). Je tomu tak z toho důvodu, že Východní Německo (NDR) spadalo do sovětské 

sféry vlivu stejně jako Československo. Mne však zajímal právě kontrast mezi Západem a 

Východem.

Ačkoli  jsem  původně  měla  pracovat  s  krajany  –  pamětníky,  nepovedlo  se  mi 

nakonec   bohužel získat kontakt ani na jednoho z nich. Z toho důvodu budu nakonec 

využívat jen archivní materiály, dobový tisk a literaturu. 

Časové vymezení tématu je ohraničeno lety 1947 – 1967. Toto časové rozmezí je 

shodné s  rozsahem fondu Československého ústavu zahraničního II.,  se  kterým hlavně 

pracuji. Ukázalo se však, že zcela neodpovídá zeměpisnému a historickému vývoji, jelikož 

Spolková republika Německo, kterou jsem si v rámci tématu vybrala, vznikla až v roce 

1949. I přes to, jsem se  rozhodla původní časové vymezení let 1947 - 1967 ponechat. V 

práci se budu soustředit na přesné dodržování názvů jednotlivých států tak, aby nedošlo k 

nejasnostem. 
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Mé  téma  tedy  zahrnuje  dvacet  let  vývoje  ve  třech  evropských  zemích.  Je  to 

poměrně  obsáhlé  období,  ve  kterém  proběhly  změny  v  mezinárodních  vztazích.  Od 

poválečných let, kdy se svět rozdělil na Východ a Západ, přes padesátá léta, ve kterých 

docházelo v zemích pod sovětským vlivem k utužování režimů pod vládou komunistů, k 

postupnému uvolňování, které se projevilo v letech šedesátých. Jednou z otázek, kterou 

bych si v práci ráda zodpověděla, je ta, jak tyto změny ovlivnily právě vztah krajanů s 

Československým  ústavem  zahraničním.  Došlo  k  nějakým  změnám  ve  stylu,  četnosti 

korespondence? Měly tyto změny vliv na návštěvy krajanů ve vlasti?

Jak budu svou práci  strukturovat?  Na začátek řadím kapitolu věnující  se kritice 

pramenů a literatury, se kterými v diplomové práci pracuji. Uvedením do tématu je potom 

první kapitola, která stručně zachycuje historii Československého ústavu zahraničního od 

jeho založení po současnost. Následuje kapitola o vývoji krajanského osídlení v Německu 

a  Rakousku.  Třetí  kapitola  se  bude  zabývat  komunikací  Československého  ústavu 

zahraničního  (ČÚZ)  s  krajany,  ve  které  se  zaměřím  především  na  hlavní  témata  této 

komunikace, dále také na to, jaké informace a materiály si krajané s ČÚZ vyměňovali. 

Bude mne zajímat, které spolky a krajany ČÚZ v zahraničí podporoval a jaká byla kritéria 

spolupráce.  Došlo  ke  změnám  v  komunikaci  pod  vlivem  postupné  liberalizace  a 

demokratizace systému v 60. letech? Čtvrtá kapitola se bude věnovat návštěvám krajanů v 

Československu a jejich organizaci. Změnil se náhled krajanů na Československo po jeho 

návštěvě? Případně jak? Závěrečnou kapitolu věnuji formám a realizaci ideového působení 

ČÚZ, potažmo československého režimu na krajany v zahraničí. 

V další části úvodu bych ráda své téma zasadila do historického kontextu a zmínila 

stručný vývoj v Západním Německu a Rakousku po 2. světové válce až do konce 60. let a 

zároveň také vývoj zahraničních vztahů těchto zemí s Československem.

Po 2.  světové válce,  bylo jak Německo tak Rakousko spravováno v okupačních 

zónách čtyř vítězných mocností.  Velké Británie,  Spojených států,  Francie a Sovětského 

svazu. 

V Německu bylo na čtyři zóny rozděleno i hlavní město Berlín. Německo se po 

válce nacházelo v katastrofální hospodářské i sociální situaci. Lidé umírali hladem a zimou 

a především trpěli pocitem zoufalé beznaděje z této bídné situace. Země se nacházela na 

tzv. „nulté hodině“. Jako nejvyšší instance čtyř mocností byla zřízena spojenecká Kontrolní 

rada v Berlíně. V každé jednotlivé zóně vykonával správu vojenský velitel dané vítězné 

mocnosti.  Západní  velmoci  měly za cíl  postupné vybudování  demokratického systému, 
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který by pomohl překonat nacistickou minulost Německa. Velká Británie a USA se snažily 

o sjednocení okupačních zón již od roku 1946. Na začátku roku 1947 tak vznikla nejprve 

Bizonie  a  později,  když  byly překonány obavy Francie  z  velkého Německa,  vznikla  v 

dubnu 1948 tzv. Trizonie. Jiná byla situace v sovětské okupační zóně, kde měla velký vliv 

Sjednocená  komunistická  a  sociálně  demokratická  strana  (SED).  Po  neshodách  a 

komplikacích  jednání  vítězných mocností,  zejména v  otázce  Marshallova  plánu v roce 

1947, se politika Západu a Východu v Německu zcela oddělila. Začátkem června 1948 

bylo rozhodnuto o vytvoření německého státu ze tří západních okupačních zón. Zároveň 

byla vypracována jeho ústava a příprava k provedení měnové reformy. Toto rozhodnutí 

však vyústilo v rozhořčení na sovětské straně, která odpověděla blokádou západní části 

Berlína. Ta trvala téměř celý rok až do května 1949. Mezitím byl v budoucím Západním 

Německu ustanoven nový parlament v jehož čele stanul Konrád Adenauer za křesťanskou-

sociální  stranu (CDU).  Dalšími  parlamentními  stranami  se  staly  sociálně  demokratická 

SPD a  křesťanská  CSU.  V květnu  byla  schválena  ústava  budoucí  Spolkové  republiky 

Německo,  tzv.  Základní  zákon a  o něco později  se konaly první volby do Spolkového 

sněmu,  ve  kterých  zvítězila  CDU.  Prvním  prezidentem  byl  zvolen  Theodor  Heuss, 

spolkovým kancléřem Konrád Adenauer. Spolková republika Německo byla vyhlášena 7. 

9. 1949. Západní Berlín získal samostatné postavení. Německá demokratická republika v 

čele s prezidentem za SED Wilhelmem Pieckem a generálním tajemníkem SED Waltrem 

Ulbrichtem byla vyhlášena 7. října 1949.1

Následné období let 1949 – 1961 bylo především poznamenáno studenou válkou. 

Hlavním cílem zahraniční politiky Západního Německa pod vedením Konrada Adenauera 

bylo jeho postupné začleňování do západních struktur a dosažení plné suverenity státu. Ve 

vnitřní  politice  bylo  zapotřebí  překonat  rozpory mezi  SPD a  koalicí  CDU/CSU,  které 

spočívaly především v rychlosti směřování SRN k Západu a otázce znovu sjednocení obou 

německých států. Podařilo se zavést sociální reformy, nastal postupný hospodářský růst. 

50. léta byla v SRN obdobím rychlé modernizace, k čemuž pomohla měnová reforma a 

nová výstavba.  V září  1955 byla  přijata  tzv.  „Hallsteinova doktrína“,  podle  které  SRN 

neudržovala diplomatické styky s žádným státem, který uznával a udržoval diplomatické 

styky s NDR. V roce 1956 byla v SRN zakázána Komunistická strana Německa (KPD). V 

roce 1951 stála SRN u založení Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO), o čtyři roky 

později SRN získala plnou suverenitu na základě schválení tzv. Generální smlouvy a stala 

1 MÜLLER, Helmut M.; KRIEGER; Karl-Friedrich a VOLLRATH, H.: Dějiny Německa., Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 314 – 338.
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se členem NATO. Ve vztazích mezi Východem a Západem se střídala období jednání a 

konfliktů,  uvolnění  a  napětí.  Jedním  z  napjatých  období  byla  druhá  Berlínská  krize 

ukončená v srpnu 1961 stavbou Berlínské zdi. Vztahy SRN k Východu se potom začaly 

proměňovat až na přelomu 60. a 70. let s politikou kancléře a bývalého starosty Západního 

Berlína Willyho Brandta.2 

Vzájemné vztahy Německa a Československa byly silně poznamenány událostmi 

druhé světové války. V lednu 1946 zahájila svou činnost Československá vojenská mise u 

Spojenecké kontrolní rady v Berlíně, která měla být prostředníkem mezi československou 

vládou  a  Spojeneckou  kontrolní  radou.  Sídlila  v  americkém  okupačním  sektoru. 

Československá vojenská mise měla de facto diplomatický statut a s tím spojená mnohá 

diplomatická  privilegia.  Nahrazovala  tak  ambasádu  či  vyslanectví.  Starala  o 

československé  státní  příslušníky,  řešila  také  například  restituce,  repatriace  nebo 

znovuobnovení  obchodních  vztahů.  V roce  1951  ukončily  československé  konzuláty v 

SRN svou činnost poté, co jim v roce 1950 byly odebrány konzulární výsady. Protože mezi 

Československem  a  SRN  neexistovaly  diplomatické  styky,  využívaly  obě  vlády  tzv. 

dobrých  služeb  třetích  států.3 Krajané  v  Německu  se  tak  museli  obracet  právě  na 

Československou vojenskou misi v Západním Berlíně. V roce 1958 předložila vláda ČSR 

vládě NSR návrh na navázání diplomatických styků, na což německá strana s ohledem na 

zmiňovanou  Hallsteinovu  doktrínu  nereagovala.4 Trvalé  neshody  mezi  oběma  státy 

vyvolávaly jednak aktivity tzv. sudetských Němců směřované vůči Československu, dále 

také činnost československých emigrantů v Západním Německu. Problematickou byla i 

odlišná  interpretace  Mnichovské  dohody.  Vedení  KSČ  v  roce  1961  podpořilo  stavbu 

berlínské zdi.5 K navázání diplomatických vztahů obou států došlo až na přelomu 60. a 70. 

let.6 

V Rakousku panovala po ukončení 2. světové války podobně neutěšená situace jako 

v  Německu.  Velmi  rychle  se  zde  obnovily  politické  strany.  Již  v  dubnu  1945  to  byla 

Socialistická  strana  Rakouska  (SPÖ).  Později  Rakouská  lidová  strana  (ÖVP)  a  také 
2 Tamtéž, s. 339 – 365. 
3 Autor neznámý, Diplomatická zastoupení v Německu. [online]. 2012, 26. 3. 2012 [cit. 2013-06-09]. 

Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/berlin/cz/o_velvyslanectvi/historie_naseho_zastoupeni_v_nemecku/diplomaticka_zast
oupeni_v_nemecku.html. 

4 ZBOŘIL, F.: Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost, Praha: Leges, 2010, s. 
73 – 81.

5 RATAJ, J.; HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu, Praha: Oeconomica, 2010, 
s. 164.

6 ZBOŘIL, F.: Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost, Praha: Leges, 2010, s. 
81.
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Komunistická strana Rakouska, která usilovala o nastolení lidově-demokratického režimu 

v Rakousku. Pod tlakem vítězných mocností byly jednotlivé strany nuceny ke spolupráci, 

jejímž cílem mělo být obnovení samostatného a svobodného Rakouska, jeho denacifikace a 

hospodářská  obnova.  27.  dubna  byla  vyhlášena  nová  prozatímní  rakouská  vláda  pod 

vedením kancléře Karla  Rennera,  podporovaná Sověty.  Faktický vliv měla však jen ve 

Vídni  a  části  Dolních  Rakous.  Západní  mocnosti  ji  považovali  za  nedůvěryhodnou.  4. 

července 1945 byla vytvořena Spojenecká komise pro Rakousko, byla vymezena okupační 

pásma v Rakousku a vydány směrnice pro správu Vídně. Stejně jako Berlín, byla i Vídeň 

rozdělena na čtyři okupační zóny a navíc jedno mezinárodní pásmo ve středu města pod 

společnou správou velmocí. V listopadu 1945 byla zvolena nová vláda. Komunisté v těchto 

volbách  získali  jen  malé  procento  hlasů,  což  bylo  způsobeno  přítomností  západních 

spojenců v Rakousku, kteří Sovětům nedovolili tolik ovlivňovat veřejné mínění. Svou roli 

sehráli i rakouští sociální demokraté, kteří se nesloučili s komunisty. Fakticky Spojenci 

uznali de iure Rakousko jako stát (s hranicemi z roku 1937) zvláštními nótami 7. ledna 

1946 a zavázali se k jednání o tzv. Státní smlouvě. V zemi de facto existovalo dvojvládí 

rakouské  vlády a  vedení  okupačních  armád.  Sověti  jednali  nezávisle  na  zbylých třech 

mocnostech  a  hospodářsky  podporovali  rakouské  komunisty  a  jim  nakloněné  skupiny 

obyvatel. Na to západní mocnosti také reagovaly zvýšením pomoci rakouským občanům, 

kteří pochopili, že jsou to právě západní velmoci, které se skutečně a upřímně zajímají o 

jejich lepší budoucnost. Rakouská vláda se navíc nenechala zviklat sovětským vlivem a 

přijala Marshallův plán, který Rakousku výrazně pomohl k následnému hospodářskému 

růstu a automaticky ho zařadil do západoevropského hospodářského systému. Již v roce 

1949 dosáhlo Rakousko předválečné úrovně z roku 1937. Svůj vliv na to měly i měnové 

reformy.  Problémem však byla velká nezaměstnanost. V Rakousku vládla v období let 

1947  –  1966  velká  koalice  lidovců  a  socialistů,  která  je  označována  za  zlatou  éru 

rakouského tržního hospodářství. Rakouští komunisté se pokusili získat rozhodující vliv 

ještě  v  roce  1950,  kdy  došlo  k  zdražení  spotřebního  zboží,  které  nebylo  vyrovnáno 

odpovídajícím růstem mezd.  Vláda však  zvládla  obyvatelstvo přesvědčit,  že  komunisté 

chystají protivládní puč. Komunisté nakonec zůstali oslabeni a počet jejich voličů stále 

klesal.  Navíc  si  rakouská  vláda  takový  útok  nenechala  líbit  a  mnoho  komunistů  bylo 

vyloučeno z veřejné sféry. Definitivní rozchod Rakouska s válečnou kapitolou země byl 

zpečetěn po dlouhých peripetiích uzavřenou Státní smlouvou 15. května 1955. Ta ukončila 

okupační status čtyř velmocí a Rakousko se tak stalo svobodným a suverénním státem s 
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neutrálním statusem. Stejně jako SRN usilovalo Rakousko o příklon k Západu. V roce 

1955  vstoupilo  do  OSN,  roku  1956  do  Rady  Evropy,  v  roce  1960  se  stalo  členem 

Evropského sdružení  volného obchodu (ESVO).  I  Rakouska  se  dotýkala  politika  mezi 

Východem a Západem. Např. v roce 1956 Rakousko přijalo uprchlíky z Maďarska, v roce 

1962 byla Vídeň místem jednání mezi N. S. Chruščovem a J. F. Kennedym.7 

Československo udržovalo s  Rakouskem diplomatické vztahy,  po válce mělo ve 

Vídni nejprve svého „zmocněnce k hájení zájmů československých v Rakousku“ a poté, co 

v  dubnu  1946  československá  vláda  uznala  de  iure  tu  rakouskou,  i  vyslanectví.8 

Československá  vláda  však  hodnotila  Rakousko jako proamerický  satelit.  V září  1955 

přistoupilo i Československo k Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického 

Rakouska. Neuspělo však s požadavkem ochrany české a slovenské menšiny v Rakousku a 

také s tím, aby byly zakázány politické aktivity emigrantů.9 

Československá  zahraniční  politika  se  po  únorovém  převratu  v  roce  1948 

jednoznačně orientovala na Sovětský svaz (SSSR) a byla včleněna do jednotné zahraniční 

politiky sovětského bloku. Jistá závislost na politice SSSR se projevovala již dříve např. 

nepřijetím  Marshallova  plánu.  Československo  se  postupně  začleňovalo  do  struktur 

východního bloku zemí. Stalo se součástí Sovětského spojeneckého systému, vznikajícího 

v letech 1947 – 1949, v rámci kterého byly uzavřeny přátelské dohody např. s Maďarskem 

a Polskem. V roce 1949 se stalo členem Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), v 

roce 1955 členem Varšavské smlouvy. Ta byla založena v reakci na neumožnění vstupu 

SSSR do NATO a naopak přijetí SRN do této organizace. Zároveň se však prohlubovala 

mezinárodní izolace Československa, které výrazným způsobem omezilo nebo ukončilo 

svou činnost v mezinárodních organizacích (např. OSN, UNESCO).10

Od května 1950 se v Československu rozběhla rozsáhlá propagandistická kampaň 

za  zachování  míru.  Probíhala  podpisová  akce  k  rezoluci  sjezdu  obránců  míru  ve 

Stockholmu.11 Tuto  akci  zde  zmiňuji  také  proto,  že  se  jí  aktivně  zúčastnili  i  krajané. 

Československo se prezentovalo jako součást „táboru socialismu a míru“, zatímco západní 

země  byly  řazeny  do  „tábora  kapitalismu,  imperialismu  a  války“.  Toto  dělení  se 

7 VEBER, V. et al. Dějiny Rakouska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 548 – 579. 
8 Autor neznámý, Diplomatické styky Československo/ČR - Rakouská republika. [online]. 2004, 29. 4. 

2004 [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/vienna/cz/rakousko/vzajemne_vztahy/diplomaticke_styky_ceskoslovensko_cr.html. 

9 RATAJ, J.; HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu, Praha: Oeconomica, 2010, 
s. 86.

10 Tamtéž.
11 ZBOŘIL, F.: Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost, Praha: Leges, 2010, s. 

250.

14



projevovalo  i  v  rétorice  médií,  která  na  veřejnost  působila.  Kapitalistické  země  byly 

označeny za nepřátele, kteří musí být poníženi, kriminalizováni a zničeni. Západní země 

byly  místem  všestranného  úpadku.  Kapitalismus  měl  vzbuzovat  nenávist  a  strach  z 

obnovení války. Socialistický tábor byl naopak představován jako centrum pokroku a míru 

ve  všech  oblastech  lidské  činnosti.  Československo  částečně  přerušilo  kontakty  se 

Západem.12 

Druhým  největším  spojencem  Československa  po  Sovětském  svazu  a  lidově 

demokratických  zemích  bylo  hnutí  národů  Asie  (především Čínská  lidová  republika  a 

Korejská lidově demokratická republika).13 

Od druhé poloviny 50. let a v průběhu 60. let se československá zahraniční politika 

začala orientovat na spolupráci s rozvojovými zeměmi a dekolonizovanými státy spřízněné 

se sovětským blokem.14 Československo těmto zemím poskytovalo výhodné úvěry, půjčky 

a  vojenskou a  technologickou pomoc.15 Praha se  stala  sídlem některých mezinárodních 

prosovětských organizací. V té době Československo udržovalo diplomatické styky s 63 

státy,  včetně těch západních (např.  Francie,  Rakousko, Nizozemí,  Belgie),  se  111 státy 

rozvíjelo obchodní vztahy.16 

V 60. letech se uvolňovalo mezinárodní napětí mezi SSSR a Západem, což mělo 

vliv  i  na  Československo.  Došlo  k  uvolnění  cestovního  ruchu.  Zvedl  se  jak  počet 

československých občanů, kteří vycestovali na Západ, tak lidí, kteří z těchto zemí přijeli do 

Československa.17 

12 RATAJ, J.; HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu, Praha: Oeconomica, 2010, 
s. 84.

13 Tamtéž. 
14 ZBOŘIL, F.: Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost, Praha: Leges, 2010, s. 

254.
15 RATAJ, J.; HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu, Praha: Oeconomica, 2010, 

s. 164.
16 Tamtéž, s. 163.
17 Tamtéž, s. 187.



1. Prameny, literatura a současný stav výzkumu

1. 1. Fond Československý ústav zahraniční II., NA

Archivní  materiály  vzniklé  činností  Československého  ústavu  zahraničního  jsou 

uloženy v Národním archivu v Praze na Chodovci. Jsou rozděleny do dvou fondů. První 

zahrnuje léta 1928 – 1941 a druhý, se kterým pracuji v této práci, léta 1945 – 1968. Fond 

Československý ústav zahraniční II. obsahuje 38 podacích protokolů, 2 účetní knihy a 157 

kartonů spisů, účetního materiálu a dokumentace datovaných lety 1945 - 1988. Celkem je 

dnes zpracováno a inventarizováno 22,75 bm, nezpracováno je 9 bm. Vnitřní skartací bylo 

odstraněno 2,5 bm materiálu. 

První spisy z let 1945 - 1948, dříve uložené jednak v samotném Československém 

ústavu  zahraničním,  tak  na  ministerstvu  vnitra,  se  dostaly  do  tehdy  ještě  Státního 

ústředního archivu (SÚA) v letech 1957 – 1958 a týkaly se reemigrace krajanů do vlasti. 

Zpracovány byly v roce 1967 tehdejšími archiváři O. Havlínem a V. Tichým, kteří vytvořili 

dnes již neexistující inventář. Další spisový materiál byl archivem převzat v roce 1973. 

Tímto se do archivu dostaly všechny materiály ústavu, kromě těch tajných z let 1945 – 

1963, které byly dány do správy Archivu Federálního ministerstva zahraničních věcí. Tajné 

materiály jsou i dnes uloženy v Archivu Ministerstva zahraničních věcí. Různé dokladové, 

tiskové a publikační materiály o činnosti krajanských spolků v zahraničí a mapy usídlení 

krajanů předal ČÚZ krajanskému oddělení archivu Náprstkova muzea v Praze, kde jsou 

uloženy dodnes18. Rozdělení materiálů ústavu uložených v SÚA do dvou fondů proběhlo v 

roce  1982.  Stalo  se  tak  především z  důvodu,  že  poválečný ČÚZ pracoval  podle  nově 

schválených stanov a lišil se od předválečného stavu ústavu jak organizační strukturou, tak 

i celkovým zaměřením své činnosti.

Fond má mezerovitý charakter. Chybí základní spisy k poznání vývoje organizační 

struktury  ústavu  a  k  činnosti  jeho  řídících  a  výkonných  orgánů  od  počátku  50.  let. 

Nemůžeme tak studovat například zápisy o valných hromadách, schůzích předsednictva a 

jednotlivých odborů nebo výroční zprávy o činnosti ústavu atd. Neúplné jsou také situační 

zprávy  o  životě  krajanů  v  zahraničí  a  evidence  krajanských  spolků,  škol  a  časopisů. 

Naopak dobře dochovaná je reemigrační agenda a hlavně korespondence vedení ústavu s 

18 Archiv Náprstkova muzea, fond č. 60, Československý ústav zahraniční, časové rozmezí 1928 – 1939. 
Rozsah 11, 67 bm.
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jednotlivými krajany v zahraničí, kterou pro tuto práci hojně využívám. 

Jak již bylo uvedeno, pro svou práci využívám především korespondenci krajanů s 

Československým ústavem zahraničním, která podle mého názoru vypoví mnohé o jejich 

životě v zahraničí. Mimo dopisy obsahuje korespondence také výstřižky z tisku. Kromě 

jednotlivců si s ústavem dopisovaly i krajanské instituce – spolky a školy. Čerpám i ze 

spisů  obsahujících  materiály  k  zájezdům  krajanských  delegací  nebo  jednotlivců  do 

Československa. Z nich je možné získat informace o hospodářských a sociálních poměrech 

krajanů, jejich spolkové činnosti, krajanském tisku a národnostním cítění. Cenné informace 

mi  poskytly  i  materiály  ze  styku  Československého  ústavu  zahraničního  s 

československými úřady a institucemi v záležitostech péče o krajany v zahraničí. 

Úskalím fondu podle mého názoru je jeho ideologická zatíženost komunistickým 

režimem a socialistickým smýšlením v poválečném období a zejména po roce 1948. Fakt, 

který zmiňuji na několika místech ve své práci,  a totiž, že ústav po únorovém převratu 

podporoval a orientoval se jen na instituce a jednotlivce, kteří „si zachovali kladný vztah k 

lidově demokratickému a socialistickému Československu“ tzn. byli názorově v souladu s 

novým  československým  režimem  a  nevystupovali  proti  němu,  ochudil  podle  mě 

dokumentaci krajanského života o jeho demokratickou složku. O lidi,  kteří se s novým 

režimem neztotožnili a třeba proti němu i svým způsobem vystupovali. V několika málo 

případech se v korespondenci vyskytl dopis, ve kterém jeho pisatel vyjadřoval nesouhlas s 

jednáním  a  činností  Československého  ústavu  zahraničního  nebo  celkově  s 

československým  režimem.  U  těchto  dopisů  však  nebyla  odpověď,  takže  nevíme,  jak 

přesně nebo zda vůbec na takové zprávy ČÚZ reagoval. 

Ráda bych se také podrobněji zmínila o charakteru těch archivních materiálů, které 

v práci používám. Složky korespondence s krajany v Německu obsahují převážně osobní 

korespondenci nebo korespondenci s představiteli jednotlivých spolků. Jiné dokumenty se 

v nich neobjevují. Oproti tomu korespondence s rakouskými krajany obsahuje minimum 

osobní  korespondence.  Naopak  převažuje  oficiální  agenda,  kterou  ČÚZ  vyřizoval  s 

rakouskými spolky či školami. Najdeme zde také mnoho dokumentů vytvořených přímo 

pracovníky ČÚZ – jedná se o zápisy z různých zasedání, kde se jednalo např. o organizaci 

a zajištění krajanských návštěv, návštěv československých uměleckých souborů u krajanů 

v  zahraničí,  spartakiád  a  dětských  prázdninových  pobytů.  Velkou  část  materiálu  tvoří 

rovněž  hodnocení  o  průběhu  těchto  akcí,  která  poměrně  kriticky  hodnotí  úroveň 

organizace,  chování  a  politickou  uvědomělost  pracovníků  ČÚZ  podílejících  se  na 
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programu  a  chování  krajanů  a  jejich  reakce  na  připravený  program  a  život  v 

Československu. Domnívám se, že tento na pohled patrný rozdíl ve skladbě dokumentů 

spočívá v několika faktorech. Především je to geografická blízkost Rakouska, konkrétně 

Vídně a z toho vyplývající lepší a rychlejší spojení s tamními krajany. Dále také to, že v 

Rakousku měl  československý režim silnou oporu ve Sdružení Čechů a Slováků, které 

bylo prokomunistické a úzce spolupracovalo s  Komunistickou stranou Rakouska.  Díky 

tomu  do  Československa  přijíždělo  z  Rakouska  mnohem  více  krajanů.  Pro  srovnání 

například na první celostátní spartakiádu přijelo kolem 2500 krajanů, z nichž celých 1000 

bylo právě z Rakouska. Z Německa to bylo jen 100. To, že rakouští krajané byli s ČÚZ v 

užším styku, co se týče vztahu k socialismu, se ukazuje i na osloveních a frázích, která se v 

této korespondenci užívala (např. čest práci, soudruzi a soudružky, zdar pětiletce apod.). V 

korespondenci s německými krajany se toto vůbec nevyskytuje.

1. 2. Fondy Teritoriální odbory – tajné (1945 – 1969), Archiv MZV ČR

Dalšími archivními materiály, se kterými ve své práci pracuji, jsou dokumenty z 

fondů Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Jedná se o tajné dokumenty 

umístěné  ve  zpracovaných  fondech  Teritoriálních  odborů  –  tajných  rozčleněných  do 

období  1945 – 1955,  1955 – 1959,  1960 – 1964 a  1965 – 1969.  Tyto fondy obsahují 

materiály  k  různým  zemím  světa,  se  kterými  tehdejší  ministerstvo  zahraničních  věcí 

udržovalo  kontakt.  Já  čerpám  z  částí  týkajících  se  Německé  spolkové  republiky  a 

Rakouska. Ty obsahují materiály dokumentující vývoj vzájemných vztahů Československa 

a  dané  země,  dále  zahrnují záležitosti  kulturních  styků,  tiskové  informace,  záležitosti 

týkající se cestovního ruchu, emigrantskou agendu a konečně také agendu týkající se právě 

krajanských záležitostí. Dokumenty se zabývají činností krajanských spolků, návštěvami 

krajanů v Československu a finanční a jinou podporou spolků.  Více dokumentů se zde 

nachází k Rakousku, kde se jedná hlavně o zprávy o činnosti Školského spolku Komenský 

včetně měsíčního vyúčtování, správy spolkového majetku ve Vídni a financování. Dále je 

zde  velké množství materiálů k činnosti Sokola v Rakousku. Velká část  korespondence 

pochází  od  Vyslanectví  Československé  (od  roku  1960  Československé  socialistické) 

republiky ve Vídni. To podrobně sledovalo i činnost tzv.  reakce v Rakousku. Jednalo se 

například  o  činnost  Menšinové  rady,  Vídeňských  svobodných  listů  a  dalších 

demokratických institucí. 
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Co se týče Západního Německa, jedná se hlavně o zprávy z  činnosti krajanských 

spolků a  ze zájezdů krajanů do Československa. Od roku 1961 se zde objevují i materiály 

ke krajanům žijícím v Západním Berlíně. Jsou to především informační zprávy z činnosti 

tamního spolku Beseda vzniklého právě na počátku 60. let. 

Přínosem materiálů z těchto fondů je pro badatele především to, že se jedná o tajné 

dokumenty. Ty obsahují důvěrné informace interně předávané mezi zastupitelskými úřady 

Československa  v  Západním  Německu  a  Rakousku,  Československým  ústavem 

zahraničním  a  Ministerstvem  zahraničních  věcí,  popř.  dalšími  zainteresovanými 

ministerstvy  či  KSČ.  Zjišťujeme  z  nich  administrativní  postup  při  řešení  krajanských 

záležitostí a ideologický rámec ovlivňující a řídící tuto agendu. 

1. 3. Československý svět

Časopis  Československý  svět  je  mým  druhým nejvyužívanějším  pramenem  při 

zpracovávání této práce. V Národní knihovně v Praze jsou uloženy ročníky 1946 – 1990. 

Československý  svět  je  nejdéle  vycházejícím  periodikem  pro  krajany.  Začal 

vycházet po 2.  světové válce,  kdy neuspěly návrhy na obnovení starších časopisů jako 

např. Krajan nebo na pokračování časopisu Čechoslovák, který za války vycházel v sídle 

exilové  vlády v  Londýně.  Ministerstvo  informací  místo  toho  schválilo  vydávání  zcela 

nového časopisu, kterým byl právě Československý svět. Jeho první číslo vyšlo 25. října 

1946,  v  nákladu  10  tisíc  výtisků.  Redakci,  která  se  nacházela  přímo  v  sídle 

Československého  ústavu  zahraničního,  vedli  novináři  Otto  Sobotka  a  František 

Štědronský. ČÚZ byl vydavatelem časopisu do roku 1978, kdy tuto úlohu převzala tisková 

agentura ORBIS. Časopis vycházel až do roku 1990.19

Československý svět byl tedy dominantním mediem pro krajany. Informoval jednak 

o společenském, politickém a kulturním dění doma v Československu, ale i o tom, co je 

nového v jednotlivých krajanských sdruženích v různých zemích světa. Je to tedy důležitý 

pramen pro poznání všeho potřebného o krajanských spolcích, jejich kulturních i dalších 

aktivit a zájmů. Získáme tak i informace o tom, jak probíhaly návštěvy krajanů doma v 

Československu. Krajané také psali do redakce Československého světa, můžeme se tedy 

19 Autor neznámý. Podávat krajanům ve světě informace je pro ČSÚZ stále stěžejním úkolem. [online]. 
2007, roč.  2007, 1-2 [cit.  2013-05-22].  Dostupné z:  http://www.cesky-dialog.net/clanek/2581-podavat-
krajanum-ve-svete-informace-je-pro-csuz-stale-stezejnim-ukolem/. 
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dozvědět jejich reakce na to, o čem se psalo či diskutovalo v tom kterém roce. 

Problémem  studia  tohoto  pramene  je  stejně  jako  u  archivního  fondu 

Československého  ústavu  zahraničního  jeho  poměrně  silná  ideologická  zatíženost.  Byl 

totiž fakticky jedním z nástrojů propagandy československého režimu. Za pomocí článků 

měl  získávat  zahraniční  krajany  pro  ideu  budování  socialismu,  boj  za  mír  proti 

imperialismu atd. a propagaci toho všeho v jejich domovech v zahraničí. I oni totiž měli 

šířit „pravdu o Československu“. Hlavně měl krajany přesvědčovat, že je v jejich vlasti vše 

jak má být a že nemají věřit tomu, co se píše o Československu v nepřátelsky laděných 

zahraničních  médiích.  Tomu  měly  kromě  propagandistických  článků  o  domácí  situaci 

napomoci například nejrůznější reportáže o návštěvách krajanů doma v Československu, 

ve kterých potom sami krajané referovali o tom, jak je doma krásně, všem se daří a že ničí 

svobody nejsou omezovány. 

V prvních popřevratových letech se v tisku objevovalo hodně článků o krajanech v 

zahraničí,  články popisovaly život krajanů po celém světě. Nejvíce se psalo zejména o 

rakouských krajanech, méně často o krajanech v Německu. Stále více místa bylo věnováno 

popisu  situace  v  Československu.  Články zmiňovaly  především budovatelské  úspěchy, 

vývoj  hospodářských  plánů,  život  pracujících,  mírové  hnutí  apod.  Na  stránkách 

Československého světa vycházely i romány na pokračování. Například Anna Proletářka 

od Ivana Olbrachta. 

Tisk výborně odráží  politický vývoj  v Československu.  V 50.  letech je rétorika 

tisku silně propagandistická. Po smrti Edvarda Beneše se přestaly objevovat články o T. G. 

Masarykovi  a  tzv.  první  republice.  Masarykovy  dny  československého  zahraničí  se 

naposledy slavily v roce 1948. Později o nich již v tisku není ani zmínka. Situaci u krajanů 

je v podstatě věnována jen jedna strana Československého světa, zbytek popisuje domácí 

dění. Nově se v 50. letech objevil sloupek věnující se spřáteleným mírovým zemím, tj. 

zemím lidově demokratickým, členům východního bloku. 

1. 4. Současný stav výzkumu 

Tématu,  které  jsem si  vybrala, se  současný  odborný  výzkum dosud  nevěnoval. 

Všeobecnou problematikou krajanů se u nás zabývají jak historici, tak etnologové. 

Z oboru etnologie to je PhDr. Stanislav Brouček, CSc., působící v Etnologickém 

ústavu AV ČR. Jeho odborné zaměření směřuje k české emigraci, krajanským komunitám v 
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zahraničí, imigraci do ČR, dějinám etnologie a teorii etnicity. Ve své práci čerpám z jeho 

publikace „Krajané a domov. Nástin dějin Československého ústavu zahraničního (1928 – 

1939)“, vydané v roce 1985. Z této knihy jsem získala především základní informace  o 

vzniku a historii Československého ústavu zahraničního. 

Dalším,  kdo  se  zabývá  krajany,  je  historik  Prof.  PhDr.  Jaroslav  Vaculík,  Csc., 

působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své vědecké činnosti se 

orientuje  na  dějiny  Čechů  v  zahraničí,  zejména  na  volyňské  Čechy.  Z  jeho  rozsáhlé 

publikační činnosti čerpám hlavně z knihy „České menšiny v Evropě a ve světě“ z roku 

2009, z kapitol o Češích v Rakousku a v Německu. Důležité pro mě zde byly informace o 

vývoji krajanského osídlení v těchto zemích zpracované od jeho počátků až do současnosti. 

Týkaly se však převážně dřívějších období, velká část textu je věnovaná 19. století. Pro 

století 20. jsou již informace stručnější a zabývají se i emigrací po roce 1948.  

Tématu  Čechů  v  zahraničí  je  věnován  i  sborník  „Češi  v  cizině“  vydávaný 

Etnologickým ústavem AV ČR a to od roku 1986 do roku 2004. Pozdější ročníky se mi 

nepodařilo  dohledat.  Z tohoto sborníku jsem využila  několik  článků.  Jedná se  o  studii 

historika Jiřího Kořalky o Češích v Německu, která se však také období po roce 1945 

věnuje  jen velmi  okrajově.  K tématu  krajanů v Rakousku jsem čerpala  ze  studií  Jany 

Pospíšilové a kol. zabývající se českou menšinou v Rakousku do roku 1945 a Very Mayer 

k témuž tématu, ovšem po roce 1945. Tyto studie mi pomohly ve všeobecné orientaci ve 

struktuře a vývoji  krajanského osídlení.

Čechy ve Vídni se zabývá i sborník „Vídeňští Češi 1945 – 2005“ z roku 2006. Z něj 

jsem čerpala ze studie Miroslava Brožáka o Sdružení Čechů a Slováků ve Vídni. Tento 

sborník dále obsahuje také články k otázkám integrace, asimilace, emigrace a reemigrace 

krajanů,  ke  krajanským organizacím a  spolkům,  divadlu,  filmu  a  hudbě  a  také  vývoji 

českého jazyka a krajanského tisku. 

Zbylé publikace, které v práci využívám jsou spíše všeobecného a přehledového 

rázu.  K  zasazení  svého  tématu  do  obecnějšího  rámce  dějinného  vývoje  té  doby jsem 

získávala potřebné informace z Dějin států edice Lidových novin a to konkrétně ze svazků 

věnovaných Německu a Rakousku. Užitečná pro mě byla i kniha Františka Zbořila z roku 

2010 „Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost“, ze které jsem 

načerpala informace k vývoji československé zahraniční politiky ve sledovaném období. 

K  problematice  politického  a  společenského  vývoje  v  Československu  jsem 

pracovala především s publikací Jiřího Rataje a Přemysla  Houdy – „Československo v 
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proměnách komunistického režimu“, která vyšla v Praze v roce 2010. Velmi užitečné zde 

pro mě byly kapitoly o vývoji ideologického a společenského ovzduší v Československu. 

K  fenoménu  spartakiád  jsem  využila  například  článek  Petra  Roubala  „Jak  ochutnat 

komunistický ráj“, který vyšel v roce 2006 v periodiku Dějiny a současnost a dále také 

kapitolu z knihy Vladimíra Macury „Šťastný věk a jiné studie o socialistické kultuře“ z 

roku 2008. Přínosnou pro mě byla i kniha Martina France a Jiřího Knapíka „Průvodce 

životním stylem v českých zemích“ z roku 2012, ve které jsem našla informace k určitým 

fenoménům ve sledovaném období. Například k problematice tzv. kádrování. 
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2. Historie a vývoj Československého ústavu zahraničního

Ačkoli je téma mé práce vymezeno lety 1947 - 1967, myslím, že je na úvod vhodné 

popsat celkový vývoj Československého ústavu zahraničního, jakožto klíčové instituce pro 

styk s krajany v zahraničí, od jeho založení až po dnešní dny. 

Nápad  založit  instituci,  která  by  se  zabývala  krajanskými  záležitostmi  a 

vystěhovalectvím,  se  objevil  ještě  v  době  rakousko-uherské  monarchie  v  souvislosti  s 

anketou o českém vystěhovalectví, kterou uspořádala Národní rada česká v roce 1912. Po 

první  světové  válce  a  založení  československého  státu  se  otázka  potřeby  centrální 

krajanské  organizace  objevila  znova.  Hlavním zdrojem inspirace  pro  pozdější  založení 

Československého  ústavu  zahraničního  se  stal  Deutsches  Auslandinstitut  ve  Stuttgartu. 

Úkolu zřídit tento ústav se ujala Meziministerská komise pro vystěhovalectví a kolonizaci 

při Ministerstvu sociální péče. Ta začala s konáním porad odborníků na vystěhovalectví a 

zástupců vybraných institucí  a spolků.20 Na setkání v únoru 1928 byl zvolen přípravný 

výbor.  Ten  posléze  zajistil  potřebné  formality  k  založení  ústavu  jako  organizace  se 

stanovami a organizačním řádem na spolkových základech, což mělo zjednodušit  jednání s 

krajany v zahraničí.21

Československý  ústav  zahraniční  neměl  být  první  organizací  zabývající  se 

problematikou krajanů v zahraničí a vystěhovalectvím, některé takové tu již existovaly. 

Bylo  to  například  Sdružení  československých  spolků  zahraničních  v  Praze,  Zahraniční 

odbor  Národní  rady  české,  Emigrační  ústav  Masarykově  akademii  práce  (Ústav  pro 

hospodářské  styky  emigrační  a  kolonizační),  Spolek  České  srdce  nebo  Domovina 

zahraničních Čechů a Slováků v Praze a další.  Nový ústav však měl být sjednocujícím 

prvkem  všech  těchto  organizací,  jakýmsi  centrem  pro  problematiku  vystěhovalectví  a 

krajanů v zahraničí.22 

Československý  ústav  zahraniční  byl  založen  20.  12.  1928  na  ustavující  valné 

hromadě na pražské Staroměstské radnici jako organizace na spolkových základech. V jeho 

programovém  prohlášení  se  deklarovalo:  „...jsme  institucí  nepolitickou,  všenárodní,  

obeznamující se stále a dopodrobna s potřebami všech větví národa po celém světě...“23 a 

„Chceme býti všude a ve všem strážci živé jednoty národa a jeho větví za hranicemi. Při  
20 BROUČEK, S.: Krajané a domov. Nástin dějin Československého ústavu zahraničního (1928 – 1939, 

Praha: Československý ústav zahraniční, 1985, s. 39 – 40.
21 Tamtéž, s. 45.
22 Tamtéž, s. 71.
23 Tamtéž, s. 51.
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své práci nebudeme rozlišovati mezi různým přesvědčením náboženským nebo politickým, 

neznáme rozdílů  třídních,  stavovských a  stranických,  chceme  spojiti  ke  společné  práci  

všechny naše dobré lidi, kteří mají zájem pro cíl, který jsme si vytkli. A jsme přesvědčeni,  

že přistupujeme k práci, které je zapotřebí a která bude užitečná.“24 Prvním sídlem ústavu 

se staly místnosti pronajaté od Banky československých legií v Praze na Florenci. Rok 

založení  ústavu  měl  i  svůj  symbolický  význam,  kterým  bylo  desáté  výročí  vzniku 

Československé  republiky.  Na  založení  ústavu  tak  také  putovaly  peníze  z  prostředků 

jubilejního fondu republiky. Na jeho ustanovení měli zásluhu mimo jiné i tehdejší první 

československý  prezident  Tomáš  Garrigue  Masaryk  a  předseda  Československé  strany 

lidové Msgre. ThDr. Jan Šrámek. Na založení se podílela i Národní rada Československá, 

zejména  její  zahraniční  odbor,  konkrétně  člen  sekce  zabývající  se  krajanskou 

problematikou JUDr. Jan Auerhan, který se stal  prvním předsedou ústavu. Mezi známé 

osobnosti spojené s činností Československého ústavu zahraničního patří například Alois 

Jirásek,  Tomáš  a  Jan  Baťovi,  Petr  Zenkl,  Jan  Masaryk,  Milada  Horáková  nebo  Josef 

Polišenský.25

Posláním ústavu bylo již od počátku mapování krajanských komunit  ve světě  a 

následné navázání kontaktů a spolupráce s jejich spolky a organizacemi. Právě na dobré 

vzájemné vztahy mezi  krajany a  československým státem byl  kladen hlavní  důraz.26 V 

prvním předsednickém projevu  Jana  Auerhana  byly  vytyčeny  tři  hlavní  úkoly  ústavu. 

Zaprvé to bylo řešení vystěhovaleckých otázek, zadruhé krajanská péče a zatřetí využití 

krajanů ve prospěch národa  a  státu.27 Za  úkol  si  předsevzal  i  přiblížení  života  krajanů 

obyvatelům Československa. Ústav se věnoval i vydávání časopisu pro krajany. Také chtěl 

na jednu stranu zabránit nadměrnému vystěhovalectví, zároveň se však snažil vystěhovalé 

krajany podporovat, pomáhat a radit jim, když už se rozhodli pro život v zahraničí. Přáním 

organizace mimo jiné bylo, aby se krajané v zahraničí usazovali v pospolitých skupinách a 

ne rozptýleně, čímž se mělo zabránit úplné asimilaci krajanů v nové zemi. V programovém 

prohlášení ústavu se hovořilo i o podpoře vzájemné spolupráce krajanů v zahraničí. Aby ti, 

kteří  tam  pobývají  již  delší  dobu,  pomohli  nově  příchozím  například  se  sháněním 

zaměstnání či ubytování.  Kromě vystěhování do ciziny chtěl ústav pomáhat i reemigraci 

24 Tamtéž, s. 52.
25 Autor  neznámý.  Historie:  Československý  ústav  zahraniční.  [online].  [cit.  2013-03-25].  Dostupné  z: 

http://www.csuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59. 
26 Tamtéž.
27 BROUČEK, S.: Krajané a domov. Nástin dějin Československého ústavu zahraničního (1928 – 1939, 

Praha: Československý ústav zahraniční, 1985, s. 44.
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krajanů zpět do vlasti.28

Od  roku  1934  se  také  každoročně  konaly  Masarykovy  dny  československého 

zahraničí zaštítěné přímo osobou T. G. Masaryka. V jejich rámci se pořádaly přednášky, 

besedy,  divadelní  představení  a  slavnostní  shromáždění.  Prostřednictvím těchto  akcí  se 

občanům doma v Československu připomínal podíl krajanů na vzniku samostatného státu a 

zároveň se přispívalo k uvědomění, že je třeba krajany podporovat a informovat je o dění 

ve vlasti.29 

V období konce 20. a během 30. let 20. století se Československý ústav zahraniční 

věnoval  hlavně  následujícím  činnostem.  Hlavní  náplní  bylo  zmapování  a  evidence 

významných osobností krajanů, krajanských spolků, škol a časopisů. V rámci ústavu tak 

postupně vznikal seznam, který byl využíván při navazování spolupráce s krajany nebo při 

organizování  návštěv  pracovníků  ústavu  u  krajanů  v  zahraničí.  Ústav  vydával 

Korespondenci  Československého  ústavu  zahraničního,  který  popisoval  život  v 

Československu. Zasílal také krajanům učebnice, zajistil, že do zahraničí přicházeli čeští 

učitelé. Monitorován byl i krajanský církevní život. Prostřednictvím ústavu se do zahraničí 

dostávaly knihy československých autorů, knihy a příručky pro krajany a o krajanech a 

přicházela  podpora  ve  formě  financí  na  stavbu škol  a  národních  domů.  Ústav  se  také 

podílel na placení prázdninových zájezdů pro děti krajanů v Československu.30 

Složitým  obdobím  si  ústav  prošel  v  době  druhé  světové  války.  Nejdříve  byl 

výměrem protektorátního ministerstva vnitra  ze dne 24.  3.  1939 sloučen s  Domovinou 

zahraničních  Čechoslováků,  čímž  vznikla  jedna  organizace  pod  názvem  Domovina 

zahraničních krajanů při Národní radě české. Následně byla i tato organizace 19. 6. 1941 

nacisty jako politicky nežádoucí zrušena. Mnoho členů bylo pronásledováno a odvezeno 

do koncentračních táborů. Předseda Jan Auerhan byl popraven v roce 1942.31 

Činnost  Československého  ústavu  zahraničního  byla  obnovena  ihned  po 

osvobození Československa a ukončení války. Pracovníky ústavu byl 29. 5. 1945 vytvořen 

Akční  výbor  pro obnovu ČÚZ, který byl  o dva měsíce později  9.  7.  1945 uznán jako 

prozatímní  orgán  pokračující  v  činnosti  předválečného  ČÚZ a  Domoviny zahraničních 

Čechoslováků.  Akční  výbor  se  poté  ujal  činnosti  a  žádal  o  právní  obnovení  ústavu  a 

navrácení  jeho  majetku.  Tohoto  kroku  bylo  dosaženo  28.  3.  1946,  kdy  byl  zrušen 

28 Tamtéž, s. 46 – 52.
29 Tamtéž, s. 75 – 76.
30 Tamtéž, s. 73 – 75.
31 MACHATKOVÁ, R.; MÁCHOVÁ, T.; ŠTURZ, J.: Inventář fondu Československý ústav zahraniční  

(1925) 1945 – 1968, Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 1983, s. 1. 
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protektorátní  výměr.  Tím byl  Československý ústav zahraniční formálně obnoven. Jeho 

prvním poválečným předsedou byl  Věnceslav  Švihovský.  Sídlem ústavu se  nově  staly 

místnosti Vrtbovského paláce v Karmelitské ulici č. 25. Na konci května roku 1946 byla 

zrušena Domovina zahraničních Čechoslováků, jejíž majetek připadl Československému 

ústavu  zahraničnímu,  kam přešli  i  její  členové.  Ve  stejné  době  byla  ukončena  činnost 

akčního výboru,   zřízeno prozatímní  předsednictvo a 28.  2.  1947 byly schváleny nové 

stanovy ústavu. Kromě jiných změn byly podle nich nyní členy výboru i zástupci vládních 

orgánů, ministerstev, Úřadu předsednictva vlády a Osidlovacího úřadu v Praze.32 

V letech 1946 – 1949 se ústav kromě obnovování válkou zpřetrhaných kontaktů s 

krajany  v  zahraničí  podílel  na  reemigraci  220  tisíc  krajanů  z  celého  světa  zpět  do 

Československa.33 

Po únorovém převratu v roce 1948 byl  ústav postupně,  i  díky činnosti  akčního 

výboru, který vznikl opět na začátku března téhož roku, přeměňován v duchu nastupujícího 

komunistického  režimu.  Během  deseti  následujících  let  byla  z  politických  důvodů 

vyloučena  řada  původních  členů  a  zaměstnanců.  V  roce  1962  se  ústav  stal  součástí 

Ministerstva zahraničních věcí, se kterým už dříve velmi úzce spolupracoval a byl jím v 

podstatě řízen. Funkce předsedy a výboru byly od této chvíle jen formální a ne volené jako 

tomu bylo dříve. Řídící osobností se tak fakticky stal náměstek ministra zahraničních věcí. 

Navenek však ústav i  nadále  vystupoval  jako samostatná instituce.  Podstatnou změnou 

oproti předválečnému období bylo i to, že se ústav v celém období komunismu orientoval 

jen  na  prověřené  a  socialismu  nakloněné  krajanské  spolky  a  sdružení.34 V  úvodu  k 

inventáři fondu Československého ústavu zahraničního z roku 1983 se píše:  „Důležitým 

mezníkem v činnosti ČÚZ byl Únor 1948. Od této doby základní myšlenkou krajanských  

styků bylo pomáhat pokrokovým krajanům, aby pochopili správnost cesty, kterou se vydal  

pracující lid Československa vedený KSČ, aby byli i nadále přáteli a propagátory staré 

vlasti a aktivně se podíleli na mírovém hnutí v zemích, kde žijí.“35 Jeho činnost byla také 

nově  výrazně  propagandistická.  Tím se  v  podstatě  zpronevěřil  svým původním cílům 

daným programovým prohlášením z roku 1928, z něhož jsem citovala výše. Právě tématu 

propagační  činnosti  ústavu  se  budu  věnovat  v  dalších  kapitolách  této  práce.  Svým 

32 Tamtéž, s. 1 – 5.
33 Autor  neznámý.  Historie:  Československý  ústav  zahraniční.  [online].  [cit.  2013-03-25].  Dostupné  z: 

http://www.csuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59. 
34 Tamtéž.
35 MACHATKOVÁ, R.; MÁCHOVÁ, T.; ŠTURZ, J.: Inventář fondu Československý ústav zahraniční  

(1925) 1945 – 1968, Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 1983, s. 5.
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způsobem však zůstala činnost ústavu v období komunistické diktatury podobná jako za 

tzv. první republiky. Ústav posílal krajanům filmy a knihy, kalendáře, slabikáře, čítanky a 

další. Děti dostávaly vánoční nadílku. Pořádaly se hromadné zájezdy do Československa. 

Přijížděly děti krajanů na prázdninové pobyty nebo i celé krajanské soubory. V roce 1946 

byla opět krátce vydávána Korespondence Československého ústavu zahraničního, která 

byla záhy změněna na periodikum Československý svět. Od ledna 1948 vycházel i časopis 

Domov,  který  byl  určený  redakcím  krajanských  časopisů.  Stejně  tak  byli  i  lidé  v 

Československu prostřednictvím studií  informováni  o životě krajanů ve světě.  Od roku 

1946 začal ústav spolupracovat i s Československým rozhlasem.36 

V poválečném období ústav nejprve získával finance z vlastní činnosti, například z 

prodeje  pohledů  nebo  tiskovin,  z  členských  příspěvků  a  darů  a  z  podpory 

československých úřadů. Po roce 1949 už byl plně dotován ze státního rozpočtu, hlavně 

ministerstvem zahraničních věcí.37 

K  předválečnému  stavu  a  činnosti  se  ústav  částečně  vrátil  už  v  září  1989,  po 

listopadu 1989 poté definitivně. Československý ústav zahraniční funguje dodnes a jejím 

předsedou je  od  roku 1991 pan  Jaromír  Šlápota.  Činnost  ústavu  nyní  směřuje  formou 

nejrůznějších projektů hlavně do Chorvatska,  Rakouska,  Ukrajiny a v menší  míře i  do 

dalších  zemí.  Ústav  realizoval  například  stavbu  pomníků  J.  A.  Komenského,  T.  G. 

Masaryka nebo M. R. Štefánika,  podporuje české školy,  folklorní a hudební soubory v 

zahraničí, pořádá každoroční kurzy češtiny pro krajany.38 

36 Tamtéž, s. 8 – 9. 
37 Tamtéž, s. 9. 
38 Autor neznámý. Historie: Československý ústav zahraniční. [online]. [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 

http://www.csuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59. 
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3. Vývoj krajanských osídlení ve vybraných zemích 

Z mnoha zemí světa,  kde krajané žijí,  jsem si pro svou práci vybrala dvě země 

geograficky velmi blízké. Německo a Rakousko. V této kapitole bych ráda popsala, jak se 

vlastně vývoj  českého a  slovenského osídlení  v těchto zemích vyvíjel,  kdy a  z  jakých 

příčin sem přišli první krajané a ve kterých oblastech se usídlili.

3. 1. Německo

Česká  emigrace  do  Německa  měla  tři  hlavní  příčiny.  Náboženskou,  sociálně 

ekonomickou a politickou. Z náboženských důvodů přicházeli Češi do Německa poprvé za 

vlády císaře Ferdinanda I., který v roce 1548 vystoupil proti českým bratřím obnovením 

tzv. Svatojakubského mandátu, čímž je donutil odejít ze země. První z nich přišli do oblasti 

východního Pruska ještě ten samý rok v srpnu. Založili několik bratrských sborů (například 

Olštýn, Královec). Druhou vlnu náboženské emigrace z českých zemí podnítila situace po 

bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620.39 Celkem bylo těchto proudů náboženské emigrace do 18. 

století pět.40 

V 19. století odcházeli lidé z českých zemí do sousedního Německa ze sociálně-

ekonomických příčin. Jednalo se zejména o řemeslníky, živnostníky a dělníky. Od 90. let 

19. století přicházeli potom do Německa převážně horníci. Po Polácích byli Češi druhou 

nejsilnější   menšinou v německých městech.  Nejdůležitějšími středisky byly Drážďany, 

Saská  Kamenice,  Lipsko,  Berlín,  Hamburk,  Brémy  a  průmyslové  oblasti  Porýní  a 

Vestfálska.41 Stejně jako v Čechách, sdružovali se i zde do nejrůznějších typů spolků, které 

byly zaštítěny Svazem českoslovanských spolků zahraničních v Berlíně. Sám svaz vydával 

časopis Vystěhovalec a sdružoval 34 spolků.42 

Ve 20. století, v období po 1. světové válce, byli Češi v Německu považováni za 

jednu z nejohroženějších krajanských větví. V souvislosti s poválečnou krizí se totiž mnozí 

z nich museli přestěhovat zpět do vlasti. Hodně Čechů, zejména pokud v Německu dosáhli 

vyššího sociálního postavení, se asimilovalo. Ke konci 20. let bylo v Německu kolem 46 

39 VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě, Praha: Libri, 2009, s. 91 – 92. 
40 BROUČEK, S.: Emigrace z českých zemí a vznik krajanských komunit. [online]. 2010, 11. 11. 2010 [cit. 

2013-05-24]. Dostupné z: http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=2083 
41 Tamtéž. 
42 VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě, Praha: Libri, 2009, s. 94.
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tisíc Čechů. V té době byli  organizováni v 67 spolcích,  jejich děti  chodily do českých 

doplňovacích škol. Během 2. světové války poklesl v souvislosti s nástupem nacismu opět 

počet  Čechů v Německu.  Stejně tak ubylo českých spolků,  škol a dalších organizací  a 

docházelo  k  rychlejší  asimilaci.  Za  války  ale  v  Německu  vznikaly  spolky  nuceně 

nasazených  v  Říši,  například  Kulturní  sdružení  českých  zaměstnanců  v  Berlíně.  Když 

válka skončila, byli Češi z Německa často vyháněni s tím, že v mnoha případech museli 

zemi opustit do několika málo hodin. Česko-německé vztahy se v tomto období zhoršily 

zejména také kvůli odsunu Němců z Čech. Počet krajanů byl tehdy odhadován jen na 12 

tisíc.  Většina z  nich  byla  zaměstnána v průmyslu anebo provozovala  živnost  (zejména 

krejčí,  obuvníci,  kožešníci).  Jejich  zájmy  hájilo  Sdružení  zahraničních  krajanů,  jehož 

činnost byla  obnovena v červnu 1945. Působilo v Berlíně,  Sasku, Hamburku-Brémách, 

Porýní a jižním Německu.43

Stopy tohoto staršího osídlení z dob před rokem 1945 už zanikly. Většina těch, co 

emigrovali po roce 1945 se velmi dobře integrovala a asimilovala v německém prostředí a 

nemá příliš  potřebu se sdružovat  do krajanských organizací.  I  z toho důvodu,  že mezi 

jednotlivými emigračními vlnami byly názorové rozdíly.  Malé spolky vznikly pouze ve 

větších městech (Berlín,  Kolín nad Rýnem, Frankfurt,  Mnichov).  Nejvíce Čechů se již 

tradičně usídlilo v Bavorsku.44 

3. 2. Rakousko

Velký příliv Čechů do Vídně a Dolního Rakouska nastal zejména od 60. let 19. 

století v souvislosti s migračními procesy vyvolanými průmyslovou revolucí. Přesněji lze 

tuto  migraci  sledovat  od  roku  1880,  kdy proběhlo  první  sčítání  lidu,  které  zjišťovalo 

příslušnost podle tzv. obcovací řeči. Ke konci století už bylo v Rakousku téměř 70 tisíc 

Čechů, z toho převážná většina ve Vídni.45 

Na  rakouském  venkově  se  Češi  živili  jako  samostatní  rolníci,  pacholci  nebo 

děvečky. Ve městech pracovali  především v průmyslu a výrobních řemeslech,  dále pak 

43 BROUČEK, S.: Emigrace z českých zemí a vznik krajanských komunit. [online]. 2010, 11. 11. 2010 [cit. 
2013-05-24]. Dostupné z: http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=2083 

44 Autor neznámý. Německo - historie krajanů. [online]. 2013, 19. 2. 2013 [cit. 2013-05-22]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/krajane_ve_svete/historie_krajanu/historie_krajanu-
index_15.html 

45 VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě, Praha: Libri, 2009, s. 129.
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například  v  oboru  dopravy,  obchodu  nebo  peněžnictví.46 Ve  Vídni  působili  také  čeští 

úředníci, univerzitní profesoři, politikové, novináři a  umělci.47

Nejvýznamnějším  spolkem  a  zároveň  ústřední  organizací  české  menšiny  v 

Rakousku se stal spolek Komenský, který vznikl v roce 1872. Formálně vystupoval jako 

nepolitický, zaměřoval se na udržování českého národního povědomí. Spolek organizoval 

ještě  v  dobách Rakouska  –  Uherska  prázdninové zájezdy krajanských děti  do  českých 

zemí. Kromě tohoto spolku vzniklo v Rakousku i mnoho dalších. Stejně jako Komenský 

dbaly o udržování národního povědomí Čechů, kulturní vyžití a zakládání českých škol. 

Další významnou krajanskou organizací byl Sokol vídeňský, založený v roce 1867.48

I když po první světové válce žádalo mnoho Čechů v Rakousku o tamní občanství, 

82 tisíc krajanů se vrátilo do Československa. V Rakousku měli Češi vzhledem k velikosti 

své komunity do roku 1934 v rámci sociální demokracie, strany lidové a komunistické i 

zastoupení v oblasti politiky. Zasedali v zastupitelstvech, vídeňské obecní radě, školních 

radách a dalších organizacích. Vycházelo zde i mnoho krajanských novin. V dubnu 1935 

byla  zvolena  nová  Československá  menšinová  rada,  která  se  stala  ústředím krajanů  v 

Rakousku.49 

Těžké období začalo pro krajany už v roce 1938 po anšlusu Rakouska. Za druhé 

světové války byly sice krajanské spolky až na výjimky zakázány a někteří členové zatčeni 

a deportováni do koncentračních táborů, zbylí Češi však založili odbojové skupiny (např. 

Libuše)  a  bojovali  proti  nacismu.  Byli  i  tací,  kteří  se  naopak  pod  tlakem  represí 

asimilovali, včetně poněmčení svého příjmení.50 

Po  srpnu  1968  doplnilo  řady  krajanů  asi  10  tisíc  Čechoslováků.  Založili  nové 

krajanské organizace, protože ty již existující je mezi sebe většinou nepřijaly. Tak v roce 

1974 vznikl  Kulturní  klub Čechů a  Slováků v Rakousku. Někteří  se  snažili  zapojit  do 

činnosti zavedených organizací, např. Sokola, potýkali se však s názorovými rozdíly mezi 

nimi a krajany již dlouho žijícími v Rakousku.  Asi třetina z těchto posrpnových emigrantů 

později získala rakouské občanství. 

Krajanská  komunita  v  Rakousku je  i  dnes  velmi  živá.  Sdružuje  se  ve  spolcích, 

probíhají bohoslužby v češtině, děti chodí do českých škol. Rakouská vláda české menšině 

46 Tamtéž. 
47 POSPÍŠILOVÁ, J. a kol.: Česká menšina v Rakousku – do roku 1945, in: Češi v cizině 9, Praha: Ústav 

pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996, s.  105 – 113.
48 VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě, Praha: Libri, 2009, s. 131 – 135.
49 Tamtéž, s. 145.
50 Tamtéž, s. 149.
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přispívá finančními dotacemi především na chod škol a vydávání krajanského tisku. Jedná 

se  mimo  jiné  o  Vídeňské  svobodné  listy.  Vydávání  prokomunisticky  založených 

Krajanských novin bylo zastaveno v roce 1999. Dnes je v Rakousku asi osm a půl tisíce 

krajanů hlásících se k české řeči. 51

51 Tamtéž, s. 164.
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4.  Komunikace  ČÚZu  s  krajany  v  Západním  Německu  a  v 

Rakousku

Jak  již  bylo  v  této  práci  zmíněno,  Československý ústav  zahraniční  udržoval  s 

krajany v zahraničí kontakt mimo jiné a především prostřednictvím korespondence. Tato 

kapitola bude zkoumat hlavní témata, kterých se korespondence týkala. Bude mne zajímat, 

jaké  informace  či  materiály  si  ČÚZ  s  krajany  vyměňoval,  a  formy  jejich  vzájemné 

spolupráce.

ČÚZ komunikoval  jak  s  jednotlivci,  tak  s  krajanskými  organizacemi,  jako  byly 

například  spolky  nebo  školy.  Jednalo  se  samozřejmě  jen  o  ty  prověřené,  s  kladným 

vztahem k československému režimu. Korespondence byla udržována s krajany po celém 

světě, já se v rámci vymezení tématu diplomové práce zaměřím na Německo a Rakousko. 

Zatímco  v  případě  Německa  převládá  komunikace  s  jednotlivci  nad  tou  se 

spolkovými organizacemi,  u rakouských krajanů je tomu přesně naopak. Myslím, že je 

tomu  tak  i  z  toho  důvodu,  že  krajané  v  Německu  byli  hodně  rozptýleni  a  spíše  než 

prostřednictvím  spolku  jednali  sami  za  sebe.  V  Rakousku  byla  krajanská  společnost 

jednolitější  a  soustředila  se  hlavně  ve  Vídni,  kde  měl  dlouholetou  tradici  spolek 

Komenský.  Jak jsem již  konstatovala  v  části  věnované  kritice  pramenů,  tento rozdíl  v 

charakteru korespondence spočíval i v tom, že u rakouských krajanů měl československý 

režim velkou oporu v komunisticky laděném Sdružení Čechů a Slováků ve Vídni. 

4. 1. Komunikace s jednotlivci

Důvodem navázání  kontaktu  s  Československým ústavem zahraničním  byla  ze 

strany krajanů především potřeba být ve styku s rodnou zemí. Mnozí z nich pociťovali 

intenzivní stesk po domově a možnost psaní si s lidmi v Československu pro ně byla, jak je 

z jejich dopisů patrné, velmi cenná. Zejména to platí pro ty krajany, kteří bydleli v oblasti, 

kde bylo jen pár nebo žádné české či slovenské rodiny a tedy ani žádný krajanský spolek 

apod. Krajané psali:  „...Život bez styku s domovem není životem. K domovu musíme mít  

pomět kladný! (…) Nebýt Vaší pomoci byli bychom dále tonuli v moři nás obklopujícím.  

Chyběla by nám opora, tak důležitá pro různé, byť i zdánlivě všední boje.“52

52 Dopis Bohumila a Anny Drozenových adresovaný ČÚZu, dat. 6. 1. 1955, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 
43. 
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Ve svých prvních dopisech s  Československým ústavem zahraničním se krajané 

většinou představovali  formou životopisu,  někdy i  přiložili  svou fotografii  či  fotografii 

svých příbuzných. V dopisech nejvíce psali o sobě. Popisovali to, co si prožili v mládí, z 

jakých  příčin  se  dostali  do  zahraničí  a  jak  se  jim  tam  nyní  daří  či  nedaří.  Dále  si 

prostřednictvím korespondence  od  ČÚZ objednávali  např.  periodikum Československý 

svět, knížky československých autorů (např. Antonín Zápotocký, Julius Fučík, Jan Neruda, 

Petr Jilemnický...), zpěvníky či různé informačně propagační brožurky o Československu. 

„Byli  bychom vděčni,  kdybychom mohli  dostati  zase nějakou knihu z  Prahy.  Stýská se  

nám!!! Těšíme se na Vaše zprávy, které nás vždy opravdově potěší, povzbudí i posílí.“53 

Prostřednictvím  dopisů  vyjadřovali  na  základě  obdržených  materiálů  svůj  postoj  k 

Československu, hodnotili tamní vývoj, verbálně podporovali režim. „Především srdečný 

dík za knížku „Nové Československo“, z které mám velikou radost. Těší mě, že ta naše  

drahá a nezapomenutelná domovina tak vzkvétá, jest to dojemné, vědět jak národ vlastní  

silou  se  vzmáhá.  Již  pomalu  utichají  pomlouvačné  fráze  zrádných  elementů  neboť  

nahlížejí, že se svými prolhanými klepy se neprosadí, výsledky vaší práce jsou nejlepší a 

pravdivé  doklady vašeho vzestupu.“54 Psali  i  o  poměrech v zemi,  ve které  žili.  Někdy 

přiložili výstřižek ze zahraničních novin týkající se Československa nebo obecně situace 

ve východním bloku.  Do Prahy však od krajanů putovaly také třeba keříky růží pro Sad 

míru a přátelství v Lidicích nebo vyšívaná stuha na oslavu spartakiády a vyšívaný šátek s 

husitským motivem. 

V dopisech se také domlouvaly a organizovaly krajanské návštěvy Československa. 

Asi největší zájem ze strany krajanů byl o zájezdy na spartakiádu. Na ni krajané vyjížděli 

ve  větších  skupinách  v  rámci  svých  spolků,  které  zájezd  organizovaly.  ČÚZ  dával 

všeobecně přednost hromadnějším zájezdům krajanů před těmi individuálními. I tak však 

hodně  krajanů  zkoušelo  své  štěstí  a  žádali  ČÚZ  o  pomoc  s  organizací  takové  cesty. 

Nejčastějším důvodem bývala touha spatřit znova a kvůli vysokému věku většiny krajanů 

možná naposledy svou vlast, své příbuzné. Z krajanských dopisů je zřejmé, že návštěva 

Československa pro ně měla velký citový význam. Některé žádosti potom bývaly celkem 

neobvyklé. Jedna krajanka ze Západního Německa například žádala, aby mohla se svým 

synem znova navštívit Prahu, protože její syn se tu při předchozí cestě seznámil s jednou 

Češkou a nyní se chtějí vzít. Bohužel se mi nepodařilo dohledat, jak byla tato záležitost 

53 Dopis Bohumila a Anny Drozenových adresovaný ČÚZu, dat. 18. 8. 1955, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 
43.

54 Dopis Jana Milforta adresovaný ČÚZu, dat. 3. 6. 1954, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 43.
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vyřízena. Pomocí korespondence se řešily i problémy s vydáním pasů, víz a ubytováním, 

které byly poměrně časté. 

Dále krajané v dopisech popisovali průběh své cesty do Československa, následně 

svůj pobyt tam a také zpáteční cestu. Hodnotili, zda výprava do vlasti proběhla hladce či 

např. s obtížemi na hranicích, sdělovali, jak na ně zapůsobily poměry v zemi a jak o nich 

po  návratu  vyprávěli  svým  známým  krajanům  či  sousedům,  domácím  Němcům  a 

Rakušanům. Jedna krajanka v dopise psala: „...Vypadáte ale nějak spokojeně, bylo tam 

hezky ve Vaší vlasti? Vypadáte jako vyměněna. No tak jsem všem nadšeně vyprávěla co 

jsem „doma“ zažila, viděla a slyšela; mají tam ovoce? A potraviny volné? A nejsou kostely  

zavřené? A slouží kněží ještě mše svaté? Takové otázky mi kladli, na které jsem přesvědčivě  

odpovídala a vše důkladně vysvětlila. Jsem všeobecně známa jako pravdomluvná a tak mě 

poslouchali  s  živým zájmem a  nadějí,  že  poznáním pravdy  bude  pevný  základ  k  míru 

položen!“55 Časté je srovnávání současného Československa 50. a 60. let s tím, co krajané 

sami  pamatují  z  období  před  svým odchodem do  zahraničí.  Typicky  je  toto  srovnání 

nekritické.  Téměř  automaticky je  vše,  co  předcházelo  nástupu  komunistického  režimu 

špatné, naopak vše po tomto dějinném přelomu je ideální a vůbec nejlepší, jaké to kdy 

mohlo být. 

ČÚZ pomocí dopisů získával informace o dění v zahraničí. V odpovědích krajanům 

se hodně objevuje, že děkují za výstřižky z pro ně špatně dostupného zahraničního tisku. 

Důležité byly také informace o tom, které krajanské organizace vlastně v zahraničí existují, 

jak  mají  širokou členskou  základnu,  jak  často  se  scházejí,  čím se  zabývají,  jaké  akce 

pořádají. „...vítáme dopisy krajanů, kteří jsou věrni republice a pracují s námi a těší se z 

úspěchů, které naše vlast dosahuje. Proto očekáváme Váš další dopis. Sama píšete, že jste 

ochotna nám něco napsat o životě Čechů v Bádenu. Prosíme Vás, napište nám o tom, zda  

máte styk s krajany eventuleně Vás prosíme o adresy těch, kteří mají zájem o život doma a  

jimž bychom mohli posílat Čs. Svět.“56

Velmi  častým  tématem  korespondence  je  právě  takový  popis  běžného  života 

krajanů.  Svěřují  se někdy velmi dopodrobna se svými každodenními starostmi,  které  v 

zahraničí  mají,  což  je  obvykle  zakončeno  postesknutím  a  vyjádřením  obdivu  k 

Československu, kde se lidem žije daleko lépe.  „Velice mě zajímá jak jest u nás v naší 

milované  vlasti  o  staré  lidi  postaráno  co  zatím  my  zde  jen  tak  se  protloukáme  tou  

drahotou. Zde jest ten život pro nás staré lidi opravdu těžký drahota stoupá a příjem jest  
55 Dopis Anny Rekrové adresovaný ČÚZu, dat. 22. 9. 1955, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 43.
56 Dopis ČÚZ adresovaný Jiřině Sulzerové, dat. 9. 11. 1951. NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 43.
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stále ten samý. Ku příkladu důchodce má měsíčního příjmu 90 říšských marek z toho platí  

16 marek (někdy i více) bytného (…) a teď osvětlení a ostatní spotřeba elektrického proudu 

průměrně  5  marek  měsíčně  a  k  tomu  přijde  ještě  pojištění  úmrtní,  noviny,  odborová  

organizace a jiné vedlejší vydání takže na živobytí toho mnoho nezůstane...“57

Co  se  týče  formy  dopisů,  tak  krajané  nejčastěji  v  úvodu  používali  oslovení 

„Váženému Československému ústavu zahraničnímu“  nebo „Vážení  krajané  ve  vlasti“, 

později i  přímo oslovovali generálního tajemníka či  jeho předsedu, kteří korespondenci 

vyřizovali. ČÚZ používal oslovení „Vážený krajane/krajanko“. Na dopisech od krajanů je 

vidět,  že  přejímali  rétoriku  československé  propagandy  podle  toho,  co  si  přečetli  v 

novinách  nebo  informačních  brožurách.  Jak  jsem  již  zmiňovala,  u  dopisů  krajanů  z 

Rakouska  byl  právě  u  oslovení  nebo  pozdravů  vidět  silný  příklon  k  socialismu  a 

náklonnost  k  československému  režimu.  Často  se  zde  objevuje  například:  „Vážený 

soudruhu/soudružko“, „Čest práci!“, „Zdar pětiletce!“ aj. V korespondenci s německými 

krajany se  toto neobjevuje.  Frekvence dopisů je  cca jeden měsíc.  Někteří  krajané  byli 

pravidelnými a aktivními dopisovateli,  jiní  psali  jen občas nebo když potřebovali  něco 

vyřídit.

Dopisy krajanů byly otiskovány v Československém světě. Z jejich reakcí je vidět, 

že byli  rádi a velmi hrdí, když svůj dopis v tisku našli.  Pokud předpokládali,  že jejich 

příspěvek bude v novinách otištěn a následně ho tam neobjevili, ptali se zástupců ČÚZ po 

příčně jeho nezveřejnění.58

Jelikož  se  jednalo  o  krajany  nakloněné  režimu,  je,  jak  jsem  již  zmínila  výše, 

hodnocení poměrů ve vlasti kladné, naopak charakteristické je poměrně ostré vymezování 

se vůči poměrům v zemi, ve které žili. Dopisovatelé jsou nadšeni nově nastalými poměry 

po únorovém převratu.  „Když čtu vaše tiskoviny, v duchu prožívám s vámi ten příjemný  

pocit  uspokojení  nad výsledky vaší  budovatelské práce.  Zde na západě se mají  ty věci  

docela jinak,  neboť zde není možno mluvit  o nějakém pokroku,  naopak, zde to vypadá  

jakoby se svět otočil o 50 let nazpět. Samé boje o větší mzdu a o větší starobní důchod a 

pakliže se vskutku podaří nějaký ten přídavek vydobýt a než-li jej kdo obdrží tak již to ve  

skutečnosti žádný přídavek není, neboť do toho času zase stouply ceny a tak stojíme zase  

tam, kde jsme začali.“59 Zde bych si ráda odpověděla na otázku, která se prolíná celou mou 

prací a to, jak je možné, že krajané žijící v zemích s demokratickými poměry, zárukou 

57 Dopis Jana Milforta adresovaný ČÚZu, dat. 23. 11. 1954, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 43. 
58 Srov. např. Dopis Antonína Kokeše adresovaný ČÚZu, dat. 8. 4. 1957, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 43. 
59 Dopis Jana Milforta adresovaný ČÚZu, dat. 2. 9. 1957, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 43. 
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všech lidských svobod a práv, tržním systémem, tak tíhli k poměrům v Československu a 

komunistickému režimu. Tato náklonnost se myslím právě nejvíce zrcadlí v korespondenci. 

Odpovědí by podle mého názoru mohlo být to, že po válce byly všeobecně ze začátku 

špatné zásobovací poměry. Navíc lidé, kteří byli v zemi v podstatě cizinci, měli jistě horší 

životní podmínky.  Také se vesměs jednalo o starší  lidi,  kteří  třeba v zahraničí  již hůře 

sháněli  zaměstnání  a  žili  pouze  z  podpory,  z  čehož  také  mohla  pramenit  jejich 

nespokojenost. Byli to lidé, kteří zažili poměry rakousko-uherské monarchie a následně 

Československé republiky. Někteří se v těchto dobách neměli dobře, a proto možná odešli 

do zahraničí. Zde se jim třeba ze začátku žilo lépe, avšak po dvou světových válkách a 

velké hospodářské krizi se poměry kolikrát dramaticky změnily. Po dlouhé době, kterou v 

zahraničí strávili, se jim samozřejmě také a především stýskalo po domově, který si možná 

pamatovali jen z dětství. Tato etapa života bývá pro většinu lidí šťastná, a proto si ji také 

často  ve  svých  vzpomínkách  idealizují.  Nyní  četli  v  novinách  o  šťastném  životě  v 

Československu,  což  jejich  stesk  po  domově  prohloubilo.  „Přijměte,  vážení  přátelé  

nejvřelejší  dík  za  knihu  presidenta  republiky  Antonína  Zápotockého:  „Vstanou  noví  

bojovníci. Prezident republiky líčí zde skutečnosti pravdivými, prostými, jasnými slovy. Za  

krásnou  poutavou  četbu,  za  krásné  myšlenky  dovolujeme  si  vysloviti  zde  presidentu  

Československé republiky Antonínu Zápotockému vřelé díky a upřímných srdcí. Kniha mi 

připomněla maminku a dětství.“60 Mnoho krajanů, kteří si psali s ČÚZem se toužilo vrátit 

natrvalo domů a když toto nebylo možné, tak alespoň přijet na kratší návštěvu jak již bylo 

zmíněno výše. Z vlasti se jim v podstatě dostávalo jen kladných zpráv. V Československém 

světě si přečetli, jak v Československu vše vzkvétá, jak výstavba, tak průmysl. Že nově 

nastolený  režim  zlikvidoval  nezaměstnanost,  zlevňuje  potraviny.  Zaměstnanci  měli 

příznivé podmínky, pracují rádi, za což jsou odměněni ve formě domácí nebo zahraniční 

rekreace.  Poté  není  divu,  že  se  těmito  zprávami  nechali  zlákat.  Stačilo  se  rozhlédnout 

kolem sebe, číst zahraniční tisk, který o poměrech své země informoval pravdivě a bez 

příkras.  Není  divu,  že  se  krajanům Československo  muselo  jevit  jako  ráj  na  zemi.  V 

kombinaci se steskem po vlasti je potom velice oddaný a kolikrát úplně nekritický přístup 

zřejmý.

Díky tomuto přístupu byli zahraniční Češi nezřídka v situaci, kdy si nerozuměli s 

lidmi mimo krajanskou komunitu. Z toho také pramenil jejich pocit vykořenění v jinak 

naladěném  prostředí.  „Během  našeho  dlouholetého  pobytu  v  Německu  poznali  jsme 
60 Dopis Bohumila a Anny Drozenových adresovaný ČÚZu, dat. 5. 1. 1955, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 

43.
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samozřejmě mnoho lidí – svým způsobem slušných – i méně slušných, jak to v životě chodí.  

Tak to by tedy byli naši „známí“ - nikoli ovšem „přátelé“... Do přátelství se vkládá citové 

já  a  podmínkou  je  shoda  v  názorech.  Lidé,  jejichž  názory  se  diametrálně  rozcházejí  

nemohou být přáteli.“61 Tím více tíhli k Československu, k dopisům a dalším materiálům 

přicházejícím z ČÚZ. Tyto pocity také bývají často předmětem dopisů. Krajané popisují, 

jak jim okolí nerozumí, že je vůči nim téměř nepřátelsky naladěno. Oni však mají na rozdíl 

od  nich  silné  morální  přesvědčení,  díky  kterému  vždy hájí  svou  rodnou  zemi  a  jsou 

schopni  skeptikům dokázat,  že  v  Československu  je  vše  jinak  než  jak  píší  zahraniční 

media. Československý ústav zahraniční takové projevy loajality velmi chválil a krajany 

podporoval v šíření „správných“ informací. To budovalo vzájemnou důvěru. 

4. 2. Komunikace s krajanskými organizacemi

V korespondenci s krajanskými spolky si ČÚZ většinou vybudoval síť prověřených 

lidí, se kterými komunikoval. Jejich prostřednictvím posléze nezřídka ovlivňoval situaci ve 

spolcích. Tito důvěrníci byli většinou v krajanských záležitostech velmi aktivní, bývali to 

lidé z vedení spolku. S ČÚZ udržovali častou komunikaci. Ta se týkala především popisu 

dění v organizaci.  Jako v případě jednotlivců, i  zde byl nejprve na úvod krátce popsán 

„životopis“ spolku. Dále byl ČÚZ pravidelně informován o aktuálním dění. Například o 

tom, které akce spolek chystá a jaký bude jejich program. Takovými nejvýznamnějšími 

akcemi byla výročí spolků, které slavily už třeba padesát ale i sto let svého působení. Na 

tyto události byli zváni i představitelé ČÚZ, kteří se však často omlouvali, že nemohou 

přijet z vízových důvodů. Vedení spolků posílalo do Československa i hromadné fotografie 

z  pořádaných  akcí,  různé  básně  k  oslavě  výročí  spolku  a  žádalo  jejich  otištění  v 

Československém  světě.  Stejně  tak  informovalo  o  významných  životních  jubileích  či 

úmrtích svých členů.

Spolky v korespondenci často prosily o zpěvníky,  knihy do svých knihoven a o 

další  propagační  materiály  o  Československu,  které  potom zapůjčovaly  svým členům. 

Jednalo  se  i  o  poskytnutí  gramofonu,  magnetofonu  či  projektoru  a  tím  souvisejícím 

audiovizuálním materiálem. Asi nejžádanější byly hudební nahrávky lidových písní.  Na 

adresu spolků také přicházely veškeré hromadné nadílky pro krajany. Nejčastěji se jednalo 

61 Dopis Bohumila a Anny Drozenových adresovaný ČÚZ, dat. 7. 11. 1955, NA, f. ČÚZ II., karton č. 43.
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o boty.62

Mezi vedením spolků a ČÚZ panovala ve většině případů silná důvěra. I díky ní 

mohl ČÚZ  nepřímo ovlivňovat dění v organizaci. To se projevilo například v době, kdy do 

zahraničí začali přicházet uprchlíci z Československa, kteří měli zájem navázat s krajany 

kontakt.  Tehdy  se  vedení  spolku  radilo  se  zahraničním  ústavem,  zda  je  to  vhodné.63 

Nezřídka však měli jasno i bez porad s ústavem. Lidé, kteří utekli z Československa z 

politických  důvodů,  byli  vnímáni  nepřátelsky.  Pro  krajany  bylo  nepochopitelné,  proč 

někdo z  vlasti  dobrovolně  odchází  a  je  ochoten  vyměnit  život  v  ideálním prostředí  za 

živoření  v uprchlickém táboře,  později  v postavení  cizince.  „V cizině se nic  nedaruje,  

divím se těm lehkomyslným lidem, kteří svým přátelům píší jaký blahobyt zde panuje, ti se 

pak poplaší, tam kde mají práci jistou, dobrý byt, se vším praští a horem pádem se sem  

hrnou a teď? Co s nima? Ti, co je zbláznili pokrčí rameny a pošlou je na bytový úřad a 

když není co, tak musí žít v táborech.“64

Našly  se  však  i  výjimky,  lidé,  kteří  se  nechtěli  smířit  s  tím,  že  jim  je  z 

Československa diktováno, jak má spolek fungovat a kdo má stát v jeho čele. Možná však, 

že  spíše  než  o  ideologický  spor  se  ve  většině  takových  případů  jednalo  o  osobní 

nevraživost přímo v rámci krajanské organizace, což třeba vyústilo až v dočasné vyloučení 

jednoho  z  členů.  Tito  krajané  se  poté  navzájem  očerňovali.  Spory  se  staly  častým 

předmětem komunikace s ČÚZ. Ten však komunikoval jen s jednou stranou, s tou, kterou 

považoval za přátelsky nakloněnou. 

Jak  již  bylo  zmíněno,  přes  korespondenci  se  spolky byly vyřizované  hromadné 

zájezdy  krajanů  do  Československa.  Prostřednictvím  dopisů  se  dojednával  program 

zájezdu, ubytování a  nejrůznější poplatky. V této situaci byla v dopisech opět vyžadována 

rada ze strany ČÚZ. Vedení spolku se často ptalo, kdo všechno se může zájezdu zúčastnit. 

ČÚZ  důrazně  upozorňoval,  aby  se  jednalo  o  starousedlíky  a  lidi  řádně  prověřené  a 

spolehlivé.65 

4. 3. Dětská korespondence
Ráda bych se na závěr této kapitoly ještě zmínila o dětské korespondenci, na kterou 

měl ČÚZ vliv. Jak uvádím v kapitole o návštěvách krajanů v Československu, na dětských 
62 Srov.  Seznam osob, které dostaly dárky, nedat., NSR, NA f. ČÚZ II., karton č. 43.  
63 Srov. ČÚZ místopředsedovi spolku Svornost v Hamburku Antonínu Kokešovi, dat. 19. 3. 1956, NSR, 

NA, f. ČÚZ II., karton č. 43. 
64 Dopis Anny Rekrové adresovaný ČÚZu, 12. 2. 1954, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 43.
65 Dopis ČÚZ Ernestu Savelovi, dat. 16. 2. 1960, NSR, NA, f. ČÚZ II., karton č. 43. 
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prázdninových akcích pořádaných ČÚZ se krajanské děti setkávaly a trávily čas s těmi 

československými. Nezřídka tak jistě docházelo k navázání přátelství. Děti chtěly kontakt 

udržet,  a tak žádaly ČÚZ o adresy škol,  aby mohli  svým kamarádům v zahraničí psát. 

Ozvaly se však třeba i děti ze škol, které se letního pobytu s dětmi z ciziny nezúčastnily. 

ČÚZ toto i sám podporoval: „Pro práci jak s dorostem z lidových demokracií, tak ze států  

kapitalistických platí zásada, aby tato práce nekončila dnem, kdy hosté zotavovnu opustí.  

Nechť  se  podporuje  co nejvíce  navazování  přátelství  a  úzké  osobní  seznamování  mezi  

zdejšími  a  krajanskými  mládežníky,  které  bude  pak  formou  dopisování  udržováno  i  

nadále.“66 ČÚZ  jim  k  dopisování  doporučil  děti  z  Rakouska  ze  škol  Komenského. 

Důvodem, proč bylo vybráno právě Rakousko a ne třeba jiný kapitalistický nebo lidově 

demokratický stát,  bylo nejspíš opět to,  že zde byla  dobrá prokomunistická základna v 

podobě Sdružení Čechů a Slováků. V dopise dětem se dále píše:  „Naproti tomu české a 

slovenské děti, které žijí v kapitalistických státech, nemají tak bohatý život a dopisování s  

Vámi by pro ně bylo dobrým přínosem. Budou se snáze seznamovat s naším pokrokem.  

Dopisování bude ovšem obtížné právě proto, že oni nežijí tak plným životem jako Vy.“67 

Rakouské děti byly těm československým představeny jako ty, které žijí v nepřátelských a 

chudých podmínkách. Sice chodí do školy vybudované československým režimem, platí 

tam však rakouská nařízení a směrnice. Děti zde nemohou chodit  do pionýra, mají  jen 

organizaci jemu podobnou, které se však věnují až večer, po škole a v nuzných poměrech. 

To  vše  bylo  československým  dětem  sděleno  proto,  aby  se  mohli  vcítit  do  situace 

krajanských  dětí  a  ukázat  jim,  jak  krásně  se  žije  v  Československu  a  co  tu  děti  vše 

podnikají.  ČÚZ  přímo  vytvořil  instrukce,  jak  mají  dopisy  dětem  do  kapitalistického 

zahraničí vypadat.  „Dopisy musí být psány lidově, bez používání nových slov, která nám 

jsou sic běžná, ale nejsou známa v kapitalistickém světě. Musí si uvědomit, že píší dětem,  

které neznají krásný život u nás a jsou strašeny „příšerou“ socialismu a komunismu. Musí  

agitovat,  ale tak dětsky a prostě,  aby to adresát necítil.  (…) Jejich rodiče mají  kladný 

poměr k naší lidově-demokratické republice, ale chceme získat dopisy i ty, které s námi  

pojí hlavně vlastenecký cit a kteří ještě nechápou naše zřízení.“ (…) Dopisy by mohly děti  

doplnit ev. kresbou či fotografiemi.“68

66 Prázdninové zájezdy krajanského dorostu do ČSR. Návrh na referát pro školení vedoucích zotavoven., 
dat. 25. 3. 1950, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.

67 Dopis ČÚZ adresovaný žákovské samosprávě III. B II. střední školy v Mělníce, 28. 11. 1952, NA, f. ČÚZ 
II., karton č. 47.

68 Dopis ČÚZ adresovaný hlavní vedoucí Mezinárodního tábora míru ve Františkově Miladě Blažkové, 20. 
8. 1952, NA, f. ČÚZ II., karton č. 47.
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Všechny dopisy, které děti z Československa poslaly, šly nejdříve na ČÚZ v Praze a 

ten je přeposílal do Rakouska. 
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5. Návštěvy krajanů v Československu

5. 1. Prázdniny dětí krajanů v Československu 

„Bojujeme o záchranu každé české a slovenské duše v zahraničí. Bojujeme často  

proti silnější moci, proti asimilačnímu náporu, proti cizímu prostředí, které si podrobuje  

zvyky, mysl i jazyk těch, kteří vzdáleni od své vlasti snáze podléhají.“  69 Takto se v roce 

1948 psalo v Československém světě o důležitosti prázdninových pobytů pro děti krajanů. 

ČÚZ jejich organizací  pokračoval v dlouholeté tradici. Průkopníkem v tomto směru byl 

spolek Komenský ve Vídni, který takové zájezdy ve spolupráci s organizací České srdce 

pořádal již v období před 1. světovou válkou.70 Na ně poté navázaly zájezdy v období tzv. 

první republiky. ČÚZ si tuto návaznost uvědomoval a v rámci propagace československého 

režimu se ji snažil organizačně překonat.71

Návštěvami  dětí  krajanů  v  Československu  se  mělo  bránit  jejich  asimilaci  v 

zahraničí.  Děti,  které se třeba již v novém domově narodily,  přeci jen přejímaly tamní 

zvyky, kulturu a jazyk rychleji. Československý komunistický režim si byl tohoto faktu 

vědom, a proto se dětskými letními pobyty snažil zabránit tomu, aby děti posléze přejaly i 

tamní  demokratické  smýšlení  a  styl  života.  Ve  zprávě  o  zájezdu  z  roku  1948  se 

připomínalo, že: „Jedním z nejradostnějších úkolů Československého ústavu zahraničního  

je prázdninová péče o děti zahraničních krajanů, jejímž posláním je posílení národního 

uvědomění,  prohloubení  jazykových  znalostí  a  poznání  vlasti.  Akce  má  rovněž  velký  

význam rekreační.“72 ČÚZ si  byl  samozřejmě  vědom toho,  že  čas,  který  děti  stráví  o 

prázdninách v Československu, nemůže být co se týče vlivu srovnáván s tím, jak dlouho na 

ně celý školní rok působí prostředí v kapitalistickém zahraničí, doufal však, že alespoň část 

socialistické výchovy v nich zůstane. Nicméně lze předpokládat a je téměř samozřejmé, že 

děti, které se už na takový zájezd dostaly, pocházely z předem prověřených rodin s tzv. 

kladným postojem k lidově demokratickému režimu a k socialismu. 

Takové prověřování probíhalo v součinnosti s jednotlivými vedeními krajanských 

spolků, které mělo o svých členech v tomto směru přehled a potřebné informace. „Zájem o 

69 1330 dětí našich krajanů do Prahy, in: Československý svět, č. 18, 8. 5. 1948, s. 2.
70 VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě, Praha: Libri, 2009, s. 134.
71 Srov. Prázdninové zájezdy Československého ústavu zahraničního. Zpráva o zájezdu v roce 1948., NA, f. 

ČÚZ II., karton č. 78. a Prázdninové zájezdy 1948., dat. 24. 6. 1948, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.
72 Zpráva o zájezdu v roce 1948, nedat., NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.
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prázdninovou akci ČÚZ v cizině je jasným důkazem důvěry čs. zahraničních krajanů k  

lidově-demokratickému řádu Československé republiky a domníváme se,  že je  jednou z  

nejúčinnějších zbraní proti nepřátelské propagandě kapitalistických států. Krajané, kteří  

nám svěřují svůj nejcennější majetek – svoje děti, prokazují svůj kladný poměr k našemu  

socialistickému vedení.“73 Jak již bylo v této práci zmíněno, ústav komunikoval právě jen s 

takovými krajany. V Československém světě se dokonce přímo psalo, že: „Jsou však věci,  

s  nimiž  nelze  otálet  a  protože  víme,  že  v  dětech  našich  zahraničních  krajanů  máme  

nejmocnější  oporu  naší  národní  myšlenky,  zveme  tyto  děti  do  Československa  na 

prázdninovou  akci…“74 Koncem  40.  let  bylo  jako  hlavní  poslání  prázdninové  akce 

deklarováno  prohloubení  znalosti  mateřského  jazyka  a  posílení  národního  vědomí. 

Návštěva Prahy a celkově pobyt v Československu měl v dětech zanechat nesmazatelné 

vzpomínky. Bylo například zaznamenáno, že se zvýšil, někdy až zdvojnásobil počet dětí na 

československých doplňovacích  školách  v  zahraničí.75 V neposlední  řadě  vedla  akce  k 

prohloubení přátelských vztahů mezi krajany v zahraničí a československou veřejností. 

Jednou ze zásad prázdninové akce bylo, že české děti byly umisťovány v Čechách a 

na  Moravě,  slovenské  na  Slovensku.  Umístěním  krajanských  dětí  na  Slovensku  byla 

pověřena sesterská organizace ČÚZ – Slovenská liga v Bratislavě. Spolupracovala i Matice 

slovenská.76 

Pobyt dětí zpravidla trval 4 – 6 týdnů a byl určen pro děti ve věku 7 - 14 let. Věk 

dětí se však zájezd od zájezdu lišil,  někdy přijely i čtyřleté děti.  Přednost měly děti ze 

sociálně slabých rodin, které ještě v Československu nebyly. V místech, kde byla česká 

škola, byla potom podmínkou návštěvy docházka do ní. S dětmi přijížděli i jejich průvodci, 

což byli povětšinou učitelé tamních českých škol, případně členové krajanských spolků 

nebo  výjimečně  rodiče.  Na každých  cca  dvacet  dětí  byl  přidělen  jeden  průvodce.  Pro 

průvodce  organizovalo  československé  Ministerstvo  školství  zvláštní  čtrnáctidenní 

pedagogický a osvětový kurz, který pořádal Junák. Jeden z průvodců se stával vedoucím 

výpravy a jeho povinností bylo zajištění cestovních  průkazů, osobních průkazek dětí77, 

cestovní  slevy  na  cizích  drahách,  jednání  s  úřady  a  pohraničními  orgány,  řízení  celé 

73 Prázdninové zájezdy 1949 – finanční úhrada, dat. 6. 5. 1949, NA,  f. ČÚZ II., karton č. 78.
74 1330 dětí našich krajanů do Prahy, in: Československý svět, č. 18, 8. 5. 1948, s. 2.
75 Prázdninové zájezdy 1949 – meziministerská porada, dat. 27. 4. 1949, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.
76 Prázdninové zájezdy krajanských dětí 1950, dat. 9. 5. 1950, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78. 
77 Každé  dítě  mělo  svou  průkazku,  která  byla  používána  jako  osobní  průkaz  dětí  během  pobytu  v 

Československu.  Obsahovala osobní  údaje,  záznam o provedené lékařské prohlídce,  záznam o výdeji 
potravinových lístků a razítko ČÚZ. Srov. Pracovní plán prázdninových zájezdů 1950, dat. 17. 3. 1950, 
NA f. ČÚZ II., karton č. 78.
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výpravy a pomocných průvodců.78

 Skladba pobytu dětí v Československu neměla po celou dobu stejnou strukturu, 

měnila  se  podle  vývoje  politické  situace  jak  doma  tak  v  zahraničí,  podle  finančních 

možností atd. Na konci 40. let se pobyt skládal ze tří převážně kulturně poznávacích dnů v 

Praze a blízkém okolí, zbytek děti trávily na venkově u tzv. národních hostitelů. Ty děti, 

které  měly  v  Československu  příbuzné,  mohly  bydlet  u  nich.  ČÚZ  se  za  pomoci 

ministerských subvencí postaral o úhradu jízdného, pobyt a stravu v Praze, kde bývaly děti 

ubytovávány ve školách. Slovenské děti navštěvovaly Bratislavu místo Prahy. Po příjezdu 

do Československa  děti  podstupovaly povinnou lékařskou prohlídku,  a  to  i  přes  to,  že 

potvrzení o bezinfekčnosti musely mít už od svého doktora ze zahraničí. 

Již  zmínění  národní  hostitelé  byli  pečlivě  vybíráni  a  kádrově  prověřováni  ve 

spolupráci s Československým Červeným křížem, Sborem národní bezpečnosti,  Okresní 

péčí  o mládež a sociálními referenty Místních národních výborů.  Prověřování  hostitelů 

probíhalo jak po stránce sociálních poměrů,  tak po stránce charakterových vlastností  a 

zkoumal se jejich postoj k československému lidově demokratickému režimu.79 Kontrola 

těchto  kritérií  probíhala  v  souvislosti  s  dobovou praxí  kádrování,  kterým se zjišťovala 

spolehlivost  po stránce tzv.  třídního původu a politické spolehlivosti.  Důraz byl  kladen 

nejen na dosavadní životopis jedince, ale i celé rodiny.80 

Nábory hostitelů se prováděly prostřednictvím výzev v rozhlase, v denním tisku i 

Československém  světě,  v  podnicích,  dále  také  pomocí  poboček  a  sekretariátů  ČÚZ, 

sociálních komisí při ONV nebo Okresní péče o mládež. Pokud se někdo přihlásil, musel 

vyplnit dotazník, který zjišťoval například nejbližší stanici vlaku či autobusu nebo to, zda 

mají hostitelé své vlastní děti a jak velké, rekreační možnosti v místě (koupání, lesy, …), 

zda hostitel umožní dítěti navštívit další místa v ČSR, popřípadě která a jestli se akce už v 

minulosti  zúčastnil.  Hostitelé  se  museli  zavázat,  že  dítěti  věnují  náležitou  pozornost  a 

budou ho opatrovat jako své vlastní. Zvláště byli upozorňováni na to, že nesmí děti použít 

jako  pracovní  sílu.  Žádost  posléze  musel  potvrdit  a  doporučit  místní  spolek 

Československého  Červeného  kříže.  Postupně  byla  vytvářena  kartotéka  hostitelských 

78 Prázdninové zájezdy Čs. Ústavu zahraničníjo v roce 1949. Pracovní plán. Přehled., dat. 20. 1. 1949, NA, 
f. ČÚZ II., karton č. 78.

79 Pracovní plán prázdninových zájezdů 1950, dat. 17. 3. 1950, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78. a Prázdninové 
zájezdy Čs. Ústavu zahraničního v roce 1949. Pracovní plán. Přehled., dat. 20. 1. 1949, NA, f. ČÚZ II., 
karton č. 78.

80 FRANC, M.; KNAPÍK, J.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 – 1967, 
Svazek I., Praha: Academia, 2011, s. 407 – 409. Heslo „kádrování“.
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rodin.81 

Na konci 40. let byl pobytu u československých občanů připisován opravdu velký 

význam. Jednalo se zde především o jazykové důvody a děti se díky němu rovněž měly i 

důkladně seznámit se způsobem života v Československu. „Účastníci jsou živým dokladem 

poměrů v ČSR. Vracejí se zdrávi, opálené, s dárky namnoze od celé vesnice, takže zájem 

čs. veřejnosti projevovaný touto cestou spontánního hostitelského zájmu poráží tvrzení o  

hladu a nouzi. Pro místa, kde děti jsou, znamená namnoze posílení i politické zkušenosti,  

že  s  obdivem  konstatují  rozdíly  proti  poměrům,  které  mají  doma  /brigády,  čistota  a 

úpravnost obcí, čistota a vybavení škol, mládežnictví, jsou nejčastějšími předměty obdivu/  

(…) Hostitelské rodiny byly vybírány tak, že se snažily nenápadným poučováním ozřejmit  

dětem  poměry  v  ČSR.“82 Při  přepravě  dětí  k  hostitelům  je  doprovázely  sestry 

Československého červeného kříže. Již v roce 1949 však Krajský národní výbor v Brně 

poté, co byl požádán o pomoc s náborem hostitelů, vyjádřil ČÚZu svůj názor s tím, že si 

nemyslí, že je tato forma pobytu krajanských dětí v Československu vhodná s ohledem na 

správnou ideovou výchovu a místo toho nabízel ubytování v rekreačních zařízeních pro 

mládež.  Na ubytování v rodinách byli  v Brně ochotni přistoupit  jen v případě velkého 

počtu dětí, pro který by nestačila kapacita táborů.83 ČÚZ byl však v tomto roce ještě přesně 

opačného  názoru:  „Prázdninové  zájezdy  Čs.  ústavu  zahraničního  slouží  k  posílení 

národního  uvědomění  krajanské  mládeže,  k  prohloubení  jazykových  znalostí,  poznání  

vlasti, jakož i k cílům rekreačním. Mohou být uskutečněny jedině vlasteneckou součinností  

čs.  občanů po celé  republice,  kteří  poskytnou krajanským dětem na dobu 4 – 6 týdnů  

národní  pohostinství.  Přímý  styk  s  českými  a  slovenskými  lidmi,  poznání  našich  

hospodářských, sociálních a politických poměrů nemůže dětem umožnit ozdravovna. Také  

nejlepšího jazykového zlepšení bylo dosaženo při umístění dětí v hostitelských rodinách.“84 

Vzhledem k tomuto právě citovanému úryvku je zajímavé, že hned příští rok, tedy 1950, 

už  byla  situace  jiná.  Děti  jely  z  pohraničí  hned  do  rekreačních  středisek  Krajských 

národních výborů. Od pobytů v hostitelských rodinách se počínaje tímto rokem upustilo.85 

Pouze  děti,  které  měly v  Československu  příbuzné,  je  mohly po  pobytu  v  rekreačním 

81 Srov. Prázdninové zájezdy 1949. Dotazník pro národní hostitele., dat. 26. 4. 1948, NA, f. ČÚZ II., karton 
č. 78.; Hledáme hostitele pro zahraniční děti. Výzva pro noviny., nedat., tamtéž.; Prázdninové zájezdy 
1949 – zpráva o příjezdu dítěte. Instrukce ČÚZ národním hostitelům., dat. 13. 5. 1949, tamtéž. 

82 Referát o prázdninových zájezdech 1949, nedat., NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.
83 Dopis Krajského národního výboru v Brně adresovaný ČÚZ, dat. 25. 4. 1949, NA, f. ČÚZ II., karton č. 

78.
84 Čs. ústav zahraniční prázdninové zájezdy čs. dětí ze zahraničí do vlasti – nábor hostitelů, dat. 7. 4. 1949, 

NA f. ČÚZ II., karton č. 78.
85 Prázdninové zájezdy 1950, ČÚZ Matici slovenské, dat. 22. 5. 1950, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78. 
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středisku na 3 – 4 dny navštívit. Ty, které tuto možnost neměly, jely z táborů přímo do 

Prahy  či  Bratislavy,  kde  pro  ně  byl  připraven  náhradní  program.  Pobyt  u  národních 

hostitelů  byl  shledán  jako  nevhodný  jednak  proto,  že  se  často  stávalo,  že  děti  byly 

rozmazlovány a někdy se s nimi ani nemluvilo česky a také z toho důvodu, že přicházely k 

cizím lidem do neznámého prostředí.  Nyní  děti  měly jezdit  do  zotavoven,  kde  s  nimi 

bydlely  i  domácí  české  nebo  slovenské  děti.  Nově  tedy trávily  prázdniny  mezi  „sobě 

rovnými“86. Nové stanovisko ČÚZ znělo takto:  „Oproti dřívějším letům budou letošního 

roku tyto děti umisťovány v rekreačních střediscích, spolu s našimi dětmi. Není jistě třeba  

zdůraznit Vám politickou důležitost tohoto pobytu. Vždyť jde o děti z kapitalistických států.  

Záleží tudíž velice na prostředí, v kterém děti o prázdninách budou, aby si odnesly nejlepší  

vzpomínku a staly se nejen dobrými Čechy či Slováky, ale i oddanými zastánci a šiřiteli  

našich ideí.“87 a  „Politický význam zájezdů tím vyplynul sám sebou, když se ukázalo, že  

prázdninový pobyt vytváří  nejen všeobecný „vztah k  vlasti“,  ale  přímo vztah k  lidově-

demokratické  republice.  Pro  mládež  z  kapitalistických  států  znamenají  prázdninové  

zájezdy aktivisaci jejího organisačního života, který ve své podobě a intensitě, jak existuje  

v Československu,  jí  většinou byl až dosud vůbec neznám. Styk s mládeží naší  ukazuje 

dětem  i  dorostu  z  kapitalistických  států  zcela  nové  metody  a  možnosti  mládežnické  

výchovy. Dojmy a zkušenosti z pobytu v Československu působí pak silně na rodiče dětí v  

cizině a je to jeden ze způsobů, jak čelit nepřátelské propagandě poúnorových emigrantů v  

západních státech a alespoň z části ji paralysovat.“88 Tato změna však možná souvisela i s 

tím,  že  jak  vyplývá  z  archivních  materiálů,  byla  doprava  dětí  k  jednotlivým rodinám 

logisticky  i  finančně  velmi  náročná.  Jako  poměrně  náročné  se  jevilo  i  sehnat  vůbec 

dostatečný  počet  hostitelských  rodin.  Stejně  tak  jejich  následné  důkladné  kádrové 

prověřování  zabralo  hodně  práce  a  času.  Hromadným  svozem  dětí  do  táborových 

komplexů se situace tedy značně zjednodušila. Československé děti, které měly navázat 

vztahy s těmi krajanskými nemusely být složitě prověřovány, stačilo je vybrat ze členů 

pionýrských oddílů. Samozřejmě však jen ty nejlepší, kteří budou náležitě reprezentovat 

uvědomělou  československou  mládež.  „Dětský  kolektiv,  který  se  vyšle  do  MTM 

(Mezinárodní  tábory míru)  bude  vybrán podle  návrhů  nejlepších  pionýrů  všech  krajů,  

takže o dobré dětské prostředí je postaráno. Povolávání nejlepších pionýrů do MTM je  

86 Naše děti v Československu, text z Vídeňských menšinových listů, NA f. ČÚZ II., karton č. 78.
87 Dopis Krajskému národnímu výboru v Českých Budějovicích, referát práce a sociální péče, dat. 12. 6. 

1950, NA  f. ČÚZ II., karton č. 78.
88 Prázdninové zájezdy krajanského dorostu do ČSR (Návrh na referát pro školení vedoucích zotavoven), 

dat. 23. 3. 1950, NA f. ČÚZ II., karton č. 78.
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proto pro tyto děti vyznamenáním.“89 Soustředění krajanských dětí na jednom místě také 

umožňovalo  jednotné  ideologické  působení  prováděné  přímo  k  tomu  proškolenými 

vedoucími.  Ti byli  přiděleni Československým svazem mládeže,  Junákem. Byla pro ně 

pořádána speciální školení, na kterých jim byla vysvětlena jednak krajanská problematika a 

především to, jak mají přistupovat k dětem a mládeži z kapitalistických států. „Pro výběr 

vedoucího a vychovatelského personálu byla stanovena zvláště přísná hlediska. Přibráni  

jsou jen aktivní pracovníci pionýrského hnutí, kteří jsou pro akci připraveni na zvláštním 

školení...“90  Ani tento model Mezinárodních táborů míru však nevydržel.  V roce 1963 

Ministerstvo  zahraničních  věcí  navrhovalo  ČÚZu,  aby krajanské děti  jezdily  přímo do 

československých pionýrských táborů. Jedině tak se prý měly šanci lépe naučit česky. V 

táborech organizovaných speciálně pro ně údajně akorát mluvily německy.91

Tím, že děti přestaly jezdit do hostitelských rodin, se změnila i programová skladba 

jejich  pobytu.  Teď  nejdříve  strávily  4  –  6  týdnů  v  zotavovnách,  poté,  pokud měly  tu 

možnost, jely na několik dnů k příbuzným. Nicméně i pobyt u vlastních příbuzných začal 

být v pozdějších letech chápán jako poměrně nežádoucí, protože bránil bezproblémovému 

soužití domácích a krajanských dětí. Přišlo se ale na to, že tyto návštěvy není možné dětem 

zakázat, a tak měli být příbuzní alespoň také „prokádrováni“. Zde předpokládám, že byl 

zvolen stejný postup jako u prověřování národních hostitelů.  Nakonec příbuzní přivezli 

děti k ostatním dětem do Prahy či Bratislavy, kde byl přichystán několikadenní kulturně 

zábavní program. Po jeho skončení děti jely zpět domů do zahraničí.  Od roku 1950 už 

navíc přijížděl i krajanský dorost, věková hranice byla posunuta až na 23 let.92 

Nyní bych se ráda zabývala dvěma nejdůležitějšími etapami pobytu dětí – pobytem 

v zotavovnách a v Praze. První z nich, pobyt v zotavovnách, byl považován za základní a 

tedy i nejdůležitější část návštěvy dětí v Československu. Od roku 1951 byly tyto akce 

pojmenovány jako „Mezinárodní tábory míru“, čímž měl být především vyjádřen charakter 

mezinárodní družby a touha lidstva po trvalém míru.

Rekreační střediska byla dopředu vcelku pečlivě vybírána. Zaměstnanci ČÚZu je 

navštěvovali už několik týdnů před příjezdem dětí, aby zjistili v jakém stavu se nacházejí a 

89 Záznam o poradě Ústřední komise pro dětskou zahraniční rekreaci při MPSP dne 27. 5. 1951, NA, f. ČÚZ 
II., karton č. 78.

90 Tamtéž. 
91 Připomínky 3. odboru k plánu činnosti ČÚZ na r. 1964,  nedat., Archiv MZV ČR, f. TO-T NSR 1960-

1964, karton č. 12.
92 Zpráva o prázdninových zájezdech dětí a dorostu do ČSR v roce 1950, dat. 14. 7. 1950, NA, f. ČÚZ II., 

karton č. 78.
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zda je vše připraveno.93 Zotavovny se od sebe lišily úrovní vybavení, některé byly horší, 

jiné naopak podstatně lepší. Československé děti měly do středisek přijíždět o něco dříve, 

aby  mohly  jak  se  patří  přivítat  své  vrstevníky  ze  zahraničí.  Během  pobytu  tábor 

navštěvovaly kontroly z ČÚZu, které poté podávaly podrobné zprávy, díky kterým také 

dnes  můžeme zjistit  mnohé o  jejich  průběhu.  Obdobné zprávy sepisovaly po skončení 

tábora i jeho vedoucí.

Základem byl denní program. Obvykle začínal budíčkem, úklidem na pokojích a 

vztyčováním vlajky. Děti chodily na procházky do okolí, koupaly se. V rámci programu 

byly rozděleny do oddílů (názvy např. Mír, Pionýr, Mladý budovatel, Timurovci, Moskva 

apod.)  v  poměru  50:50,  polovina  domácích  a  polovina  krajanských  dětí.  Byly  pro  ně 

připraveny  i  různé  zájmové  kroužky.  Např.  přírodovědný,  polytechnický,  výtvarný, 

hudebně dramatický, modelářský ale třeba i fotografický, přičemž nabídka se lišila tábor 

od  tábora.  Po  večerech  se  nacvičovaly  národní  písně.  Podnikaly  se  i  výlety  do 

vzdálenějšího okolí, návštěvy průmyslových závodů apod.94 

Důležitou součástí tábora byla i ideová výchova. V jejím rámci se promítaly tzv. 

pokrokové filmy, o kterých potom probíhala diskuse. Stejně tak se četly články z denního 

tisku,  nejčastěji  z  Rudého  práva.  Tyto  se  potom  interpretovaly.  To  měly  na  starosti 

především československé děti,  které tak měly těm krajanským ukázat správný vztah k 

socialismu. Pravidelnou součástí denního programu byl rozbor politicky zaměřených hesel. 

Děti se také měly seznámit s událostmi v Československu a s osobnostmi ve vztahu ke 

kraji, ve kterém zotavovací akce probíhala. „(Ideová výchova) byla prováděna soustavně a  

pravidelně. V denní půlhodince od ½ 9 – 9 hod. byly děti plánovitě nenásilným způsobem  

seznamovány se životem u nás a se základními hospodářsko-politickými pojmy /nár. výbor,  

plán práce, norma, úderník apod./, které byly vhodně uplatňovány i v táborovém životě.“95 

Účelem bylo, aby se děti přesvědčily, že to, co jim říkali o Československu v zahraničí, 

byla  lež  a  poznaly pravdu.  Zdůrazňovalo  se,  že  nikdo  nechtěl  z  dětí  dělat  komunisty, 

naopak, že se tak samy vracely domů nadšené pro socialistický způsob života. Přitom po 

celou dobu pobytu nepocítily žádný hlad a už vůbec ne teror, jak byly strašeny v zahraničí. 

V případě dětí z Rakouska se v podobě ideové výchovy jednalo hlavně o doplnění školního 

vyučování. 

93 Cestovní zpráva, dat. 30. 7. 1952, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78. 
94 Srov. Návrh na prázdninové zájezdy krajanských dětí do ČSR v roce 1953, dat. 22. 11. 1952, NA, f. ČÚZ 

II., karton č. 78.; Hodnocení průběhu tábora MTM Křižanov, dat. Červenec 1959, tamtéž. 
95 Závěrečná zpráva o mezinárodním táboru míru v Krakovci 1955, nedat., NA,  f. ČÚZ II., karton č. 78.

47



I přes to, že v hostitelských rodinách nesměly být děti využívány k práci, v rámci 

tábora  toto  nevadilo.  Takže  se  děti  například  zúčastnily  brigády  proti  „americkému 

brouku“ - mandelince bramborové, pomáhaly při žních na státním statku, budovaly nová 

volejbalová hřiště apod. Děti tímto měly poznat kolektivní život, naučit se patřičné kázni a 

doplnit  si  své  znalosti  o  Československu.  V  rámci  pěstování  charakterových  prvků 

socialistického člověka v krajanských dětech byla prováděna důsledná ateistická výchova. 

Stávalo se totiž, že některé z dětí, zejména z Rakouska, žádaly v neděli návštěvu kostela. 

Pobyt v přírodě byl tudíž využit k získání základního vědeckého světového názoru u dětí. 

Probíhaly  besedy  o  vesmíru  a  oddílové  táboráčky  s  besedami  např.  „Člověk  dobývá 

vesmír“ nebo „Proč si lidé vytvořili Boha“.96 

Jak už bylo výše zmíněno, z táborů se dochovaly podrobné hodnotící zprávy. Z nich 

dnes krom jiného můžeme zjistit,  co bylo pro ČÚZ ještě  důležité.  Hodně se například 

sledoval jídelníček, co děti dostávaly k jídlu a zda toho bylo dost. Děti byly také váženy a 

byl zaznamenáván jejich váhový přírůstek. Zajímavé je, že v Mezinárodních táborech míru 

se měly vařit taková jídla, na která byly děti zvyklé z domova. Zejména kvůli tomu, že jak 

bylo často deklarováno, měly děti hlavně poznat styl života v Československu. K tomu 

myslím patří právě i styl kuchyně.

 Pobyt  ve městě  organizoval  ČÚZ ve spolupráci  s  ČSM, Junákem a Pionýrem. 

Zdejší program byl rozdělen na dva, pro děti a pro dorost. Děti měly možnost prohlédnout 

si pražské památky, svézt se parníkem po Vltavě, navštívit kino či maňáskové divadlo, jet 

do ZOO, na Karlštejn, do Kutné Hory... Dorost navštívil např. výstavu v Mánesu, Židovské 

muzeum, koncert dechové hudby a navíc měl i volno na nákupy. Zpočátku byly děti během 

pobytu  v  Praze  ubytovávány ve  školách  na  slamnících,  což  bylo  pokládáno  za  faktor 

nevyhovující a poškozující prestiž akce. Někdy spaly na vysokoškolských kolejích. Z toho 

důvodu  se  uvažovalo  o  vybudování  ubytovny  ve  Vrtbovském  paláci,  k  čemuž  však 

nakonec  nikdy  nedošlo.  V  pozdějších  letech  byly  děti  ubytovávány  v  hotelích.  Ze 

známějších např. Flora, Axa... Slovenské děti navštěvovaly místo Prahy Bratislavu.97

Během  celého  pobytu  měla  na  děti  krajanů  působit  tzv.  nová  československá 

kultura,  zejména  pak  její  lidový  charakter  a  opravdovost.  Ve  spolupráci  s 

československými dětmi se měly naučit nové lidové národní písně a básně. Děti se měly 

96 Srov. Závěrečná zpráva o Mezinárodním táboru míru v Krakovci 1955, dat. 6. 8. 1955, NA, f. ČÚZ II., 
karton č. 78.; Hlášení o I. běhu zahraniční rekreace mládeže z Rakouska, dat. 22. 7. 1950, tamtéž. 

97 Srov. Program dorostu a dětí, dat. 3. 8. 1950, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.; Prázdniny 1949 – hodnocení, 
nedat., tamtéž.; Cestovní zpráva, dat. 3. 8. 1952. tamtéž. 
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poučit i z ukázky československého organizačního života a toto poté převést i do zahraničí, 

kde,  jak  se  předpokládalo,  založí  v  rámci  krajanských  organizací  své  mládežnické 

soubory.98 V  tom  ČÚZ  potěšil  dorost  z  Rakouska,  který  ve  Vídni  založil  skupinu 

Československého svazu mládeže.  Ten poté žádal například dodání svazáckých košil  či 

odznaků. 

Prázdninová akce měla být pojata jako přísně výběrová, v zahraničí měl tedy za 

pomoci krajanských organizací proběhnout určitý selektivní nábor dětí, při kterém se mělo 

postupovat z třídního hlediska. Předpokládalo se, že přijedou jen děti těch rodičů, kteří 

mají naprosto kladný poměr k ČSR.99 I přes to se však na prázdniny do Československa 

dostávaly i problémové děti. Časem začali táboroví vedoucí vypracovávat kromě běžných 

zpráv o průběhu zotavovací akce i posudky na jednotlivé děti, kde se rovněž hodnotilo, kdo 

může přijet i příště a kdo už ne. Takto například vypadal celkový posudek na skupinu dětí z 

Rakouska:  „Mládež  pochází  většinou  ze  živnostenských  a  dělnických  rodin.  Politická  

vyspělost a třídní uvědomění slabé, až na několik jedinců, které jsme podchytili hned na  

začátku a přes ně prováděli  výchovu a kritiku ostatních.  Na počátku běhu se projevila 

nedůvěra  a  rozdvojení  mezi  členy  Sokola  a  Svazu  mládeže,  byla  však  napravena  tak 

daleko, že nakonec běhu bylo mimo kolektiv jen pět děvčat, se kterými  se zatím nedá v  

práci počítat, neboť jsou z buržoasních rodin a také tak vychované.“100 Častým předmětem 

stížností  na  děti  bylo  kromě  obyčejné  dětské  neposlušnosti  to,  že  přijížděly  s 

kapitalistickým stylem  života,  tedy  jsou  především  silně  individualistické  a  výstřední. 

Děvčata byla kritizována za to, že si lakovala nehty nebo líčila rty, chlapci za sklony ke 

kouření a za držení pochybných časopisů.  „Jaký nastal div, když začaly věšet své šatstvo 

do skříňky. Šaty na dopoledne, sukně a 5 halenek na odpoledne, večerní šaty na večeři (…)  

... a tak teď vytahují kus za kusem ... mažou se všemožnými krémy. (…) Ráno potom jsou 

krásně nalíčené, voní pěti druhy voňavek. A což teprve, až se půjdeme koupat. Nejnovější  

modely plavek. Leží na slunci, jak herečka ve filmu. (…) A divte se, přece trochu zchytřely.  

Oblékly si konečně též tepláky a trička a myslím si, že jim sluší líp, než nejnovější móda.  

Nejsme proti tomu, aby se děvčata hezky oblékala. Nesmí se to však přehánět.“101 V roce 

1953 měla být přísná výběrovost akce zmírněna, a to i proto, že přísná kritéria na krajany - 

98 Prázdninové zájezdy krajanského dorostu do ČSR. Návrh na referát pro školení vedoucích zotavoven., 
dat. 25. 3. 1950, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.

99 Zápis z porady na ministerstvu práce a sociální péče ohledně prázdninových zájezdů krajanských dětí a 
dorostu do ČSR, dat. 22. 5. 1951, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.

100 Hlášení o I. běhu zahraniční rekreace mládeže z Rakouska, nedat., NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.
101 Děvčata z Vídně přijela, in: Československý svět, č. 30, 28. 7. 1960, s. 6. 
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rodiče působila špatně. ČÚZ tedy postupně slevoval: „Nesmíme zapomenout, že rodiče jen  

25% dětí jsou pokrokoví. Nesmíme ale proto tyto děti zavrhnout. Musíme je převychovat,  

aby potom oni dobrým vlivem působili na své rodiče. Pobyt v ČSR na ně působí po celý  

rok,  protože  škola  v  pokrokové  práci  nepomáhá.  Pouze  dva  až  pět  %  zaměstnanců  

Komenského jsou členy SČS (Sdružení Čechů a Slováků) a jsou již všichni starší. Ve Vídni  

je většina dětí vychována ulicí, biografy a literatura mají na ně špatný vliv.“102

ČÚZ v rámci zájezdů vystupoval jako hostitelská organizace. Každoročně posílal 

vládě  žádost  s  předpokládaným  počtem  dětí,  které  budou  pozvány  na  léto  do 

Československa spolu s odhadem rozpočtu, který si akce vyžádá. Tradičním problémem se 

stávalo  poměrně  pozdní  schválení  žádosti,  což  se  projevilo  v  tom,  že  se  vše  muselo 

organizovat poměrně narychlo a některé věci potom nefungovaly tak, jak by měly. Někdy 

byly kráceny počty dětí,  které mohou v létě přijet.  V některých letech byl povolen jen 

příjezd dětí z kapitalistických zemí (např. rok 1950), jindy naopak jen těch z přátelských 

lidových demokracií. Výjimkou jsou zde ale děti z Rakouska, které měly povoleno přijet 

každý rok.  O finanční  pokrytí  celé  akce  bylo  každoročně  žádáno nejprve  Ministerstvo 

práce a sociální péče, později Ministerstvo školství, věd a umění. Co se týče cestovních 

nákladů,  byla  dětem hrazena jen doprava po Československu, zbytek hradily krajanské 

organizace  samy,  přičemž  prostřednictvím  Ministerstva  zahraničních  věcí  mohla  být 

sjednána sleva na zahraničních drahách. Pro cestovné na území Československa to bylo až 

75% z ceny pro děti do patnácti let, pro jejich průvodce to bylo 50%. Průvodci dětí ze 

zahraničí  navíc  dostávali  i  zvláštní  odměny za  plnění  nejtěžších  úkolů  v  souvislosti  s 

prázdninami dětí. Denně se jednalo o 20 – 60 Kčs podle počtu dětí ve výpravě. Museli je 

však vyčerpat na území Československa, jelikož převod valut byl zakázán.103 

Postupem let se stále více omezoval jednak počet zemí, ze kterých mohly děti na 

prázdniny přijet, tak celkem radikálně i jejich počet. Nejvíce dětí přijíždělo z Rakouska a 

Francie. Méně z Belgie a Německa. Kvůli těmto omezením přišly krajanské organizace v 

Rakousku s tím, že si zorganizují své vlastní tábory. Jednalo se o České srdce a Sokol. To 

však v ČÚZu vzbudilo obavy z přebírání a nesprávného vlivu na děti, jelikož právě tyto 

organizace byly považovány za nepřátelské vůči režimu v Československu. Proto snahou 

ČÚZu bylo udržet co největší počet dětí pro prázdninové akce. Zejména proto, že podle 

propagandy  využívala  „zahraniční  reakce“  každý  neúspěch  ke  špinění  lidově-

102 Prázdniny 1952 – hodnocení, dat. 17. 9. 1952, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.
103 Srov. Prázdninové zájezdy dětí čs. zahraničních krajanů v r. 1949, dat. 19. 6. 1949, NA, f. ČÚZ II., 

karton č. 78.; Návrhy na odměny vedoucím prázdninových výprav, dat. 28. 6. 1949, tamtéž.  
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demokratického režimu v Československu. Pokud by se zachování akce v dostatečném 

rozsahu nedařilo, uvažovalo se o tom, že ČÚZ zařídí vlastní tábory v zahraničí. Situaci 

pomáhal zachránit  i  Československý svaz žen,  Svaz bojovníků za svobodu nebo ROH, 

kteří pozvali děti na své náklady. V souvislosti s výběrovostí akce máme povětšinou jen 

informace k rekreacím rakouských dětí, o těch z Německa nebyla téměř zmínka.104

Z výše popsaného průběhu zotavovacích akcí vyplývá, že děti byly využívány k 

tomu, aby v zahraničí propagovaly socialismus a šířily, že v Československu funguje vše 

správně.  V   Československém  světě  například  vyšel  článek  „Děti  šíří  pravdu  o 

republice“105. Děti, zejména ty malé, však myslím nějakou ideologii ani nevnímaly. Zvlášť, 

když jely na prázdniny. Jestli tedy o něčem svým rodičům vyprávěly, tak se to týkalo spíše 

her s ostatními dětmi a že se k nim třeba jejich prázdninoví ubytovatelé chovali hezky a 

mile.  O  co  se  děti  zajímaly,  se  ukazuje  v  jejich  dopisech,  které  byly  zveřejňované  v 

Československém světě. „Máme se zde dobře – je zde hezky – je o nás dobře postaráno,  

poněvadž jsme v dobrých rukou – chodíme na vycházky do lesa, kde je hodně malin a  

borůvek – máme se dobře a máme mnoho jídel, dostáváme také dorty, ty já nejraději.“106 

Snad tedy ideologie silněji zapůsobila jen na starší děti a mládež. „Po celou dobu našeho 

pobytu v Československu zjišťujeme všude, že naše vlast kráčí kupředu k šťastnějšímu a 

radostnějšímu zítřku. Viděli jsme pevné úsilí všeho československého pracujícího lidu o  

zajištění lepší budoucnosti všem pracujícím. (…) Vracíme se domů s opravdu krásnými  

vzpomínkami na vlast, a o všem, co jsme v Československu viděli a prožili, budeme doma 

vyprávět.“107

Kromě  delších  pobytů  o  prázdninách  byly  pro  děti  krajanů  pořádány  i  kratší 

návštěvy Československa. Jednalo se však zejména o rakouské děti. Tak například v srpnu 

1949 přijelo do Československa asi 200 dětí z Vídně, což byla jedna z nejpočetnějších 

návštěv  dětí  ze  zahraničí.  Na  Wilsonově  nádraží  je  očekávala  delegace  složená  z 

funkcionářů  Československého  ústavu  zahraničního,  Československo-rakouské 

společnosti,  školského  spolku  Komenský a  reemigranty z  Vídně.  V tisku  se  psalo,  že 

kdekoliv  se  tyto  děti  objevily,  budily  pozornost  kolemjdoucích,  kteří  je  chválili  za 

výbornou znalost mateřského jazyka. Byl pro ně přichystán i „zábavný večer“, kde se v 

programu  představily  domácí  děti  ze  souboru  „Bratrství“.  Obě  skupiny  dětí  nakonec 

104 Srov. Zájezd z Rakouska: rekreace dětí a dorostu, dat. 16. 4. 1953, NA, f. ČÚZ II., karton č. 78.  
105 Děti šíří pravdu o republice, in: Československý svět, č. 52-53, 24. 12. 1949, s. 6.
106 Děti z Rakouska píší, in: Československý svět, č. 31, 5. 8. 1950, s. 6.
107 Krajan – mládežník o svém pobytu ve vlasti, in: Československý svět, č. 32, 11. 8. 1951, s. 6. 
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společně zazpívaly československou hymnu.108

5. 2. Návštěvy krajanů v Československu

Československo kromě dětí navštěvovali i dospělí krajané. Stejně jako v případě 

dětských prázdnin se v převážné většině jednalo o krajany z Rakouska. Díky tomu o jejich 

zájezdech  máme  daleko  více  a  podrobnějších  informací  než  o  zájezdech  krajanů  z 

Německa. 

V rámci upevňování poměrů ke komunistickému režimu v Československu byly 

kromě individuálních návštěv organizovány i hromadné zájezdy. 

V případě  individuálních  návštěv se  jednalo například  o rekreaci  v  některých  z 

československých lázní. To ale bylo spíše ojedinělé. Navíc pobyt v lázních byl především 

nabízen funkcionářům krajanských spolků. Domnívám se, že tyto pobyty byly realizovány 

v rámci tzv. výběrové rekreace ROH, která byla v Československu vyhrazena vybraným 

zaměstnancům  –  odborářům.109 Krajanští  funkcionáři  ji  také  získávali  za  vzornou, 

československému režimu nakloněnou práci ve spolku. 

V mnohem větším měřítku se pořádaly skupinové poznávací zájezdy. Krajané měli 

v jejich rámci možnost navštívit nejen československé památky, ale i různé průmyslové 

závody,  dále  také shlédli  nejrůznější  výstavy a veletrhy.  Nechybělo ani  kulturní  vyžití. 

Největší hromadné zájezdy ale byly pořádány u příležitosti spartakiád. 

Při  organizaci  krajanských  zájezdů  spolupracoval  jednak  ČÚZ,  ale  i  samotní 

krajané s cestovní kanceláří Čedok. Zejména v druhé polovině 50. let představovali krajané 

významnou část klientely Čedoku. 110

5. 2. 1. Sokolské slety a spartakiády

Sokolské slety - lépe řečeno sokolský slet,  protože po únorovém převratu se již 

konal jen jeden - a celostátní spartakiády konané v pětiletých intervalech od roku 1955, 

byly asi nejvýznamnějšími a také nejmasovějšími akcemi, při jejichž příležitosti se krajané 
108 Krajanské děti z Vídně do vlasti, in: Československý svět, č. 32, 6. 8. 1949, s. 2.
109  Srov. FRANC, M.; KNAPÍK, J.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 – 

1967, Svazek II., Praha: Academia, 2011, s. 1026 – 1028.  Heslo „výběrová rekreace ROH“ a FRANC, 
M.; KNAPÍK, J.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 – 1967, Svazek I., 
Praha: Academia, 2011, s. 209 – 210. Heslo „Československé státní lázně“.

110  FRANC, M.; KNAPÍK, J.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 – 1967, 
Svazek I., Praha: Academia, 2011, s. 195. Heslo „Čedok“.
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podívali  do  Československa.  Pro  mnohé  z  nich  byla  spartakiáda  pokračováním  jim 

známých sokolských sletů. Někteří ji stále i tak vnímali a rozdíl mezi nimi jim nebyl jasný. 

I tak to pro ně byl zážitek velikého významu. Spartakiáda jako taková byla totiž v podstatě 

světovým unikátem, protože nikde jinde na světě se synchronizované cvičení neprovádělo 

v takovém měřítku a  nebylo  využíváno k systematické  politické manipulaci.111 A takto 

tento fakt reflektoval tisk v roce 1960:  „Vždyť je to ta největší tělovýchovná slavnost na  

světě, neboť jen u nás je možno, aby se přehlídky mládí, radosti a krásy zúčastnilo na 700  

tisíc cvičenců ...“112 

Dále  bych  se  ráda  alespoň  rámcově  zmínila  o  počátku  spartakiádní  tradice  v 

Československu a podívala se na to, jak ji režim ideologicky využíval.

V  roce  1948  se  konal  XI.  sokolský  slet,  na  kterém  došlo  k  demonstracím 

nesouhlasu s poúnorovým režimem. Sokolové tehdy kolem hlavní tribuny, na které byl 

přítomen Klement  Gottwald,  pochodovali  mlčky a  s  odvrácenou hlavou.  Na to  začalo 

tažení proti Sokolu, který měl být zrušen, což se stalo v roce 1952. Tradice všesokolského 

sletu však mělo být podle rozhodnutí z roku 1954 využito. Veřejnost ale měla na sokolské 

hnutí  postupně  zapomenout  a  místo  toho  byl  lidem vštěpován  odkaz  na  jiné  masové 

tělovýchovné  akce  spojené  se  socialistickou  kulturou  –  maninskou  spartakiádu  a  tzv. 

dělnické olympiády. Pokud už byly všesokolské slety připomínány, tak jedině jako akce, s 

kterou je třeba změřit síly a překonat ji. Krajané byli také ze spartakiády tak nadšení kvůli 

tomu,  že  si  pamatovali  slety  nejen  jako  demonstraci  zdraví  a  síly  ale  především 

obranyschopnosti národa a češství. A právě důraz na sílu národa byl myslím pro krajany 

odloučené od vlasti a žijící v cizojazyčném prostředí velmi silným prvkem, kvůli kterému 

tolik  žádali  jet  do  Československa  na  spartakiádu.  To pravděpodobně přetrvávalo  i  ve 

chvíli, kdy komunistický režim naplňoval tradici novým obsahem. Důležité bylo i to, že 

spartakiáda  měla  být  nově  nahlížena  jako  prvořadá  historická  událost  přiřazovaná  k 

politickým slavnostem a zahrnuta  do tzv.  „slavných dnů“,  tedy k 1.  máji  a  9.  květnu. 

Cvičenci na Strahově neměli nově představovat nic menšího než masy a československý 

lid. Toto mohlo být krajany pociťováno velmi silně, neboť se na chvíli opravdu aktivně 

stali součástí svého národa a cítili silnou sounáležitost, která jim třeba v zahraničí často 

chyběla.113 Jedna krajanka psala:  „Co budu živa, na tu slavnou spartakiádu nezapomenu,  

111 ROUBAL,  P.:  Jak ochutnat  komunistický ráj.  Dvojí  tvář  československých  spartakiád,  in:  Dějiny  a 
současnost, č. 6/2006, s. 28 – 31.

112 Triumf radosti a krásy, in: Československý svět, č. 26, 30. 6. 1960, s. 1.
113  MACURA, J.: Šťastný věk a jiné studie o socialistické kultuře, Praha: Academia, 2008.

53



na kterou nám bylo umožněno podívat se do vlasti.  Tam na Strahově – ta krása – oči  

nevěděly, kam dříve hledět. Srdce plesalo a slzely jsme radostí i pýchou a v duchu jsem si  

říkala: „Ty patříš k nim!““114 Často se potom také v dopisech krajanů objevuje, že jim 

spartakiáda vehnala do očí slzy dojetí. Avšak podle představ režimu se měli krajané hlavně 

na vlastní oči přesvědčit, že to, co jim o Československu předkládají zahraniční media, je 

lež  a  že  Československo  je  prosperující  zemí  s  rostoucí  životní  úrovní.  V oficiálním 

hodnocení první celostátní spartakiády ČÚZ však také konstatoval, že v krajanech se díky 

této akci posílilo vědomí příslušnosti k národu a zvýšilo se jejich národní sebevědomí. K 

ideologii zpráva poznamenávala, že zkušenosti, které si krajané odvezli, jim pomohou v 

práci  v  krajanských  organizacích  a  po  politické  stránce  budou  schopni  lépe  čelit 

nepřátelské protičeskoslovenské zahraniční propagandě.

První celostátní spartakiáda, která se konala na přelomu června a července 1955, 

byla zejména v Československém světě hojně reflektována. Krajané se na ni svědomitě 

připravovali a snažili se o akci získat co nejvíce informací. Zjišťovali, kolik je bude zájezd 

stát, zda se pojede na společný pas, jestli je možné vzít s sebou děti, kde budou ubytováni 

atp. Na akci bylo možné se přihlásit prostřednictvím krajanského spolku, který organizoval 

hromadný  zájezd  nebo  cestovní  kanceláře  Čedok.  Ta  pro  krajany  připravila  pětidenní 

pobyt, během kterého mohli navštívit nejen spartakiádu a hlavní město Prahu, ale i některá 

další  zajímavá místa  v  Československu nebo třeba představení  v  Národním divadle.  V 

rámci  zájezdu  bylo  krajanům umožněno  i  navštívit  své  příbuzné.115 Z  Rakouska  bylo 

možné na  spartakiádu přijet  i  prostřednictvím Rakouské  cestovní  kanceláře,  která  také 

pořádala  zájezd  do  Československa.  Nejpočetnější  delegace  měly  přijet  z  Rakouska  a 

Francie. 

Krajané zakládali sokolské spolky,  ve kterých společně nacvičovali  choreografii. 

Část  z  nich  navštívila  již  předtím krajské  a  oblastní  spartakiády.  Někteří  krajané  měli 

zřejmě pochybnosti, proč se ze sokolských sletů, na které mnohdy s nostalgií vzpomínali, 

stala  najednou  spartakiáda.  V  Československém  světě  jim  to  bylo  stručně  a  jasně 

vysvětleno:  „Již  několik  krajanů  se  ve  svých  dopisech  tázalo,  proč  říkáme  právě 

spartakiáda. Tak tedy vysvětlení: Název této sportovní slavnosti je odvozen od Spartaka,  

který byl vůdcem povstání otroků proti porobě ve starém Římě a jméno spartakiáda bylo  

přijato  proto,  že  připomíná  velkou  obětavost  a  nadšení,  které  provázely  dělnické  

114  Užasla jsem nad vším, co jsem viděla ve vlasti, in: Československý svět, č. 45, 5. 11. 1955, s. 4. 
115 Můžete se zúčastnit spartakiády v Československu?, in: Československý svět, č. 9, 26.2.1955, s. 6.
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spartakiády  dřívějších  dob.  Stačí,  přátelé?“116 Mnozí  krajané  však  měli  i  přes  toto 

vysvětlení  hromadné  cvičení  stále  spojené  se  Sokolem,  neboť  ve  svých  dopisech  po 

návratu  domů  psali:  „Ten  náš  český  prapor  nade  trůny  vlaje,  pod  ním  Sokolíci  z  

vídeňského kraje. Z vídeňského kraje a z celého světa, přišli všichni bratři do své české  

vlasti.  Ty  český  Sokole,  vlasti  věrný  synu,  ukázal  jsi  světu  svoji  velkou  sílu.“117 Jiná 

krajanka, která litovala, že se spartakiády nemohla zúčastnit, však připomínala i akci na 

Maninách  z  roku  1921,  o  které  jsem psala  výše:  „...  Živý  obraz  jsem  si  musela  jen 

představit, neboť jsem v roce 1921 byla na spartakiádě na Maninách, tenkrát to bylo ještě  

smutné, ale přece jsme tenkrát doufali, že se vše ještě zlepší.“118

Hned na hranicích s Československem měl každý účastník obdržet plán zájezdu své 

skupiny. V něm byly přesně napsány všechny pokyny k pobytu, co se kdy uskuteční, kam 

se  pojede  na  výlet  (např.  Lidice,  Karlštejn,  Slapská  přehrada...).  Dále  každý  dostal  i 

jízdenku pro cesty po Československu. Součástí programu byl i večer pořádaný ČÚZem, 

který se konal v tehdejším Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dnešní Stromovce. Zde se 

měli krajané setkat s představiteli ČÚZu a společně se bavit při hudbě, zpěvu, tanci apod. 

Pro krajany bylo zajištěno ubytování v hotelích a na vysokoškolských kolejích. Stravování 

probíhalo ve Slovanském domě.119 

Z Rakouska byl  plánován příjezd asi  200 Sokolů.  Před samotným příjezdem do 

Československa měli nejprve zástupcům z Československa ukázat, co se naučili. Na této 

přehlídce konané 12. června 1955 s nimi cvičili i českoslovenští gymnasté a gymnastky. 

Československý svět sliboval bohatý program:  „3. července navštíví naši krajanští hosté  

jeden z hlavních dnů naší I. celostátní spartakiády. Co tam uvidí? Krojované skupiny 6000  

lidí zatančí, 16.320 členek Revolučního odborového hnutí provede cvičení s kuželi, 16.200 

mužů předvede prostná, dále bude vystupovat 16.000 mužů a žen Dobrovolné sportovní  

organisace Sokol a zakončí slavnostní scéna: „Za štěstí lidu“. Těšíte se?“120

Tisk však informoval i o tom, že se krajany snažili od cesty odradit českoslovenští 

emigranti. Je zajímavé, že při popisu toho, kdo všechno pojede na spartakiádu do Prahy, se 

v Československém světě psalo, že se jedná o „lidi různého politického přesvědčení“. Také 

se připomínalo, že se spartakiáda koná v období desetiletého výročí osvobození republiky, 

což  bylo  pro  krajany  jistě  rovněž  důležitým  faktorem.  Rakouští  krajané,  kteří  na 

116 Za pět neděl přivítá Praha naše krajany, in: Československý svět, č. 21, 29. 5. 1955, s. 6.
117 Viděla jsem Spartakiádu, in: Československý svět, č. 30, 23. 7. 1955, s. 6.
118 Poslouchala jsem o spartakiádě, in: Československý svět, č. 36, 3. 9. 1955, s. 4.
119 Za pět neděl přivítá Praha naše krajany, in: Československý svět, č. 21, 29. 5. 1955, s. 6.
120 Krajané a spartakiáda, in: Československý svět, č. 22, 4. 6. 1955, s. 4.
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spartakiádu  jeli,  byli  povětšinou  starší,  většině  jim bylo  víc  než  55  let.  Nejpočetnější 

skupinou byli důchodci a ženy v domácnosti. Dále měli přijet dosud pracující dělníci a 

malí  živnostníci.  Zúčastnila  se  i  skupina  studentů,  učitelů,  lékařů,  právníků,  filologů a 

mladších krajanů. Krajané,  kteří  přijeli  na spartakiádu,  byli  rozděleni do tří  kategorií  – 

oficiální hosté, cvičenci a krajané, kteří si celý pobyt na spartakiádě hradili sami. ČÚZ při 

této  příležitosti  spolupracoval  s  Čedokem a  snažil  se  zajistit,  aby celý  zájezd  byl  pro 

krajany pokud možno co nejvíce cenově přijatelný. 

Krajané na návštěvu vlasti spojenou se Spartakiádou i po návratu domů ještě hodně 

dlouho vzpomínali. Československý svět otiskl mnoho jejich dopisů s nadšeným popisem 

toho, co vše v Československu zažili.

5. 2. 2. Ostatní návštěvy krajanů 

Kromě  návštěv  spojených  se  spartakiádou  mohli  krajané  do  Československa  v 

rámci  hromadných  zájezdů  přijet  také  proto,  aby  znovu  viděli  svou  vlast,  navštívili 

památky a významná místa a  seznámili se s tím, jaké tam proběhly změny a eventuálně 

navštívili své příbuzné. 

Co se týká poměru mezi návštěvami krajanů z Německa a z Rakouska, tak, jak jsem 

již psala výše, jednoznačně převažují rakouští a především vídeňští  krajané. Je tedy na 

místě uvést, že většina získaných informací o průběhu zájezdů pochází z materiálů ze styku 

s  rakouskými  krajany,  zejména se  jedná o hodnotící  zprávy ze zájezdů.  Předpokládám 

však, že návštěvy německých krajanů měly velmi podobný průběh.

Jak už bylo řečeno, hlavní motivací krajanů pro zájezd do Československa, bylo 

znova navštívit svou vlast, známá místa, která neviděli v některých případech mnoho let. 

Toužili  také  po  setkání  s  příbuznými.  ČÚZ  jim  takovou  návštěvu,  pokud  to  povolila 

československá vláda, rád umožnil. Podmínkou, jak jsem již zmínila, však bylo, aby to byli 

lidé s kladným vztahem k československému režimu a se zájmem o něj. Dále měli krajané 

být v dobrém zdravotním stavu, aby byli schopni zájezd absolvovat. Z hodnotících zpráv 

se dozvídáme, že nejvhodnějším obdobím pro zájezd byl časný podzim nebo pozdní jaro. S 

krajany přijížděli  i  jejich  průvodci,  u  kterých  byl  kladen  důraz  na  to,  aby  byli  dobře 

obeznámeni se situací a organizací života v Československu. Jeden průvodce měl na starost 

skupinku asi 30 krajanů. 
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Náplň  programu  byla  zaměřena  především  na  to,  aby  se  krajanům  vyvrátily 

informace, které v zahraničí o Československu slyšeli v médiích nebo od sousedů. Pro 

ČÚZ bylo také důležité, aby především funkcionáři  krajanských organizací,  ale i jejich 

řadoví členové načerpali informace a zkušenosti a v zahraničí při své spolkové činnosti 

poté  jednali  v  duchu  socialistického  způsobu  organizace  a  životního  stylu.  Důraz  byl 

kladen  na  jednoduchost  a  lidovost  v  jednání  s  krajany.  Každá  krajanská  výprava  byla 

náležitě přivítána zástupci ČÚZu hned na hranicích s Československem. Stejně jako se 

krajanské děti měly seznámit s československými dětmi a jejich způsobem života, měli se i 

dospělí seznámit s chodem života v Československu. Absolvovali  exkurze po vzorných 

obcích,  JZD.  Podívali  se  také  do  závodů  Průmyslu  výživy  (Staropramen,  Odkolek, 

Vysočanská mlékárna aj.). Častým bodem programu bylo tematické odpoledne s dělníky v 

některém ze závodů nazvané např.  „Tvář Československa“.  Krajané navštěvovali  různé 

ideologicky  zaměřené  akce,  výstavy  a  veletrhy.  Například  Výstavu  revolučních  bojů, 

Stalinské  oslavy  v  Průmyslovém  paláci,…atd.  Záměrem  bylo  i  ukázat  rozvoj 

československého  průmyslu,  výstavby a  sociálního  systému,  takže  krajané  viděli  třeba 

stavbu  přehrady  na  Slapech  nebo  si  prohlédli  sociální  zařízení  hlavního  města  Prahy. 

Součástí byl často i výlet do Terezína a Lidic. Večer se konaly kulturně – politické večery, 

během  kterých  si  krajané  vyslechli  projev  o  lidově-demokratickém  Československu, 

shlédli  vystoupení  mládežnického  souboru  a  několik  krátkých  filmů.  Součástí  bývala 

zpravidla  i  hodinová  diskuse,  kde  se  zodpovídaly  písemné  dotazy  krajanů.  V  rámci 

kulturního  programu  krajané  navštěvovali  různá  divadelní  představení  –  v  Národním 

divadle  například  Prodanou  nevěstu  nebo  hru  Antonína  Zápotockého  „Vstanou  noví 

bojovníci“ . Vrcholem programu potom bylo, pokud se podařilo domluvit osobní návštěvu 

některého z představitelů československého režimu, který krajany pozdravil a krátce s nimi 

pohovořil. Krajanům byla zpravidla umožněna také několikadenní návštěva u příbuzných. 

Kromě  těchto  klasických  zájezdů,  které  měly velmi  podobný  průběh,  se  uskutečnily  i 

některé zvláštní.  Jednou z nich byla návštěva v březnu 1953, kdy se vybraní krajané z 

Rakouska  zúčastnili  pohřbu  Klementa  Gottwalda.  Jednalo  se  o  funkcionáře  Sdružení 

Čechů a Slováků, zástupce škol Komenského ve Vídni a  zástupce Vídeňského Sokola. 

Krajané se také účastnili slavnostních přehlídek na Den osvobození, 9. května.121

Zaměstnanci ČÚZu s krajany často diskutovali o změnách v Československu. Byl 

121 Srov. např. Zájezd krajanů z Vídně. Program., dat. 20. 12. 1949, NA f. ČÚZ II., karton č. 47.; Zájezd 12 
krajanských pracovníků z Rakouska do Československa ve dnech 19. dubna až 10. května 1953, dat. 10. 
4. 1953, NA f. ČÚZ II., karton č. 47.
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konstatován značný pokrok ve vývoji ve srovnání s obdobím tzv. první československé 

republiky.  Naopak  situace  v  meziválečném  Československu  byla  přirovnávána  k  té  v 

zahraničí, kde krajané žili. Stěžovali si na mnohem horší poměry, které doma ve srovnání s 

vlastí panovaly. Vzhledem k tomu, že tyto zprávy byly sdělovány interně v rámci ČÚZ, 

nepředpokládám,  že  by  byly  příliš  ovlivněné  nebo  přehánějící  ve  svém vyjádření.  Ve 

zprávách se hodnotilo i to, jak návštěvníci reagovali na složení programu zájezdu, co se 

jim líbilo a co naopak ne, a podle toho se potom plánovalo co dělat do budoucna. Zprávy 

často zmiňovaly situace, kdy byli krajané po příjezdu do Československa nedůvěřiví a plni 

předsudků  a  ptali  se,  zda  jim  provedou  důkladnou  prohlídku  zavazadel,  někteří  měli 

dokonce obavy, že jim budou rovnou odebrána. Stejně tak se obávali, že třeba dostanou 

málo jídla apod. „(Výstava revolučních bojů) Zajímala – mám dojem – jen některé, jiní  

pořád ještě žili v dojmu, že snad náš program má být pro ně nutným zlem, které musí v té  

lidové demokracii podstoupit.“ (...) „Někteří krajané přijížděli s naočkovanou nedůvěrou.  

Očekávali tu všechno chudé. Domnívali se, že se jejich představy potvrzují, když jsme je  

vedli z nádraží do Slovanského domu pěšky. Stěžovali si po cestě na to… (...) jeden křikl:  

“Ve Vídni máme autobusy!“. Bohudík s námi absolvoval celý další program a měl možnost  

se přesvědčit, že je máme v Československu také, a pěkné.“122 Zaměstnanci ČÚZ se snažili 

všechny tyto obavy krajanů vyvrátit. Chovali se k nim co nejlépe a velmi jim záleželo a 

dbali na to, aby na krajany udělali co nejlepší dojem. Umělecké soubory měly být před 

vystoupením prověřeny. Otázkou zůstává, zda to bylo kvůli ověření umělecké kvality nebo 

se týkalo ideologické nezávadnosti. Častou komplikací organizace bylo pozdní schválení 

příjezdu  krajanů  ze  strany  československé  vlády.  V  ČÚZ  potom  nestíhali  vše  dobře 

zorganizovat  tak,  jak  by  si  přáli.  Při  hromadných  zájezdech  bývaly  problémy  se 

synchronizací skupin krajanů na výletech a exkurzích. 

Ze  zpráv  se  také  dovídáme,  že  na  krajany  nejvíce  zapůsobila  výstava  o 

československém  dělnictvu.  Často  bylo  konstatováno,  jak  hluboce  působila  návštěva 

Terezína  a  že  v  Lidicích  krajané  velmi  oceňovali  výstavbu  nových  domků.  Při  tom 

srovnávali  s  poměry  u  nich  doma,  kde  byly  ještě  vidět  pozůstatky  války  v  podobě 

neopravených  nebo  zbouraných  domů.  Naopak  nejméně  prý  krajany  zaujaly  kulturní 

akce.123

122 Zájezd krajanů z Vídně do ČSR ve dnech 21. - 28. 12. 1949, dat. 11. 1. 1950, NA  f. ČÚZ II., karton č. 
47.

123 Srov. Zájezd krajanů z Vídně do ČSR ve dnech 21. - 28. 12. 1949, dat. 11. 1. 1950, NA  f. ČÚZ II., 
karton č. 47.; Zájezd krajanů z Rakouska, dat. 7. 2. 1950, NA f. ČÚZ II., karton č. 47. 
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6. Ideologické působení na krajany

Po únorovém převratu v Československu, kdy moc převzala komunistická strana, se 

změnil  i  vztah  Československého  ústavu  zahraničního  ke  krajanům.  Od  krajanských 

organizací  i  krajanů  samotných  byla  nyní  vyžadována  loajalita  a  podporování 

komunistického režimu. S těmi,  kteří  toto neudělají  a nebudou mít ke komunistickému 

režimu kladný vztah, měla být přerušena spolupráce a zastavena finanční i jakákoliv jiná 

podpora. 

Podoba a intenzita ideologického působení závisela na vývoji světového i domácího 

politického dění. Bylo důležité, jaké vztahy zrovna panovaly mezi Východem a Západem. 

V roce 1961, v období druhé berlínské krize, se hlavním tématem působení na krajany stala 

právě německá otázka.124 Směřování ideologického působení se odvíjelo také od změn v 

sovětské  sféře  vlivu,  tedy  i  v  samotném  Československu.  Propaganda  směřovaná  ke 

krajanům  také  využívala  významných  výročí.  Tak  bylo  například  využito  25.  výročí 

uzavření Mnichovské dohody v roce 1963.125 

V úvodu této kapitoly bych ještě ráda stručně zmínila, jak se vyvíjela ideologie v 

Československu v období sledovaném touto prací. 

Po  únorovém  převratu  bylo  za  jedinou  státní  ideologii  označeno  učení 

Marxe,  Lenina  a  Stalina.  Tato  ideologie  ovlivňovala  všechny  oblasti  života  občanů 

Československa. Směřování k socialismu se mělo řídit sovětským vzorem bez ohledu na 

československé podmínky. Lidé byli utvrzováni v tom, že po převratu v únoru 1948 se jim 

povede  už  jen  lépe,  protože  bude  vybudována  sociálně  spravedlivá  a  prosperující 

společnost.  Struktura  československé  společnosti  se  úplně  změnila.  Na  první  místo 

společenského žebříčku se dostal manuálně pracující a uvědomělý dělník komunista. Vyšší 

a  střední  vrstvy  byly  perzekvovány.  Nepřátelské  kampaně  byly  vedeny  např.  proti 

inteligenci.126 

Občanům Československa  byl  omezen přístup  k  informacím,  cestovní  možnosti 

byly  taktéž  omezené.  Byla  nastolena  přísná  cenzura.  Nástroji  propagandy byl  rozhlas, 

televize  a  tisk.  Instrukce  veřejným  sdělovacím  prostředkům  udělovaly  státní  orgány. 

124Plnění plánu propagační kampaně na uzavření mírové smlouvy s Německem, dat. 9. 10. 1961, NA, f. 
ČÚZ II., karton č. 10.

125Plán propagačního využití 25. výročí Mnichova, nedat. r. 1963, Ministerstvo zahraničních věcí ČÚZu, 
NA, f. ČÚZ II., karton č. 10.

126RATAJ, J.; HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu, Praha: Oeconomica, 2010, 
s. 88.
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Především tiskový odbor KSČ (od konce roku 1953 Hlavní správa tiskového dohledu). 

Propaganda prostoupila  do všech odvětví  života  v  Československu.  Masové akce měly 

dokazovat  všeobecnou  podporu  lidu  KSČ.  Režim odsuzoval  všechny,  kteří  mu  nebyli 

nakloněni.  Občané  byli  neustále  připravováni  na  možnost  znovu  vypuknutí  války 

vyprovokované imperialistickým Západem. Vnitřní  i  vnější  nepřítel  měl  být zničen.  Za 

úhlavního vnějšího nepřítele byly považovány Spojené státy. Hlavními československými 

stalinskými ideology byli Václav Nejedlý, Ladislav Štoll a Zdeněk Nejedlý. Ideologie byla 

rozvíjena v nově budované síti politicko-vědeckých institucí (např. Vysoká škola politická, 

Ústav dějin KSČ a další).127 

V rámci  ideologie československého stalinismu bylo odmítnuto svébytné češství 

jako nacionalismus či  kosmopolitismus, které byly považovány za „produkty buržoazní 

třídní  ideologie“.  Hlavním  motivem  ideologického  působení  bylo  nahrazení  českého 

národního vědomí socialistickým vlastenectvím. Výklad českých dějin byl naroubován na 

stalinismus. Smysl a cíl českých dějin tkvěl v podání Zdeňka Nejedlého ve vítězství KSČ a 

její politice.128 

Kultura  zlidověla  a  byla  zpřístupněna  širokým  vrstvám  společnosti.  Jediným 

přijímaným uměleckým stylem se stal socialistický realismus. Hlavním motivem umění se 

stali  socialističtí  hrdinové,  lidé  radostně  budující  nový  život  jako  například  dělníci, 

kolchozníci, členové strany atd.. Za tzv. úpadkové umění bylo prohlášena díla vyčleňující 

se  z  tohoto  schématu.  Došlo  k  cenzuře  literatury,  filmu,  kdy  některé  nežádoucí  byly 

zakázány.129 

Po  XX.  sjezdu  Komunistické  strany  Sovětského  svazu  v  roce  1956  došlo  i  v 

Československu  k  odsouzení  kultu  osobnosti  J.  V.  Stalina  a  postupné  konzervativní 

destalinizaci, která se však týkala spíše oblasti ekonomiky než společnosti. Koncem 50. let 

také došlo k odbourání částečné informační a kulturní blokády ve vztahu k Západu.130

Společnost  pomalu  přecházela  do  období  60.  let,  které  byly  charakteristické 

postupnou  liberalizací  a  demokratizací  systému,  který  se  však  dostával  do  krize. 

Připravovala se již dlouho potřebná ekonomická reforma. Reformní komunisté usilovali o 

návrat k tradici budování specifické československé cesty k socialismu.131 Uvolnění v 60. 

127RATAJ, J.; HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu, Praha: Oeconomica, 2010, 
s. 89 – 92.

128Tamtéž, s. 93.
129Tamtéž, s. 95 - 97.
130Tamtéž, s. 171.
131Tamtéž, s. 186.
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letech  mělo  velký  vliv  i  na  kulturu.  V této  oblasti  byla  požadována  tvůrčí  svoboda  a 

odmítáno její  řízení  komunistickou stranou. Rozvíjel  se  československý film,  divadlo i 

literatura.  Kultura  se  stávala  platformou  pro  politickou  opozici.132 Došlo  i  k  uvolnění 

cestování. 

6. 1. Charakter a formování  ideologického působení na krajany 

Československý ústav  zahraniční  i  vládní  orgány,  které  ústav  fakticky ovládaly, 

tedy především Ministerstvo zahraničních věcí, usilovaly o získání krajanů na svou stranu 

za pomoci propagandy. To se projevovalo různými způsoby. Například formou článků v 

tisku či informačních brožurách o Československu určených přímo pro krajany a dalších 

materiálů,  které  byly  krajanům  posílány  poštou.  Z  Československa  se  krajanům  také 

zapůjčovaly  propagandisticky  laděné  filmy.  Dětem  byly  do  českých  škol  dodávány 

oficiální  učebnice.  ČÚZ  navíc  vydával  i  periodikum  Domov,  které  bylo  speciálně 

sestavované pro vedení krajanských spolků a redakce krajanského tisku (např. Vídeňské 

menšinové  listy)  a  obsahovalo  s  měsíčním  předstihem  všechny  důležité  informace  o 

politickém i kulturním dění v Československu.133 

Základním  úkolem  Československého  ústavu  zahraničního  v  oblasti  ideového 

působení na krajany bylo: „další mobilisace Čechů a Slováků za hranicemi pro boj za mír.  

Za tím účelem: zesilování  individuálního styku s  krajany,  jednak pomáhat  pokrokovým  

krajanským organisacím pro rozšiřování jejich členské základny. Především jde o získávání  

neutrálních a váhavých sportovních zájmových a jiných organisací.“134 Krajané přátelsky 

naklonění  československému  režimu  měli  své  přesvědčení  šířit  a  propagovat 

Československo a jeho politické zřízení i mezi obyvateli státu, ve kterém žili. V tom je 

Československo podporovalo: „K tomu, aby mohli naši krajané tento úkol plnit, je nutno,  

aby byli sami o správnosti naší politiky přesvědčeni. To znamená, že je zapotřebí, aby se  

jim dostalo  k  tomu vhodného materiálu  o  životě  v  ČSR,  více  příležitostí  návštěv  ČSR  

apod.“135 

Domnívám se, že úkoly ČÚZu se v oblasti propagandy vůči krajanům v průběhu 

132CUHRA, J. a kol.: České země v evropských dějinách, 4. díl, Praha-Litomyšl: Paseka, 2006, s. 229.
133Československý ústav zahraniční Ministerstvu zahraničních věcí, dat. 6. 10. 1958, Archiv MZV ČR, f. 

TO-T Rakousko 1955-1959, karton č. 3.
134Zprávy ČÚZu pro schůzi 7. 10. 1954, Archiv MZV ČR, f. TO-T NSR 1955-1959, karton č. 7. 
135Krajanská otázka v NSR, Československá vojenská mise v Berlíně Ministerstvu zahraničních věcí, dat. 

22. 3. 1956, Archiv MZV ČR, f. TO-T NSR 1955-1959, karton č. 7.
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sledovaného  období  moc neproměnily.  Takto  vypadaly cíle  propagační  činnosti  v  roce 

1965: „ČÚZ posílá krajanům do zahraničí pravidelně časopis Československý svět a řadu  

dalších publikací  o dnešním životě  v  ČSSR,  avšak na druhé straně se snaží  krajany v  

jednotlivých kapit. zemích desorientovat reakční propaganda a poúnorová emigrace, líčit  

jim vývoj v ČSSR v nepříznivých barvách, zveličovat různé nedostatky, které tu ještě jsou  

apod. Úkolem ČÚZ je co nejlépe informovat krajany v cizině o poměrech v ČSSR, získat co  

nejvíce  propagátorů  a  příznivců  pro  věc  naší  republiky,  pokroku  a  míru.  K  upevnění  

krajanského života je nejlepším prostředkem osobní styk s krajany.136

Na formulování ideového plánu, podle kterého se mělo přistupovat ke krajanům, se 

kromě  ČÚZ  podílely  i  další  instituce.  Přímo  v  Československu  to  bylo  již  zmíněné 

Ministerstvo zahraničních věcí. V zahraničí to byly zastupitelské úřady Československa. 

Pro  Západní  Německo  se  jednalo  o  Československou  vojenskou  misi  u  Spojenecké 

kontrolní  rady  v  Německu  (od  r.  1960  Československá  vojenská  mise  v  Západním 

Berlíně)137, pro Rakousko o Vyslanectví Československé republiky138. Tyto dva zahraniční 

orgány hrály v ideologickém působení na krajany poměrně důležitou roli. Díky nim se totiž 

do Československa ČÚZu a Ministerstvu zahraničních věcí dostávaly podrobné informace 

o počtu a složení krajanských spolků, jejich politické orientaci a činnosti. Pro tento účel 

byly vypracovávány pravidelné čtvrtletní  či  půlroční zprávy o činnosti  krajanů.  ČÚZ a 

ministerstvo tak  věděli,  jak své ideové působení  strukturovat  a  jaké prostředky použít. 

„Uvítali bychom, kdyby nám zastupitelský úřad každého půl roku podal zprávu o činnosti  

krajanských  spolků  i  organisací  utečenců  a  doporučoval  nám,  jaké  formy  propagace 

používat a do jaké míry podporovat krajanské spolky...“139

Tato taktika se přitom v obou v této práci sledovaných státech lišila. Její podoba 

závisela především na charakteru krajanského osídlení, jeho velikosti a kompaktnosti. V 

Západním Německu bylo krajanů méně než v Rakousku a svou roli hrála i poměrně velká 

vzdálenost mezi krajanskými spolky. To vše ztěžovalo jednotné ideové působení. V případě 

Rakouska, kde tomu bylo přesně naopak, bylo ČÚZu vyčítáno, že tamním krajanům věnuje 

136Dopis ČÚZu adresovaný Úřadu předsednictva vlády, dat. 3. 4. 1965, NA, f. ČÚZ II., karton č. 10. 
137Autor  neznámý.  Diplomatická  zastoupení  v  Německu.  [online].  2012 [cit.  2013-06-09].  Dostupné  z: 

http://www.mzv.cz/berlin/cz/o_velvyslanectvi/historie_naseho_zastoupeni_v_nemecku/diplomaticka_zast
oupeni_v_nemecku.html. 

138Autor neznámý. Diplomatické styky Československo/ČR - Rakouská republika. [online]. 2004 [cit. 2013-
06-25]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/vienna/cz/rakousko/vzajemne_vztahy/diplomaticke_styky_ceskoslovensko_cr.html. 

139Připomínky ČÚZ ke spolupráci ZÚ v NSR, ČÚZ Ministerstvu zahraničních věcí, dat. 7. 5. 1958, Archiv 
MZV ČR, f. TO-T NSR 1955-1959, karton č. 7.
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největší zájem a péči ze všech krajanů po celém světě.140 

Výše zmíněné organizace,  jak v Československu,  tak  v zahraničí,  ovlivňovaly i 

složení  členů  krajanských  spolků  tak,  aby  v  nich  byli  jen  ti,  kteří  jsou  nakloněni 

československému režimu. Z nich potom některým pomáhali dostat se na vedoucí místa ve 

spolcích.  „V průběhu  času,  po  zjištění  situace  ve  spolku  byl  navázán  styk  s  několika  

pokrokovými krajany a usilováno o to, aby reakční síly ve spolku byly isolovány a postupně  

odstraněny.“141  Československý ústav zahraniční například za tímto účelem vypracovával 

kádrové  posudky  na  členy  krajanského  Sdružení  Čechů  a  Slováků  ve  Vídni.142 Toto 

ovlivňování však probíhalo víceméně skrytě. Krajané měli být nadále přesvědčeni o tom, 

že si o všem rozhodují sami. 

Asi nejsilněji probíhalo propagandistické působení právě v prvních letech po únoru 

1948. V tisku se objevovalo poměrně hodně článků uklidňujících krajany, že se v jejich 

vlasti neodehrává nic protizákonného, jak by se mohli domnívat ze zpráv v zahraničních 

médiích.  Takové  články  nesly  nadpis  jako  například  „Nevěřte  zprávám  o  totalitě  v 

Praze“143, „Naši republiku neodděluje od ostatního světa žádná železná opona“144 nebo „V 

Československu volby byly a budou tajné“.145 Naopak byla snaha krajany přesvědčit, že 

nyní se v Československu poměry obrátí k lepšímu a vývoj ve všech oblastech společnosti 

půjde rychle kupředu.

Přímou a tudíž, jak se domnívám, také nejsilnější formou propagandy byly osobní 

návštěvy komunistických předáků či delegací členů Československého ústavu zahraničního 

v krajanských sdruženích. Zde se pořádala velká shromáždění, na kterých byly hromadně 

přijímány rezoluce k podpoře československého režimu. Jedna z takových rezolucí byla 

přijata na začátku dubna roku 1948 ve Vídni a později byla otištěna v Československém 

světě. Měla všem ukázat, že rakouští krajané jednomyslně stojí za novou československou 

vládou,  ačkoli  tomu  tak  ve  skutečnosti  nebylo.  Mimo  jiné  se  v  ní  psalo:  „Vyzýváme 

všechny krajany, aby chránili národní a politickou čest čs. menšiny v Rakousku. Buďme na  

stráži proti všem, kdož poškozují její dobré jméno, jakož i dobré jméno Československa.  
140Připomínky 3. odboru k plánu činnosti ČÚZ na r. 1964, nedat. r. 1963, Archiv MZV ČR, f. TO-T 

Rakousko 1960-1964, karton č. 6. 
141Založení krajanského spolku Beseda v Západním Berlíně – mim. zpráva,  Československá vojenská mise 

u spojenecké kontrolní rady, Berlin-Dahlem ČÚZ, dat. 8. 8. 1961, Archiv MZV ČR, f. TO-T NSR 1960-
1964, karton č. 12.

142Československý ústav zahraniční, předmět: kádrové posudky pro SČS adresováno Ministerstvu 
zahraničních věcí, dat. 13. 5. 1952, Archiv MZV ČR f. TO-T Rakousko 1945 – 1955, karton č. 5.

143Nevěřte zprávám o totalitě v Praze, in: Československý svět, č. 14, 10. 4. 1948, s. 3.
144Naši republiku neodděluje od ostatního světa žádná železná opona, in: Československý svět, č. 21, 29. 5. 

1948, s. 2.
145V Československu volby byly a budou tajné, in: Československý svět, č. 23-26, 26. 6. 1948, s. 2.
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Kdo se prohřeší proti těmto zásadám, budiž z menšiny vyloučen.“  a  „Jsme odhodláni i  

nadále zachovávat upřímný a vroucí poměr k vlasti  československé při  zachování plné  

loyality k novému domovu, k republice rakouské. Věříme, že duch demokracie presidenta  

osvoboditele  Tomáše  G.  Masaryka  zůstává  základem  lidově  demokratického 

Československa  pod vedením  presidenta  –  Budovatele  dr.  Edvarda Beneše  a  předsedy  

vlády Klementa Gottwalda.“146 Zajímavá je zde zmínka o T. G. Masarykovi. Ale v roce 

1948 se ještě konaly i tradiční Masarykovy dny československého zahraničí, i když postoj 

komunistické strany byl vůči éře tzv. první republiky negativní. Komunisté nechtěli zřejmě 

riskovat skutečnost, že kdyby tyto dny zakázali, odvrátila by se od nich část krajanů. Navíc 

v  té  době  byl  ještě  prezidentem  Edvard  Beneš  a  hlavně  Jan  Masaryk  byl  ministrem 

zahraničí.  T.  G.  Masaryk  byl  v  článku  o  Masarykových  dnech  naroubován  na  ideu 

budování a šíření socialistické myšlenky. Byl z něj utvořen „socialista Masaryk“.147 To vše 

bylo  v  souladu s  tehdejším vývojem propagandy v Československu,  kde  se  komunisté 

zpočátku snažili využít popularitu Masaryka i Beneše ve svůj prospěch. Změna nastala až 

na  počátku  50.  let,  kdy začal  komunistický  režim oba  bývalé  prezidenty  odsuzovat  a 

označil je za vlastizrádce.148 

Další forma působení na krajany spočívala v zájezdech funkcionářů jednotlivých 

spolků  do  Československa.  Zde  se  měli  seznamovat  s  vývojem  v  zemi  a  načerpat 

potřebnou inspiraci pro práci v krajanských organizacích. Tito funkcionáři měli po svém 

návratu  uspořádat  besedy  pro  krajany,  které  se  týkaly  života  v  Československu.149 

Nejaktuálnějšími  se  tyto  propagační  akce  jevily  v  50.  letech,  kdy  bylo  před  krajany 

zapotřebí představit a obhájit nový československý režim. Ideové působení prostřednictvím 

zájezdů do Československa se samozřejmě týkalo i řadových členů spolků. 

6. 1. 1. Situace v Rakousku 

Krátce  po  únorovém  převratu,  v  dubnu  1948,  byla  na  krajanských  schůzích  v 

Rakousku požadována podpora komunistického režimu v Československu prostřednictvím 

již  zmíněných rezolucí.  O zachování  jednoty krajanské komunity v Rakousku v duchu 

146Krajané v Rakousku pro jednotu a svornost, in: Československý svět, č. 14, 10. 4. 1948, s. 3.
147Ani symbol ani ikona, in: Československý svět, č. 9, 6. 3. 1948, s. 1. 
148RATAJ, J.; HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu, Praha: Oeconomica, 2010, 

s. 94.
149Srov. Zájezd funkc. z Rakouska a zájezd souboru do Vídně, ČÚZ Ministerstvu zahraničních věcí, dat. 27. 

3. 1953, Archiv MZV f. TO-T Rakousko 1945 – 1955, karton č. 5, Návrh na zájezd 12ti funkcionářů z 
Rakouska do ČSR v lednu 1953, tamtéž, karton č. 5. 
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nového režimu usilovala delegace akčního výboru Československého ústavu zahraničního. 

Především  potom  předseda  tohoto  výboru,  člen  KSČ,  dr.  Bedřich  Steiner.  Stejný  cíl 

sledoval  i  přímo  československý  režim,  který  do  Vídně  rovněž  vysílal  své  delegáty. 

Probíhala  jednání  s  vedoucími  představiteli  československé  sekce  komunistické  strany 

Rakouska (KPÖ).

Působení komunistů mělo silný vliv i na Československý ústřední výbor ve Vídni, 

který vznikl v dubnu 1945 jako organizace zastřešující českou menšinu v Rakousku, jejímž 

hlavním posláním byla příprava a provedení reemigrace. Část krajanů ve výboru podlehla 

nátlaku komunistů a jelikož se nechtěla odvrátit od vlasti, přistoupila na vyjádření loajality 

k novému režimu v Československu a založila v roce 1949 novou organizaci – Sdružení 

Čechů a Slováků (SČS) v Rakousku. Z tohoto spolku se během několika málo let vyvinula 

velká  a  vlivná  krajanská  organizace.  Sdružení  se  stalo  nejvěrnějším  spojencem 

československého  režimu,  který  ho  odměnou  za  loajalitu  různými  způsoby  výrazně 

podporoval.150 Mohlo tak pro krajany pořádat různé akce, například výlet do Prahy. Vedení 

SČS také využívalo skutečnosti, že někteří krajané nechtěli jednak zpřetrhat dobré vztahy s 

vlastí  a  také  v  rámci  vlastní  komunity,  a  tak  se  jim  přizpůsobili.  Komunisté  z 

Československa  poskytli  spřízněným  krajanům  promítačky  a  zapůjčovali  jim 

československé filmy. V roce 1951 byly ve Vídni pro krajany otevřeny knihovny a čítárny, 

ve  kterých  byla  dostupná  prorežimní  literatura  a  periodický  tisk.  Z  Československa 

přijížděly do Vídně  hostovat  i  divadelní  a  hudební  soubory.  Prokomunistické  Sdružení 

Čechů a Slováků ovlivňovalo asi třetinu rakouských krajanů. V roce 1952 mělo asi 5 000 

členů ve 24 odbočkách, z toho čtyři mimo Vídeň (Štýrský Hradec, Linec, Vídeňské Nové 

Město  a  Berndorf).151 Do škol  patřících  spolku  Komenský byli  vysílání  českoslovenští 

učitelé. Pro děti krajanů byly pořádány letní prázdninové pobyty, knižní a ošacovací akce 

nebo vánoční nadílky. S komunistickým Československem nakonec spolupracovalo hned 

několik  spolků,  mezi  nimi TJ Sokol,  Vlastenecká omladina,  Klub čs.  turistů  a  školský 

spolek  Komenský,  kterému byly zasílány učebnice.152 Je  zajímavé,  že  rodičovská  rada 

tohoto spolku byla protikomunistická.153 Byla to však právě česká škola, kterou měly obě 

150BROŽÁK, M.: Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku, in: Vídeňští Češi 1945 – 2005. K dějinám 
národnostní menšiny., Svazek I., Wien – Praha: České kulturněhistorické centrum, 2006, s. 356 – 357.

151  VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě, Praha: Libri, 2009, s. 161.
152Tamtéž, s. 159.
153Srov. např. Školský spolek „Komenský“ ve Vídni, Vyslanectví Československé republiky ČÚZ a 

Ministerstvu zahraničních věcí, dat. 30. 1. 1958, Archiv MZV f. TO-T Rakousko 1955 – 1959, karton č. 
3. 
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větve  krajanů jako jedinou instituci  společnou.154 Krajanské odbočky v Rakousku byly 

řízeny podle  plánů ústředního  výboru  Sdružení  Čechů a  Slováků ve Vídni,  které  byly 

doplňovány v závislosti  na aktuální politické situaci.155 Sdružení Čechů a Slováků bylo 

Československem, zejména Československým ústavem zahraničním, také podporováno ve 

volbách.156 

Vývoj situace po roce 1948 neuznali a nechtěli připustit především lidé stojící za 

vydáváním  Vídeňských  svobodných  listů  (v  roce  1971  přejmenovány  na  Krajanské 

noviny). Tyto listy byly později komunisty označeny za zrádcovské. Od 1. 5. 1948 tak 

vycházely další  krajanské noviny pod vedením komunistů,  které  nesly název Vídeňské 

menšinové  listy  a  často  útočily  právě  na  redakci  Vídeňských  svobodných  listů.   Z 

Československa přišlo oznámení, že nebudou podporovat taková krajanská sdružení, která 

nebudou mít kladný poměr k novému režimu. To platilo od roku 1950. 157 Prodemokratická 

byla také Menšinová rada (založená roku 1925), která obnovila svou činnost v roce 1951. 

Rada  pod  sebou  sdružovala  další  demokratické  spolky,  které  odmítly  spolupráci  s 

Československem.158 Mezi  ně  patřilo  například  České  srdce  –  Československá  sociální 

péče  v  Rakousku.  Vůči  této  organizaci  se  ČÚZ také  hojně vymezoval.  Činnost  těchto 

organizací  byla  pečlivě  sledována  a  dokumentována  Vyslanectvím  Československa  ve 

Vídni, které tyto zprávy předávalo Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. 

Charakter ideového působení závisel také na vývoji politické situace v Rakousku. 

Proto ji také Ministerstvo zahraničních věcí pozorně sledovalo. Panovaly zde obavy, že 

oslabování vlivu Sovětů a tím potažmo i rakouských komunistů bude mít i vliv na tzv. 

pokrokové krajanské organizace.  Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku bylo totiž pod 

přímým vlivem Rakouské komunistické strany. Vedení Sdružení se často obracelo přímo 

na KSČ prostřednictvím rakouských komunistů místo na vyslanectví ČSR nebo na ČÚZ.159 

ČÚZ tím částečně ztrácel svůj vliv na krajany v Rakousku.  Tyto obavy se týkaly např. 

policejních  prohlídek  v  sídle  Sdružení  Čechů  a  Slováků,  kde  se  nacházely  kádrové 

posudky na některé krajany, kteří měli rakouské občanství. Ministerstvo zahraničních věcí, 

154  VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě, Praha: Libri, 2009, s. 159.
155Zpráva o situaci v odbočkách SČS, Vyslanectví Československé republiky ČÚZ a Ministerstvu 

zahraničních věcí, dat. 30. 1. 1958, Archiv MZV ČR, f. TO-T Rakousko 1955-1959, karton č. 3.
156Srov. např. Zápis z porady se s. Šťastným, kraj. referentem ZÚ ve Vídni dne 15. 3. 1956, dat. 16. 5. 1956, 

Archiv MZV ČR, f. TO- T Rakousko 1955-1959, karton č. 3. 
157 VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě, Praha: Libri, 2009, s. 159.
158MAYER, V.: Češi ve Vídni – situace po roce 1945, in: Češi v cizině 9, Praha: Ústav pro etnografii a 

folkloristiku AV ČR, 1996, s. 114 – 120.
159Návrh na prohloubení styků s krajanskými organizacemi v Rakousku, ČÚZ, dat. 3. 2. 1958, Archiv MZV 

ČR, f. TO-T Rakousko 1955-1959, karton č. 3. 
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proto nařídilo tyto materiály zničit.160 Krajanské spolky také prováděly dvojí účetnictví, z 

toho  jedno  tajné.  Rakouské  úřady  se  neměly  dozvědět,  že  Československo  finančně 

podporuje režimu nakloněné krajany.161 Stalo se, že rakouské vyslanectví odmítlo vydat 

vízum funkcionářům ČÚZ. Vydání bylo podmíněno tím, že se tito zástupci ústavu ve Vídni 

zdrží jakýchkoli politických projevů před krajany.162

Ke konci  50.  let  se  obě  rozdělené  části  krajanské  menšiny v  Rakousku začaly 

sbližovat, pořádaly společné krajanské akce a vyměňovaly si své zkušenosti z činnosti ve 

spolcích.  Bylo  konstatováno,  že  vztahy  bohužel  pravidelně  narušují  zprávy  v 

Československém světě namířené proti demokraticky orientované části menšiny.163 V rámci 

snahy o sjednocení těchto dvou krajanských proudů a získání vlivu na všechny krajany v 

Rakousku,  byli  do  Československa  pozváni  právě  i  zástupci  Menšinové  rady  a 

rodičovského výboru spolku Komenského. Vyslanectví radilo ČÚZ jak v této záležitosti 

postupovat:  „Účastníci  zájezdu  budou  vlivní  funkcionáři  čsl.  menšiny,  kteří  prozatím 

neměli možnost Československou republiku navštívit a nemají správný obraz o situaci v  

ČSR. Jsme přesvědčeni, že zájezd bude prospěšný celé menšině a že nám usnadní přístup 

do organizací mimo SČS  (Sdružení Čechů a Slováků). (…) Doporučujeme Vám, aby ve  

styk při zájezdu přišel pouze pracovník Čedoku, a ne pracovník Čsl. Ústavu zahraničního.  

Přítomnost  ČÚZu při  tomto prvním zájezdu by neprospěla.  (…) Prozatím tito  zástupci  

neměli o styk s ČÚZ zájem.“164 Vyslanectví ČSR zmiňovalo i v pravidelných půlročních 

zprávách o činnosti krajanů, že dochází k postupnému navazování užších kontaktů mezi 

„pokrokovým“ a “konzervativním“ křídlem krajanské menšiny.  Plánovalo také, jak tyto 

vztahy ještě  více prohloubit  ovšem za předpokladu,  že  ve  sjednoceném hnutí  by mělo 

převahu „pokrokové“ jádro.165 

S krajany v Rakousku se mělo všeobecně pracovat podle těchto zásad: „Krajanské 

hnutí  vidět  vždy  důsledně  z  třídního  hlediska,  které  vylučuje  praxi  nějakého  

bezzásadového,  samoúčelného  sjednocování  krajanského  hnutí.  Jde  nám  především  o 

160Ministerstvo zahraničních věcí Československému vyslanectví ve Vídni, dat. 24. 7. 1953, Archiv MZV 
ČR f. TO-T Rakousko  1945 – 1955, karton č. 5. 

161Dotace. Ministerstvo zahraničních věcí předsedovi ČÚZ K. Olivovi, dat. 1. 2. 1957, Archiv MZV ČR, f. 
TO-T Rakousko 1955-1959, karton č. 3.

162Dopis adresovaný tajemníku tajemníku ÚV KSČ J. Hendrychovi, dat. 29. 12. 1959, Archiv MZV ČR f. 
TO-T Rakousko 1955-1959, karton  č. 3. 

163Dětská slavnost Školského spolku Komenský, Vyslanectví Československé republiky ČÚZ a Ministerstvu 
zahraničních věcí, dat. 2. 10. 1958, Archiv MZV ČR, f. TO-T Rakousko 1955 – 1959, karton č. 3. 

164Zájezd rodičovských rad Komenského do Brna, dat. 21. 7. 1958,  Vyslanectví Československé republiky 
ČÚZ a Ministerstvu zahraničních věcí, tamtéž, karton č. 3.

165Srov. např. Činnost krajanských spolků v prosinci 1958, Vyslanectví Československé republiky ČÚZ a 
Ministerstvu zahraničních věcí, tamtéž, karton č. 3.
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získávání  všech  poctivých,  především  námezdně  pracujících  krajanů  pro  socialistickou  

ČSR tak, aby pod vedením KSR (Komunistická strana Rakouska) se aktivně zúčastňovali  

boje dělnické třídy v této zemi...“166 Vyslanectví ČSR ve Vídni však bylo jiného názoru: 

„Prosíme proto, aby i této otázce byla věnována pozornost a ÚV KSČ, aby byl upozorněn  

na nynější situaci a doporučeno přímé projednání celé naší koncepce pro rozvoj našeho  

krajanského hnutí v Rakousku, jejíž podstata spočívá v tom, abychom zde nepostupovali  

stranicko-politicky, rozdělováním krajanů na „dobré“ a „zlé“, co je podstatnou chybou  

některých vedoucích členů SČS (…) nýbrž abychom zde postupovali konečně krajansko-

politicky, čehož cílem je konečné sdružení krajanů kolem SČS a tím i kolem našeho ZÚ 

(zastupitelský úřad) a naší lidově-demokratické republiky.“167

Propagace  sjednocení  rakouských  krajanů  se  měla  provádět  i  prostřednictvím 

článků  ve   Vídeňských  menšinových  listech.  Plánovalo  se,  že  všem  krajanům  bude 

umožněn přístup do knihovny Sdružení Čechů a Slováků. Zároveň byla snaha o doplnění 

knihoven Menšinové rady knihami z období po únoru 1948. Tito krajané měli být zváni na 

promítání československých filmů. K filmům měly být pořádány i besedy a tím politicky 

přesvědčováni  krajané  sdružení  v  Menšinové  radě.  Svou roli  měly hrát  i  připravované 

hromadné zájezdy pro krajany, kteří nebyli buď ve Sdružení nebo vůbec v žádné krajanské 

organizaci.  Jednalo  se  například  o  oslavy  1.  Máje  v  Československu.  Nově  měli  být 

krajané  mimo  Sdružení  zváni  i  na  léčebné  pobyty  v  československých  lázeňských 

objektech. „Krajané, kteří se v minulých letech zúčastnili léčení, projevili při svém návratu  

zvýšenou aktivitu v krajanské práci. I po politické stránce splňuje tato akce své poslání,  

neboť krajané se sami osobně seznamují s naší lázeňskou a zdravotní péčí a s péčí o naše  

pracující. Tyto poznatky jim slouží jako dobrý propagační a politický materiál jak v čs.  

menšině,  tak  u  rakouské  veřejnosti.“168 Na  československém  vyslanectví  ve  Vídni  se 

pořádaly besedy mající rovněž za úkol působit na krajany. V plánu bylo také pořádání více 

dětských akcí v rámci spolků Komenský.169 

166Krajanské hnutí v Rakousku, Ministerstvo zahraničních věcí Vyslanectví ČSR, dat. 16. 4. 1959, tamtéž, 
karton č. 3. 

167Činnost krajanských spolků v prosinci 1958, Vyslanectví Československé republiky ČÚZ a Ministerstvu 
zahraničních věcí, tamtéž, karton č. 3.

168Rozšíření pomoci krajanským organizacím v Rakousku – léčení funkcionářů, ČÚZ Ministerstvu 
zahraničních věcí, dat. 11. 10. 1959, Archiv MZV ČR, f. TO-T Rakousko 1955-1959, karton č. 3. 

169Tamtéž. 
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6. 1. 2. Situace v Západním Německu

Spolkové  organizace  krajanů  ze  Západního  Německa  obnovily  svou  činnost  a 

kontakty  s  československou  vojenskou  misí  v  Berlíně  a  Československým  ústavem 

zahraničním dva roky po konci 2. světové války, v době, kdy se připravovala reemigrační 

akce. Tyto spolky s ČÚZ spolupracovaly i po roce 1948. Jednalo se o spolek Pokrok v 

Mnichově,  Jan Hus v Düsseldorfu,  na severu spolky Svornost v Hamburku,  Lidumil v 

Billstedtu  a  Buditel  v  Harburku.  Tři  posledně  jmenované  spolky  byly  od  roku  1919 

sdruženy do Poradního sboru čs. kolonie v Hamburku. Charakteristickým znakem všech 

těchto spolků byl poměrně vysoký věk jejich členů.170 Krajanská komunita v SRN nebyla 

tak početná jako v Rakousku a byla poměrně rozptýlená. Z toho důvodu byl vytvořen jiný 

plán než pro krajany v Rakousku. Ze zprávy Ministerstva zahraničních věcí se dozvídáme, 

že:  „Krajanské spolky v NSR nesoustřeďují žádný velký počet osob /celkem cca 10.000  

osob/, nehledě k tomu, že za dané situace v krajanských spolcích je velmi nepřehledné,  

jaké politické a reakční živly se nachází mezi čs. krajany. Z hlediska našich politických  

zájmů z toho vyplývá, že čs. krajané v NSR nepředstavují nějakou početně významnou sílu,  

které by bylo možné a účelné získat jako stoupence a propagátory mírové koexistence na 

půdě NSR. (…) Vzhledem k tomu, že počet Němců žijících dnes v ČSR je daleko větší než  

počet čs. krajanů žijících dnes v NSR, bylo by politicky nevhodné vytvářet z naší strany 

takovou situaci, aby německá strana mohla požadovat a provádět reciproční opatření, t.j.  

organizovat a rozvíjet činnost německých krajanských spolků v ČSR v rozsahu pro nás  

nežádoucím, což by bylo proti zájmům naší republiky.“ Panovala zde zejména obava, že by 

si  Němci  v  Československu  vybudovali  silnou  krajanskou  komunitu  a  posilovali  svou 

národní identitu.  „Z toho důvodu je třeba, aby ČÚZ jeho spolupráci s čs.  krajanskými  

spolky v NSR omezil jen na to, aby krajané neztratili kontakt se svou vlastí, t.j., aby byli  

informováni o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji v ČSR. Prakticky to znamená,  

že  krajanům  budou  nadále  zasílány  vhodné  čs.  knihy,  propagační  materiál  o  hosp.,  

sociálním a kulturním rozvoji v ČSR, že jim bude věnována jistá pozornost ze strany ČÚZu  

v případě jejich hromadných zájezdů do ČSR s ČEDOKEM.“171 I Československá vojenská 

mise měla být s krajany ve styku jen v minimální míře a plnit především roli prostředníka 

170KOŘALKA, J.: Češi v Německu, in: Češi v cizině 9, Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 
1996, s. 121 – 131.

171Čs. krajané v NSR, zpráva Ministerstva zahraničních věcí, dat. 27. 9. 1957, Archiv MZV ČR, f. TO-T 
NSR 1955-1959, karton č. 7. 
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mezi  krajany  a  Československým  ústavem  zahraničním.  Například  zapůjčovat 

československé  filmy,  starat  se  o  předání  zásilek  (bot,  hraček,  vánočních  dárků, 

propagačních publikací,  brožur,  knih atd.).  Dále měla mise tlumočit  přání a požadavky 

krajanů  směřované  na  ČÚZ.  Forma  spolupráce  s  krajany  v  Západním  Německu  byla 

ovlivněna  i  předpokladem,  že budou časem s  NSR navázány diplomatické styky.  Byla 

tudíž doporučována především rozvážnost a zdrženlivost. Do propagační činnosti měl být 

zapojen  i  Dům  československé  kultury  v  Berlíně  (československé  kulturně-informační 

středisko). S touto institucí se počítalo jako se spojkou mezi krajany a ČÚZem. Dům čs. 

kultury měl vydávat informační bulletin s názvem „Prag-Berlin“, který by spolu s dalšími 

materiály zasílal krajanským spolkům.172 To, zda se všechny tyto plány podařilo realizovat 

se mi bohužel v archivních materiálech nepodařilo dohledat.

Zdá se, že trvalým problémem ve vztahu ke krajanům v Západním Německu byla 

malá informovanost československých organizací o jejich činnosti a využívání materiálů, 

které  jim  byly  zasílány.  Většina  informací  pocházela  ze  soukromé  korespondence 

některých  krajanů  s  Československým  ústavem  zahraničním  a  nepodávala  dostatečně 

ucelený  obraz  o  charakteru  krajanských  organizací.  Z  této  korespondence  mimo  jiné 

vyplývalo, že jsou spolky nejednotné a že v nich převládají osobní roztržky mezi členy. Ke 

zlepšení situace bylo navrhováno, aby krajané ze Západního Německa měli více příležitostí 

k  cestám do  Československa.  Tyto  návštěvy  ve  vlasti  měly  jednak  posílit  náklonnost 

krajanů k československému režimu, což jim posléze pomáhalo čelit zprávám namířeným 

proti Československu pocházejícím například z tisku či od československých emigrantů, a 

měly také prostřednictvím návštěv krajanů v sídle Československého ústavu zahraničního 

přispět právě k lepšímu poznání činnosti jednotlivých spolků v SRN.173 „Zájezd krajanů ze  

Západního  Německa  v  r.  1960  na  II.  CS  (celostátní  Spartakiádu)  měl  velký  úspěch.  

Zaktivizoval činnost našich krajanských spolků a dal účastníkům zájezdu, kteří po letech 

opět  navštívili  svou vlast  a  přesvědčili  se  o  úspěších  a  pokroku v  naší  zemi,  možnost  

úspěšně čelit nepřátelské propagandě utečenců.“174

Jak konkrétně vypadala ideová práci s krajany ukazuje například „Pracovní plán na 

rok 1961“:  „Ve styku s krajany v NSR se budeme zaměřovat na boj proti revanšismu a 

172Informační zpráva – Krajanská otázka v NSR, Čs. Vojenská mise v Berlíně Ministerstvu zahraničních 
věcí, dat. 6. 1. 1956, Archiv MZV ČR, f. TO-T NSR 1955-1959, karton č. 7. 

173Krajanská otázka v NSR, Československá vojenská mise v Berlíně Ministerstvu zahraničních věcí, dat. 
22. 3. 1956, Archiv MZV ČR, f. TO-T NSR 1955-1959, karton č. 7.

174Zájezd krajanů z NSR do ČSSR, ČÚZ Ministerstvu zahraničních věcí, dat. 15. 3. 1961, Archiv MZV ČR, 
f. TO-T NSR 1960-1964, karton č. 12. 
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militarismu.  Využijeme  v  této  akci  –  jednak  dopisů  krajanům jednotlivcům i  spolkům,  

jednak článků v  Československém světě,  jednak brožur,  které za tímto účelem budou v 

ČSSR  vydány.  (…)  Krajany  budeme  soustavně  informovat  o  životě  ve  staré  vlasti,  

povzbuzovat  jejich  národní  cítění  a  hrdost  na  pokroky  v  ČSSR.  Za  tímto  účelem  

poskytneme krajanským spolkům běžně pomoc ve formě kulturních zásilek, t. j. brožur v  

české  i  německé  řeči,  knih,  gramodesek  a  magnetofonových  pásků.  (…)  Budeme 

krajanským spolkům nápomocni při organizování hromadných zájezdů do Československa,  

aby měly možnost poznat život ve vlasti a mohly čelit lživé propagandě, která je v NSR o 

ČSSR šířena.175

6. 2. Propagační materiály

6. 2. 1. Propagační brožury

V této  podkapitole  se  zaměřím na  analýzu  tří  brožur  vydaných nakladatelstvím 

Orbis  pod  Československým ústavem  zahraničním  pro  krajany.  Konkrétně  se  jedná  o 

brožury s  názvem „Československo očima  krajanů“  z  roku 1960,  dále  „Mezi  svými  v 

Československu“  z  roku  1961  a  nakonec  „Přesvědčíte  se  sami“  autora  Julia  Marka 

vydanou v roce 1963. Bohužel se mi nepodařilo nalézt žádný podobný titul pro 50. léta. 

Nalezla jsem však seznam těchto propagačních materiálů připravených pro krajany v roce 

1955.  Myslím,  že  i  samotné  názvy těchto  materiálů  vypovídají  o  tématech  propagační 

činnosti. Jednalo se například o tyto brožury: „10 let ČSR“, „Země, kde si vládne lid sám“, 

„Sport“, brožura o životě Klementa Gottwalda.176 

V roce  1957 plánoval  Československý ústav  zahraniční  brožuru  „Chceme žít  v 

míru“. Za tímto účelem poslal ČÚZ žádost o schválení přímo na Ústřední výbor KSČ, ve 

kterém se psalo: „Čs. Ústav zahraniční vydává v rámci své plánované publikační činnosti i  

brožury. S ohledem na politickou situaci považoval za potřebné předložit krajanům žijícím  

v celém světě brožuru, která by varovala před nebezpečím pokusů s atomovými zbraněmi,  

použitím jich ve válce a proti  válce vůbec,  apelovala na jejich vlastenecký cit  i  lidský  

rozum.“ (…) „Porovnává jak u nás budujeme nový, lepší život a jak na západě se naproti  

175Krajané v NSR, zpráva, ČÚZ Ministerstvu zahraničních věcí, dat. 14. 3. 1961, Archiv MZV ČR, f. TO-T 
NSR 1960-1964, karton č. 12.

176Zpráva o stavu příprav k zajištění pobytu krajanů na I. CS v Praze, dat. 27. 6. 1955, NA, f. ČÚZ II., 
karton č. 47. 
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tomu  vrací  k  moci  fašismus.  Zatím  co  my  atomovou  energii  využíváme  ku  prospěchu  

lidstvu, k jeho zdraví, imperialisté dělají pokusy s atomovými zbraněmi... (…) Vyzvedá úsilí  

ČSR  i  ostatních  států  lidové  demokracie  a  SSSR  o  mírové  soužití,  jímž  lze  vyřešit  

mezinárodní  soužití,  protože  atomové  běsnění  a  válka  by  znamenala  zkázu  lidstva  a 

nesmírné jeho utrpení. (…) Věříme, že brožura zapůsobí na city krajanů a povzbudí i je,  

aby svými hlasy promluvili ještě důrazněji v tomto důležitém období.“177

Všechny tři brožury, o kterých se zde podrobněji zmíním, jsou psány ve stejném 

ideologickém  propagačním  duchu,  třebaže  byly  vydány  k  různým  příležitostem. 

„Československo  očima  krajanů“  je  složeno  z  dopisů  krajanů,  které  jsou  proloženy 

doprovodným textem. Jak vyplývá z názvu, jedná se o reakce krajanů na jejich pobyt v 

Československu.  Brožura  je  rozdělena  do  několika  pomyslných  kapitol  týkajících  se 

různých odvětví života obyvatel Československa. Například průmyslový rozvoj, výstavba, 

zemědělství a život na vesnici, kultura. Tato brožura měla krajanům nejspíše sloužit jako 

vzpomínka na dny, které prožili ve své vlasti. Její účel podle mého názoru spočíval i v tom, 

že měl krajanům, kteří se z různých důvodů, například zdravotních, do Československa už 

podívat nemohli, dokázat prostřednictvím očitých svědectví, že všechny informace, které 

dostávají z Československa, jsou založeny na pravdě. Na tomto místě bych zmínila, že 

dopisy krajanů byly často otiskovány v Československém světě. Tato brožura je tedy jen 

jakousi  kompilací,  výběrem  těch  nejreprezentativnějších  dopisů.  Otázkou  je,  zda  tyto 

dopisy skutečně všechny pocházely od krajanů či zda byly některé psány přímo účelově 

například zaměstnanci ČÚZu. Domnívám se však, že na dnes dnes již možné odpovědět. V 

archivních fondech jsem žádné takové materiály vyvracející či potvrzující tuto tezi nenašla. 

„Mezi svými v Československu“ bylo vydáno u příležitosti patnáctiletého výročí 

osvobození Československa a také II. celostátní spartakiády, která se taktéž konala v roce 

1960. Úvodní část publikace je věnována opět charakteristice života v Československu. 

Hlavní  důraz  je  zde  kladen  na  popis  toho,  co  se  od  konce  2.  světové  války  podařilo 

vybudovat a zlepšit. Druhá část se zabývá poměrně podrobně spartakiádou, sugestivně líčí 

vše  podstatné,  od  příjezdu  krajanů  do  Prahy,  přes  vystoupení  na  Strahově,  slavnostní 

průvody, exkurzi do Terezína a také setkání s prezidentem Antonínem Novotným.

„Přesvědčíte  se  sami“  je  brožurou,  kde  se  krajané  především  seznamují  s  tzv. 

novým Československem a která je zve, aby se sami přijeli podívat a na vlastní oči se 

přesvědčili o velkém pokroku, který se v Československu podařilo uskutečnit. Stejně jako 

177Brožura „Chceme žít v míru“, ČÚZ ÚV KSČ, dat. 20. 8. 1957,  NA, f. ČÚZ II., karton č. 9. 
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prvně  jmenovaná  brožura,  měla  i  tato  vyvrátit  „lživé“  zprávy  zahraničních  západních 

médií. 

Styl,  ve kterém jsou brožury psány,  je  poměrně  poetický a  popisný.  Měl  podle 

mého názoru silně působit na city krajanů. V úvodu je Československo popisováno tak, jak 

si ho totiž mnozí krajané pamatují z dětství. Je zde pokus vykreslit jakýsi charakteristický 

univerzální  obraz  domova,  na  který  krajané  s  nostalgií  vzpomínají.  A  to  včetně 

realistického  popisu  vůní  a  chutí.  „Občas  jen  sedmimílovými  botami  svých  vzpomínek 

zalétáte  k  rodné  vesnici,  schoulené  pod věncem hor  a  v  ní  hledáte  doškovou  střechu,  

chaloupku s dvěma okénky jako dlaně a starou hrušku na dvoře, pod jejíž košatou korunou  

proběhlo  vaše mládí.“178 „Jak  vonělo  seno,  když  jste  do kupky  zabořili  svou tvář,  jak  

dráždilo chřípí, jak vzrušovalo...“179 Vzápětí je jim však „vysvětleno“, že doba, kterou si 

pamatují, byla obdobím velkého strádání lidí, jejich vykořisťování. A to je přeci i důvod, 

proč krajané tehdy odešli či byli přímo těmito podmínkami vyhnáni do zahraničí.  „Když 

jste  se  lépe  rozhlédli,  a  když  se  i  do  dlaní  vtiskly  mozoly,  leccos  z  opojného  kouzla 

pominulo. Viděli jste nejen sluneční jas a pohodu, ale i stíny, mnoho stínů... Nebylo rázem 

vše tak růžové, byla tu kolkolem chudoba přeplněných chalup, políčka nedávala dost k  

nasycení,  nedostatek  klepal  na všechny dveře  i  okna a bylo tehdy  velmi  málo  cest  do  

lepších dnů.“180 V současném Československu, jak brožury ukazují, jsou již všechny tyto 

problémy vyřešeny - „bídu jsme provždy vyhnali“.181 V textu se často útočí na období tzv. 

První  republiky,  která  je  zde  nazývána  „předmnichovskou“.  Srovnáván  je  především 

přístup  státu  k  občanům,  který  je  v  nyní  v  Československu  mnohanásobně  lepší.  Již 

neexistuje nezaměstnanost, občané jsou sociálně i zdravotně zabezpečeni.  „Od té chvíle  

nevycházíte z překvapení. To že je vaše rodná chalupa? Vždyť je to téměř vilka. Prostorné  

světnice.  Krajkové  záclony.  Elektrická  plotna,  pračka.  Garáž  na spartaka,  motocykl.  V 

rozkvetlé zahrádce v bělostném kočárku miminko v krajkách. Skoro se vám zdá, že jste se  

zmýlili v adrese. Ale bratr, švagr, synovec vás už vede dál do útulného obývacího pokoje s  

kobercem, novým nábytkem, posadí vás do polštářovaného křesla.“182 Brožury se snaží 

dokázat, že lidé si v Československu sami vládnou, mají rozsáhlé rozhodovací pravomoci. 

Je  zde  obhajována  kolektivizace  v  zemědělství,  kterou  si  lidé,  nyní  parafrázuji,  pod 

známým filmovým heslem: „Ten umí to a ten zas tohle  a všichni  dohromady uděláme 

178 MAREK, J.: Přesvědčíte se sami., Praha: Orbis, 1963, s. 5. 
179Tamtéž, s. 6. 
180Tamtéž, s. 6. 
181Tamtéž, popisek u fotografie v obrazové části brožury. 
182 Mezi svými v Československu 1960: [prop. publ.]. Praha: Orbis, 1961, s. 6.
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moc!“,  sami  zvolili.  Československo je  také  formou statistik  srovnáváno se  západními 

státy.  Z  tohoto  srovnání  týkajícího  se  například  průmyslové  výroby,  spotřeby masa  na 

jednotlivce nebo úrovně novorozenecké úmrtnosti, vychází Československo vždy nejlépe. 

Tím se mělo krajanům ukázat, že jedině v socialistickém státě je možné dosáhnout dobré 

životní úrovně obyvatel. „Ty časy minuly. Z malé továrničky...je nyní velký, moderní závod 

Tesla. Její dělníci,  technici a inženýři,  mezi kterými jsou, jako všude, nositelé vysokých  

státních vyznamenání a řádů, budují dokonalá televizní zařízení. Stejné a podobné obrazy  

z minulosti jako z přítomnosti bychom bez hledání našli od Šumavy k Tatrám... Jako důkaz,  

že  socialismus  je  úrodným  polem  pro  rozlet  tvůrčí  práce  i  lidského  štěstí,  kdežto  

kapitalismus byl jejich hrobem.“183 „Přijeďte, milí krajané, rozhlédněte se všude kolem, 

pohovořte si s přáteli a se svými příbuznými a přesvědčíte se, že celá země je v procesu  

mohutné výstavby, že se mění podoba vesnic, měst a celých krajů, že ze společného úsilí  

Čechů  a  Slováků  i  občanů  ostatních  národností  vyrůstá  nový  domov,  z  něhož  zmizela  

zaostalost a bída a v němž je dost místa pro všechny, kteří chtějí poctivě žít a svou činností  

vytvářet podmínky pro spokojenost nynějších i příštích generací...“184 Je zde i svědectví 

ženy, která emigrovala a následně se vrátila, když poznala, jakou udělala chybu. Text útočí 

právě i na československé emigranty, kteří si nevážili toho, co v Československu mají a 

odešli.  „Najdou  se  i  lidé,  kteří  z  prospěchu  či  z  nenávisti  chrlí  špínu  na  zemi,  z  níž  

pocházejí. Nelíbí se jim nynější společenský řád v Československu, přáli by si návrat ke  

starým poměrům, ale  jako  nelze  změnit  dráhu Země,  tak  nelze  změnit  zákonitost  dějin  

určující  směr vývoje.  Těmto  lidem nelze  odpovědět  než  slovy  básníka:  Opustíš-li  mne,  

zahyneš!“185 Zajímavé  je,  že  text  je  doplněn  i  citacemi  ze  známého  západního  tisku 

(americké The Times, francouzský Le monde...). 

Podstatnou  propagační  součástí  brožur  jsou  fotografie.  Ty dokumentují  fakta,  o 

kterých se hovoří v textu. Zobrazují známé československé památkové objekty, výstavbu, 

zdravotní péči, způsoby trávení volného času. Zachycují i různé skupiny vesele a pozitivně 

naladěných lidí, přes děti, dělníky, lidi oblečené do národních krojů atp. 

6. 2. 2. Další propagační materiál 

Posílání  knih,  filmů  a  audio  nahrávek  československých  tvůrců  krajanům  do 

183Tamtéž, s. 5.
184MAREK, J.: Přesvědčíte se sami., Praha: Orbis, 1963, s. 46.
185Tamtéž, s. 7. 
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zahraničí bylo dalším způsobem jejich ideového ovlivňování.  Československo tak šířilo 

svou kulturu za hranice a krajanům se snažilo dokázat její úroveň a vyspělost ve srovnání s 

tou v kapitalistických státech, kterou československý režim odsuzoval. 

Nejčastěji byly krajanům do zahraničí distribuovány knihy. Jednalo se jak o novou 

beletrii  československých autorů  (Pujmanová,  Fučík,  Jilemnický...),  klasická  díla  české 

literatury (Němcová, Erben, Neruda...),  literaturu pro děti,  tak samozřejmě i o politické 

spisy (Engels,  Lenin,  Stalin,  Gottwald,  Kozlov,...).186 Je  zřejmé,  že  skladba  titulů  se  v 

průběhu let měnila v závislosti na vývoji ideologie v Československu, tedy na tom, kteří z 

autorů  byli  právě  povoleni  a  kteří  ne.  První  centrálně  šířené  seznamy  tzv.  „závadné 

literatury“ začaly v Československu vznikat v období 1950 – 1952.187 

Z titulů gramofonových desek například:  Směs horáckých písní,  Hej  Stalinovci, 

Proti větru, Kačena divoká, Už mně koně vyvádějí...atd.188 

V oblasti filmu spolupracoval ČÚZ s Ústřednou pro propagaci filmu v zahraničí, 

která  mu  potřebné  materiály  dodávala.  ČÚZ  dohlížel  na  vracení  filmů  zpět  do 

Československa  a  podával  Ústředně  pravidelné  zprávy o  tom,  kolikrát  byly zapůjčené 

filmy promítnuty  a  kolik  přišlo  na  akci  krajanů.  Jednalo  se  například  o  tyto  snímky: 

Pozdrav z vlasti, Nové Československo, Vstanou noví bojovníci, Pyšná princezna a jiné.189 

V roce 1964 se krajanům nejčastěji promítaly tyto filmy: Horoucí srdce,  Ďáblova past, 

Florián, Spadla z Měsíce, Občan Brych a Policejní hodina.190

Filmy pro krajany byly pečlivě vybírány. O tom, zda jsou pro krajany vhodné či ne, 

rozhodovala právě Ústředna. Měly to být především optimisticky laděné snímky. Zde pro 

ilustraci  uvádím  jedno  takové  hodnocení  filmu:  „Lazy  sa  pohly  –  Bratislava  1952,  

slovenský celovečerní film o krajanovi, který se vrací do Československa, co tady všechno 

vidí,  zvláště  ve  své  rodné  obci,  jak  se  zapojuje  do  práce  a  jeho  úsilí  o  vybudování  

šťastného zítřku pro všechny jeho spoluobčany. O hodnotě filmu se hodně diskutovalo, film 

skutečně není dobrý ani v těch základních věcech: ve fotografii,  způsobu podání látky,  

ukazuje spíše nedostatky na venkově a v průmyslu než pokroky, které jsme dosáhli. Film se 

nehodí pro krajany, jen pro vnitřní potřebu v republice. Neoptimistický film.“191

186Srov. např. Seznam knih pro Rakousko, dat. 19. 5. 1952, NA, f. ČÚZ II., karton č. 47. 
187FRANC, M.; KNAPÍK, J.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 – 1967, 

Svazek I., Praha: Academia, 2011, s. 626. Heslo „očista knihoven“.
188Tamtéž. 
189Propagace filmem v Rakousku, Ústředna pro propagaci filmu v zahraničí ČÚZu, dat. 30. 1. 1953, NA, f. 

ČÚZ II., karton č. 9. 
190Naše filmy, odbočky hrály, SČS ve Vídni ČÚZu, dat. 16. 11. 1964, NA, f. ČÚZ II., karton č. 10. 
191Záznam o poradě v Ústředně pro propagaci filmu v zahraničí, konané dne 3. června 1952, dat. 6. 6. 1952, 

NA, f. ČÚZ II., karton č. 9. 

75



Zpráva  ČÚZu  pro  Komisi  pro  propagaci  filmem  v  zahraničí  z  roku  1959 

konstatovala,  že  nejlepší  podmínky pro promítání  filmů pro krajany jsou  v Rakousku. 

Filmy  zde  byly  pravidelně  promítány  na  setkáních  Sdružení  Čechů  a  Slováků  a  na 

zvláštních  filmových  představeních.  O  tom,  které  filmy  budou  promítány  se  krajané 

dovídali z krajanského tisku – Vídeňských menšinových listů, kde si zároveň mohli přečíst 

i filmové recenze. Krajané měli zájem o komedie, filmy s válečnou tématikou odmítali. 

Celkové  působení  filmu  ČÚZ hodnotil  takto:  „Celkově  možno  říci,  že  český  a 

slovenský film je jedním z nejúčinnějších propagačních prostředků v krajanské práci. Je  

oblíben  mezi  krajany,  protože  jim  podává  obraz  jejich  rodných  míst,  či  míst  odkud  

pocházejí jejich rodiče. A ukazuje jim nový život a budování lidově demokratické republiky.  

(…) Většina organizací je potřebuje pro pravidelné rozvíjení své činnosti a proto si často i  

stěžují na nedostatek filmů a jejich nepravidelný přísun. Film mezi krajany pevně zakotvil  

a  jako  propagační  prostředek  pro  práci  mezi  krajany  je  velmi  účinný  a  dnes  již  

nepostradatelný.“192 

Na ideologickém ovlivňování krajanů spolupracoval s ČÚZem i Československý 

rozhlas,  který  pro  krajany zajišťoval  pravidelné  vysílání.  ČÚZ od  rozhlasu  pravidelně 

dostával plány činnosti pro další časové období. V nich byla zejména popisována témata, 

kterými se bude vysílání zabývat i s analýzou jejich předpokládaného vlivu na krajany. 

Dále se v těchto plánech objevovaly citace z dopisů krajanů přicházejících do rozhlasu. 

Rozhlas měl ČÚZu dodávat své materiály k dění v zahraničí, se kterými potom ústav dále 

pracoval a využíval je například oblast tisku. Rozhlas  také vydával magnetofonové pásky 

s  nahrávkami  pořadů  pro  krajany,  které  potom  ČÚZ  distribuoval  přímo  krajanským 

organizacím. Zajímavé zde je, že stejně jako filmy, tak ani magnetofonové pásky neměly 

krajanům zůstat natrvalo, ale vracely se z důvodu šetření zpět do Československa.193 

Rozhlasové  vysílání  pro  krajany  sestávalo  z  hodinových  relací  obsahujících 

dramatizace  literárních  děl,  literárně-reportážní  pásma,  vážnou  hudbu,  lidové  písně  a 

koncerty na přání. Přímo krajanská tématika měla být zobrazena v seriálu složeném ze 

vzpomínek M. Majerové, M. Tauberové, F. Kovaříka a J. Skupové na jejich pobyt mezi 

krajany.  Do  programu  byly  zařazeny  i  záznamy  z  rozhovorů  s  krajany,  ve  kterých 

vyjadřovali  své  dojmy z  pobytu  v  Československu.  Okruhy témat,  na  které  se  rozhlas 

zaměřil  byly následující:  životní  úroveň,  sociální  péče,  zdravotnictví,  věda  a  technika, 

192Filmy pro krajany, ČÚZ Komisi pro propagaci filmem v zahraničí, dat. 29. 12. 1959, NA, f. ČÚZ II., 
karton č. 9.

193Záznam o poradě v Čs. rozhlase, dat. 7. 1. 1960, NA, f. ČÚZ II., karton č. 9. 
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průmysl,  zahraniční  obchod,  zemědělství  a  rozvoj  Slovenska.  Rozhlas  samozřejmě 

reflektoval i nejrůznější výročí či významné události.194

Tato kapitola ukázala, že podoba ideologického působení nebyla jednotná a lišila se 

v závislosti  na charakteru krajanské komunity v dané zemi.  Tak například v Rakousku 

mohla být intenzivnější díky kompaktnosti zdejšího krajanského osídlení. I  zde se však 

ukázaly dílčí problémy. Sdružení Čechů a Slováků bylo silně ovlivňováno Komunistickou 

stranou Rakouska a ČÚZ tak částečně přicházel o přímý vliv. Dále bylo ve Vídni poměrně 

silné demokratické krajanské hnutí posilované i emigrací z Československa. Časem se zde 

tedy  ze  strany  československého  režimu  objevují  snahy o  získání  kontroly  nad  všemi 

krajany a z toho vyplývající postupné oslabení demokratického proudu a sjednocení pod 

komunistickým vlivem. Naopak v Západním Německu bylo ideologické působení celkově 

slabší. 

Ideologické  působení  záviselo  na  aktuálním  vývoji  světového  i  domácího 

politického  dění.  ČÚZ  toto  působení  neprováděl  sám,  ale  v  součinnosti  s  dalšími 

organizacemi  a  to  jak  s  těmi  v  Československu,  tak  s  těmi  které  československý  stát 

zastupovaly  v  cizině.  Propaganda  československého  režimu  byla  krajanům 

zprostředkovávána  prostřednictvím  propagačních  brožur,  filmů,  knih,  audio  nahrávek. 

Důležitou roli v tomto působení hrál i tisk, zejména periodikum Československý svět, o 

kterém se podrobněji  zmiňuji  v  kapitole  věnované  pramenům,  literatuře  a  současnému 

stavu výzkumu.  

194Plán redakce vysílání pro krajany na červenec – září 1960,Československý rozhlas ČÚZu, dat. 14. 7. 
1960, NA, f. ČÚZ II., karton č. 9. 
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Závěr

V závěru  své  diplomové  práce  bych  si  ráda  odpověděla  na  otázky položené  v 

úvodu. Na začátku svého výzkumu jsem předpokládala, že na některé z těchto otázek, které 

jsem si při výběru tématu kladla, dostanu celkem jednoznačnou odpověď. Mám nyní na 

mysli  především změnu ideologického působení  a  celkového charakteru  komunikace  s 

krajany v průběhu šedesátých let ve srovnání s léty padesátými. V průběhu bádání jsem 

však  pod vlivem získaných  informací  zjistila,  že  tomu tak  zdaleka  nebude.  Některé  z 

otázek se možná povede zodpovědět úplně, jiné bohužel jen částečně. 

V průběhu výzkumu se především ukázalo, že charakter komunikace s krajany i 

celkový  přístup  k  nim se  v  případě  obou  sledovaných  zemí  lišil.  Svou  roli  zde  hrála 

především  struktura  krajanského  osídlení,  které  bylo  v  Západním  Německu  značně 

nerovnoměrné a nejednotné a naopak v Rakousku bylo poměrně kompaktní. Důležitým 

faktorem  byl  i  celkový  počet  krajanů  v  dané  zemi,  který  byl  značně  vyšší  právě  v 

Rakousku. Dále zde byla geografická blízkost a dobré dopravní spojení s Vídní, kde sídlila 

právě nejpočetnější  komunita  krajanů a  na druhé straně špatná dostupnost  krajanských 

komunit roztroušených po celém Západním Německu. To se týkalo například vzdáleného 

Hamburku, kde sídlily hned tři krajanské spolky. Podstatnou roli hrála i politická situace v 

dané zemi, což se ukázalo jako velmi důležité v Rakousku, kde měla největší krajanská 

organizace – Sdružení Čechů a Slováků přímou podporu Komunistické strany Rakouska. 

Komunikace  krajanů  s  Československem  probíhala  především  prostřednictvím 

korespondence  s  Československým  ústavem  zahraničním,  jakožto  hlavní  institucí 

zabývající se krajanskou agendou. Korespondence, které jsem v práci věnovala celou jednu 

kapitolu, byla  pro  krajany  nejdůležitějším  prostředkem  k  udržování  styku  s  vlastí.  V 

dopisech se svěřovali se svými každodenními radostmi i starostmi, řešili problémy týkající 

se návštěv Československa a následně sdělovali své dojmy, které z takových cest měli. 

Dopisy, které krajané od ČÚZu dostávali, jim dodávaly sílu a pomáhaly alespoň částečně 

překonat  stesk po domově. Krajané poštou pravidelně dostávali  i  Československý svět, 

periodikum, které je seznamovalo s aktuálním děním v Československu a v krajanských 

spolcích. Dále jim byly zasílány například knihy, gramofonové desky či speciální vánoční 

nadílky. Krajané naopak ČÚZu posílali  novinové výstřižky, různé ručně vyšívané stuhy k 

významným událostem a výročím nebo růže pro sad v Lidicích atd.
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Další formou kontaktu krajanů s vlastí byly návštěvy Československa. Jednalo se 

především o hromadné zájezdy. Jejich účelem bylo nabídnout krajanům možnost po letech 

navštívit  vlast  a  ukázat  jim, jak se  v  tzv.  novém Československu  po  roce  1948  žije. 

Zájezdům  byla  přikládána  i  velká  propagační  role.  Krajané  se  měli  seznámit  se 

socialistickým způsobem života. Asi nejdůležitější událostí spojenou s návštěvami krajanů 

byly  spartakiády  konané  v  pětiletých  intervalech.  Velmi  důležitým  prvkem  cest  do 

Československa byly prázdninové pobyty pro děti krajanů, kterým ČÚZ věnoval velkou 

pozornost a které pečlivě organizoval. Specifické byly návštěvy funkcionářů krajanských 

spolků v Československu, kterým komunistický režim v rámci ideologického působení na 

krajany připisoval  zvláštní  význam.  Tito  krajané  měli  totiž  v  Československu načerpat 

informace o způsobu organizace spolkového života v komunistickém duchu, jenž měli po 

návratu  do  zahraničí  aplikovat  ve  svých  krajanských  spolcích.  Odměnou  pro  ně  byla 

vyhrazena i určitá privilegia, jako například pobyt v československých lázních. 

V podstatě  jediným,  avšak velmi  důležitým kritériem pro  spolupráci  krajanů  s 

ČÚZem, byl jejich kladný postoj ke komunistickému režimu v Československu. S krajany, 

kteří  takový  postoj  nezastávali  ČÚZ nekomunikoval.  Taktéž  finanční  i  jinou  podporu 

poskytoval  ČÚZ  jen  krajanským  organizacím  nakloněným  režimu  v  Československu. 

Avšak ze studia  archivních materiálů se nakonec ukázalo,  že ani  toto kritérium nebylo 

zcela jednoznačné a že existovaly výjimky, neboť na konci 50. let byli do Československa 

zváni  i  krajané,  kteří  byli  členy  prodemokraticky  orientovaných  spolků  nebo  neměli 

vyhraněný postoj  ke komunismu. Toto platí  pro Rakousko, kde byla  z Československa 

snaha  o  sjednocení  krajanské  komunity  pod  jeho  vlivem  a  za  tímto  účelem  byl 

československý režim ochotný slevit i z kriteria požadované náklonnosti k němu. Podobný 

faktor působil i u prázdninových pobytů krajanských dětí, jejichž rodiče taktéž nebyli vždy 

přátelsky nakloněni režimu v Československu. Tohoto aspektu však bylo využito tak, že 

děti  měly  být  po  návratu  z  tábora  přesvědčeny  o  správnosti  politického  zřízení  a 

socialistického způsobu života  v  Československu a  tyto  poznatky měly předávat  svým 

rodičům.  

Další otázkou, kterou jsem si v úvodu práce položila bylo, zda došlo ke změnám v 

komunikaci krajanů s Československým ústavem zahraničním během postupné liberalizace 

a demokratizace 60. let. Ukázalo se, že na tuto otázku je poměrně složité odpovědět. Z 

charakteru dopisů je znát určitý rozdíl především v tom směru, že krajané své sympatie k 

československému režimu již nevyjadřovali tak horlivým způsobem a tolik neodsuzovali 
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kapitalismus a  západní  státy.  V 60.  letech v souvislosti  s  uvolněním cestování  už také 

krajané nebyli natolik závislí na ČÚZu při zprostředkování cest do Československa. Tento 

problém byli často schopni vyřešit sami a tudíž  neměli potřebu tak časté korespondence. 

Avšak témata, o kterých si krajané s ČÚZem psali, zůstala i nadále stejná. 

Další otázkou bylo, jak krajané vnímali československý komunistický režim, když 

měli  srovnání  s  demokracií  na  Západě.  A také  zda  a  jak  se  změnil  jejich  náhled  na 

Československo po jeho návštěvě.  Myslím,  že na tuto otázku vzhledem k okolnostem, 

které dále zmíním, nelze zcela jednoznačně odpovědět. 

Úskalím zde byl především fakt, že díky tomu, že ČÚZ komunikoval jen s krajany 

nakloněnými  režimu,  nemáme  dnes  informace  od  opačně  naladěných  krajanů,  kteří  s 

režimem v Československu nesympatizovali. Problematická je v tomto ohledu i skutečnost, 

že s ČÚZem komunikoval jen určitý omezený počet krajanů. Ve většině případů se jednalo 

o funkcionáře spolků, dále potom o agilní řadové členy. V dochované korespondenci se 

často opakují stejná jména krajanů, kteří s ČÚZem udržovali pravidelný kontakt. Z toho 

vyplývá, že máme k dispozici jen určitý vzorek, který nemůže dobře vypovídat o celku. 

Nevíme, jaký názor zastávali další členové spolků, kteří neměli potřebu psát dopisy ČÚZu. 

U krajanů, od kterých zpětnou vazbu v podobě dopisů máme, je zřejmé, že se jejich postoj 

k Československu po jeho návštěvě nezměnil. Spíše naopak. Po návratu vyjadřovali ještě 

větší  a zcela nekritický obdiv k vývoji  a ke stylu života v Československu. O tom, že 

existovali krajané, kteří měli o československém režimu pochybnosti,  se tak dozvídáme 

jedině ze zpráv  o uskutečněných zájezdech krajanů.  Jak jsem již  zmiňovala  v kapitole 

věnované  přímo  návštěvám  krajanů  v  Československu,  někteří  měli  obavy,  jak  bude 

probíhat celní kontrola na hranicích, či zda jim například nebudou zabaveny některé věci 

ze  zavazadel,  budou-li  mít  dostatek  jídla  atd.  Pracovníci  ČÚZu  se  však  snažili  tyto 

domněnky krajanům vyvrátit a poukázat především na všechny pozitivní stránky života v 

Československu tak, aby krajané nabyli dojmu, že život v socialismu je jediným možným 

způsobem jak dosáhnout spokojenosti a dobré životní úrovně. Myslím si, že na krajany 

toto  skutečně  ve  většině  případů působilo  pozitivně,  neboť  v  zahraničí  se  jim kolikrát 

nežilo příliš dobře, zvláště měli-li československé občanství a nebyli tak občany daného 

státu. Často to také byli již lidé v důchodovém věku, kteří neměli mnoho peněz. V tomto 

případě se domnívám, i když k tomu nemám žádné přímé podklady, že takoví lidé si ze své 

návštěvy ve vlasti odnášeli dobré dojmy a spíše litovali, že se do Československa nemohou 

z nejrůznějších  důvodů natrvalo  vrátit.  Dalším aspektem,  který mohl  mít  na krajany v 

80



tomto ohledu vliv, byly návštěvy u příbuzných v rámci programu hromadného zájezdu do 

Československa.  Tito  příbuzní  nemuseli  být  s  životem  v  Československu  spokojeni. 

Otázkou zůstává, nakolik jejich názor krajany ovlivnil a zda převážil nad propagandou, 

kterou na ně ČÚZ působil. 

Co  se  týče  dětí,  které  měly  možnost  o  prázdninách  navštívit  Československo, 

myslím si, že pobyt zde vnímaly spíše jako hezké prázdniny, kde získaly nové kamarády a 

nasbíraly mnoho hezkých zážitků, než aby byly nějak ovlivněny ideologickým působením. 

Propaganda zapůsobila spíše na část mládeže, o které se z archivních materiálů dozvídáme, 

že po návratu do zahraničí založila pionýrskou organizaci. 

Poslední  kapitola  práce  byla  věnována  ideologickému  působení  na  krajany. 

Zaměřila  jsem se v ní  na jeho formování,  charakter  a prostředky.  I  zde se ukázalo,  že 

československý režim volil odlišný způsob v přístupu ke krajanům v Západním Německu a 

v  Rakousku  v  závislosti  na  podobě  krajanské  komunity.  Prostředky  ideologického 

ovlivňování  byly  mimo  jiné  propagandistické  brožury,  knihy,  filmy,  audio  nahrávky. 

Ideologické působení se nicméně prolíná celou prací. Nástrojem propagandy byl totiž také 

tisk,  především  již  zmiňovaný  Československý  svět.  Krajané  byli  ovlivňováni  i 

prostřednictvím  korespondence  s  ČÚZem.  Důležitou  roli  v  ideologickém  působení  na 

krajany hrály i již zmiňované návštěvy Československa.

Propaganda československého režimu tedy prostupovala  všemi  formami styku a 

komunikace  Československa  s  krajany.  Toto  široké  spektrum  ideologického  působení 

nebylo  realizováno jen  Československým ústavem zahraničním.  Ukázalo  se,  že  do  něj 

vstupovalo  i  množství  dalších  organizací,  které  měly  při  realizaci  propagandy  vůči 

krajanům  své  slovo.  Jednalo  se  například  o  samotný  ÚV  KSČ,  dále  Ministerstvo 

zahraničních věcí, Československý rozhlas, Ústřednu pro propagaci filmem v zahraničí a 

jiné. Svůj podíl měly i československé organizace v zahraničí – Československá vojenská 

mise v západním Berlíně a Vyslanectví Československé republiky ve Vídni. Ideologické 

působení na krajany se ve sledovaném období let 1947 – 1967 příliš neměnilo, co se týče 

intenzity.  Spíše se měnil  jeho charakter  v závislosti  na aktuální  mezinárodní  a  domácí 

politické situaci.

Tématu  kontaktů  krajanů  z  Německa  (bývalé  Západní  Německo)  a  Rakouska  s 

Československem v daném období 1947 – 1967, se výzkum dosud nevěnoval. Tato práce je 

tedy prvním příspěvkem k této problematice. Ačkoli jsem se snažila obsáhnout všechny 

důležité  aspekty  tohoto  tématu,  myslím  si,  že  ještě  není  zcela  vyčerpané.  Fond 
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Československého ústavu zahraničního v Národním archivu v Praze skýtá  ještě mnoho 

dalších možností, jak toto téma dále rozšířit a prohloubit a to buď celkově nebo jen po 

stránce dílčích aspektů. 
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