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Úvod 

 
Disertační práce „Demokrat Petr Zenkl (od učitelství do exilu)“ shrnuje pětiletý 

badatelský výzkum, prováděný během kombinované doktorského studia na Ústavu Politologie. 

Cílem výzkumu a práce bylo detailně zmapovat politickou kariéru PhDr. Petra Zenkla, 

významného představitele československé demokratické tradice.  

Zenkl, původní profesí učitel, zahájil své veřejné působení ještě za Rakousko-Uherska, 

kdy se prostřednictvím jazykovědných článků a přednášek zapojil do odboje proti monarchii, 

která podle jeho názoru bránila rozvoji českého národa.  

Od června 1911, kdy poprvé úspěšně kandidoval do zastupitelstva v Karlíně, až do smrti 

v listopadu 1975, Zenkl spojil své osudy s politikou. Na vrchol postupoval pomalu a trpělivě. 

Prestiž a hromadění funkcí pro něj nebyly důvodem, proč se vydal na politickou dráhu. Politiku 

chápal politiku jako službu a pomoc slabším a potřebným. Ovlivněn dětstvím v mimořádně 

skromných poměrech rozhodl se věnovat komunálním a sociálním otázkám, které mu během let 

mravenčí práce otevíraly dveře do vyšších politických pater. V roce 1936 se stal místopředsedou 

Československé strany národně socialistické (ČSNS), o rok později primátorem hlavního města 

Prahy, v roce 1938 se objevil i v ministerské funkci. Zenklův vzestup přerušila druhá světová 

válka a šest let věznění v koncentračním táboře. Hned na jaře 1945 však znovu naskočil do 

politiky a již jako předseda ČSNS se podílel na poválečném budování Československa. V 

mocenském závodu o ovládnutí veřejného života zvítězili v únoru 1948 komunisté, a Zenkl jako 

jejich nejvážnější protivník musel odejít do exilu. Usadil se ve Spojených státech amerických, 

kde i v pokročilém věku neúnavně bojoval za návrat demokracie do vlasti. 

Životní příběh Petra Zenkla je v mnoha ohledech fascinující. Mezi uznávané politické 

osobnosti se vypracoval především díky vlastní píli. Permanentně odrážel útoky soupeřů a 

zůstával věrný demokratickým zásadám a myšlenkám T.G. Masaryka, ačkoliv jej za to 

nacistický a komunistický totalitní režim potrestaly ztrátou svobody.  

Dodnes postrádáme skutečně objektivní hodnocení významu této osobnosti. 

Komunistická propaganda po tři desetiletí spojovala boj proti „zrádné emigraci“ 

s dehonestováním Zenklova jména, příznivci naopak nekriticky vyzdvihovali jeho zásluhy. Proto 

jsem se rozhodl zajímavým osudům Petra Zenkla, v nichž se zrcadlí i překotný vývoj naší země 

ve 20. století, badatelsky věnovat a seznamovat se svými zjištěními odbornou i laickou veřejnost.  

 



 

Předmět bádání, výzkumné otázky 
 

 Cílem práce je popsat všechny aspekty politické práce Petra Zenkla od jejích počátků 

v pražském Karlíně až po poněkud smutné vyvrcholení v americkém exilu. Mezi tím 

spatřujeme několik vrcholů Zenklovy činnosti jako zvolení pražským primátorem, realizaci 

velkých sociálních projektů, na kterých se rozhodující měrou podílel, nebo předsednictví 

národně socialistické strany po druhé světové válce, stejně jako tragické okamžiky, kam 

bezpochyby lze zařadit pomnichovské období na podzim 1938, pobyt v nacistických 

koncentračních táborech a demisi demokratických ministrů v únoru 1948, následovanou o půl 

roku později riskantním a především potupným útěkem z vlasti na Západ. 

  

Při chronologickém náhledu na Zenklovu šedesátiletou kariéru vyvstává celá řada 

otázek, na než by tato práce měla nalézt odpověď. Jak se mladý učitel Zenkl ocitl na poli 

politiky a čím se podílel na protirakouském odboji za první světové války? Jakou měrou 

přispěl k realizaci sociální politiky hlavního města? Jak významně Zenkl svou jihoslovanskou 

politikou napomohl utužení meziválečného spojenectví Československa a Království 

Jugoslávie? Jaké zásluhy si připsal coby primátor Prahy? Jakou úlohu sehrál v období 

mnichovské kapitulace? Čemu se věnoval od odchodu z magistrátu v únoru 1939 do zatčení 

nacisty 1. září 1939? Byl politicky aktivní také během věznění v koncentračních táborech a 

měl vliv na formování podzemního táborového hnutí?  

Jaký byl Zenklův význam bezprostředně po osvobození vlasti v květnových dnech 

roku 1945? Byl vůbec úspěšným předsedou ČSNS? Dokázal dát dohromady její rozbité 

regionální struktury, připravit se na volby v květnu 1946, reagovat na vnitrostranickou diskusi 

a třenice mezi jednotlivými křídly? Jakým typem politika vůbec byl na vrcholu své kariéry? 

Zdatným řečníkem, filozofem libujícím si v psaní dlouhých úvah, populistou vládnoucím řečí 

úderných hesel, lidovým politikem, který s voliči a přívrženci komunikoval raději osobně než 

z výšin tribun, nebo spíše byrokratem vhodným pro každodenní stranickou práci 

v sekretariátu, ale nedosahujícím úrovně státníka?  

Je třeba se rovněž ptát, zda Zenkl skutečně stál v čele protikomunistického tábora ve 

vládě Národní fronty, jak mu bývá připisováno. Bránil dostatečně efektivně pronikání 

komunistů do všech sfér veřejného života? A konečně, měl rozhodující vinu na krachu 



československé demokracie v osudných únorových dnech roku 1948, nebo patřil pouze k 

vedlejším aktérům těchto převratných událostí?  

V exilu se otevírá nová kapitola Zenklovy politické kariéry. Kariéry, v níž se nemohl 

opírat o dva velké vzory, T.G. Masaryka a Edvarda Beneše, ale naopak musel hájit jejich 

pojetí politiky a demokracie a stál v defenzivě vůči četným konkurenčním názorovým 

proudům. Zenkl byl považován oficiálními místy doma i značnou částí exilové veřejnosti za 

vůdce protikomunistického exilu v zahraničí. Byl jím však opravdu? Jak se zhostil náročné 

úlohy, o kterou tolik usiloval a svedl mnoho politických bitev s oponenty? Daly se od něj 

v tak pokročilém věku ještě vůbec očekávat politické kroky a myšlení, odpovídající 

dynamickému světovému vývoji v atomovém věku? Přispěl Zenkl něčím zásadním věci 

protikomunistického exilu a předal mladším bojovníkům za svobodu Československa závažné 

poselství, nebo svou nepřístupností ke kompromisům a neschopností přizpůsobit se novým 

myšlenkovým proudům způsobil stagnaci Rady svobodného Československa (RSČ), potažmo 

celé zahraniční akce? Byl schopen sebereflexe a přiznal ke sklonku života některé politické 

chyby a selhání? 

Ve skleníkovém prostředí exilu, kde představitelé politických stran ztrácejí zpětnou 

vazbu od voličů, chybí jasné vize a nejsou dodržována funkční období, to byla právě zákulisní 

jednání, nenaplněné ambice, osobní animozity, stará přátelství a křivdy, které tvořily základní 

pilíř politiky. Nedohoda dvou jedinců byla automaticky považována za střet dvou 

ideologických proudů, krach jednání se přeléval do osobní roviny a míval zničující následky 

v podobě rozkolů a dlouhých období nečinnosti. Jaký postoj Zenkl zaujal v těchto 

nepříznivých podmínkách? Vyžíval se ve frakčních žabomyších válkách, nebo dokázal 

v rozhodujících okamžicích potlačit vnitřní výhrady k politickým konkurentům a zasednout 

s nimi k jednomu stolu? Byl vůbec schopen převléci kabát partajního lídra za naleštěné brnění 

vůdce všech svobodných Čechoslováků? Nesmí být vynechána ani poslední léta života, 

postupný odchod na odpočinek a přepouštění vlivu v exilu mladším generacím. Toto období 

dosud není téměř zmapováno.  

 Pouze důkladná analýza zmíněných témat, aniž bychom byli ovlivněni tím, co už o 

Zenklovi napsali jiní autoři v minulosti, umožní prezentovat skutečně vyčerpávající a 

objektivní politickou monografii.     

 

 

 

 



 

Metody zkoumání a struktura práce 
 

 Disertační práce je postavena jako politicko-historická analýza. Vznikala za použití 

několika výzkumných metod, přičemž převládal empiricko-analytický přístup, respektive 

obsahová analýza písemných záznamů (odborná a memoárová literatura, oficiální dokumenty, 

zápisy ze schůzí, články, projevy, osobní korespondence). Pro srovnání Zenkla s jinými 

politickými osobnostmi doma a v zahraničí byla použita rovněž komparativní metoda. 

Nechyběl ani kvalitativní výzkum ve formě rozhovorů s pamětníky.  

 

Disertační práci jsem rozdělil na tři základní části.   

První část „Komunální politika“, rozdělená do šesti kapitol, se obecně věnuje 

Zenklovu komunálnímu působení do podzimu roku 1938, kdy byl jmenován členem vlády 

Jana Syrového. Přibližuje počátky kariéry kantora na Obchodní akademii v roce 1909, 

publikační činnost, kterou na sebe upozornil veřejnost i rakouskou tajnou policii, a především 

aktivity v Osvětovém svazu, jakémsi think-tanku české vlastenecké inteligence. Ukázalo se, 

že právě ve svazu Zenkl získal cenné kontakty a první zkušenosti s politikou. Ve stejné době 

formoval své politické názory, blízké programu národních socialistů Václava Klofáče. Není 

zcela jasné, kdy přesně vstoupil do strany, nicméně ke skutečně aktivním sympatizantům 

patřil od roku 1914. Koncept národně smýšlejícího dělníka coby ústřední politické síly 

zároveň hájil jako člen Dělnické besedy karlínské a přispěvatel do pokrokového časopisu 

Česká demokracie.  

Vedle toho se Zenkl začal realizovat v komunální politice. V červnu 1911 se konaly 

obecní volby. Kandidoval za nestranický Klub občanů karlínských a byl zvolen do městské 

rady a obecního zastupitelstva v Karlíně. Přišel s progresivním náhledem na řešení problémů, 

pořádal besedy, vyzýval občany k zapojení se do záležitostí obce, zasadil se o výstavbu jeslí, 

mateřských školek, hřišť a dětských kluboven, loutkových divadel, ale i starobince a ústavu 

péče o matky. Navázal na myšlenky ze svých přednášek o sociálních úkolech společnosti. Stal 

se referentem karlínské radnice pro sociální a chudinské otázky, čímž zahájil svou patrně 

nejplodnější éru v politice, éru sociálního odborníka. Dobré jméno si udělal především 

v letech první světové války, kdy si připsal zásluhu na organizování charitativních sbírek pro 

válečné uprchlíky, distribuování potravin nejchudším či pořádáním pobytů pro karlínské děti 

na venkově.  



Zenkl byl zastáncem Masarykovy zahraniční akce, udržoval kontakty s představiteli 

Maffie. Přesvědčení, že jedině samostatnost zajistí českému národu zářnou budoucnost, 

vyjádřil 14. října 1918, v den generální stávky, kdy z balkonu karlínské radnice řečnil před 

davy továrních dělníků.   

Československo se zrodilo o dva týdny později a zenkl byl od počátku připraven dát se 

do služeb mladé republiky. Dočasně byl povolán na ministerstvo sociální péče, aby pomohl 

s přípravou sociálního zákonodárství, a po obecních volbách v červnu 1919 byl zvolen 

starostou Karlína. V této funkci se věnoval přípravě administrativního spojení s hlavním 

městem, neb Karlín spolu s dalšími čtvrtěmi dosud fungovaly jako samostatné obce. Ke 

sloučení a vzniku Velké Prahy došlo k 1. lednu 1922.  

Zenkl rezignoval na starostenství a Velké Prahy, stal se členem rady hlavního města a 

referentem pro sociální otázky. Zároveň v pozici ministerského rady na ministerstvu sociální 

péče koordinoval péči o přestárlé, mládež a osoby s duševním a tělesným postižením.  

Magistrát zároveň zřídil Ústřední sociální sbor a Zenkla jmenoval předsedou, který měl na 

starosti sociální poradenství, bytovou agendu, otázku charity, chudinské péče, dětských 

domovů a sirotčinců, učňovských a studentských ubytoven. Zákon č.221/1924 Sb. o pojištění 

zaměstnanců pro případ, nemoci, invalidity a stáří znamenal pro sociální oblast nesporný 

průlom, který zaváděl dělnické sociální pojištění. Celá agenda pojištění spadala pod nově 

zřízenou Ústřední sociální pojišťovnu. Zenkl v roce 1926 opět postoupil výše a stal se jedním 

ze tří ředitelů pojišťovny. Řídil úsek pro personální otázky, úpravy služebního řádu ÚSP a 

propagaci pojištění na veřejnosti. V této funkci se zasadil především o stavbu Ústředního 

sociálního ústavu hlavního města Prahy, neboli Masarykových domovů v pražské Krči. 

Jednalo se i na evropské úrovni o zcela unikátní projekt. Zenklovo jméno s ním bylo spojené a 

vešlo ve známost v politických kruzích. Dobrou startovní pozici pro kariéru v nejvyšší 

politice dokazovalo zvolení Petra Zenkla do Zemského zastupitelstva Země České v roce 

1929 či přijetí do předsednictva ČSNS v roce 1931.  

Od poloviny třicátých let je znát výrazně zapojení se do stranického života. Po boku 

stárnoucího předsedy ČSNS Klofáče vyrůstalo několik silných osobností, s nimiž se počítalo 

jako s budoucími předsedy. Zenkl patřil mezi ně, ač sám funkcionaření ve straně nadále 

upozaďoval za kariérou odborníka na komunální a sociální otázky. Kromě nich se zabýval i 

tématem slovanské spolupráce. Jako vedoucí činovník Československo-jihoslovanské ligy 

udržoval četné kontakty s politiky v jugoslávském království, které napomáhaly i 

prohlubování oficiálních diplomatických styků.   



Za vrchol Zenklova komunálního působení lze bezpochyby označit dvojí zvolení 

primátorem hlavního města Prahy v dubnu 1937 a květnu 1938. Došlo k němu však v době 

zhoršujícího se mezinárodního napětí a rostoucího tlaku nacistického Německa na 

Československo. Vedle záležitostí rozvoje obce Zenkl burcoval proti hnědému nebezpečí. 

V období Mnichova v září 1938 patřil k rozhodným odpůrcům kapitulace, současně 

však zůstával blízkým spojencem Edvarda Beneše.  

Komunální působení Petra Zenkla je v práci symbolicky zakončeno 30. zářím 1938, 

ačkoliv na magistrátu samozřejmě působil i poté a primátorem byl jednou zvolen ještě po 

válce. Účelem je jasně vymezit období úspěšného rozvoje Zenklovy kariéry, spojeného 

s budováním Československa, a zdůraznit nesporně pozitivní úlohu, kterou svým moderním 

přístupem k sociální problematice sehrával na komunální úrovni.  

 

Druhá část „Celostátní politika“, rozdělená na osm kapitol, mapuje Zenklovu kariéru 

od 2. října 1938 do února 1948. Projekt demokratické republiky, ve který věřili Masaryk, 

Beneš a jemuž věnoval nemalé úsilí také on sám, Mnichovskou dohodou zkrachoval a bylo 

třeba vypořádat se s novými poměry. Bylo zřejmé, že Zenklova sláva dočasně skončila. 

Nejprve byla jeho schůzka s politickými a armádními představiteli nesprávně pochopena jako 

pokus o puč proti Benešovi, následovalo angažmá ve dvou vládách Jana Syrového, které 

Zenkl chápal jako nutnou oběť národu, nikoliv privilegium či poctu za vykonanou práci. 

Druhou republiku v jistém smyslu charakterizovala negace předchozího dvacetiletí a 

Zenklova pozice jako stoupence Hradu nadále nebyla udržitelná. V rámci „zjednodušování 

politického života“  byly rozpuštěny politické strany včetně ČSNS, v únoru 1939 složil funkci 

primátora a do zatčení Němci v září téhož roku pracoval už jen jako soukromá osoba 

v Ústřední sociální pojišťovně. Následovalo pět a půl roku pobytu v koncentračních táboře 

Buchenwald. Koncem války se zde probouzelo podzemní táborové hnutí, Zenkl na něm kvůli 

hegemonii komunistů odmítl výrazněji participovat. Do politiky se vrátil v květnu 1945, kdy 

byl v revolučním opojení na schůzi obnovené ČSNS manifestačně zvolen předsedou.  

Otevřela se nová kapitola Zenklova politického působení. Už nebyl jen uznávaným 

odborníkem a komunálním politikem, ale předsedou strany s ambicí zvítězit v příštích 

volbách. Národní socialisté však neměli v poválečných podmínkách nárok vzdorovat 

drtivému tlaku komunistů a ve volebním měření sil končili druzí s propastnou ztrátou. Zenkl 

od května 1946 vstoupil ve funkci prvního místopředsedy také do vlády Klementa Gottwalda. 

Namísto období širokých možností a nadějí prosadit svůj program lze z pohledu národních 

socialistů, které Zenkl vedl, označit léta 1945-1948 za období vzdoru, obrany a vymezování 



se vůči politice Komunistické strany Československa. Předseda ČSNS chápal nutnost 

širokých společenských reforem, kterou s sebou přinesl konec války. Doufal, že půjde navázat 

na masarykovské tradice první republiky a úděl své strany viděl v ochraně Masarykova 

odkazu, v nalezení „zlaté střední cesty“, kompromisu mezi tradicí a evolucí, a v prosazení 

pozvolného vývoje, stojícího v kontrastu ke komunistickým představám o revoluci a překotné 

změně společenského řádu. Disertační práce ukazuje, kolika střety s oponenty ve vládě, na 

půdě parlamentu, Národní fronty i vlastní straně musel Zenkl projít, aby zvrátil, či alespoň 

zpomalil směřování Československa od pretotalitního, limitovaně pluralitního zřízení, 

k nastolení totalitního komunistického režimu.  

Uvnitř ČSNS zaznívaly výtky k Zenklovu vedení a názory, že existují vhodnější 

kandidáti, s komplexnějším politickým rozhledem a lépe sžití s vnitřním chodem strany. 

Starým straníkům vadila i osoba generálního tajemníka Vladimíra Krajiny, kterého Zenkl 

prosadil, a skutečnost, že všichni ministři za ČSNS patřili k pravicovému křídlu a za války 

působili v londýnském exilu. Členská základna, místní tajemníci a poslanci však zastávali 

spíše levicové názory a byli ochotnější ke spolupráci s komunisty. Množily se i případy, kdy 

se poslanci svým hlasováním v parlamentu otevřeně postavili vůli ministrů a vedení. 

Doutnající rozkol, který v únoru 1948 přispěl k rozbití strany, Zenkl podcenil.  

Práce věnuje prostor Zenklově úloze v průběhu tzv. únorové krize ve dnech 21. – 25. 

února 1948 i událostem, které jí předcházely. Z hybatele událostí se velmi záhy změnil 

v pouhého pozorovatele, který patrně nedomyslel důsledky svých rozhodnutí. Rozkol ve vládě 

přerostl v komunistický puč a pro Zenkla a ostatní demokratické politiky znamenal odchod 

z domácí politické scény. Než se za dramatických okolností zdařil útěk na Západ, bývalý 

místopředseda vlády pět měsíců zůstával pod dozorem Státní bezpečnosti.  

 

Únor 1948 zůstal v mysli Petra Zenkla stigmatem, které s sebou nesl i během dalšího 

působení v exilu. Jak demonstruje třetí část práce „Exilová politika“, rozdělená na tři 

kapitoly, Zenkl se soustavně musel ospravedlňovat, že nebyl kolaborantem komunistů a 

nepomohl jim k převzetí moci, i když spolu seděli v jedné vládě. Zároveň se ocitl v roli vůdce 

třetího, protikomunistického exilu a potřeboval se odpoutat od minulosti a věnovat se tvorbě 

nosného politického programu demokratického odboje, dynamického i v druhé polovině 20. 

století. Okolnosti tomu nepřály. Únor se neustále vynořoval, z exilové a krajanské komunity, 

z korespondence, z jednání s ostatními politiky, americkými partnery i ze štvavých 

novinových a rozhlasových útoků z domova.  



Práce se ve stručnosti dotýká formování československé zahraniční akce i Rady 

svobodného Československa. Oběma tématům se však vyčerpávajícím způsobem věnovaly 

jiné studie, pozornost je proto upřena výhradně na Zenklovu úlohu. Výzkum pramenů 

z exilového období potvrzuje, že Zenkl vynikal velkou zarputilostí, bojovností, neústupností, 

možná někdy až tvrdohlavostí, která se prolínala s obdivuhodnou pílí a pracovitostí. Četné 

rozpory, které během dlouhých let (1949-1974) Zenklova předsednictví ochromovaly činnost 

RSČ, byly do jisté míry i přímo Zenklovou vinou. Zenkl vedle toho zůstával neotřesitelným 

předsedou Československé strany národně sociální v exilu, byť i na stranické platformě se 

ozývaly kritické hlasy k jeho vedení.  

V exilu sehrávali klíčovou úlohu silní vůdci, schopní zkrotit všechny odstředivé 

tendence a dostat k jednacímu stolu znesvářené tábory. Štěstí měla exilová společenství, 

ukrývající ve svých řadách osobnosti, které se těšily všeobecné autoritě exulantů i 

zahraničních vlád, a v neposlední řadě disponovaly dostatečnými finančními prostředky. Exil 

můžeme přirovnat ke skleníkovému prostředí, kde se politika velmi liší od politiky doma. 

Stavebními pilíři exilové politiky nejsou volební sliby, stranické sjezdy, plnění programu, ale 

spíše zákulisní jednání, nenaplněné ambice, osobní animozity. Nedohoda dvou jedinců byla 

automaticky považována za střet dvou ideologických proudů, krach jednání se přeléval do 

osobní roviny a míval zničující následky v podobě rozkolů a dlouhých období nečinnosti. 

Politické strany připomínají spíše zájmové spolky, kde politikům chybí zpětná vazba od 

voličů a sympatizantů, kde často chybí funkční období a činovníci exilových organizací jsou 

takřka neodvolatelní ze svých funkcí. Jako rozhodující se v exilu ukázaly mezilidské vztahy, 

tolerance a kompromis. Spory a nevyřízené účty z minulosti se snáze draly na povrch a, jak se 

bohužel ukázalo třeba v československém případě, mohly mít zhoubný vliv na fungování 

organizací a celkovou náladu v exilu. Právě fenoménu vůdcovství a Zenklově roli v porovnání 

s jinými vůdci „východoevropských exilů“ se věnuje poslední kapitola, která je jistým 

shrnutím pětadvaceti let aktivní politické kariéry v exilu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Shrnutí a závěry 
 

Záměrem disertační práce bylo objektivně představit PhDr. Petra Zenkla ve všech 

etapách jeho dlouholeté politické činnosti. Jako činitele odboje proti Rakousko-Uhersku před 

a v průběhu první světové války, jako komunálního a sociálního pracovníka, jako pražského 

primátora, představitele Československé strany národně socialistické, jako přesvědčeného 

zastánce politiky T.G. Masaryka a Edvarda Beneše, jako ministra dvou pomnichovských vlád, 

jako předsedu druhé nejsilnější strany a prvního náměstka předsedy vlády v Československu 

po druhé světové válce, jako aktéra vládní krize v únoru 1948 a konečně jako vůdce 

demokratického exilu na Západě. 

 Kromě ústředních témat Zenklovy kariéry, kterým se v minulosti věnovali již jiní 

autoři, práce v jednotlivých podkapitolách přiblížila i dosud méně známé skutečnosti, 

například detaily činnosti Petra Zenkla jako ředitele Ústřední sociální pojišťovny, jako 

předního propagátora spolupráce slovanských národů, jako člena českého zemského 

zastupitelstva, jako klíčového účastníka neformálních schůzek politických stran v druhé 

polovině 30. let, jako řečníka v Prozatímním národním shromáždění v letech 1945-46 či jako 

předsedy Československé strany národně sociální v exilu. 

 

Práce ukázala, že Petr Zenkl nejlepší chvíle politické kariéry zažil vlastně už na jejím 

počátku, v pražské komunální politice. Tehdy se představil veřejnosti jako politik moderního 

střihu, aktivní, hájící zájmy obce a potřebných před zájmy osobními. Dobré charakterové 

vlastnosti a píle jej vynášely do stále důležitějších funkcí, překračující postupně práh obecní, 

zemské a celostátní politiky, ale původní slávy a popularity již nikdy nedosáhl. Respektive, čím 

více se rozšiřoval tábor jeho příznivců, tím rostly i zástupy odpůrců. Projekty, za kterými stál 

v letech 1936-1938, 1945-1948 a 1948-1974 na politickém vrcholu, postrádaly originalitu a 

kouzlo původního nápadu. Příliš často se jednalo o pouhé reakce a protiopatření na kroky 

politických odpůrců, či opakování již mnohokrát řečeného a interpretaci postojů jiných. Prvek 

neotřelosti a výjimečnosti, typický pro počátky kariéry, ze Zenklovy činnosti vymizel.  

Jako předseda ČSNS po druhé světové válce si připsal podíl na tom, že se 

zdecimovanou stranu podařilo postavit na nohy a zajistit jí důstojné místo na politické scéně. 

Soupeřením s KSČ a houstnoucí atmosférou, předcházející únorovému puči, však národní 

socialisté i Zenkl samotný přišli o možnost zapsat se do historie jako jednoznačně pozitivní 



politická síla, zastávající obecně platné mravní zásady, přicházející s nadčasovými návrhy na 

řešení rozličných společenských témat. Čtyřicet let totality obrátilo Zenklovy snahy do zcela 

negativního světla a polistopadové studie dosud nemohly pokrýt v plném rozsahu aspekty jeho 

činnosti, zahrnující mimo rámec politiky také oblast kultury, osvěty, školství, zdravotnictví a 

sociální práce.  

Exilová léta Petra Zenkla těžko hodnotit. Hovoříme sice o výrazné, třeba kontroverzní, 

široce uznávané a reprezentativní postavě, což neustálým zájmem o něj de facto uznávaly i 

československé úřady. Vůdcem exilu nicméně označit nelze. Hlavní cíl, který si vytyčil a 

kterým vymezil pole svého exilového snažení, tedy návrat svobody do Československa, vinou 

nepříznivé mezinárodní konstelace nesplnil. Zenkl se ale nezasloužil ani o zformování 

jednotného a především nosného politického programu československého exilu a koordinaci 

sil. Někdy ne zcela právem byl navíc považován za zdroj konfliktů, za element, štěpící 

exilovou komunitu.  

V objektivním shrnutí PhDr. Petr Zenkl patřil k vynikajícím státním úředníkům a 

komunálním politikům. Jako stranický politik zapadal do průměru, jako vůdce exilu už 

rozhodně nedosahoval potřebných státnických kvalit. Z progresivního politika se změnil spíše 

v symbol, pojítko s prvorepublikovou minulostí. Napříč celou Zenklovou kariérou prochází 

neměnné přesvědčení, věrnost k ideálům demokracie a humanitního socialismus 

v masarykovském pojetí. Této linii zůstal věrný, nehledě na překotný vývoj v Československu i 

v celé Evropě. Možná že největší význam této osobnosti tkví právě v kompaktnosti názorů a 

obraně svobody a demokracie za všech okolností, navzdory hrozbám a nebezpečí.   
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