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Abstrakt 
 

 Studie „Demokrat Petr Zenkl (od učitelství do exilu)“ je komplexní 

politickou monografií jednoho z nejvýznamnějších československých politiků, 

PhDr. Petra Zenkla. Popisuje jeho odboj proti Rakosko-Uhersku, osvětovou 

činnost a počátky v politice, komunální působení v Praze, účast ve vládách druhé 

a třetí republiky, kariéru v rámci Československé strany národně socialistické a 

vůdčí úlohu protikomunistického exilu v USA během studené války.  

   

Abstract 

 
 The study „Democrat Petr Zenkl (from teaching to the exile)“ is a complex 

political monography of one of the most important Czechoslovak politicians, 

PhDr. Petr Zenkl. It focuses on his resistance to the rule of Austria-Hungary, his 

early activities and the beginnings of his political career, his municipal work in 

Prague, his participation in the governments of the First and Third Czechoslovak 

republic, his career in the Czechoslovak National Socialist Party and his leading 

role among anti-comunist exiles in the USA during the Cold War. 
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Úvod 
 

Učitel, literát, propagátor českého jazyka a kulturní osvěty národa, 

aktivista bojující svým dílem proti habsburské monarchii, sociální pracovník, 

starosta, primátor, ministr, politický vězeň v koncentračním táboře, předseda 

strany, zanícený demokrat a konečně neúnavný vůdce protikomunistického 

odboje v zahraničí. 

Tím vším byl PhDr. Petr Zenkl. Ačkoliv patřil k účastníkům všech 

důležitých dějinných zvratů v Čechách první poloviny dvacátého století, dnes jako 

by jej připomínala pouze ulice v pražské Libni či rychlík R630 – Primátor Zenkl, 

brázdící od roku 2000 trasu Praha – České Budějovice.   

Zenklova mimořádně plodná, více jak šedesát let trvající politická kariéra a 

nemalé zásluhy na rozvoji československé demokracie v každém případě vyžadují 

detailní analýzu a komplexní zhodnocení. Život tohoto chudého ševcovského 

synka z Tábora evokuje spirálu strmých vzestupů a pádů, úspěchů a neúspěchů, 

neustálý boj proti bezpráví. Ukazuje výjimečnou píli, poctivost, houževnatost a 

neústupnost, které činnost Petra Zenkla po stránce politické, sociální, kulturní i 

osobní charakterizovaly.  

 

Pokoušíme-li se zasadit osobnost PhDr. Petra Zenkla do politologicko-

historického rámce, sledujeme, že v jeho přes šedesát let trvající politické kariéře 

se de facto odrážel vývoj československé politiky celé první poloviny dvacátého 

století, především let 1918-1948.  

Zenkl nevzešel z garnitury předválečných univerzitních profesorů, předáků 

dělnického hnutí, zemských a říšských poslanců či vysokých úředníků zemského 

místodržitelství v Čechách, ze které se po 28. říjnu 1918 rekrutovala převážná část 

politické elity nového státu. Netlačil se dopředu, nebažil po stranických a 

veřejných funkcích, nacházel uspokojení v poctivém výkonu komunální politiky. 

Krůček po krůčku se z karlínského radního, starosty, posléze sociální referenta na 

magistrátu ve druhé polovině 30. let vypracoval mezi významnější politické 

činitele první republiky. 

Považujme Zenkla za sociálně reformního politika liberálního ražení. Do 

národně socialistické strany, s níž spojil politickou kariéru, nevstoupil 
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z oportunistických důvodů, ani své vysoké funkce v ní nezneužíval k osobnímu 

prospěchu. Naopak, v programu strany, postaveném na prosazování zájmů 

českých národně smýšlejících dělníků, oddaným ideálům husitství, viděl naplnění 

svého politického i lidského přesvědčení. Sám pocházel ze skromných poměrů a 

v národně socialistickém programu Václava Klofáče viděl možnost pro početné 

rodiny tvrdě pracujících českých lidí, jak dosáhnout na lepší životní podmínky.  

Zenkl se od začátků veřejného působení v Praze se přihlásil k zásadám 

humanitního socialismu, k prosté mravní povinnosti silnějších pomáhat slabším. 

Tomuto přístupu zůstal věrný po zbytek života. Národně socialistická strana 

využívala Zenklovy dobré pověsti a hlubokých znalostí na poli vzdělávacím, 

sociálním a zdravotnickém, a učinila z něj svého odborníka na sociální politiku. 

Zenkl získal potřebný čas k nabytí zkušeností a znalostí o komunálních 

záležitostech a vedení strany si v hlavním městě trpělivě vychovávalo politika pro 

příští generaci. Za první republiky měli národní socialisté tu výhodu a nevýhodu 

zároveň, že se museli vymezovat vůči internacionalismu komunistů a sociálních 

demokratů, ale zároveň chránili dělníka před necitlivou politikou pravicových 

stran. Jednotná organizace chudinské péče, domovy pro přestárlé a matky 

samoživitelky, sociální pojištění a další opatření, na kterých se Zenkl podílel, 

patřily k nejpokrokovějším v Evropě, a zajistily mu parádní vstup do vysoké 

politiky. Bohužel, na politickém výsluní se ocitl v době, kdy republika bojovala o 

holé přežití, a neměl příležitost prokázat své kvality před celým národem. Jako 

člen vlády, od níž se čekalo budovatelské úsilí a rozsáhlé reformy, se představil až 

po druhé světové válce. Patřil mezi levicové politiky se spíše středo-pravicovými 

názory, kteří museli velmi opatrně vyvažovat radikální komunistické požadavky 

na znárodňování majetku či zvyšování daní bohatým. Umístění Zenkla na 

politické škále v exilu je komplikované. Nadále zastával homogenní názory, které 

se však v průběh let staly konzervativními až zastaralými.   

 

Jako typický znak, charakterizující Zenkla politika, uveďme na prvním 

místě věrnost. Národně socialistické straně, jejímu programu, ale především 

vyšším idejím, na nichž T. G. Masaryk a Edvard Beneš vystavěli 

Československou republiku po roce 1918. Zatvrzelá obhajoba těchto zásad 

v různých časových údobích a za různých vnitropolitických i mezinárodních 

konstelací stála Zenkla mnoho prostředků, sil a vystavila jej ohrožení na životě. 
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Celkem třikrát se musel vyrovnávat s novou politickou realitou, do níž byl 

do jisté míry vtažen bez vlastního přičinění, vírem okolních událostí.  

Poprvé po uzavření Mnichovské dohody, když se stal ministrem 

československé vlády. Do funkce byl dosazen z jediného důvodu, aby svou 

autoritou a dobrým jménem působil na neklidné obyvatelstvo, zabránil 

provokacím a pouličním bouřím. Byť se mu příčil směr, kterým se republika 

ubírala, vyslyšel prosbu prezidenta Beneše a obětoval se. 

Podruhé v květnu 1945, když se rovnou z vězeňského baráku v 

koncentračním táboře vyhoupl do čela politické strany s ambicí vyhrát příští 

volby. Ani tentokrát nesouhlasil s podmínkami existence samostatného 

československého státu tak, jak je narýsovala jednání velmocí. Poválečný 

entusiasmus otevíral prostor pro systémové sociální proměny. Zenkl chápal 

nutnost reforem, nesmířil se však se Stalinovým režimem coby jediným vzorem a 

garantem nové, prosperující Evropy. Znovu se však podvolil a jako záruku 

pokračování realizace Masarykových idejí, kterým bezvýhradně věřil, přijal 

návrat Beneše na Hrad.  

 Konečně potřetí po únoru 1948, kdy se jako jeden z posledních 

prominentních odpůrců komunistické moci dostal na Západ a musel se vyrovnávat 

se ztrátou domova i krachem mnohaletého politického úsilí. S několikaměsíčním 

mankem přesto úspěšně vklouzl do probíhajících jednání o podobě zahraniční 

akce za osvobození Československa od totalitního režimu, a sehrál ústřední úlohu. 

Ani na kolbišti studené války nezradil své přesvědčení a s Masarykovým 

programem na štítu odhodlaně sváděl předem prohrané bitvy. 

 

Pražský primátor Per Zenkl patřil k těm, kdo nad rakví prezidenta 

Osvoboditele v září 1937 pronášeli slib „věrni zůstaneme“. Svou pedagogickou, 

politickou, sociální či kulturní činností doma i v zahraničí jej bezesporu splnil.   
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Předmět bádání 
 

 Cílem práce je popsat všechny aspekty politické práce Petra Zenkla od 

jejích počátků v pražském Karlíně až po poněkud smutné vyvrcholení 

v americkém exilu.1 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 strany2 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. 

 Dodnes postrádáme skutečně objektivní hodnocení významu této 

osobnosti našich novodobých dějin. Komunistická propaganda po tři desetiletí 

spojovala boj proti „zrádné emigraci“ s dehonestováním Zenklova jména a 

působení na domácí politické scéně, příznivci naopak nadmíru vyzdvihovali jeho 

zásluhy. Exilová veřejnost (a zčásti i dnešní odborná veřejnost) měla povšechné 

povědomí o tom, co tento muž vykonal jako primátor či místopředseda vlády, ale 

všeobecný názor na Zenkla dosti pokřivil krach demokratického tábora, jehož byl 

vůdčím představitelem, v únoru 1948.  

 

Při chronologickém náhledu na politický život Petra Zenkla 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 
                                                
1 V literatuře se stále setkáváme s poněkud nejasným vymezením pojmů exulant, emigrant, uprchlík či 
vystěhovalec a jejich zaměňováním. Pro potřeby této práce byl jako ústřední pojmenování pro zahraniční 
působení demokraticky smýšlejících Čechoslováků po únoru 1948 zvolen termín exil/exulant. Pojem 
emigrace/emigrant je pro svůj lehce pejorativní význam používán pouze v souvislosti s komunistickou 
propagandou a operacemi StB. Obecně jsou lidé, kteří opustili Československo z existenčních obav před 
pronásledováním a z důvodu zásadního nesouhlasu s nastupující komunistickou totalitou (řadíme sem tedy i 
Zenkla), považováni za skutečné exulanty neboli politické emigranty. Zmíněná první poúnorová vlna se liší 
od uprchlíků po srpnu 1968 a za normalizace, jejichž důvody k opuštění vlasti jsou považovány především za 
ekonomické. Více k problematice terminologie viz Trapl, Miloš: Terminologie pojmů o české, respektive 
československé (v letech 1918-1989) terminologii emigrace či exilu, In: Česko-slovenská historická ročenka,  
MU Brno 2005, s.73-76. 
2 Subjekt založený Václavem Klofáčem  v září 1897 nesl název Strana národních dělníků. Hned 
v následujícím roce byl oficiální název změněn na Národně sociální strana v Čechách, na Moravě, ve Slezsku 
a Dolních a Horních Rakousích. V roce 1900 byl na II. sjezdu přijat název Česká strana národně-socialistická, 
na jaře 1918 na VIII. sjezdu název Česká strana socialistická. Po vzniku republiky se na osm let ustálil název 
Československá strana socialistická. Po brněnském XI. sjezdu v roce 1926 byl název doplněn do formy 
Národně socialistická strana. Tak se udržel až do února 1948, kdy se strana, už jako neškodný apendix KSČ, 
přejmenovala na Československou stranu socialistickou. V březnu 1952 paralelně vznikla ve Spojených 
státech amerických Československá strana národně sociální v exilu. Pro větší přehlednost budou dále v textu 
používány výhradně termíny česká strana národně socialistická / národní socialisté. 
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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 národně 

socialistické strany? 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 
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Rady svobodného Československa (dále RSČ či Rada), potažmo celé zahraniční 

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

a selhání? 

Konflikty, osobní útoky a všemožné štvavé kampaně, jimž se musel bránit, 

se táhly napříč celou politikovou kariérou a způsobily mu mnoho nepříjemností. 

Za důležitý předmět zkoumání tedy nelze neoznačit i kontakty a vztahy Petra 

Zenkla s politiky v národně socialistické, komunistické, agrární, lidové a jiných 

stranách, majících pevné místo v politickém systému první, druhé i třetí 

československé republiky.  

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 této mimořádně zajímavé 

osobnosti.      

 

Disertační práce vznikala za použití několika výzkumných metod, přičemž 

převládal empiricko-analytický přístup, respektive obsahová analýza písemných 

záznamů. Pouze do sběru informací zaměřených na Zenklovu roli exilového 

vůdce byla významně zapojena rovněž komparativní metoda a kvalitativní 

výzkum, zejména rozhovory s pamětníky.  
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Literatura a prameny 
 

 Odborných prací, popisujících bohatou životní dráhu Petra Zenkla, je 

dosud trestuhodně málo. Pomineme-li Mozaiku vzpomínek3, redakčně upravenou 

sbírku pamětí, jejichž strojopisy se v různých verzích nacházejí hned v několika 

archivech,4 existují dva sborníky Národ ho potřeboval5 a Pražský primátor6,  

obsahující vedle Zenklových článků, úvah, korespondence a rozhovorů také 

vzpomínky spolupracovníků, materiály RSČ a ukázky komunistické propagandy. 

Postrádají však hlubší analýzu Zenklovy vládní, potažmo exilové činnosti. 

Mimoto Zenklovu politickou dráhu do února 1948 popisuje ještě anglicky psaná 

brožura Peter Zenkl – Champion anti-communist7, vydaná v roce 1956 

krajanským nakladatelstvím v Chicagu.  

 V roce 1980, pět let po Zenklově smrti, okruh jeho nejbližších 

spolupracovníků a přátel zvažoval vydání rozsáhlého vzpomínkového sborníku, 

mapujícího celou politikovu kariéru. Pro nedostatek financí a spory kvůli obsahu 

publikace nevyšla, její fragmenty jsou však k nalezení v pozůstalosti Jožky 

Pejskara v Národním archivu České republiky. 

 V roce 2002 vznikla na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty v Praze 

diplomová práce PhDr. Petr Zenkl. Komunální politik (do roku 1945)8, která 

detailně popisuje především Zenklovo působení v pražské samosprávě a v čele 

magistrátu. V roce 2009 na ni navázala disertační práce Petr Zenkl. Jeden z tvůrců 

československé demokracie9, zabývající se politikovou kariérou do 60. let. Více 

podrobnějších studií, zaměřených výlučně na Zenkla, překvapivě nenajdeme.10 Na 

druhé straně lze čerpat z bohaté zásoby literatury o politických dějinách 

                                                
3 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998.  
4 Centrum pro československá exilová studia, Národní archiv ČR, University of Chicago, University of 
Nebraska 
5 Doležal, Jiří a Ivanov, Miroslav: Národ ho potřeboval; k 110. výročí narození Petra Zenkla, MOBA, Brno 
1994 
6 Pejskar, Jožka: Pražský primátor; památce dr. Petra Zenkla, bývalého několikanásobného primátora hl. m. 
Prahy, Klub Milady Horákové, Praha 1993.  
7 Lewis, Brackett: Peter Zenkl – Champion Anti-communist, Beseda J.V.Frič, Chicago 1956. 
8 Pávová, Michaela: PhDr. Petr Zenkl. Komunální politik (do roku 1945), vedoucí diplomové práce Jan 
Kuklík, FF UK, Praha 2002. 
9 Čečrdlová, Jaroslava: Petr Zenkl. Jeden z tvůrců československé demokracie, vedoucí disertační práce Jan 
Kuklík, Katedra historie FF UJEP, Ústí nad Labem 2009. 
10 Existuje samozřejmě celá řada článků o Petru Zenklovi, uveřejněných po revoluci v denním tisku, 
odborných či populárně naučných časopisech. Mezi jinými například Kocian, Jiří: Petr Zenkl, Lidová 
demokracie č.153/1993; Bednář, Miroslav: Petr Zenkl a myšlenka federalizace Evropy a světa, Svobodné 
slovo 217/1993; Krása, Pavel: Primátor Petr Zenkl, jak ho znal Jožka Pejskar, Západ 4/1993; Kosatík, Pavel: 
Pan demise, Týden 38/2004; Nekola, Martin: Petr Zenkl a národně socialistická strana, Masarykův lid 
3/2008; Nekola, Martin: Petr Zenkl – muž, který byl u toho, Fakta a svědectví 1/2012. 
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Československa před a po druhé světové válce, případně o protikomunistickém 

exilu, kde je tato osobnost připomínána poměrně často.  

 

Politický systém první republiky, v níž Zenkl vybudoval kariéru, důkladně 

popisují známé práce Ladislava Cabady11, Stanislava Balíka12 či Zdeňka 

Kárníka13, pomnichovské období, které přineslo mnoho dohadů o Zenklově 

vládním působení a následně znamenalo jeho dočasný pád z politických výšin, 

například studie Jana Rataje14 a Jana Gebharta s Janem Kuklíkem15.  

Vyčerpávajícím pramenem o Československu po druhé světové válce jsou 

samozřejmě práce Karla Kaplana16. Z pohledu poválečné ČSNS, které Zenkl 

předsedal, je bezpochyby klíčová studie Československá strana národně 

socialistická v letech 1945-194817, jež do hloubky popisuje její fungování, 

program a vnitřní organizaci. Ucelený pohled na vývoj strany od založení v roce 

1897 nabízejí práce Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých 

zemích a Československu v letech 1861–200418 a Republika nad stranami19, 

výhradně na analýzu volebního programu se zaměřuje studie Politické programy 

českého národního socialismu 1897-194820. 

 Počátky protikomunistického exilu po únoru 1948 mapují práce 

Poúnorový exil 1948-194921, Exil po únoru 194822, Politici bez moci23, Exilová 

politika v letech 1948-195624. Samotné Radě svobodného Československa, coby 

zastřešujícímu politickému orgánu poúnorové emigrace, jehož předsedou byl 

Zenkl na dlouhá léta zvolen, se věnuje habilitační práce Francise D. Rašky 

                                                
11 Cabada, Ladislav: Český stranický systém 1890-1939, Západočeská univerzita, Plzeň 2000. 
12 Balík, Stanislav a kol.: Politický systém českých zemí 1848-1989, MUNI, Brno 2004. 
13 Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky (1-3. dí), Libri, Praha 2000-2003. 
14 Rataj, Jan: O autoritativní národní stát, Karolinum, Praha 1997. 
15 Gebhart, Jan a Kuklík, Jan: Druhá republika 1938-1939: svár demokracie a totality v politickém 
společenském a kulturním životě, Paseka, Litomyšl 2004. 
16 Pravda o Československu 1945-1948 (Praha, 1990), Nekrvavá revoluce (Praha, 1993), Pět kapitol o únoru 
(Praha, 1997), Kronika komunistického Československa (Brno, 2005-2011), Poslední rok prezidenta (Praha, 
1993), Československo v poválečné Evropě (Praha, 2004), Mocní a bezmocní (Toronto, 1989).  
17 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická 1945-1948. Organizace, program, politika, 
Doplněk, Brno 2002. 
18 Malíř, Jiří (ed): Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v 
letech 1861–2004 (svazek I a II), Doplněk, Brno 2005. 
19 Klátil, František: Republika nad stranami, Melantrich, Praha 1992. 
20 Harna, Josef: Politické programy českého národního socialismu, Historický ústav, Praha 1998. 
21 Kaplan, Karel: Poúnorový exil 1948-1949, Dialog, Liberec 2007. 
22 Trapl, Miloš: Exil po únoru 1948, Moneta, Olomouc 1996. 
23 Čelovský, Bořivoj: Politici bez moci, Tilia, Šenov u Ostravy 2000. 
24 Jirásek, Zdeněk a Trapl, Miloš: Exilová politika v letech 1948-1956: počátky politické organizovanosti a 
činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa, Moneta, Olomouc 1996. 
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Opuštění bojovníci25, soubor zásadních dokumentů Rady s komentářem jejího 

dalšího předsedy Mojmíra Povolného Zápas o lidská práva – Rada svobodného 

Československa a helsinský proces26 či brožura Rada svobodného Československa 

– historie, program, činnost, dokumenty27 od dalšího člena RSČ Bohumíra Bunži. 

Pustíme-li se do srovnání postavení RSČ s vrcholnými politickými organizacemi 

exulantů ze střední a východní Evropy a Balkánu, poslouží nám alespoň pro 

základní přehled zahraniční studie Anticommunist minorities in the U.S28 a Great 

Expectations: The National Councils in Exile 1950-196029. 

Fungování exilové národně socialistické strany, kterou Zenkl ve 

Spojených státech amerických formálně vedl, popisuje kniha orientalisty, 

politologa a významného exilového činitele Victora Miroslava Fice 

Československá strana národně sociální v exilu30. 

 

 Neméně důležitý zdroj informací o Zenklově činnosti představuje 

memoárová literatura. Sepsané vzpomínky Zenklových kolegů politiků (Ladislav 

Karel Feierabend, Prokop Drtina, Vladimír Krajina, Hubert Ripka, Josef 

Kalvoda…), spoluvězňů z koncentračního tábora (Lev Sychrava, Miloslav 

Matoušek, Jan Hajšman), přímých účastníků únorových událostí (Jaromír Smutný, 

Julius Firt, Ota Hora) nebo exilových činovníků (Vojtěch Jeřábek, Ferdinand 

Peroutka, Pavel Tigrid, Jan Filípek, Vratislav Bušek, Jaroslav Drábek, Jožka 

Pejskar, Mojmír Povolný, Otakar Machotka, Radomír Luža, Karel Hrubý, Václav 

Holub, Miloslav J. Brouček, Eduard Jan Fusek, Ota Ulč, Leopold Rozbořil, 

Jaroslav Vašata ad.) přinášejí mnoho interních informací z politických jednání, 

stěží dohledatelných v oficiálních tiskovinách, ale zároveň mohou dění 

interpretovat subjektivně, přibarvovat realitu a opomíjet některá fakta. Proto je 

potřeba k těmto pramenům přistupovat s jistou opatrností. Dostupné jsou 

v Národní knihovně České republiky, Městské knihovně či Knihovně Vojenského 

historického ústavu v Praze.  

 

                                                
25 Raška, Francis D.: Opuštění bojovníci: historie Rady svobodného Československa 1949-61, Academia, 
Praha 2009. 
26 Povolný, Mojmír: Zápas o lidská práva – RSČ a helsinský proces, Stilus, Brno 2007.  
27 Bunža, Bohumír: Rada svobodného Československa – historie, program, činnost, RSČ, Washington 1990. 
28 Zake, Ieva (ed): Anti-communist minorities in the U.S., St.Martin´s Press, New York 2009. 
29 Leich, John F.: Great Expectations: The National Councils in Exile 1950-1960; in: The Polish Review, vol. 
35, číslo ¾, Polish institute of arts and sciences of America, New York 1990. 
30 Fic, V. M.: Československá strana národně sociální v exilu – nástin vývoje její organizační struktury a 
strategie boje za demokracii ve vlasti, Prius, Brno 2002. 
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Zcela zkreslený a době poplatný pohled pak nabízejí ideologicky zaměřené 

práce, vydané za komunismu u nás. Ty, které se věnují „zrádcům lidu v žoldu 

imperialismus“, tedy poúnorovým exulantům na Západě, samozřejmě nemohou 

ani v nejmenším popisovat činnost třetího odboje objektivně, to by odporovalo 

přímo jejich zadání a propagandistickým účelům, kvůli kterým vznikaly. Přesto 

by bylo chybou tyto prameny31 zcela ignorovat. Jejich autoři měli zpravidla 

přístup k záznamům StB, která sledovala politické aktivity exilu velmi podrobně, 

a stejně tak informovala nejvyšší místa o klíčových projevech, cestách a jednáních 

Petra Zenkla, z pozice předsedy RSČ hlavního hybatele „emigrantského snažení“.  

Nemohou chybět ani články v Rudém právu, Mladé frontě, Pravdě a 

dalších denících. I několik let po „vítězném únoru“ se na předních stránkách 

novin stále objevovaly nevybíravé útoky proti Zenklovi jakožto ztělesnění 

zahraniční reakce. 

 Bohaté sbírky exilových tiskovin, do kterých Petr Zenkl často přispíval, se 

nacházejí v knihovně Náprstkova muzea a sbírkách knihovny exilové a 

samizdatové literatury Libri prohibiti. Pro potřeby této studie byly využity 

zejména Newyorské listy, New yorský denník, Nedělní svornost, Hlasatel, 

Svobodné Československo, Informace, Hlas Československa, Československé 

noviny, České slovo a Zpravodaj Rady svobodného Československa. 

 
Politické myšlení Petra Zenkla přibližují i práce, jejichž je sám autorem. 

Pomineme-li nepřeberné množství vzdělávacích, literárních, jazykových a 

lidovýchovných článků, stranických brožur a dílčích studií se sociální tématikou, 

je Zenkl podepsán pod spisy Národní socialismus věčně živý32 a Stojíme na přední 

stráži demokratického socialismu33, které přibližují programové a ideové zásady 

poválečné národně socialistické strany pod jeho vedením.  

V exilu Zenkl napsal v rámci politické knižnice, vydávané krajanským 

nakladatelstvím v Chicagu, studie Tomáš G. Masaryk a idea federalizace Evropy 

a světa34 a Masarykova československá republika35, přibližující dílo T.G. 

                                                
31 Emigranti proti národu (Praha 1953), Sibyla hádá špatně (Praha 1965), Spolek mrtvých stínů (Praha 1974), 
Hlasatelie falošnej slobody (Bratislava 1977), Tajný deník dr. Firta (Praha 1977), Cesta bez návratu (Praha 
1978), Poslední role pana T (Praha, 1978) Diverze z éteru (Praha 1980), Alasca House (Praha 1988), Pohled 
za oponu (Bratislava 1987). 
32 Zenkl, Petr: Národní socialismus věčně živý, ČSNS, Praha 1946. 
33 Zenkl, Petr: Stojíme na přední stráži demokratického socialismu, ČSNS, Praha 1947. 
34 Zenkl, Petr: Tomáš G. Masaryk a idea federalizace Evropy a světa, Kruh přátel čs. knihy, Chicago 1953. 
35 Zenkl, Petr: Masarykova československá republika, Československá Národní Rada v Americe, Chicago 
1953. 
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Masaryka, za jehož přímého politického a myšlenkového pokračovatele se 

považoval.   

 

Jako zajímavý zdroj inspirace autorovi posloužily vysokoškolské 

kvalifikační práce studentů humanitních oborů Univerzity Karlovy a Masarykovy 

univerzity.36 Je potěšující, že za poslední léta vzrostl zájem mladých badatelů o 

dříve opomíjená témata, především československý poúnorový exil. Ten 

zasluhuje, jako nedílná součást našich dějin, zevrubné zkoumání a započatý 

pozitivní trend je třeba dále podporovat.  

 

Samotný badatelský výzkum probíhal na soukromé náklady autora hned 

v několika domácích a zahraničních archivech. V Památníku národního 

písemnictví a Státním oblastním archivu v Třeboni jsou k nalezení materiály o 

mládí Petra Zenkla, rodinných poměrech i počátcích jeho pedagogické a politické 

činnosti. V Archivu hlavního města Prahy ve fondech „Archiv města Karlín“ a 

„Magistrát hlavního města Prahy I., Presidium magistrátu a městské rady hlavního 

města Prahy“ se nacházejí informace o Zenklově působení na radnici Karlína a 

pražském magistrátu. V Národním archivu ČR je samostatný, dvaačtyřicet krabic 

archiválií čítající, fond „Dr. Petr Zenkl“, nicméně výzkumu poslouží i materiály 

uložené v osobních fondech „Doc. Dr. Hubert Ripka“, „JUDr. Ladislav 

Feierabend“, „JUDr. Prokop Drtina“, „JUDr. Jaroslav Stránský“, „Dr. Otakar 

Machotka“, „JUDr. Václav Vacek“, „Prof. ing. Emanuel Šlechta“, „Ota Hora“ a 

„Jožka Pejskar“37. Přirozeně nelze opomenout fondy „Československá strana 

národně socialistická (1907-1948)“, „Ústřední sekretariát Československé strany 

národně socialistické“, dále fondy „Úřad předsednictva vlády“, „Ústřední sociální 
                                                
36 Kačírek, Michal: Exilová sociální demokracie v padesátých letech s přihlédnutím na její zahraniční aktivity 
(diplomová práce, FSV UK 1996), Karafiátová, Sylva: Slovenská politická emigrace po roce 1948 
(bakalářská práce, FSV UK 2007), Tvrdíková, Michaela: Proměny československé emigrace v letech 1948-
1989 (diplomová práce, FF MUNI 2007), Snížek, Tomáš: Pohled československého exilového tisku na 
události v ČSR v letech 1948-1953 (bakalářská práce, FF MUNI 2007), Počátky poúnorového exilu a RSČ 
(magisterská práce, FF MUNI 2009), Mráz, Jan: Mccarthysmus a jeho projevy v československém tisku 
(bakalářská práce, FSV UK 2009), Reitingerová, Lucie: Odcházeli jsme, abychom se vrátili – kapitoly z dějin 
československé emigrace ve Francii 1948-1968 (diplomová práce – FF UP 2009), Chytil, Radim: Krajané a 
exulanti v USA a jejich reakce na únor 1948 v Československu (diplomová práce, FF MUNI 2010), Paleček, 
Pavel: Protikomunistická propaganda ve studené válce. Výbor pro Svobodnou Evropu a exil (disertační práce, 
FF MUNI 2010), Smutný, Zdeněk: Tzv. Zelená internacionála a politické procesy v Československu po druhé 
světové válce (bakalářská práce, FF UK 2010), Horák, Pavel: Publicistika poúnorového 
sociálnědemokratického exilu (diplomová práce, FSV UK 2011), Orság, Petr: Média československého exilu 
v letech 1948-1989 jako součást alternativní veřejné sféry (disertační práce, FF UP 2011), Hodboď, Jakub: 
Politické dimenze československého exilu v Kanadě 1948-1989 (diplomová práce, FF UK 2011). 
37 Osobní fond Oty Hory o 43 krabicích zaslal v roce 1990 k užití NAČR sám autor. Pejskarův fond, 
obsahující 26 kartonů, byl poskytnut NAČR po likvidaci fondu ČSNS v roce 2000. Oba fondy dosud nejsou 
zpřístupněny badatelům. Autor se v průběhu roku 2012 podílel na tvorbě jejich inventárních pomůcek.   
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pojišťovna“, „Zemské zastupitelstvo (1929-1935)“ a „Ministerstvo sociální péče I, 

II, III (1918-1938)“.  

Na množství materiálů ohledně Zenklovy činnosti po druhé světové válce 

a úlohy v únorové krizi badatel narazí také v Archivu bezpečnostních složek38 a 

Vojenském ústředním archivu Praha.39 

 

Velmi široká nabídka archivů se před námi otevírá, chystáme-li se 

zkoumat Zenklovu exilovou činnost, ať již v rámci RSČ nebo mimo struktury 

organizace.40 Z českých vědeckých pracovišť je třeba zmínit Archiv Ústavu pro 

soudobé dějiny AVČR a v něm fond „Hubert Ripka“41. Dále sbírky uložené 

v olomouckém Centru československých exilových studií při Katedře historie na 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého, především „Osobní fond Petra Zenkla“ 

a institucionální fond „Rada svobodného Československa“.42   

Přehled zahraničních archivů načněme zmínkou o Slovenské národné 

knižnici a v ní o fondu „Jozef Lettrich“ s osobní korespondencí a záznamy z porad 

a rozhovorů vedení RSČ.43  

Ostatní klíčové materiály autor této práce nalezl v archivech ve Spojených 

státech amerických. Na sporný průběh únorových události a vývoj exilu nabízí 

jiný pohled fond „Jaromír Smutný papers“ v Columbia university.44 Zenklovu 

pomoc československým uprchlíkům i česko-slovenské rozpory v RSČ mapují 

dokumenty z „Jan Papánek papers“ v New York Public Library45. Slovenské 

otázce v exilu se ve značné míře věnuje rovněž korespondence Štefana Osuského  

 

 

 

                                                
38 Archiv bezpečnostních složek (fond A 8/1, B 7/1, B 1/1), dále v rámci oddělení archivních fondů 
Organizační a vnitřní správy federálního ministerstva vnitra (fond 305, 319, 45, 302, 300, S, 52, 318 a 310). 
39 Vojenský ústřední archiv Praha, kmenový list, záznam v kartotéce vyznamenaných osob, sbírka osobností 
I, sbírka vzpomínek. 
40 Více o pramenech viz Prečan, Vilém: Dějiny exilu a emigrace - prameny, výzkumné instituce a projekty; 
In: Česko-slovenská historická ročenka 2005, MU Brno, s. 125-130. 
41 Inventář viz Paleček, Pavel: Ministr Hubert Ripka a jeho osobní archiv, Prius, Brno 2000. Skromnější 
Ripkova pozůstalost byla v roce 1994 uložena jeho tajemníkem Vilémem Brzorádem také 
v Československém dokumentačním středisku v Praze. 
42 Materiály RSČ lze dohledat v mnoha pozůstalostech. Činnost organizace v počátcích je poměrně známá, 
oproti tomu 70. a 80. léta dosud nejsou uspokojivě zmapována. Pomoci může například fond RSČ 
v Československém dokumentačním středisku, obsahující korespondenci Mojmíra Povolného, Jiřího Horáka, 
Jaroslava Zicha, Martina Kvetka, Radomíra Luži, Ivana Medka a dalších představitelů z let 1980-1982. 
43 Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice, Martin. 
44 Bakhmeteff Archive of Russian & East European Culture, Columbia university, New York. 
45 Manuscripts and Archives Division, New York Public Library, New York. 
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s Petrem Zenklem, umístěná ve „Štefan Osuský papers“ v Hoover Institution na 

Stanford University.46 Přímo Zenklovu pozůstalost o devíti kartonech s názvem 

„Petr Zenkl papers“ najdeme na University of Chicago47. Obsahuje záznamy 

z činnosti RSČ, Shromáždění porobených evropských národů (ACEN)48, 

korespondenci, část pamětí, články, přepisy rozhovorů.  

Skromnější sbírka „Petr Zenkl papers“ je uložena taktéž v University of 

Nebraska.49 V „Ota Hora collection“ v National Archives of Canada je k nalezení 

bohatá korespondence mezi Zenklem, Otou Horou, Františkem Klátilem a dalšími 

osobnostmi československého exilu.50  

Fond „Assembly of Captive European Nations Records“ na University of 

Minnesota nabízí takřka kompletní dokumentaci organizace ACEN z let 1954-

1972, včetně záznamů týkajících se československé delegace, či jmenovitě Petra 

Zenkla, jeho aktivit a vystoupení na půdě ACEN.51 V souvislosti s činností 

československé delegace v ACEN a možnostmi srovnání Zenklovy úlohy 

exilového předáka s jeho protějšky z jiných východoevropských zemí autor 

úspěšně navázal cennou spolupráci s mnoha badateli z evropských i 

severoamerických univerzit a vědeckých center.52  

 

Autor pracoval i s multimediálními historickými prameny. V archivu 

Krátkého filmu a.s. je k nahlédnutí pět desítek záběrů z poválečného období, 

na nichž Petr Zenkl figuruje jako řečník na tribunách stranických sjezdů nebo 

čestný host lidových slavností.53  

                                                
46 East Europe Collection, Hoover Institution, Stanford University, California. Za poskytnutí těchto materiálů 
autor děkuje pracovníkům Hoover Institution, kde jsou uloženy rovněž pozůstalosti Ferdinanda Peroutky, Ivo 
Ducháčka, Ladislava Feierabenda, Vladimíra Krajiny, Radomíra Luži, Juraje Slávika či Eduarda Táborského. 
Jednu složku s označením „Petr Zenkl“ nalezneme též ve sbírce Radio Free Europe/Radio Liberty collections. 
Obsahuje novinové články, kopie projevů, pamětí a životopisů. 
47 Archives of Czechs and Slovaks Abroad, Regenstein Library, University of Chicago, Illinois. Za poskytnutí 
těchto materiálů autor děkuje Mgr. Jaroslavě Čečrdlové, Ph.D. z FF UJEP. 
48 V odborné literatuře se lze setkat i s překladem Shromáždění ujařmených evropských národů.  
49 Czech Heritage Collections, University of Nebraska, Lincoln, Nebraska. Za poskytnutí těchto materiálů 
autor děkuje Mgr. Jakubu Hodboďovi z FSV UK. Vedle dvou krabic Zenklových článků, korespondence a 
strojopisu pamětí je zde uložena i část pozůstalosti Josefa Jostena, Rudolfa Kopeckého, Josefa Kalvody, M. J. 
Broučka a materiály československých krajanských a exilových spolků a sdružení.  
50 Ota Hora Collection/Fonds, the National Archives od Canada, box 55, složka 2, 3. 
51 Immigration History Research Center, University of Minnesota, Minnesota. Za poskytnutí těchto materiálů 
autor děkuje Danielu Nečasovi. 
52 Ieva Zake – Rowan University New Jersey, Anna Mazurkiewicz – University of Gdansk, Katalin Kádár 
Lynn – ELTE University Budapest, Vasil Paraskevov – Shumen University, Mykolas J. Drunga – Vytautas 
Magnus University Kaunas, Jonathan L´Hommedieu, Pauli Heikillä – University of Turku, Andreea Deciu 
Ritivoi – Carnegie Mellon University, Suzana Leček – Hrvatski institu za povijest Zagreb, Slavomír 
Michálek – Historický ústav SAV Bratislava. 
53 Archiv Krátký film a.s., inventární jednotka Dr. Petr Zenkl 1945-1948. 
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V archivu Českého rozhlasu je k dispozici celkem dvacet tři záznamů 

Zenklových rozhlasových projevů z údobí let 1937-1947.54 V Československém 

dokumentačním středisku se nacházejí pozdější projevy pro Rádio Svobodná 

Evropa, stejně jako cenná svědectví Julia Firta, Ferdinanda Peroutky, Samuela 

Belluše a dalších osobností exilu.55  

 

 Disertační práce by nemohla vzniknout bez vzpomínek pamětníků. Za 

čtyři roky příprav autor buď přímo hovořil, nebo komunikoval prostřednictvím e-

mailové a dopisové korespondence se třemi desítkami osob, které Petra Zenkla 

znaly a mohly podat svá svědectví. Vedle rodinných příslušníků v ČR a USA je 

na místě vyzdvihnout cenné poznatky Mojmíra Povolného, Josefa Lesáka, 

Vojtěcha Jeřábka, Václava Havla, Pavla Machotky, Jana Drábka, Jiřího Kárneta, 

Oty Ulče, Mirko Janečka, Georgese Ripky, Slávky Peroutkové, Juraje Slávika jr., 

Martina Jana Stránského a mnohých dalších. MUDr. Stránský navíc pro 

badatelské účely poskytl ze svého soukromého archivu dosud neuveřejněnou 

korespondenci Petra Zenkla s Jaroslavem a Janem Stránskými z let 1948-1952. 

S doplňujícími dotazy pro potřeby disertace se autor obrátil rovněž na řadu 

domácích i zahraničních sdružení a institucí, například Klub Milady Horákové, 

Bohemian Benevolent and Literary Association, Společnost pro vědy a umění, 

České centrum a Sokol v New Yorku, Česká strana národně sociální, Český 

rozhlas 7 - Rádio Praha, Uniwersytet Gdański, Radio Free Europe, Hanover 

College Archives Indiana, Marquette University Wisconsin, Ústav pro studium 

totalitních režimů, Společnost dr. Edvarda Beneše, Masarykův ústav AV ČR a 

Etnologický ústav AV ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Archiv Českého rozhlasu, soupis pásů AF, vyhledávací řetězec Petr Zenkl. 
55 Česko slovenské dokumentační středisko, Fond Rádio Svobodná Evropa, sbírka audiozáznamů vysílání a 
monitoringu 1951-1989.   
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Struktura práce  
 

Disertační práce Demokrat Petr Zenkl (od učitelství do exilu) je rozdělena 

na tři základní části. První se věnuje Zenklovu působení v komunální politice, 

druhá působení ve vysoké, „celostátní“ politice, třetí část pak působení v exilu. 

V celkem sedmnácti kapitolách se disertační práce postupně zaměří na 

odboj za Rakousko-Uherska, činnost v pražské samosprávě (sociální politika, 

Masarykovy domovy, pracovní kolony atd.), jihoslovanskou politiku a postup ve 

stranické hierarchii v období první republiky, dále na Zenklovy politické aktivity 

od 30. září 1938 do 1. září 1939.  

Po kratičké zmínce o bezmála šestiletém pobytu v koncentračním táboře 

následuje důkladný popis dění, souvisejícího s posty předsedy národně 

socialistické strany a místopředsedy vlády. Důraz bude kladen především na 

výstavbu strany v prvních poválečných měsících, volby v květnu 1946, politické 

bitvy s KSČ a samozřejmě únorový převrat. Velkou kapitolu představuje činnost 

v exilu, spojená především s Radou svobodného Československa.  

Zastavení vyžaduje také analýza Petra Zenkla jako vůdce a tím spojená 

úvaha o fenoménu vůdcovství obecně. Jak se mění role vůdce v situaci, která se 

vymyká běžným poměrům? Je takový vůdce silnější, nebo naopak méně 

respektován? Můžeme konstatovat, že Zenkl se v roli vůdce ocitl vždy v 

poněkud nestandardních podmínkách. Ministrem se stal po Mnichovu, kdy 

prezident Beneš potřeboval ve vládě populární postavu, která by uklidnila 

rozbouřené vášně veřejnosti. Po válce se vyšplhal na špici hierarchie národně 

socialistické strany jen jako výsledek kompromisu vyjednavačů. Později bylo pro 

Zenkla v exilu nepochybně těžké obhájit své takto definované vůdcovské 

postavení. Před stejně schopnými, ne-li schopnějšími, konkurenty neustále musel 

obhajovat své demokratické smýšlení, zásluhy a předpoklady být vůdcem. 

Ve zmíněné souvislosti se hodí krátké srovnání s vůdci 

protikomunistického exilu z jiných zemí východní Evropy. Mnozí totiž čelili 

podobným svízelím jako Zenkl. Zpochybňovaná legitimita vůdců mohla být 

jednou z příčin, proč exilové komunity zůstávaly dlouhodobě ochromeny 

vnitřními sváry.   
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I. KOMUNÁLNÍ POLITIKA 
1.1 Život před politikou 
 

 Původ jména Zenkl je odvozen od německého výrazu Sängel, značícího 

žengli neboli dlouhou jehlici, nepostradatelný to pracovní nástroj každého 

krejčího. V rodě Zenklů, který přišel z odkudsi Horních Rakous a usadil se 

v Jižních Čechách, se krejčovské řemeslo dědilo po generace. 

 Táborská větev rodu však zahrnovala i několik význačných obrozeneckých 

osobností. Kronikář František Dušan Zenkl napsal uznávanou kroniku 

jihočeského regionu, mezi dlouhými zástupy jeho příbuzných najdeme 

obchodníky, statkáře, představitele Sokola, Slovanské lípy, vlasteneckého spolku 

Beseda a mnoha kulturních organizací. Patřil k nim i Petr Jan Zenkl, otec Petra 

Zenkla. Mimořádně činorodý muž působil jako krejčí a vlastnil malou živnost 

s galanterií. Musel se velmi snažit, aby v těžkých časech uživil svou velkou 

rodinu. 

 Petr Antonín Rudolf Zenkl, narozený 13. června 1884 v půl desáté ráno, 

patřil mezi sourozenci k nejbystřejším. Od útlého dětství pomáhal v domácnosti i 

v otcově obchodě, vychovával mladší bratry a s mimořádnou pílí se věnoval i 

školním povinnostem. Chudé poměry, z nichž vyšel, do značné míry předurčily 

Zenklovu cestu v politice k zájmu o sociální problematiku a pomoc potřebným.56  

 Po studiích na klasickém gymnáziu Zenkl opustil maloměstské prostředí 

Tábora a v akademickém roce 1903-1904 nastoupil na Filozofickou fakultu Karlo-

Ferdinandovy univerzity v Praze. Zde se věnoval filologii, literatuře, češtině, 

němčině, francouzštině a slovanským jazykům, filozofii, pedagogice, právním 

vědám, etice, sociologii či účetnictví. Setkal se s celou řadou vynikajících 

přednášejících, kteří jej ovlivnili v dalším profesním životě.57 Především politické 

myšlení a filozofický světonázor profesora sociologie T.G. Masaryka v Zenklovi 

během přednášek zanechaly hlubokou stopu, kterou po desetiletí věrně 

následoval. Jako přivýdělek v době studií dával soukromé lekce jazyků a na čas 

byl zaměstnán u Zemského výboru království českého jako písař a účetní aspirant. 

Nahlédl tak pod pokličku byrokratické mašinérie Rakouské monarchie a seznal, 

                                                
56 Své dětství a mládí Zenkl hodně přiblížil v několika kapitolách memoárů, na kterých začal pracovat ve 
Washingtonu o Vánocích 1966. Existuje několik verzí těchto pamětí, uložených v archivních sbírkách v ČR i 
USA. Zredigovaný výběr většiny kapitol vyšel pod názvem Mozaika vzpomínek (CČES, Olomouc 1998). 
57 Jaroslav Goll, Jan Gebauer, Albín Bráf či Jaroslav Vrchlický. 
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že tehdejší zkostnatělý systém, potírající práva českého národa na sebeurčení, 

nemůže dlouho vydržet.  

Zenklův široký záběr po absolutoriu vysoké školy umožňoval volbu, který 

obor vykonávat jako hlavní pracovní náplň. Mladý doktor filozofie zvolil dráhu 

pedagoga, u níž setrval do roku 1911, kdy jej čekalo zvolení do obecního 

zastupitelstva a městské rady v pražském Karlíně. Poté nadále učil, začal však i 

publikovat, přednášet a věnovat se celé řadě aktivit, které nejsou pro potřeby této 

práce, zaměřené výhradně na politické působení, nezbytně důležité, byť jim bude 

věnován určitý prostor. Zenklovo mládí, studia a „život před politikou“ navíc 

vyčerpávajícím způsobem popsaly již univerzitní práce Michaely Pávové a 

Jaroslavy Čečrdlové58. Na tomto místě se dotkneme pouze těch úseků Zenklovy 

činnosti, které následně měly přímý vliv na vstup do politického kolbiště.   

 

 Zenkl coby učitel češtiny, němčiny, francouzštiny, těsnopisu a obchodní 

korespondence rozhodně nebyl mdlým interpretem dogmatických školních osnov 

a zastáncem habsburské dynastie, kterou by blahořečil před svými studenty.59 

Naopak, pro vlastenecké a k Rakousko-Uhersku chladné postoje si vysloužil 

oblibu žactva, ale také konflikty s konzervativně smýšlejícími kolegy. Dostal 

nabídky odjet učit češtinu do Ruska či do amerického státu Nebraska, ale 

vzhledem k nedávnému sňatku se rozhodl zůstat doma, navzdory vyhlídkám na 

nejistou kariéru a hrozící politické potíže s úřady.   

 Jako formu vzdoru či vnitřního odboje proti monarchii Zenkl zvolil 

modernizaci milovaného českého jazyka.60 Odborná řeč v bankovnictví, obchodu 

a na úřadech prohrávala boj s germanizačními vlivy, mladý učitel se pustil do 

nesnadného úkolu a pokusil se vytvořit nové české názvosloví pro peněžní ústavy, 

železnici či poštu. Překládal nejrůznější tiskopisy, formuláře, vývěsky i vzory 

korespondence. Z nadšence, milujícího svou mateřštinu, se brzy stal 

profesionálním jazykovědcem. Pro velký ohlas rozšířil své aktivit. Pravidelně 

přispíval do jazykového koutku v Pražských novinách, Národních listech, Času, 

Máji či Národní politice, pořádal kurzy správné češtiny a přednášky o literatuře a 

především vydal několik vysoce  
                                                
58 Pávová, Michaela: PhDr. Petr Zenkl. Komunální politik (do roku 1945), s. 8-42; Čečrdlová, Jaroslava: Petr 
Zenkl. Jeden z tvůrců československé demokracie, s. 18-28. 
59 V letech 1907-1909 zastával místo suplujícího profesora češtiny na obchodní akademii v Resslově ulici. 
Poté zasedl na devět let v kantorském sboru nově zřízené Vyšší obchodní školy v Karlíně.   
60 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Političtí pracovníci - Petr Zenkl I. Stručný životopis, s. 2. 
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oceňovaných publikací.61 Především to byl Rádce správné češtiny (1912), který se 

dočkal vysokého nákladu a hned o rok později druhého vydání. Zenkl slovník 

pojal jako praktický přehled správných pravopisných tvarů, frazeologie, 

skloňování, časování i všech lingvistických výjimek a zvláštností. Slovník si 

vysloužil uznání odborné veřejnosti a otevřel Zenklovi dveře mezi výkvět české 

inteligence té doby.    

  Rakouské úřady užívání Zenklových učebnic okamžitě zakázaly, neboť 

v nich shledaly závadné články s protimonarchistickým obsahem a nevhodným 

důrazem na hodnoty demokracie a svobodného myšlení. Zenkl se s říší Františka 

Josefa I. definitivně rozešel a zahájil se spolupracovníky boj proti „domu 

Habsburků“ na všech frontách. Prozatím v oblasti kulturní, avšak k politice odtud 

vedla jen kratičká stezka. Uvědomoval si, že pouhé veřejné přednášky nebudou 

mít tolik potřebný celospolečenský dopad na vlastenecky smýšlející spoluobčany. 

Bylo třeba vydávat ryze českou populárně naučnou literaturu,62 jež by si našla co 

nejširší okruh čtenářů, a přistoupit k dalším aktivitám, nahlodávajícím pilíře 

rakouské nadvlády nad Zeměmi Koruny české     

 Již v roce 1909 učitel Zenkl vstoupil do Osvětového svazu, který měl pro 

jeho další osudy zásadní význam. Osvětový svaz před první světovou válkou i 

během ní koncentroval českou vlasteneckou inteligenci, stal se zřejmě 

nejvýznamnějším lidovýchovným ústavem u nás a představoval i důležitou složku 

                                                
61 Zenkl spolu se známým spisovatelem J.K. Šlejharem zpracovali Slovníček cizích slov (1909) s jejich 
českým smyslem, dvoudílnou Čítanku pro obchodní akademie (1910), Stručnou slovesnost pro obchodní 
akademie (1913), se svým středoškolským profesorem češtiny Josefem Vycpálkem Českou mluvnici školám 
obchodním a ústavům příbuzným (1910), s dalšími autory vydal Českou čítanku průmyslovou (1910), Za 
očistu obchodní češtiny (1911), Přehled obchodní němčiny (1912), Dějiny české literatury pro potřeby 
obchodního školství (1912), Sbírku řečí a statí pro potřebu těsnopisných diktátů (1912), Živnostenskou 
korespondenci (1913), Příručku správné mateřštiny (1916). Rozsáhlá byla i Zenklova ediční činnost. Pro 
Vilímkovo nakladatelství a Melantrich připravoval oblíbenou lidovýchovnou řadu Za vzděláním (několik set 
svazků), knihovnu literárních monografií a edici učebnic cizích jazyků. 
62 Díky rozsáhlým kontaktům s osvědčenými autory a pražskými nakladatelskými domy Zenkl v roce 1920 
spolu se čtyřmi bratry Heidlerovými založil pod hlavičkou Nakladatelské a editorské společnosti s.r.o. 
vydavatelství „Vesmír“, které v mladé republice navázalo na čilou literárně osvětovou činnost za Rakouska a 
vydalo téměř 300 odborných titulů o kultuře, politice, náboženství, zdravovědě, jazykovědě, ekonomii, 
umění, filozofii a právu, nechyběly ani portréty osobností, historické romány či matematicko fyzikální 
tabulky. Zenkl coby hlavní podílník poskytl společnost potřebám národně socialistické strany a setrval ve 
vedení redakční rady „Vesmíru“ až do roku 1938.       
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protirakouského odboje.63 Zenkl sám však vzpomínal, že v době jeho příchodu se 

svaz nenacházel v nejlepším rozpoložení. Mnoho se prý debatovalo, málo 

dělalo.64 Ve vedení navíc setrvávali činovníci, kteří se holedbali funkcemi, ale 

bránili rozvoji svazu a zatvrzele odmítali pokrokové nápady mladších. Zenkla 

neefektivita a přešlapávání na místě dráždily a často se s o generaci 

staršími funkcionáři pouštěl do ostrých kontroverzí. Viděl v Osvětovém svazu 

velký potenciál k pozvednutí českého národní uvědomění a některé kolegy 

jednoduše považoval za bariéry úspěšného rozvoje instituce.65 Spolu s dalšími 

nespokojenci se Zenkl domohl odchodu několika lidí ze svazu a sám zde naplno 

uplatnil svůj iniciační a organizační talent.66 Na podzim 1910 byl vyslán do Vídně 

napomoci tamní české komunitě vybudovat kulturní středisko, o rok později se 

postavil, už jako vedoucí přednáškového odboru Osvětového svazu, do čela 

celospolečenské kampaně proti špatnému vlivu pornografické literatury a 

kinematografie na mládež, čímž vešel v široké povědomí lidí. Zatímco před jeho 

příchodem přednášková činnost svazu stagnovala, za Zenklova působení se 

rozjela naplno a v letech první světové války se zdvoj- až ztrojnásobila67. Pod 

kuratelou nově zřízené Lidové školy v rámci svazu pomáhal Zenkl od podzimu 

1913 pořádat veřejné přednášky literatury, historie, filozofie a jazyků.68  

Sám se pak od podzimu 1915 ujal vedení mimořádně oblíbeného kursu 

správné češtiny, který pojal nejen jako podnik národního uvědomění, ale i jistou 
                                                
63 Za vznikem Svazu osvětového v roce 1906 stála Národní rada česká, vrcholný orgán české politiky v 
Rakousko-Uhersku, jehož úkolem bylo v nedobrých podmínkách roztříštění politického života koordinovat 
národně politické zájmy českých stran a organizací. Postupně soustředila zástupce všech stran s výjimkou 
nejsilnější sociální demokracie. Činnost pražského ústředí i mimopražských struktur (zemské svazy, okresní a 
místní spolky) byla realizována v rámci sedmi odborů (organizační, přednáškový, knihovní, umělecký, 
knihopisný, kinematografický a dorostový), které určovaly konkrétní cíle a směr práce. Ústředí kromě toho 
sloužilo jako poradní centrum, které pořádalo sjezdy, porady, zajišťovalo učební pomůcky a materiály a od 
roku 1908 vydávalo časopis Česká osvěta. 2. dubna 1925 se svaz transformoval v Masarykův lidovýchovný 
ústav, který ještě rozšířil spektrum aktivit a shromažďoval literaturu, prováděl statistiky vzdělávání v 
republice, spolupracoval se zahraničními výukovými centry, pořádal vlastní filmové produkce, koncerty a 
divadelní představení.   
64 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Političtí pracovníci - Petr Zenkl I. Stručný životopis, s. 4. 
65 Nabízí se zajímavá paralela s událostmi o pět desetiletí později. Tehdy téměř osmdesátiletý Petr Zenkl jako 
předseda Rady svobodného Československa zuřivě sabotoval snahy mladších exulantů převzít iniciativu. 
Domníval se, že výhradně on s obdivuhodnými životními zkušenostmi má přirozený nárok „řídit“ exil a 
všichni ostatní že by selhali, nebo přemírou aktivismu celé věci uškodili. Na vlastní krušné začátky 
v Osvětovém svazu, kdy válčil proti dogmatismu a konzervativnímu myšlení druhých, si ve Washingtonu 
zřejmě už nevzpomněl.   
66 V této souvislosti se na veřejnosti poprvé začalo omílat Zenklovo jméno a nechyběly ani pobouřené reakce 
na jeho údajně nečestné chování, které v pozdějších letech rádi přebírali političtí protivníci. Hovořili o 
Zenklově vypočítavém lavírování mezi staročechy a mladočechy podle toho, který tábor mu zrovna byl 
ochoten poskytnout větší prostor ve stranickém tisku, machinacích s financemi svazu a přidávali další 
neopodstatněná obvinění, vůči nimž se Zenkl nezdráhal veřejně bránit.    
67 Od ledna do prosince 1917 se Zenkl podílel na organizaci 455 přednášek, které si nenechalo ujít na 100 000 
návštěvníků. 
68 Kol. autorů: Husova škola v našem národním odboji: vzpomínky na její působení za války, Masarykův 
lidovýchovný ústav – Praha 1928, s. 24. 
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formou protirakouského odboje, protože do mluvnického výkladu šikovně 

zapojoval i nenápadné narážky na mezinárodní vývoj či situaci na frontách. 

Věděl, že v tísnivé atmosféře první světové války byla tajná policie háklivá na 

jakékoliv provokace, pro něj samotného však už neexistovala cesta zpět. Ač musel 

po válce obhajovat své postoje a bránit se pomluvám o aktivismu a živé podpoře 

válečného úsilí nenáviděné rakouské monarchie a jejího pruského 

spojence,69 bylo ve skutečnosti jen málo tak přesvědčených a neohrožených 

vlastenců jako Petr Zenkl. Jak známo, většina české politické reprezentace 

dokonce zastávala až do přelomu let 1916/1917 prorakouský směr, ti odvážnější 

pak razili politiku dvou želízek v ohni, tedy požadovali rozsáhlou autonomii a 

reformy, nicméně stále v rámci Rakouska. Sen o samostatnosti se jim možná honil 

v hlavách, ale všechny úvahy a provolání na toto téma pečlivě uchovávali 

v šuplíku na lepší časy.   

 

Zenklovy cesty se poprvé zásadněji zkřížily s velkou politikou již v březnu 

1914. V souvislosti s blížícím se pětistým výročím upálení Mistra Jana Husa byl 

vytvořen přípravný výbor k oslavám, složený z několika národních a kulturních 

organizací. Rychle byly vypracovány stanovy výboru a shoda panovala také 

ohledně navrhovaného předsedy. Měl se jím stát T.G. Masaryk. Krátce před 

ustavující schůzí však z policejního ředitelství přišlo oznámení, že nevezme 

úředně na vědomí žádnou korporaci, v jejímž čele bude stát politicky nepohodlný 

profesor. Výbor byl odhodlán vyhnat spor o Masaryka až do krajností, tedy 

pouličních demonstrací a možných střetů s pořádkovými silami, nicméně situaci 

vyřešil sám Masaryk, když se předsednictví dobrovolně zřekl, aby kvůli němu 

neutrpěla důstojnost Husových oslav. Vyvstal však problém, kdo se zhostí 

zodpovědné funkce, která s sebou navíc jistě ponese nepříjemnosti s rakouskými  

orgány. Volba nakonec padla na nejmladšího delegáta, zástupce Osvětového 

svazu Petra Zenkla, který se obětavě pustil do práce. Výsledkem byly v červenci 

                                                
69 Přes vojenskou knihovnu v Budapešti například nechal českým vojákům v rakouské armádě posílat do 
zákopů a lazaretů pro pobavení knihy. Někteří „vlastenci“ to považovali za zradu národa. Z podobného uměle 
vykonstruovaného motivu se koncem roku 1918 zrodila tzv. čítanková aféra. Zenkl byl obviňován, že 
z čítanky pro obchodní akademii, kterou napsal, ale pro nesouhlas úřadů s textem ji musel ještě jednou 
přepracovat, schválně odstranil příliš vlastenecké pasáže a upravil text do podoby, adorující císaře a politiku 
říše, jen aby práce mohla být publikována. Autor ve skutečnosti příkazů nedbal a provedl pouze minimální 
úpravy.    
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1915 velkorysé slavnosti, obohacené o kulturní představení, vzpomínkové 

manifestace a výstavby pomníků Mistra Jana Husa po celých Čechách.70   

 V prosinci 1914 se Zenkl dočkal i obvinění z protirakouské činnosti. Jako 

29. svazek knižnice Za vzděláním totiž nechal v listopadu vytisknout brožuru 

Vztah osadní politiky k světové válce svého dobrého přítele, cestovatele Jana 

Klecandy, píšícího pod pseudonymem Jan Havlasa.71 Publikace hodnotila 

rakouskou zahraniční politiku a v závěru konstatovala, že centrální mocnosti 

nemohou ve válce zvítězit. Tak odvážné názory nezůstaly bez odezvy. Klecanda 

jako autor i Zenkl jako odpovědný redaktor byli vojenským soudem v Praze 

obžalováni za pokus o rušení veřejného pořádku. Soud proběhl 22. dubna 1915. 

Klecandovi byla prokázána vina a putoval původně na sedm měsíců, po přezkumu 

dokonce na celý rok, do žaláře. Zenkl byl osvobozen, ačkoliv žaloba taktéž trvala 

na jeho uvěznění.72 V kauze se ukázala loajalita k národu i mezi Čechy, navenek 

věrně sloužící Rakousku. Role žalobce se nedobrovolně zhostil nadporučík-

auditor dr. Pavel Písecký, který se však oběma souzeným snažil pomoci, zvláště 

když se od nadřízených dozvěděl, že rozsudek byl připraven již tři dny před 

hlavním líčením. Byl sice podepsán pod obžalobou, ale úspěšným manévrováním 

si vymohl osvobození Zenkla a pro Klecandu do poslední chvíle požadoval nižší 

trest.73  

Po soudním procesu a těžkostech během pořádání Husových oslav se 

Zenkl naplno pustil do protirakouského odboje. Často působil pozdvižení mezi 

kolegy v pedagogickém sboru Obchodní akademie, když na hodinách vedl 

studenty k nenápadnému, ale o to vychytralejšímu vzdoru proti školním osnovám 

a vůbec celému zatuchlému systému, využíval školní knihovny k ukrývání 

závadných svazků, které by policie při domovních prohlídkách mohla 

zkonfiskovat, a nedbaje varování ze všech stran, udržoval kontakt s představiteli 

                                                
70 Více viz Galandauer, Jan: 6. 7. 1915 – Pomník Mistra Jana Husa: český symbol ze žuly a bronzu, Havran, 
Praha 2008. 
71 Jan Klecanda (1883-1964), český prozaik, světoběžník a dobrodruh, autor četných cestopisných studií a 
dobrodružných novel. V letech 1910-1912 procestoval s M.R. Štefánikem Japonsko, Indii a Oceánii. Je 
považován za šéfideologa československého kolonialismu. Právě on se na Pařížské mírové konferenci jako 
člen československé delegace vážně zaobíral převzetím afrických držav poraženého Německa. Vydal ceněný 
spis České kolonie zámořské (1919). I poté mladá republika ráda využila Klecandových služeb a v letech 
1920-1925 jej vyslala jako ambasadora do Brazílie. Ve 30. letech žil ve Francii, 1943-1947 působil ještě jako 
velvyslanec v Chile; na penzi se odebral do Kalifornie, kde téměř v zapomnění zemřel.        
72Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Političtí pracovníci - Petr Zenkl I. Soudní proces Havlasa-Zenkl. 
73 Když byl dr. Písecký v roce 1922 popotahován československými úřady pro své angažmá za války, Zenkl 
mu neváhal pomoci a potvrdil, že jako žalobce nečinil nic nečestného.  
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Maffie74, občas pomáhal předávat depeše či zařizovat bezpečná místa pro 

konspirační schůzky. 17. května 1917 pomáhal při zveřejnění Manifestu českých 

spisovatelů.75 Dychtivě se pídil po všech novinkách o zdarech české zahraniční 

akce, vedené úředně hledaným T. G. Masarykem, a spolu s 

nespokojeným národem čekal, až se podle oficiální propagandy neustále vítězící 

rakouské a německé armády „uvítězí“ k naprosté porážce.76 Kýžený okamžik 

nastal 28. října 1918. Jeden z úkolů, které si Petr Zenkl vytyčil, tedy přispět 

k pozdvihnutí hrdosti utlačovaného českého národa a nahlodání habsburské 

monarchie zevnitř, byl splněn.77   

Mnohé jiné jej však čekaly v pražské čtvrti Karlín, s níž spojil svá další 

léta a především počátky politické kariéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
74 Novinář Jan Hajšman a bratři Heidlerové, s nimiž se velmi přátelil, Zenkla seznámili se dvěma činovníky 
Maffie, šéfem činohry Národního divadla Jaroslavem Kvapilem a Bedřichem Štěpánkem, brzy hlavním 
organizátorem rodícího se ministerstva zahraničí Československé republiky a prvním velvyslancem v USA.  
75 Do jara 1917 úřady pozastavily na 90 českých tiskovin a zařadily mezi zakázané 200 knih českých autorů. 
Spisovatel Alois Jirásek spolu s Jaroslavem Kvapilem a vydavatelem a Zenklovým spolupodílníkem 
v nakladatelství „Vesmír“ Janem Heidlerem vytvořili tzv. Manifest českých spisovatelů, kterým po české 
politické reprezentaci žádali skutečně aktivní hájení pročeského programu. Dokument záhy podepsalo 222 
spisovatelů, vědců a osobností kulturního života.  
76 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Písemná pozůstalost Libuše Drobílkové; Petr Zenkl Paměti: Za první války. 
77Když lidé strhali z budov rakouské orlice a na ulicích zavlála trikolóra, Zenkl neskrýval nadšení. Vyjádřil 
jej i v brožuře Budoucí národ (Melantrich, 1919).  
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1.2 Osudový Karlín 
 

Císař František I. zvláštním dekretem 23. června 1817 stvrdil založení 

prvního pražského předměstí. Tak se zrodil Karlín.78 22. února 1903 pak František 

Josef I. „věrnou osadu“ Karlín povýšil mezi města. Následujícího roku obdržel 

císařské privilegium mít vlastní znak se lvem stojícím na lodi, plující 

v rozbouřených vlnách.   

Oblast patřila k nejdynamičtěji se rozvíjejícím. Rozkvět zaznamenal 

především textilní a strojírenský průmysl, na konci 19. století v Karlíně vyrostly 

Křižíkovy elektrotechnické závody, které začaly ve velkém produkovat obloukové 

lampy a lustry. V roce 1895 se Karlín jako první mohl pochlubit elektrickým 

osvětlením, za necelý rok tudy poprvé projela tramvaj, sídlo zde nalezlo několik 

významných finančních domů.79  

Vývoj v následujících letech nezvratně směřoval k propojení s tzv. Velkou 

Prahou. Stověžatá matka měst k 1. lednu 1922 vzala pod svá křídla celkem třicet 

sedm obcí a osad, mezi nimi třeba Žižkov, Malou Chuchli, Královské Vinohrady 

či Smíchov. Za Karlín kontrasignoval příslušné dohody odstupující starosta Petr 

Zenkl, který se o rozvoj obce zasloužil nemalým dílem.  

 

Vraťme se k počátkům, zpět do roku 1911. Zenkl sloužil druhým rokem 

jako pedagog na karlínské obchodní akademii, zároveň přednášel na Vysoké škole 

technické, budoucím Českém vysokém učení technickém, kterou navštěvovalo již 

přes tři tisíce posluchačů. Jeho vřelý přístup ke studentům vešel ve známost i 

mimo školní zdi. Navíc díky vzdělávání dospělých prostřednictvím přednášek 

Osvětového svazu se dostával do povědomí karlínských občanů. Sousedé, kteří 

Zenkla potkávali v Kaizlově ulici, kde s manželkou bydlel, se mu s důvěrou 

svěřovali se svými těžkostmi a žádali, aby pomohl. Vychován v zásadě lásky 

k bližnímu nikoho neodmítl a snadno se tak nechal strhnout do víru záležitostí 

obce.  

Karlín vedle výhod rozvíjejícího se průmyslového města nepostrádal ani 

temnější stránku. Nuzné životní podmínky v dělnických koloniích, chudinské 

domy, zástupy sirotků a přestárlých. Zenkl nemohl zůstat opodál a vedle 

                                                
78 Pojmenován byl na počest císařovny Karolíny Augusty Bavorské, v pořadí čtvrté manželky Františka I.  
79 Více o historii Karlína viz Mika, Zdeněk: Karlín: nejstarší předměstí Prahy, Muzeum hl. m. Prahy, Praha 
2011.  
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pedagogické dráhy začal hojně uplatňovat svůj talent i v samosprávě. V červnu 

1911 se konaly volby do říšské rady, zemských sněmů i volby na obecní úrovni. 

Zenkl se nechal přesvědčit ke kandidatuře za nestranický Klub občanů 

karlínských a bez potíží byl zvolen do karlínské městské rady a obecního 

zastupitelstva.  

Za nově nabyté funkce nepobíral žádný plat, což ale nijak nebránilo, aby 

se plně realizoval. Vedle problematiky školství80 se plně pohroužil do řešení 

palčivých sociálních otázek. Přišel s poněkud netradičním a moderním pojetím, 

když na schůzích městské rady vyzýval občany, aby se zajímali o věci kolem 

sebe, poukazovali na nedostatky a sami přicházeli s návrhy, jak si vylepšit a 

zjednodušit život, a nemuset se přitom spoléhat na pomoc od úřadů vyšší instance.   

Pořádal učňovské besedy, 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. Vyjádřil přesvědčení, které vlastně charakterizovalo jeho celoživotní 

snažení na poli sociální politiky, totiž že pomoc nesmí být považována za milost, 

ale za samozřejmou povinnost vůči těm slabším ve společnosti. Přimlouval se za 

soustavné pěstování citu sociální solidarity, kladl důraz na prevenci a dobrovolné 

finanční sbírky. Stavěl se proti zažitým uniformním veřejným nadílkám, kdy se 

lidská bída vystavovala na oči a potřební byli ponižováni už jen tím, že v šiku a 

sklopenými hlavami stáli na ulici a čekali, až je kdosi milostivě obdaruje 

obnošeným oblečením či botami.81 Razil oblíbené heslo jiného horlivého 

pracovníka sociální péče, Vojty Beneše, staršího bratra budoucího prezidenta, 

totiž že „dávat se musí tak, aby to bolelo“. Bolelo nikoliv ty, jimž se pomáhá, ale 

ty, kdo pomáhají. Tedy aby lidé sami přispívali částkami, jejichž ztrátu skutečně 

pocítí, a vžijí se tak do situace chudých, na které doléhají sebemenší výdaje. Jako 

referent radnice pro sociální a chudinské otázky nastavil systém péče o potřebné 

v obci tak, aby každý konkrétní případ byl posuzován jednotlivě pracovníky 

v terénu, a nikoliv jen v kanceláři umisťováním žadatele o pomoc do šablon a 

tabulek.  

                                                
80 Kromě pokračujícího působení na Obchodní akademii, kde se stal i zástupcem ředitele, byl i členem 
školního výboru Ženské školy průmyslové, Kupecké školy pro obchodní učně,  Živnostenské školy 
pokračovatelské a činovníkem Vzdělávací sboru v Karlíně.  
81 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), Písemná 
pozůstalost Libuše Drobílkové, inventární číslo 1582, Petr Zenkl Paměti: Za lidskou důstojnost, duch tehdejší 
sociální činnosti. 
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Zenklova pozice na komunální úrovni sílila, stejně jako tlaky, aby se 

vyznal ze své politické orientace a rozšířil řady některé politické strany. Dlouho 

odolával a k partajním rejdům zaujímal skeptický postoj. Nebyl nositelem 

zastaralého názoru jednoho všenárodního politického proudu, který v české 

politice zkrachoval již v roce 1874 odštěpením radikálního mladočeského křídla 

od Národní strany, jen neměl rád politikaření a pomlouvačné kampaně. 

Způsobovaly tříštění sil, tolik potřebných pro společný postup za národní zájmy. 

Se zástupci rozličných stran však denně spolupracoval a musel získávat podporu 

pro své nekonvenční nápady. Naštěstí se opíral o Klubu občanů karlínských, kde 

měli zástupce všechny největší strany s výjimkou sociálních demokratů a kde 

panovala mnohem větší vůle dohodnout se než na půdě městské rady. Politické 

rozvrstvení v Karlíně vůbec vykazovalo určité zvláštnosti. Zatímco ve volbách do 

říšské rady v červnu 1911 mezi českými stranami zvítězili agrárníci před sociální 

demokracií a stranou národně sociální, na radnici si velký vliv dosud udržovali 

staročeši, jinak balancující na hraně zapomnění. Zenkl oceňoval jejich předáky za 

pokrokové myšlení a cit pro obecní sociální politiku. Klub se společně snažili 

přebudovat na „ústředí pro veřejné otázky“, ale sjednocovací snahy neslavily 

úspěch.  

Brzdění Zenklových snah a uložení některých nadějných projektů ad acta 

vinou stranických rozbrojů zřejmě způsobilo, že institutu politických stran jako 

takových dlouho nedůvěřoval. Dodnes zůstává poněkud nejasné, kdy přesně Petr 

Zenkl vstoupil do stranicko-politického života. Miloš Trapl v předmluvě 

k Mozaice vzpomínek uvádí, že Zenkl se stal členem Klofáčovy české strany 

národně sociální v roce 1914.82  

On sám se však v životopise datovaném 6. března 1919 vyjádřil ve smyslu, 

že před novým seskupením politických stran a utvořením České strany 

socialistické83, do níž vstoupil jako sympatizant liberálního křídla okolo týdeníku 

Česká demokracie, nebyl v žádné politické straně organizován.84  

                                                
82 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 6. 
83 Tento název, spolu s programovým prohlášením za státní samostatnost, demokratické svobody, třídní boj a 
jednotnou socialistickou stranu, přijali národní socialisté na svém VIII. sjezdu, tzv. velikonočním, ve dnech 
30.3-1.4.1918. Ke straně se vedle anarchokomunistů a pokrokářů připojili i intelektuálové kolem České 
demokracie.    
84 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Političtí pracovníci - Petr Zenkl I. Stručný životopis, s. 2. 
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Profesor Trapl pravděpodobně vycházel z údajů, zmíněných v několika 

oficiálních exilových životopisech, které jsou k dispozici v osobním Zenklově 

fondu v Olomouci. V jedné z nejpodrobnějších biografií, vyhotovené v 50. letech 

Františkem Klátilem, je na třiačtyřiceti stranách detailně rozebrána Zenklovu pouť 

z Tábora až do Washingtonu D.C. V části textu, věnované karlínskému 

zastupitelstvu, se mimo jiné píše: „Po málo letech Petr Zenkl zjišťuje, že nemůže 

stát mimo politické strany. Kromě všeobecných důvodů, platících pro všechny 

občany, má ještě důvod svůj a ten je vážný. Pro svou práci a pro všechny své 

plány budoucí potřebuje oporu politické strany. Vstupuje proto do strany národně 

sociální a od roku 1914 je jejím funkcionářem. Její program je mu nejbližší a 

odtud také očekává nejvíce porozumění, pomoci a spolupráce.“ 

Není výjimkou, že určitá fakta se v životopisech význačných osobností 

lehce upravují, aby odpovídala aktuálním potřebám doby. Zmiňují-li někteří 

autoři v souvislosti se Zenklovým vstupem k národním sociálům rok 1914, může 

za tím stát úsilí o prezentaci Zenkla v nejlepším světle z pohledu strany. Když se 

po druhé světové válce stal předsedou národních socialistů, neměl jednoduchou 

pozici a mnoho starších členů dávalo najevo nespokojenost s volbou jeho osoby. 

Bylo tedy potřeba ukázat Zenkla jako přesvědčeného „původního“ straníka, který 

přijal programové zásady již před první válkou, hned co vstoupil do politického 

života. Stejné pohnutky mohly vést v dalších letech životopisce v exilu, kteří 

potřebovali zdůraznit kontinuitu myšlení exilových národních socialistů s tradiční 

Klofáčovou stranou. Zenkl se hodil jako symbol a potřebné pojítko minulosti 

s přítomností.    

Pokud naopak Zenkl v autobiografii z roku 1919 záměrně klamal a 

nesprávně uvedl až jaro 1918 jako období svého přihlášení se ke straně, mohlo to 

souviset s atmosférou před komunálními volbami v červnu 1919. Tehdy byl 

v tisku osočován pro domnělé nečestné chování za války a musel vyvinout značné 

úsilí, aby vyvrátil všechna obvinění. Přihlásit se k národně sociální straně 

v podobě z roku 1914 nemuselo být na čerstvě porevoluční poměry zrovna 

populární. Připomeňme tzv. Švihovu aféru, během které v březnu způsobilo 

veřejné pozdvižení obvinění národně socialistického poslance, dokonce předsedy 

poslaneckého klubu, Karla Švihy, že je konfidentem tajné policie. Ačkoliv šlo o 

nepravdivou fámu, strana horko těžko napravoval svou reputaci. Záhy navíc 

propukla válka a na „protistátně smýšlející“ národní socialisty se snesl hněv 
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úřední moci. Zakladatel strany Václav Klofáč byl 4. září internován, přestalo 

vycházet České slovo, policie zatýkala i regionální funkcionáře. Od konce září 

1914 do léta 1917 strana prakticky nefungovala.85 Policie sledovala nebo rovnou 

rozprášila místní buňky, z moci úřední musel být prodán spolkový dům Hvězda a 

národní dům na Žižkově, obě významné pražské stranické centrály. Neutuchající 

perzekuce měly na ČSNS devastující účinek. Sympatizanti žili v neustálém 

strachu a dočasně rezignovali na veřejnou činnost. 24. listopadu 1915  výměr c.k. 

policejního ředitelství rozpustil Českou obec sokolskou, 23. prosince 1916 potkal 

stejný osud  Zemskou jednotu zřízenců drah v království Českém, s 20 000 členy 

nejpočetnější odborovou organizaci, úzce propojenou s národními socialisty.. 

Zenkl tedy možná v roce 1914 uvažoval o vstupu, ale svůj záměr na poslední 

chvíli přehodnotil. Nelze ani vyloučit, že už se plnohodnotným členem stal, ale 

než se jakkoliv stačil projevit, partaj upadla do absolutní nečinnosti, a tak se k ní 

raději nehlásil a protirakouské aktivity rozvíjel v rámci jiných struktur.   

Poslání pracovat v těžkých časech ve prospěch národně smýšlejících 

dělníků Zenkl dosyta splnil jako člen Dělnické besedy karlínské.86 Národní 

socialisté již v roce 1898 zřídili v Praze stranické vzdělávací ústředí, tzv. Ústřední 

školu dělnickou, do jejichž aktivit se přes Osvětový svaz rovněž zapojil.   

Válečné strádání naplno zasáhlo české země. Fatální nedostatek potravin, 

šatstva a spotřebního zboží, každého čtvrt roku nové odvody na frontu a zostřená 

persekuce proti kritikům prohlubovaly dusnou atmosféru.  

27. srpna 1915 byla zřízena Cenová komise pro Prahu a okolí, která měla 

stanovením maximálních cen čelit drahotě, i tak však brzy nastal rozvrat 

zásobování a rozmach černého trhu s přemrštěnými cenami. U některého 

sortimentu dosahovaly až desetinásobné výše.  Rakouské úřady se snažily zamezit 
                                                
85 Harna, Josef: Politické programy českého národního socialismu 1897-1948, HÚ AV ČR, Praha 1998, s. 21. 
86 Vlastenecký spisovatel, žurnalista (a budoucí šéfredaktor oficiálního tiskového orgánu českého dělnictva 
Dělnické listy) Josef Barák se ve své buditelské činnosti orientoval na dělníky a ochranu jejich sociálních 
zájmů. Právě ty považoval za klíčové při posilování národního uvědomění. V roce 1867 založil časopis 
Svoboda, kde uveřejňoval nadčasové statě o dělnictvu a vysloužil si trest desetiměsíčního žaláře za porušení 
c.k tiskových zákonů. Řady Barákových stoupenců se rozrůstaly a v témže roce byla v Karlíně založena 
Dělnická beseda, spolek pro „vzdělávání dělnického stavu a pěstování vzájemných společenských styků“. 
Císařské místodržitelství zřízení besedy nejprve nepovolilo, ustoupilo až na nátlak občanů a po mírné úpravě 
stanov. Jednalo se o další významnou organizaci českých dělníků, vedle Svépomocného potravinového 
družstva Oul a čtrnáctideníku Dělník z okruhu osob kolem právníka a národohospodáře F. L. Chleborada. 
Karlínská Beseda zřídila vlastní knihovnu, mimo veřejných schůzí pořádala koncerty a divadelní představení, 
její členové se v hojném počtu účastnili demonstrací a táborů lidu. V letech 1914-1918 dělníci organizovaní v 
Besedě, v naprosté většině také sympatizanti národně sociální strany, projevovali své politické přesvědčení 
častými stávkami, pasivní rezistencí a vytrvalými sabotážemi válečných úkonů. Jako zastřešující odborová 
centrála pro národně sociálně smýšlející dělnictvo sloužila od roku 1902 Česká obec dělnická, po vzniku 
republiky pod názvem Československá obec dělnická. V roce 1920 čítala přes 350 000 členů, vydávala 
časopis Sociální práce a další tři desítky tematických publikací pro jednotlivé odborové svazy (textilní 
dělníci, železničáři, kovopracovníci, zaměstnanci malovýrobních podniků, v menší míře i horníci).    
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růstu revolučních nálad v továrnách a od prosince 1916 každému dělníkovi jako 

pomoc proti drahotě poskytovaly tzv. válečný přídavek ve výši osm korun na 

týden. Nespokojenost dělnického stavu přesto narůstala a Karlín nebyl výjimkou. 

V květnu 1917 například pracovníci ochromili provoz karlínské továrny Kolbena 

a Daňka, načež se stávka během hodiny rozšířila do Waldesky, Righofferky a dál 

mezi všechny kovoprůmyslové závody v Praze. Staroměstské náměstí se poslední 

květnový den zaplnilo 25 000 demonstranty. Hlavní impulzy nepokojů tehdy 

vycházely ze schůzí karlínské Besedy v hostinci U koruny, zatímco nerozhodná 

sociální demokracie pod vedením austroslavisty Bohumíra Šmerala zatím 

setrvávala u projevů loajality monarchii.87  

Zenkl stál v centru tohoto dění. Ze schůzí Besedy věděl o chystaných 

akcích karlínského dělnictva a v zastupitelstvu se jim snažil vyjednat podporu. 

Naštěstí měl zastání ve starostovi Karlína Jaroslavu Brabcovi88, který jej trpělivě 

bránil, když mladý profesor na schůzích zastupitelstva dával příliš najevo odpor 

k válečným půjčkám i jakýmkoliv dalším projevům loajality. Ač měl sám nemalé 

těžkosti, starosta kryl Zenklovy styky s Maffií a upozorňoval na možné udavače. 

Neměl však síly uchránit svého podřízeného od vojenské povinnosti, stejně tak 

ředitel Obchodní akademie. Zenkl navzdory, a nebo naopak kvůli, pedagogické 

činnosti a působení na radnici, které podle úřadů nevykonával s upřímným 

prorakouským přesvědčením, měl být odveden. Usilovně sháněl od přátel 

z lékařských kruhů „potvrzení“ o chorobách, avšak nucený odchod na frontu se 

neúprosně blížil. Musel nalézt jiné úřední místo, jemuž by bylo možno podat 

žádost na osvobození od vojenské povinnosti. Díky známému kulturnímu 

referentovi z pražského magistrátu se dozvěděl, že profesor chirurgie Rudolf 

Jedlička, vynikající pracovník v oblasti dobrovolné péče o zmrzačené děti, byl 

právě jmenován vysokým hodnostářem státní vojenské zdravotní služby a 

rozšiřoval kapacity svého sanatoria v Praze Podolí o speciální školu pro 

„převýchovu a výcvik válečných poškozenců“. Sháněl pro nové zařízení 

vyučující, kterým však kvůli malému rozpočtu nemohla být vyplácena mzda. 

Magistrát alespoň usiloval o vysvobození těchto lidí od vojenské povinnosti a 
                                                
87 Kol. autorů: 25 let práce Československé strany socialistické, Melantrich, Praha 1922, s. 76-80. 
88 JUDr. Jaroslav Brabec (1869-1930) byl význačný pražský právník, politickou orientací staročech. V letech 
1910-1919 působil jako karlínský starosta. Mimoto zastával funkci náměstka okresního starosty, ředitele 
Středočeských elektráren a vedoucího Občanské záložny v Karlíně. Během války reprezentoval křídlo, ostře 
kritické k prorakouskému aktivismu vedení strany. Po převratu se připojil ke Kramářově České státoprávní 
(národní) demokracii. V roce 19320 byl zvolen do Senátu, ve volebním období 1925-29 byl dokonce jeho 
místopředsedou. Brabec se zabýval především mezinárodními vztahy a otázkou národnostních menšin. Těšil 
se hlubokému uznání českých politiků i zahraničních diplomatů ve Společnosti národů. 
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žádosti adresoval přímo ministerstvu války ve Vídni. Nehrozily tedy komplikace 

od místních úředníků. Zenkl této příležitosti rád využil a dohodl se s ochotným 

profesorem Jedličkou, že na ústavu okamžitě nastoupí jako učitel české 

korespondence. Na poslední chvíli se tak vyhnul narukování do armády a mohl 

pokračovat v důležitém poslání v Karlíně.89 Válečný příspěvek za rodinu 

Zenklových vložil alespoň mladší bratr Otakar, ovšem ne úplně tak, jak by si 

monarchie přála. Na ruské frontě zběhl a v hodnosti nadporučíka 

československých legií se účastnil bitvy u Zborova.     

 

25. října 1917 dala ženská spisovatelka Růžena Svobodová veřejným 

provoláním o válečném strádání podnět k založení Národního dobročinného 

svépomocného sdružení České srdce. Protože i ve třetí zimě války hrozil 

všeobecný hlad, spolek kromě charitativních sbírek pro válečné uprchlíky a 

poškozence pořádal i pobyty pro pražské děti na venkově, kde byly potraviny 

dostupnější. Zenkl se stal předsedou karlínské místní skupiny Českého srdce a 

aktivně k těmto projektů přispíval.90 Každým dnem rostlo jeho renomé a 

zkušenosti s komunální politikou. Členstvím v mnoha kulturních, vzdělávacích a 

dobročinných organizacích o sobě dával vědět v celé Praze.  

Vpravdě hvězdnou hodinu Petr Zenkl zažil 14. října 1918. Dělnická beseda 

koordinovala v karlínských továrnách průběh generální stávky, svolané 

Socialistickou radou91 na protest proti vývozu potravin z Čech. Davy dělníků 

opustily pracoviště a shromáždily se pod balkonem karlínské radnice, aby 

vyslechly projev radního Zenkla. Ten už na bouřlivé schůzi zastupitelstva 

odsoudil hospodářské plundrování země a vyzval císařského místodržícího Maxe 

von Coudenhove, aby opustil Prahu.   

                                                
89 Tuto verzi alespoň přináší Petr Zenkl v kapitole „Za 1. války“ svých pamětí, uložených ve fondu Archiv 
Československé strany národně socialistické, písemná pozůstalost Libuše Drobílkové. Jaroslava Čečrdlová 
však během přípravy disertační práce prováděla výzkum ve Vojenském historickém ústavu, kde v kmenových 
listech osoby Petr Zenkl č. 25 326 a č. 742 narazila na záznamy z let 1916-17, že Zenkl coby zaměstnanec 
městského úřadu a radní nebyl odveden.  
90 Zenkl jako funkcionář Českého srdce přirozeně nemohl chybět ani 1. února 1919 na ustavující schůzi 
Československého červeného kříže v pražském Obecním domě. Předsedkyní byla zvolena Alice Masaryková. 
Ještě ten den Zenkl vedl delegaci na Pražský hrad, která po prezidentovi žádala souhlas se vznikem nové 
organizace a jmenování vlastní dcery do jejího čela. Hned první finanční sbírka „Štědré dny“, určená pro 
chudé Těšínsko a Slovensko, vynesla přes 6 milionů korun.    
91 Společný koordinační orgán sociálních demokratů a národních socialistů, vytvořený 6. září 1918. Cílem 
rady bylo spojit síly proti agrárníkům a dalším pravicovým stranám, ovládajícím Národní výbor, a prosadit 
sociálně reformní požadavky. Po převratu její úloha slábla a formálně ukončila činnost na jaře 1919. 
K plánovanému sloučení dvou českých socialistických stran, jehož předzvěstí mělo být fungování rady, 
nakonec nedošlo. Naopak, vzrostly rozpory a programové odlišnosti.  
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Přesně o dva týdny později nad radnicí zavlál rudobílý prapor a říšská 

orlice byla smetena do prachu ulice. Zenkl se ve čtyřiatřiceti letech dočkal 

vyhlášení republiky. Svržení Habsburků a první měsíce fungování samostatného 

státu přinesly po prvotním opojení tvrdé vystřízlivění. Válečné operace na 

Slovensku, střety s Poláky v Těšínsku a zamezení separatistických tendencí 

Sudetských Němců nebyly to jediné, s čím se Československo muselo potýkat. 

 Hned v jarních měsících 1919 propukly přímo v Praze další mohutné 

demonstrace, požadující řešení stále katastrofální situace v zásobování. V hlavním 

městě se zhoršovala i bytová situace, nedařilo se potlačit šedou ekonomiku a 

řádění spekulantů. V nelehkých podmínkách se 15. června 1919 konaly i první 

obecní volby. 

 

 Zenkl nadále působil v karlínském zastupitelstvu, kromě toho byl ještě do 

konce roku 1918 dočasně povolán na ministerstvo sociální péče v čele s předním 

expertem na sociální pojištění dr. Lvem Winterem. Měl pomoci připravit návrhy 

pro sociální zákonodárství mladé republiky. Jako nejviditelnější postava radnice 

v Karlíně posledních měsíců Zenkl logicky získal nominaci na vedení místní 

kandidátky národních socialistů do voleb. Předvolební kampaň začala hodně 

zostra. Zenklovi byl vedle již zmíněné čítankové aféry vyčítán také skromný 

příspěvek v almanachu Viribus Unitis, vydaném začátkem války k poctě Františka 

Josefa I. a odkudsi vyplula i falešné obvinění, že na útraty města v letech 1912-14 

podnikal soukromé studijní cesty po Evropě nebo že na obchodní akademii udával 

policii žáky, kteří nemístně žertovali na účet monarchie. Mezi obyvateli Karlína 

se však těšil takové oblibě, že fámám uvěřil málokdo.  

 Obecní volby v Karlíně, stejně jako v celé Praze a Čechách, vyhrála 

národně socialistická strana.92 Zenkl byl na čtyřleté funkční období zvolen 

starostou Karlína, funkce starosty Prahy pak připadla stranickému kolegovi dr. 

Karlu Baxovi.93 Zenkl se ponořil se zápalem sobě vlastním do správy samostatné 

obce, která byla po všech stránkách závislá na metropoli, avšak všechny 

dosavadní pokusy o sloučení ztroskotaly. Hrdí Karlíňané se sami dlouho bránili, 

ale nezaměstnanost a váznoucí zásobování donutilo radnici vyjednávat o co 

nejrychlejším administrativním připojení ku Praze. Karlín sužovalo mnoho 

                                                
92 Levicové strany ve volbách dominovaly. Národní socialisté získali 32,5%, s velkou ztrátou následovaní 
sociálními demokraty s 17,3%.  
93 Funkce primátora byla zavedena až k 1. lednu 1922 v souvislosti s vytvořením Velké Prahy.  
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problémům, které starosta musel řešit.94 Nejpalčivějším byl bezpochyby 

nevyrovnaný rozpočet a vysoké dluhy, které byl Karlín povinen snížit, aby se 

jednání s Prahou posunula dál. Zenkl viděl cestu v omezení půjček a navýšení 

dávek z nájemného. Sociální demokraté v radě se postavili zásadně proti a 

výsledkem byla hluboká krize na radnici, která vedla dokonce k Zenklově 

rezignaci počátkem července 1920. Stranické rozbroje se podařilo zahladit až na 

konci srpna, kdy byl Zenkl znovu zvolen a dosáhl schválení svých návrhů na 

záchranu napjatého rozpočtu.  

 Přes deset let trvající misi na karlínské radnici Petr Zenkl zakončil 30. 

prosince 1921, když dva dny před finálním spojením obce s hlavním městem 

složil funkci starosty. Byl při zakončení jedné éry v historii Karlína a zároveň 

pomáhal psát první řádky kapitoly o Velké Praze. Sám v komunální politice 

postoupil o stupeň výše.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
94 Podrobněji k Zenklově starostenské činnosti viz Pávová, Michaela: PhDr. Petr Zenkl. Komunální politik 
(do roku 1945), s. 43-48. 
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1.3 Znalec sociální problematiky 
 

Jakmile byla ustavena jednotná správa Velké Prahy, Zenkl se stal členem 

městské rady 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.95   

 Zákonodárci schválili počátkem dvacátých let několik klíčových zákonů, 

upravující zásady sociální, chudinské a zdravotní péče v Československu96. Přijatá 

opatření vesměs sledovala moderní trendy v ostatních evropských zemích a 

vycházela ze zásad Gentského systému, který rozdělil náklady plynoucí z podpory 

nezaměstnaných mezi státní orgány a odborové organizace. Systém státu ušetřil 

značnou sumu, zároveň mu dával možnost tlačit na levicové odbory, aby se 

z potencionálně nebezpečných epicenter moci a vyvolávání nepokojů 

přeorientovaly spíše na charitativně sociální organizace.97   

 Město Praha patřilo v zavádění změn k nejpilnějším. 25. června 1923 byl 

schválen Sociální řád, kterým se upravovaly všechny související záležitosti na 

komunální úrovni. Magistrát zřídil Ústřední sociální sbor a v rámci něj síť 

místních sborů ve všech pražských obvodech, které měly na starosti sociální 

poradenství, bytovou agendu, otázku charity, chudinské péče, dětských domovů a 

sirotčinců, učňovských a studentských ubytoven.98   

 Zenkl byl zvolen předsedou Ústředního sociálního sboru a díky bohatým 

zkušenostem s karlínskými továrními dělníky věděl, jakou politiku by mělo hlavní 

město prosazovat ve vztahu k nespokojeným dělnickým masám. Ty pochopitelně 

žádaly záruky stálého zaměstnání, bezpečnosti práce, právo na důstojné a přitom 

finančně dostupné bydlení, možnost ovlivňovat růst mezd i řízení závodů, sociální 

jistoty ve stáří a během pracovní neschopnosti. Téměř dvě třetiny obyvatel byly 

závislé na sociální ochraně a pomoci od státu. Pomineme-li nejrizikovější skupinu 

sirotků a válečných invalidů, byly tu další desetitisíce dlouhodobě 

                                                
95 Ministerstvo prošlo několikanásobnou reorganizací. V roce 1921 se ustálil počet a orientace hlavních 
odborů: I. odbor sociální péče a osoby odkázané na veřejnou péči a ochranu (v něm Zenkl působil), II. odbor 
bytové a stavební péče, III. odbor všeobecné sociální politiky, IV. odbor sociálního pojištění, V. odbor péče o 
válečné poškozence, výrobní a pracovní družstva dělnická a invalidní a konzumentské řády. 
96 Zákon o penzijním pojištění z roku 1920, Zákon o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaným z roku 
1921, Zákon o sociální péči pro vystěhovalce a jejich ochraně z roku 1922, Zákon o pojištění zaměstnanců 
pro případ nemoci, invalidity a stáří z roku 1924.  
97 Více viz Průcha, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, díl I (1918-
1945), Doplněk, Brno 2004. 
98 Více viz Fejtová, Olga: Osm set let pražské samosprávy – příspěvek na 18. vědecké konferenci Archivu hl. 
m. Prahy ve dnech 16. a 17. května 2000, Archiv hl. m. Prahy, Praha 2000. 
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nezaměstnaných či nemajetných nájemníků, nucených obývat i hygienicky zcela 

nevyhovující sklepy či provizorní dřevěná stavení. Kritická situace vyžadovala 

rychlé sociální reformy. Zákony, vydávané ministerstvem sociální péče, vytvořily 

právní pilíř pro veřejnou sociální péči a stát postupně začal zřizovat ve spolupráci 

se soukromými spolky, podporovanými z veřejných  peněz, síť institucí, navzájem 

se doplňujících v péči o potřebné. Vedle Československého červeného kříže mezi 

ně lze zařadit Ústřední prázdninové péče, Ústředí pro volbu povolání či 

Masarykovu ligu proti tuberkulóze.99 Zenkl patřil k tvůrcům tohoto 

sofistikovaného systému, rozvrženého do patnácti ústředních agend.100    

Dominantou obecní samosprávy byla především péče o mládež a 

chudinská péče. Zenkl v Praze úspěšně rozeběhl řadu projektů, které se osvědčily 

již v Karlíně. Například sociální poradny, poradny pro matky s dětmi, 

specializovaná zdravotní střediska pro léčbu tuberkulózy a venerických chorob či 

institut dobrovolných terénních pracovníků.101  

 

Nadále se snažil propojovat sociální péči s osvětovou činností. Přišel 

s novými pohledy na medializaci a propagaci oboru na veřejnosti. Vycházel 

přitom z přesvědčení, že snahám na poli sociálním není věnována dostatečná 

pozornost. Jiné obory veřejné správy přitom podle Zenkla využívaly až agresivní 

formy propagace. Bylo třeba dohonit ztrátu a umět veřejnost seznámit se 

zásluhami i potřebami města a sociálních pracovníků. Neodpustil si znovu kritiku 

politických stran, respektive nejčtenějších novin, které v první republice sloužily 

jako prodloužené ruce stranických sekretariátů a mohly předávat čtenářům 

informace ve zkreslené podobě. Zenkl se zasazoval, aby tisk obecně věnoval 

sociálním otázkám hlubší pozornost, informoval o pořádání dobrovolných sbírek, 

byl v kontaktu se sociálními pracovníky a pomáhal jim řešit úkoly v rámci široké 

veřejnosti.102  

 
                                                
99 Kodymová, Pavla: Domácí tradice sociální práce; In: Matoušek, Oldřich a kol.: Základy sociální práce, 
Portál, Praha 2007, s. 118-120. 
100 I. Dobrovolná péče o mládež, II. Péče o matky, kojence a děti do 3-6 let, III. Péče o mládež ve věku 
předškolním, IV. Péče o mládež školou povinnou v době mimoškolní, avšak jen ve školním roce, V. Péče o 
normální mládež osiřelou a opuštěnou, VI. Péče o mládež zanedbanou, VIII. Péče o dorost 14-18 let, VIII. 
Péče prázdninová, IX. Péče o chudé, X. Péče o tělesně nebo duševně vadné nebo nemocné, XI. Opatření proti 
chorobám sociálním, XII. Péče o propuštěné trestance, XIII. Zvláštní zařízení sociálně-zdravotní péče, XIV. 
Organizace a zařízení Československého Červeného kříže, XV. Různá zařízení a organizace péče sociální, 
sociálně zdravotní a humanitní. 
101 Kodymová, Pavla: Domácí tradice sociální práce; In: Matoušek, Oldřich a kol.: Základy sociální práce, 
Portál, Praha 2007, s. 121. 
102 Tamtéž, s. 136-137. 
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Zákon č.221/1924 Sb. o pojištění zaměstnanců pro případ, nemoci, 

invalidity a stáří znamenal pro sociální oblast nesporný průlom, když zavedl 

dělnické sociální pojištění. To bylo od roku 1925 sjednoceno také organizačně. 

Byla zřízena Ústřední sociální pojišťovna (ÚSP), samosprávný veřejnoprávní 

ústav spravující starobní a invalidní pojištění i nemocenské pokladny, nově 

označované jako nemocenské pojišťovny. Měly za úkol evidovat příjmy 

z pojištění a hospodařit s nimi. V Československu existovalo kolem tří set 

pojišťoven a bylo zřejmé, že ÚSP od počátku sehraje důležitou roli v celém 

sociálním systému. Dle zákona měla instituce provádět dozor nad nemocenskými 

pojišťovnami, které byly povinny předkládat jí účetní uzávěrky, přehledy o 

pohybu pojištěnců, o nemocech a úmrtích, o množství vyplacených 

nemocenských dávek, o pojistném a další klíčové dokumenty. ÚSP vydávala 

nařízení týkající se provádění invalidního a starobního pojištění, podílela se na 

novelizacích zákona a na území celé republiky byla vlastně jediným nositelem 

invalidního a starobního pojištění. Rozřazovala pojištěnce, vedla jejich evidenci, 

vyplácela příslušné typy důchodů (invalidní, starobní vdovský, sirotčí atd.) či 

spravovala posudkové lékařské stanice. 103 Počet pojištěnců se měnil v závislosti 

na hospodářském a politickém vývoji. Po prvním roce fungování ÚSP vykazovala 

přes dva miliony pojištěnců, v polovině třicátých let, po odeznění celosvětové 

krize, o celých tři sta tisíc méně.  

Správními orgány ÚSP byly ustanoveny výbor, představenstvo a 

ředitelství.104 V listopadu 1925 ustavilo ministerstvo sociální péče přípravný 

výbor ÚSP, jehož předsedou se stal sociálnědemokratický poslanec a někdejší 

ministr veřejných prací Antonín Hampl. Volba tohoto odborníka na sociální 

otázky nebyla náhodná. Většinu členů výboru a představenstva tvořili sociální 

demokraté, i tehdejší ministr Lev Winter vlastnil stejnou stranickou knížku. 

Sociální demokracie se tak snažila udržet si hegemonii mezi stranami v sociální 

                                                
103 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Ústřední sociální pojišťovna, inventární číslo 792, 
karton 3, Přípravný výbor ÚSP - zápisy o schůzích výboru, představenstva a komisí  1925-1926. 
104 Čtyřicetihlavý výbor se skládal ze zástupců zaměstnavatelů, pojištěnců a odborníků. Pro maximální 
transparentnost tyto osoby jmenovala představenstva nemocenských pojišťoven a vláda. Předsednictvo 
výboru pak určoval prezident republiky. K povinnostem patřilo volit členy představenstva a jejich 
náhradníky, jmenovat členy ředitelství, usnášet se na rozpočtu a výroční zprávě pojišťovny, stanovit odměny 
a renumerace funkcionářům za zvláštní výkony atd.  Představenstvo tvořil předseda a deset členů, volených 
podle stejných pravidel výborem. Mělo zastupovat a spravovat ÚSP ve všech záležitostech, které nebyly 
vyhrazeny jiným orgánům. Za výkonný orgán správy bylo určeno tříčlenné ředitelství, jehož členy měl 
přijímat a propouštět výbor se souhlasem ministra sociální péče. Trojice rozhodovala o všech důležitých 
otázkách běžné agendy a návrzích pro představenstvo. Dozorčím orgánem celé pojišťovny bylo ministerstvo 
sociální péče, jmenovitě sám ministr. 
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politice. Vážná konkurence vyrůstala pouze ve schopném Zenklovi a týmu jeho 

spolupracovníků. 

 Výbor vybíral vhodné kandidáty na ředitele poměrně dlouho. Až na schůzi 

10. června 1926 byla navržena tři jména. PhDr. Petr Zenkl, JUDr. Vladislav 

Klumpar a JUDr. Zikmund Fleischmann.105 Klumpar zastával pozici prvního 

sekretáře vlivného Ústředního svazu československých průmyslníků, Fleischmann 

byl odborový přednosta ministerstva sociální péče. Když v květnu 1935 zemřel, 

nastoupil na místo třetího ředitele dotavadní generální sekretář ÚSP JUDr. Evžen 

Štern. 

Zenkl o prestižní pozici nijak zvlášť neusiloval, byla mu nabídnuta přímo 

Hamplem. Zprvu se uvažovalo spíše o osobě s medicínským vzděláním, ale pro 

Zenkla se během debat vyslovilo hned několik členů výboru. Roli hrály 

zkušenosti i fakt, že ač člen národně socialistické strany, politicky zatím příliš 

nevystupoval.  

Počátkem července 1926 tedy vyměnil kancelář na ministerstvu na 

Palackého náměstí za úřadovnu v budově ÚSP na druhém břehu Vltavy, na 

Smíchově.106   

 Zápisy o schůzích předsednictva výboru z let 1926-1938 dokazují, že 

Zenkl patřil mezi účastníky debat k nejaktivnějším.107 Jako ředitel měl na starosti 

úsek personální otázky, úpravy služebního řádu ÚSP i propagaci pojištění na 

veřejnosti. Zasazoval se především o nové byty pro pojištěnce z řad dělníků. 

V červnu 1928 vyjednával s Prahou o prodeji rozsáhlých pozemků v Dejvicích, na 

Vinohradech, Pankráci a Žižkově za výhodnou cenu, aby zde mohla být co 

nejdříve zahájena výstavba bytových domů. Prosazoval, aby ÚSP uložila své 

jmění do nemovitostí, respektive půjčila potřebný kapitál družstvu či akciové 

společnosti, která by poté stavbu realizovala. Někteří členové výboru oponovali, 

že na tak velké výdaje dosud nebyly finance ÚSP zkonsolidovány, nebo že dělníci 

si vysoké nájmy v nových bytech stejně nebudou moci dovolit. Zenkl však trval 

na tom, že projekt přinese z dlouhodobého hlediska úsporu, a argumentoval často 

                                                
105 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ministerstvo sociální péče I (1918-1938), Obsazování 
funkcí ve správních orgánech ÚSP 1926-1948, karton č. 3176. 
106 Mimo velké zodpovědnosti si výrazně polepšil i po finanční stránce. Základní plat ředitele byl srovnatelný 
s platem ministra vlády. V roce 1935 se pohyboval kolem 70 000 Kč, s ředitelským a osobním přídavkem 
mohl přesahovat až 120 000 Kč. Zenkl značnou část mzdy poskytoval na charitativní účely.    
107 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Ústřední sociální pojišťovna, inventární číslo 792, 
karton 7, Zápisy o schůzích předsednictva ÚSP s presenčními listinami. Léta 1925-1927, 1927-1930, 1930-
1933, 1933-1937, 1937-1940. Srov. 20 let Ústřední sociální pojišťovny v Praze (1926-1946), Svoboda, Český 
Těšín 1947.  
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připomínaným příkladem lidí léčených na tuberkulózu. Z veřejných prostředků 

byly vynakládány velké obnosy na léčbu, které ale z většiny přišly vniveč, když se 

pacient ze zdravotnického zařízení vrátil zpět do svého starého, vlhkého bytu 

plného plísní.108 Zenkl byl v táhlém sporu o výstavbu bytů nakonec úspěšný, ale 

neměl zcela vyhráno. Stěžoval si například, že z postaveného tisíce bytů v Praze 

bylo pouhých dvě stě čtyřicet obýváno dělníky, zatímco okolo 13 000 

podporovaných chudých rodin nadále žilo v hygienicky nevhodných prostorách. 

Setkal se také s uplácením a protekcí během přidělování bytů a případy, kdy se 

nájemné některých bytů po výměně nájemníka skokem zvýšilo na trojnásobek.109    

 V dubnu 1932 byla vypsána soutěž na vybudování plicního sanatoria ve 

Vyšných Hágách na Slovensku. Zenkl patřil mezi zastánce stavby, ačkoliv se 

množily protesty, že je projekt předražený a zatíží okolní krajinu. Podílel se i na 

přípravě koupě lázeňských budov v lázních Velichovky, kde se ostatně 

každoročně rád rekreoval, ve Mšenu, Teplicích nad Bečvou či Kunraticích u 

České Kamenice.   

 Ředitelská funkce v pojišťovně spolu s činností na magistrátu Zenklovi 

umožňovala ovlivňovat sociální politiku republiky, a vedle pomoci konkrétním 

skupinám osob pracovat i na velkých projektech v oblasti sociální péče.   

 Tím nejpozoruhodnějším byl bezpochyby Ústřední sociální ústav hlavního 

města Prahy, neboli Masarykovy domovy v pražské Krči. Zenkl sám označil 

ústav, čítající dvacet čtyři budov na rozloze čtyřiceti hektarů, za své životní dílo. 

Jistěže byl pouze jedním z mnoha, kteří se podepsali na konečné podobě 

architektonicky, společensky i politicky ojedinělého díla za sto šestnáct milionů 

korun, nicméně můžeme jej označit za tvůrce „jejich ideového programu“.  

Motiv byl jasný. V Praze existující ústavy a domovy sociální péče zdaleka 

nemohly pokrýt tehdejší potřeby, a jejich rozptýlení po celé metropoli přinášelo 

vysoké výdaje. Zenkl na základě důkladných propočtů požadoval zřízení jediného 

střediska, v němž by se soustředila péče o přestárlé, kojence, tělesně postižené i 

chudé mladé rodiny. Přesvědčil magistrát o dlouhodobé ekonomické výhodnosti 

Masarykových domovů a jako předseda stavební a dozorčí komise na projekt od 

samého zrodu dohlížel. Podnikl několik studijních cest do zahraničí, především 
                                                
108 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Ústřední sociální pojišťovna, inventární číslo 792, 
karton 7, Zápisy o schůzích předsednictva ÚSP s presenčními listinami. Zápis o 13. poradě předsednictva 
konané dne 13. června 1928. 
109 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany, 
inventární číslo 1062. Zápis ze schůze předsednictva národně socialistické strany konané 6. března 1936, 
karton 33. 
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v západoevropských metropolích si vyměňoval poznatky s kolegy a navštěvoval 

tamní zaopatřovací ústavy.110 Nechtěl však, aby v Praze vznikly jen další z mnoha 

takových. Jeho cílem bylo vytvořit oněm třem tisícovkám „chovanců“, které měly 

Masarykovy domovy postupně zabydlet, skutečný domov. Tomu odpovídalo i 

celkové vzezření areálu. Nejmodernější zařízení, teplá voda, školky, slunné terasy, 

kostelík, řemeslné dílny, pekárny, knihovna, taneční sál, učebny, bazény, 

sportoviště, řeznictví, zahrady a záhony, divadlo, kinosál, v okolí louky, lesy a 

sady rozhodně nepřipomínaly chladnou instituci pro ty nechtěné ve společnosti. 

Masarykovy domovy připomínaly spíše moderní sídliště, město uprostřed přírody. 

Stavba započala v červenci 1926, slavnostní otevření za účasti nejvyšších 

představitelů státy i četných zahraničních delegací proběhlo o dva roky později 

28. října, k 10. výročí vzniku republiky.111 Areál byl do roku 1939 postupně 

rozšiřován a jako sociální ústav sloužil další dvě léta. Poté nahradili sirotky a 

nemocné zranění němečtí vojáci z východní fronty. Wehrmacht Masarykovy 

domovy zabral jako lazaret. Po válce hlavní město Praha jejich výjimečnou 

sociální funkci neobnovila a domovy se změnily v klasické nemocniční zařízení.  

 

 Rok 1929 Petru Zenklovi naložil na bedra další, spíše prestižní povinnost. 

Jako odborník byl na šestileté volební období nominován do sto dvaceti členného 

Zemského zastupitelstva Země České.112  

 Zastupitelstvo dle zákona bylo oprávněno vydávat podrobné předpisy 

k zákonům, projednávaným v Národním shromáždění, a především pečovat o 

širokou škálu záležitostí od dopravy po kulturu, pokud přesahovaly působnost 

jednotlivých obcí a okresů. Zřizovalo nebo podporovalo zřizování škol, nemocnic, 

léčebných a humanitárních ústavů, usnášelo se na vybírání poplatků, příspěvků, 

dávek a naturálních plnění v zemi. Především však připravovalo a projednávalo 
                                                
110 Také do Prahy, která moderním přístupem k sociálním opatřením získala renomé na evropské úrovni, se 
sjížděli věhlasní odborníci v oboru. 2.-4. října 1924 například v metropoli proběhl Mezinárodní sjezd sociální 
politiky pod záštitou prezidenta republiky. Na vrcholné akci vystoupili i zástupci Mezinárodního úřadu práce, 
Mezinárodního sdružení pro zákonnou ochranu dělnictva, Mezinárodní asociace pro boj s nezaměstnaností a 
dalších institucí, které se podílely na vývoji gentského systému.  
111 Zenkl byl na „svoje dílo“ náležitě pyšný a využil každé příležitosti, jak domovy propagovat. Byl podepsán 
pod řadou informačních brožur a článků v odborných časopisech. Více k historii vzniku Masarykových 
domovů viz Mášová, Hana: Masarykovy domovy – velkorysý projekt řešení sociální péče v hlavním městě 
předválečné ČSR, In: Zdravotnické noviny 5.5.2000, s. 8-15. Srov. Zenkl, Petr: Masarykovy domovy – 
sociální ústavy hlavního města Prahy, Praha 1929.  
112 Zákonem č. 125/1927 Sb. o organizaci politické správy došlo ke zrušení župního zřízení, které ostatně 
konkrétně v Čechách nikdy nevstoupilo v život. Zmíněným zákonem se zaváděly zemské správní obvody. 
V každé ze čtyř zemí (Česká, Moravsko-slezská, Slovenská, Podkarpatská) bylo v sídle zemského úřadu 
zřízeno zemské zastupitelstvo (120 členů v Zemi České, 60 v Moravsko-slezské, 54 na Slovensku a 18 na 
Podkarpatské Rusi), jehož dvě třetiny se volily, zbytek jmenovala vláda. Zastupitelstvo ze svého středu 
vybíralo dvanáctičlenný zemský výbor, v čele stál zemský prezident.  
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zemský rozpočet. Vzhledem ke složení zastupitelstva ze třinácti politických stran, 

sedmi českých a šesti německých,113 probíhaly ohledně rozpočtu zpravidla ostré 

debaty. Každý schválený návrh navíc musela posoudit vláda, která měla možnost 

provádět další úpravy či rovnou vracet dokument zastupitelstvu ke opakovanému 

projednání. Nezadržitelně rostoucí schodek zemských financí odkazoval Zemi 

Českou na půjčku od státu.114  

Zastupitelstvo dle potřeby zřizovalo také zemské komise, popřípadě 

subkomise. Jejich povinnosti blíže stanovovaly zvláštní řády. V prvním (1929-

1935) i v druhém zkráceném volebním období (1935-1938) fungovaly komise 

právní, zaměstnanecká, kulturní a školská, živnostenská, technická, zemědělsko-

meliorační a sociální, respektive sociálně-zdravotní.  Petr Zenkl se podílel na 

aktivitách poslední jmenované. V úseku od května 1929 do listopadu 1934 se 

uskutečnilo s velkými prodlevami pouhých deset schůzí komise. Na třech ředitel 

Ústřední sociální pojišťovny chyběl pro nemoc, zahraniční cestu a stranické 

povinnosti. Nicméně pokud byl přítomen, výrazně ovlivňoval průběh jednání. 

Hned na první schůzi komise 3. května 1929 byly díky jeho zásahu uvolněny 

finance ze zemského rozpočtu na rozvoj poraden pro volbu povolání a ústředen 

pro dobrovolnou péči o mládež.115  Na páté schůzi 8. února 1932 se jako první 

bod programu ocitly připomínky k vládnímu nařízení o nucených pracovních 

koloniích a donucovacích pracovnách.116 Zenklovi se nezamlouval termín 

„nucený“ v samotném názvu a poukazoval na nutnost doplnit některá ustanovení, 

aby vládní nařízení o kolonách nemohlo být vykládáno více způsoby. Prosadil 

především dodatek, že novými opatřeními nebude nijak zasahováno do 

pracovních a mzdových sporů dělnictva se zaměstnavateli, které z vlastní 

dlouhodobé praxe považoval za velmi ožehavé, než aby mohly být vměstnány do 

pár paragrafů.  

Požadoval také na území Země České zřídit nové chorobince a noclehárny 

pro osoby bez přístřeší, s příležitostí zaměstnání, aby se zamezilo 

nekontrolovatelnému rozšíření žebroty. Závěry sociální komise byly projednávány 

                                                
113 Ze sto dvaceti zastupitelů nejvíce, devatenáct, náleželo k agrární straně, sedmnáct měli národní socialisté, 
čtrnáct sociální demokraté, po desíti pak komunisté a německá Christlichsoziale Volkspartei.   
114 Více k fungování zastupitelstva viz Jan Paďourek: České zemské zastupitelstvo 1929-1935; In: Archivní 
časopis 4/1991, MVČR, Praha 1991, s. 202-208. 
115 Národní archiv České republiky (NA ČR), Zemské zastupitelstvo, inventární číslo 1051, zápis o I. schůzi 
zemské komise sociální, konané 3. května 1929, karton 61. 
116 Národní archiv České republiky (NA ČR), Zemské zastupitelstvo, inventární číslo 1051, zápis o V. schůzi 
zemské komise sociální, konané 8. února 1932, karton 66. 
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zastupitelstvem, avšak zřídkakdy se v zemském rozpočtu skutečně našly 

prostředky na požadovaná opatření.  

 

 Velká hospodářská krize, která do Československa v plné síle dorazila na 

přelomu let 1931-32, dramaticky rozmnožila zástupy nezaměstnaných a zákonitě 

vyvolala sociální bouře, na nichž nejvíce profitovala Komunistická strana 

Československa, již plně v rukou bolševického křídla, řízeného Kominternou. 

Vyhrocená atmosféra panovala především mezi horníky. Po masových 

demonstracích proti propouštění a snižování mezd na Ostravsku vlna 

nespokojenosti v březnu 1932 zaplavila hnědouhelný revír v severních Čechách. 

Komunisté se šikovně postavili do čela protestů a vlády Františka Udržala a Jana 

Malypetra marně hledaly recepty, jak uklidnit vášně a oživit krvácející 

hospodářství.  

 Problémy se nevyhýbaly ani Praze. Téměř všechny závody musely 

přistoupit k radikálnímu propouštění, nabídka pracovních míst na trhu trvale 

klesala. Z necelých 850 000 obyvatel, které Praha evidovala v roce 1933, mohla 

pětina až čtvrtina spadat mezi nezaměstnané, jak je chápeme dnes.117 Politické 

strany na magistrátu za asistence přidružených družstev a dělnických besed 

pořádaly tzv. akce národní svépomoci. Patřila sem distribuce poukázek na chléb, 

mléko, brambory, mouku či kroupy pro nejchudší rodiny,118 sbírky dřeva a uhlí, 

odvádění malého procenta z platu každého pracujícího na pomoc nezaměstnaným, 

v zimních měsících pak zřízení veřejných ohříváren, nocleháren a vývařoven.119 

 

 Již v říjnu 1930 na půdě magistrátu vznikl Komitét pro pomoc 

nezaměstnaným, koordinační orgán, v němž měly zastoupení všechny městské 

části, sociální úřady i odborové organizace. Zenkl jako předseda Ústředního 

sociálního sboru převzal i vedení Komitétu a kromě toho povýšil do funkce 
                                                
117 Definice nezaměstnanosti se v První republice poněkud lišila od té dnešní. Podle tehdejšího systému byl 
ministerstvem sociální péče za nezaměstnaného považován jen ten, kdo přišel o zaměstnání jakožto právní 
vztah se svým zaměstnavatelem. Pramení z toho i znatelné statistické rozdíly. Centrální evidence 
zaznamenávala pouze ty osoby bez práce, které byly zaregistrovány a přijímaly státní či obecní podporu. 
Například v Praze počátkem roku 1933 hovoří oficiální statistiky pouze o 30 554 nezaměstnaných, zatímco 
skutečný stav mohl být až osmkrát vyšší. Více viz Nečas, Jaromír: Dvacet let sociální péče v Československé 
republice, Praha 1938.     
118 Pro tyto potravinové lístky se vžil pejorativní termín „žebračenky“. Celoplošně byly zavedeny v roce 1931 
a úřady je rozdělovaly mezi občany stupňovitě od 10 Kč týdně pro svobodné, 20 Kč pro ženaté (což zhruba 
odpovídalo průměrnému dennímu výdělku dělníka) a dále podle stavu a počtu dětí v rodině až do maximální 
částky 135 Kč týdně. Nárok naopak neměla značná část mládeže či sezónních dělníků a samozřejmě osoby, 
pobírající jiný druh podpory. Hlavní město muselo postupně upustit od veřejných stravovacích akcí a 
rozdávání obědů a haněné „žebračenky“ zaujaly klíčovou úlohu v sociálním systému.  
119 Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky, 2. díl (1930-1935), Libri, Praha 2002, s. 100.  
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náměstka primátora pro sociální činnost. Úspěch Masarykových domovů 

Zenklovi dodal odvahu pouštět se do mnoha sociálních projektů, jež vyžadovaly 

maximální nasazení a notnou dávku organizačního talentu.  

 V lednu 1932 odmítl na schůzi předsednictva ÚSP požadavek ministerstva 

sociální péče na příspěvek dvou set tisíc korun do speciálního fondu, určeného na 

pomoc nezaměstnaným mladistvým dělníkům. Právem se obával 

administrativních průtahů a navrhoval předat za ÚSP částku rovnou pražské obci, 

aby byla jistota rychlé distribuce prostředků potřebným. Měl plnou důvěru 

v pracovníky pražského Ústředního sociálního sboru, kde působily mimo jiné i 

dvě nadané úřednice, zanedlouho věhlasné političky Růžena Pelantová a Milada 

Horáková.120 

 V březnu 1931 Praha spustila novou podobu pracovních kolon. Již 

v předchozím roce a půl byl tento projekt, určený pro občany, kteří vinou 

věkového, duševního či tělesného handicapu nemohou pracovat na plný úvazek, 

ačkoliv mají vůli a chuť, využíván při výsadbě stromů v městských parcích a 

sadech nebo pouličním úklidu. Hospodářská krize s sebou přinesla zvýšený zájem 

o členství v pracovních kolonách. Díky státním subvencím obec do ledna 1932 

rozšířila kolony až na tisíc osob, které podléhaly stavebnímu odboru magistrátu a 

za dvacetikorunový denní výdělek prováděly nejrůznější nutné práce. Od úklidu 

obecních budov, shrabování sněhu z ulic a čištění kanalizace po technicky 

náročnější terénní úpravy nebo výstavbu cest a chodníků. Něco měly všechny 

pracovní kolony přece společné. Nízkou nebo žádnou odbornou kvalifikaci 

pracovníků a přemrštěné náklady. Kolony znamenaly zátěž pro rozpočet obce, 

protože uložené práce zpravidla vykonaly mnohem dráž, za delší dobu a leckdy 

nekvalitně. V podmínkách hospodářské krize bylo přetěžké nalézt přijatelný 

konsensus. Pracovní kolony nesměly brát práci dělníkům v řádném pracovním 

poměru, měly prospívat rozvoji obce, motivovat nezaměstnané, stimulovat 

                                                
120 Zenkl ve svých vzpomínkách uvádí, že v březnu 1927 požádal primátora, aby mu do Ústředního 
sociálního sboru přidělil schopného právníka. Zanedlouho se v Zenklově kanceláři objevila mladá právnička 
Milada Horáková (1901-1950). Byl potěšen jejím zaujetím pro práci v sociální oblasti, ale varoval před 
extrémní náročností povolání a nikdy nekončícím koloběhem úkolů. Horáková však viděla smysl všeho 
dalšího snažení v pomoci druhým lidem a pustila se do práce v referátu nadací a péče o matku a dítě, kam ji 
Zenkl poslal na zaučení, s maximálním nasazením. Růžena Pelantová (1886-1959) oproti tomu již nějaký čas 
působila jako ředitelka sociální komise Československého červeného kříže. Profesí učitelka měla se sociální 
péčí bohaté zkušenosti již ze studií v USA. Byla vůdčí postavu ženského hnutí, věnovala se zejména 
zaopatřování ruských rodin, prchnuvších do Československa před bolševickou revolucí.  
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pracovní trh a podpořit živnostníky, kteří pro tyto dílčí stavební a rekultivační 

projekty dodávali materiál.121  

Zenkl jako jeden z tvůrců myšlenky kolon i dalších programů na zmírnění 

nezaměstnanosti konzistentně zastával názor, že pouhé vyplácení podpory lidem 

z obecních peněz, aniž by si ji vlastní prací zasloužili, vede k demoralizaci, 

odvyknutí hodnotám práce a mravnímu úpadku.122  Schvaloval jedině podporu 

poskytnutou za protihodnotu poctivé práce. Kolony se nakonec neukázaly jako 

nejvhodnější prostředek. Pro nedostatečnou organizaci a dlouhodobou finanční 

neudržitelnost projekt v Praze skončil v dubnu 1934. Pod neúspěch se velkou 

měrou podepsala i hysterická kampaň, kterou proti pracovním kolonám rozpoutali 

komunisté. Populistická KSČ zpravidla ostře kritizovala všechna sociální 

opatření, která nepocházela z její dílny, ale démonizované pražské pracovní 

kolony si vysloužily vskutku mimořádnou pozornost. Dokonce ještě dlouho po 

únoru 1948 byly kolony, komunistickou propagandou překřtěny na Zenklovy, 

dávány za odstrašující příklad utrpení dělnické třídy v první republice:  

„…vleklá kapitalistická krize se u nás projevila stále větší 

nezaměstnaností, kterou Zenkl řešil návratem ke krumpáči. Smutně proslul tím, že 

se bídě nezaměstnaných dělníků cynicky vysmíval. Nařídil, že nezaměstnaní, 

pobírající podporu 10 Kč týdně, musí pracovat na různých veřejných pracích. Tak 

vznikly „Zenklovy kolony“, jež za hladu a otrokářského pohánění pracovaly na 

úpravě příkopů, svozů, náměstí a ulic. Musily být zlikvidovány, poněvadž 

komunisté dokázali pobouřit širokou pražskou veřejnost proti tomuto otrockému 

ponižování nezaměstnaných dělníků.“123   

Ve skutečnosti Petr Zenkl získal svými zásluhami na poli sociální péče 

sympatie napříč politickým spektrem. Spřízněnou duši nalezl i v prezidentu 

Masarykovi. Zůstávalo otázkou času, kdy Zenkl neodolá vábení a naskočí do 

mocenského výtahu, směřujícího k nejvyšším patrům československé politiky.    

 

 

 

                                                
121 Více o péči o nezaměstnané během hospodářské krize viz Rákosník, Jakub: Odvrácená tvář meziválečné 
prosperity, Karolinum, Praha 2008, s. 289-309. 
122 Věstník hlavního města Prahy ze 4. září 1933 (ročník 40), č.33-36, s. 644. Srov. Zenkl, Petr: O úkolech 
samosprávy v sociální péči, Československá obec samosprávná, Praha 1926. 
123 Krosnář, Josef: Zlaté pražské časy, Svoboda, Praha 1966, s. 56-63. Srov. Purkyňová, Marie: Sociální péče 
dříve a dnes, Ministerstvo práce a sociální péče, Praha 1949. 
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1.4 Mezi národními socialisty 
 

Politologicky zaměřená studie by jistě nevyžadovala tak detailní popis 

aktivit v sociální oblasti, tedy aktivit mimo ryzí politiku, jaký byl prezentován 

v předchozí kapitole. Avšak právě blízkost k lidem, organizační talent, střízlivý 

pohled na věc a snaha efektivně a rychle řešit problémy, bez ohledu na vlastní 

prospěch, Zenkla počátkem třicátých let katapultovaly mezi vycházející hvězdy 

Československé strany národně socialistické (ČSNS). 

Jak bylo zmíněno dříve, Petr Zenkl absolvoval v hierarchii strany jen 

velmi pozvolný vzestup. Partajní třenice považoval za nutné zlo politického 

života, ale od počátků kariéry se jim nevyhnul. Vedle funkce starosty a člena 

Dělnické besedy v Karlíně byl zvolen předsedou karlínské stranické organizace. 

Spolupracoval s redakčním kruhem deníku Česká demokracie124, kam přispívala 

řada jeho přátel včetně bratří Heidlerových, právníka (za tři desetiletí prezidenta 

Advokátní komory) Antonína Kloudy, spisovatele Josefa Záruby-Pfeffermanna či 

publicistů Karla Kovala, Jana Hajšmana, Stanislava Nikolaua a Josefa Sajdla.  

Národní socialisté po vzniku republiky zdaleka nepředstavovali ideově 

jednolitý celek. Strana po celou první polovinu dvacátých let připomínala 

slepenec rozličných táborů, od anarchistů z časopisu Průboj po fašizující 

platformu, které se kvůli absenci ústředního programu přetahovaly o vedoucí vliv. 

Strana navíc dosud vycházela z radikálního protirakouského programu, přijatého 

sjezdem na jaře 1918, který přirozeně neodpovídal novým podmínkám 

samostatného státu.  Na sjezdech v letech 1921, 1924 a 1926 došlo ke schválení 

změny názvu strany, byly vyřešeny personální otázky, oslabeny radikální 

vnitrostranické proudy, a stvrzeno směřování ČSNS dle linie Hradu, především po 

přistoupení politiků okolo Jaroslava Stránského z Národní strany práce a ministra 

zahraničí Edvarda Beneše, který zahájil modernizaci stranických struktur a po 
                                                
124 Josef Václav Klofáč v počátcích hnutí kladl důraz na propagaci v tisku. V těsném závěsu proto začaly 
vycházet čtrnáctideníky Český dělník, České dělnické listy, Probuzení a Vpřed. V prosinci 1899 byly 
sloučeny a 5. ledna 1900 vyšlo první číslo týdeníku Česká demokracie. Periodicita se několikrát měnila dle 
finanční situace vydavatelů, nicméně po většinu období až do 1. dubna 1919, kdy se natrvalo změnila v deník, 
Česká demokracie plnila pulty jednou týdně. Redaktoři se rekrutovali především z Národních listů a dalších 
původně mladočeských tiskovin. Od prosince 1917 skupina „Česká demokracie“ úzce spolupracovala s 
tehdejší národně sociální stranou a anarchokomunisty Bohuslava Vrbenského na vytvoření společného 
politického subjektu s novým programem. Stará strana zanikla k 30. březnu 1918 a tentýž den začal třídenní 
ustavující sjezd Československé strany socialistické. Česká demokracie, už coby jedno z vnitrostranických 
křídel, v dalších měsících požadovala větší vliv na stranický tisk a zastoupení v programové komisi strany. 
Narůstaly ideové rozpory i osobní slovní útoky mezi redakcemi České demokracie a Českého slova. Josefa 
Zárubu-Pfeffermanna a další redaktory strana sama vyloučila, jiní včetně Ferdinanda Heidlera, zastávajícího 
v letech 1919-1920 post ministra obchodu v rudozeleném kabinetu Vlastimila Tusara, řady národních 
socialistů postupně opouštěli sami.   
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řadě rozpracovával programové body. Celistvý program nicméně chyběl až do 

roku 1931.125    

Vedení strany tvořil užší a širší ústřední výkonný výbor, zastupitelstvo a 

sjezd. Složení těchto orgánů se výrazněji nelišilo od ostatních parlamentních stran. 

V užším výboru (předsednictvu) zpravidla figurovali předseda poslaneckého 

klubu strany, političtí tajemníci ústředního sekretariátu a šéfredaktor ústřední 

stranické tiskoviny. V širší podobě ústředního výkonného výboru a v 

zastupitelstvu pak zaplnili místa zástupci jednotlivých stranických žup, institucí a 

přidružených družstevních a zájmových organizací, například Československé 

obce dělnické, Československé obce úřednické, Živnostenské Rady, Ústřední 

školy dělnické či Československé mládeže socialistické126 Ve funkci předsedy 

ústředního výkonného výboru i celé strany byl na každém sjezdu mezi lety 1897-

1938 potvrzen Josef Václav Klofáč, původní profesí novinář. Řídil se vlastní 

intuicí a dobrým odhadem na osoby kolem sebe, v politice rád improvizoval. Pro 

Klofáčova tvůrčího ducha, vřelý vztah k lidem a oblíbenost u voličů žádný 

vrcholný národní socialista neuvažoval, že by ho vyzval na souboj o předsednický 

post. Klofáč sám postupně přenechával politické vedení strany a každodenní 

administrativu mladším členům ústředního výboru a realizoval se jako ideový 

vůdce strany a glorifikovaný „otec zakladatel“.  

Po opadnutí porevolučního nadšení strana čelila úbytku členské základny 

z řad dělníků, živnostníků i úřednického stavu, nedostatku agitačně a organizačně 

schopných pracovníků, sporům mezi křídly či potížím se zakládáním sekretariátů 

na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Nejsilnější postavení měli národní socialisté 

tradičně v Praze, odkud se rekrutovala i většina ústředního výkonného výboru.   

 

Zenkl byl jako zástupce Ústřední školy dělnické od roku 1919 členem 

čtyřicetihlavého širšího ústředního výkonného výboru.127 Poprvé za stranu 

kandidoval ve volbách do obecní samosprávy 15. června 1919, které mu zajistily 

post karlínského starosty. Schůzí výkonného výboru se zúčastňoval nepravidelně, 

takřka pouze v případech, kdy se projednávaly pražské záležitosti. 3. ledna 1920 

například prezentoval resoluci starostů města Prahy, požadující zbrzdění 

                                                
125 Více viz Harna, Josef: Česká strana národně sociální; In: Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v 
českých zemích a Československu v letech 1861–2004, Doplněk, Brno 2005, s. 395-412. 
126 Harna, Josef: Českoslovenští národní socialisté po první světové válce; In: Sborník k dějinám 19. a 20. 
století, sv. 6, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1979 s. 355-373. 
127 Počet členů se záhy rozšířil na šedesát.  
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projednávání zákona o vzniku Velké Prahy na půdě Národního shromáždění. 

Národně socialističtí starostové128 trvali na revizi návrhu zákona, především 

paragrafů, týkajících se centralizace oborů hospodářské správy, systému 

rozdělování dotací městským částem, otázek zásobování, a časových lhůt, 

stanovených pro administrativní nachystání celého projektu. Pro stranu jako celek 

znamenala Velká Praha volební tahák a pozlátko voličům, národně socialističtí 

starostové budoucích pražských městských částí měli s uspěchanými přípravami 

nemalé potíže a často u předsednictva ČSNS, potažmo jejích poslanců a senátorů, 

protestovali.129  

Po volbách do ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy na podzim 

1923 národní socialisté sestavili vůbec nejsilnější radniční klub. V konkurenci 

osmi dalších stran zabrali dvacet dva z celkového sta zastupitelských křesel. Karel 

Baxa nadále setrval v čele Prahy, Zenkl byl předsedou národně socialistické 

frakce. Těšil se důvěře strany, která jej postupně nominovala do mnoha výborů a 

komisí.130  

Do konce 20. let jej plně uspokojovaly stranické aktivity v rámci 

zastupitelstva, které také upřednostňoval před zdlouhavým schůzováním 

výkonného výboru. Často byli spolu s primátorem Baxou coby duumvirát 

nejvyšších funkcionářů strany v Praze zváni na jednání užšího výkonného výboru, 

kde se přijímala všechna závazná rozhodnutí. V září 1927 propukl na jeho půdě 

spor o navrhování členů městské rady a jednotlivých referátů. Zenkl požadoval, 

aby právo navrhovat mělo nikoliv vedení ČSNS, nýbrž radniční klub a obvodní 

důvěrníci strany, neb nejlépe znají osobní a profesní kvality kandidátů. Vydobýt 

naprostou autonomii pro klub se mu dle očekávání nikdy nepodařilo. Národní 

socialisté si na radnici trvale drželi vedení hospodářského, kulturního, školského a 

sociálního referátu a v mnoha případech byli nuceni hlasovat až tak, jak rozhodl 

ústřední výkonný výbor. 

                                                
128 Vedle starosty Prahy Karla Baxy a starosty Karlína Zenkla a byli podepsáni starostové Pichl (Vinohrady), 
Jenšovský (Smíchov), Žípek (Nusle), Klčák (Bubeneč), Jirout (Vysočany), Štípek (Vršovice) a Kostrakievič 
(Žižkov). 
129 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Československá strana národně socialistická (1907-1948), 
inventární číslo 1302. Protokoly ze schůzí předsednictva a širšího výkonného výboru ČSS (1919,1920,1921). 
130 Kromě předsednictví Ústředního sociálního sboru byl na magistrátu členem finanční dozorčí komise, 
osobní komise, konferenční komise volených referentů pro výdejové hospodářství obce, parlamentární 
komise, sociálně zdravotní a dozorčí ústavní komise Masarykových domovů, sociálního ústavu hlavního 
města Prahy či kuratoria ke zlepšování bytových poměrů pro Prahu a okolí. 
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Zajímavý se ukázal politický vývoj po komunálních volbách v září 1931. 

Karel Baxa byl 12. ledna 1932 potřetí zvolen primátorem,131 poměr sil zůstal 

podobný jako v předchozím období,132 až na jednu zásadní výjimku. O sedm 

zastupitelů posílila Komunistická strana Československa a naplno v hlavním 

městě zahájila tažení za získáním sympatií nespokojených dělnických voličů. 

Hospodářská krize a raketový růst nezaměstnanosti k tomu poskytovaly 

nejpříhodnější podmínky. Komunističtí zastupitelé neúnavně kritizovali městskou 

radu, negovali návrhy městských vyhlášek i rozpočtu, osobními diskreditačními 

kampaněmi útočili na radní. Jako vděčné téma kritiky sloužilo členství radních 

v dozorčích radách podniků a jiné placené funkce. Nejsilnější národně 

socialistický klub se pod palbou ocital pochopitelně nejčastěji. Primátoru Baxovi 

komunisté vytýkali předsednictví správní rady České banky a členství správní 

rady továrny na výrobu koberců Klazar, radní Eustach Mölzer, významný 

urbanista, stavitel a mecenáš umění, byl dlouholetým předsedou správní rady 

klíčových Elektrických podniků hlavního města Prahy, radní Václav Štěpánek 

mimo jiné působil jako ředitel akciového pivovaru v Nuslích a předseda Městské 

pojišťovny pražské. Ani Zenkl pro své členství ve správní radě akciové 

společnosti Phillips, nakladatelství Orbis a Československé továrny na vagony na 

černé listině nechyběl. Na „výhody“ spjaté s vagónovým průmyslem vzpomínal 

po letech v pamětech. Zenkl počátkem dvacátých let po dlouhém váhání místo 

přijal, ovšem pouze za předpokladu, že ve správní radě bude hájit zájmy státu, 

bude veškeré záležitosti konzultovat s ministerstvem železnic a především veškeré 

jeho peněžní odměny bude společnost zasílat rovnou na dobročinné účely.  Tak se 

i stalo. Na konci roku berní úřad Zenklovi uložil zaplatit daň z příjmů, která se 

kvůli papírově vysokým příjmům ze správní rady vyšplhala na částku, 

srovnatelnou s jeho celoročním platem. V té době ještě nebyl ředitelem Ústřední 

sociální pojišťovny. Musel si tedy udržet členství dalšího půl roku, aby z příslušné 

odměny vůbec mohl uhradit vyměřenou daň.133  

I tato „honorovaná“ funkce, kterou před lety zastával, komunistickým 

zastupitelům na magistrátu postačila k vytrvalému napadání. Pochopitelně jej 

                                                
131 Náměstky primátora se stal národní demokrat Alois Štůla, sociální demokrat Ferdinand Kellner a zástupce 
Živnostenské strany Otakar Hadrbolec.  
132 V zastupitelstvu zasedlo 23 zástupců národních socialistů, 15 národní demokracie, 14 sociální demokracie, 
13 komunistů, 11 Národní ligy, 6 lidovců, 5 živnostenské strany, 4 agrárníci, 4 zástupci německých stran, 2 
zástupci nájemníků, 2 zástupci židovských stran a 1 z Národní obce fašistické. 
133 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, Společnost pro půjčování vagonů, s. 19-20. 
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atakovali kvůli „žebračenkám“, pracovním kolonám, výpočtům podpory 

v nezaměstnanosti či opatřením ÚSP. Mezi jablka sváru patřily i pro Prahu 

typické nouzové dělnické kolonie.134 Jednalo se o provizorní příbytky bez vody, 

kanalizace a elektřiny, sbité z prken a pokryté lepenkou. Někdy se útočištěm 

nejchudších staly i vyřazené železniční vagony. Z bezpečnostního a hygienického 

hlediska tento typ ubytování nepřicházel v úvahu a Baxa se Zenklem trvali na 

přestěhování obyvatel. Komunisté kolonie zuřivě bránili a pranýřovali národní 

socialisty v městské radě za bezohledný přístup. Sociálním a bytovým otázkám, 

v nichž byl zřejmý názorový střet s Petrem Zenklem, se v pražské KSČ věnovali 

Jožka Jabůrková a budoucí poslanci Josef Krosnář a Anežka-Hodinová Spurná.   

Nelehkým politickým soupeřem byl rovněž JUDr. Václav Vacek, předseda 

radničního klubu KSČ a redaktor Rudého práva. Předválečný primátor Zenkl se 

s poválečným primátorem Vackem v dobách, kdy ještě oba seděli v pražském 

zastupitelstvu, dostával do střetů téměř každou schůzi a vznikl mezi nimi velmi 

rezervovaný, chladný vztah.     

Ve dnech 5. - 6. dubna 1931 v Praze proběhl XII. sjezd Československé 

strany národně socialistické, kde byl schválen a přijat zoufale chybějící komplexní 

politický a hospodářský program českého národního socialismu. Z tzv. Velkého 

programu, jehož iniciátorem byl především Edvard Beneš, strana vycházela 

víceméně až do roku 1947. Sestával ze dvou dokumentů, teoretického pojednání o 

významu a poslání národního socialismu v české podobě, a rozhodujícího akčního 

programu, doplněného o souhrn tezí o postupu strany na komunální úrovni. 

Z Benešova projektu bylo znát liberální chápání politiky (silná úloha státu 

v souladu se svobodou jedince, automatický pocit sounáležitosti jedince se 

společností, nutnost utužování demokratických zásad, důraz na sociální péči, 

kulturu a vzdělání) i cit pro mezinárodní otázky (potřeba začleňování 

Československa do širších struktur).135 10. května 1931 se následně konala 

ustavující schůze ústředního výkonného výboru a Zenkl byl jednomyslně zvolen 

do předsednictva stany.136 Ve funkcích místopředsedů delegáti potvrdili ministry 

Edvarda Beneše a Emila Frankeho, senátora Antonína Kloudu, poslance Aloise 

                                                
134 Vyrostly hned po válce během bytové krize ve Vysočanech, v Michli, ve Strašnicích, Krči nebo na 
Smíchově. Za hospodářské krize sloužily jako nouzové bydlení pro nezaměstnané.  
135 Harna, Josef: Politické programy českého národního socialismu, Historický ústav, Praha 1998, s. 139-184. 
Srov. Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky, Díl 2, Libri, Praha 2002, s. 332-335. 
136 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Československá strana národně socialistická (1907-1948), 
inventární číslo 1302. Protokol ustavující schůze předsednictva ústředního výkon. výboru, 3.6.1931, karton 
39. 
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Tučného a Františku Zemínovou. Ozvala se kritika širšího ústředního výkonného 

výboru coby málo efektivního tělesa, které kvůli počtu osmašedesáti 

plnohodnotných členů a více než třicítce členů s poradním hlasem a náhradníků 

nemohlo schůzovat tak často, jak by mělo. V době hospodářské krize si mnoho 

členů ze všech koutů republiky nemohlo dovolit pravidelné cesty do Prahy a 

nepříznivá finanční kondice ČSNS neumožňovala vyplácení cestovních náhrad.  

Strana zároveň rozhodovala o budoucí orientaci a případných koaličních 

partnerech. Josef Václav Klofáč i celé předsednictvo s obavami hledělo na 

stoupající podporu KSČ. ČSNS se na vládní úrovni rozhodla přimknout k sociální 

demokracii a doporučila totéž i místním organizacím. Konkrétně na pražské 

radnici se zdálo, že zákopy mezi komunisty na jedné a „měšťáckosocialistickým 

blokem“ národních socialistů a sociálních demokratů na druhé straně jsou tak 

hluboké, že žádná forma spolupráce nepřichází v úvahu. Nárůst sudetoněmeckého 

aktivismu a fašistických nálad ve společnosti vedl komunisty na magistrátu 

k otupování ostří. KSČ vyzývala obě socialistické strany k vytvoření koalice, 

„jednotné lidové fronty proti ofenzivě kapitálu“, podobně jako v Brně a 

Bratislavě. Baxa jako primátor a Zenkl jako předseda radničního klubu strany 

však houževnatě udržovali komunisty v opozici a politické izolaci.  

 

Plenární XIII. sjezd ČSNS 30. května - 1. června 1936 nezastihl stranu 

v ideálním rozpoložení. Nesl se dosud ve znamení hodnocení výsledků 

parlamentních voleb, konaných přesně před rokem. Oproti předešlým volbám 

z října 1929 národní socialisté ztratili tři mandáty v poslanecké sněmovně. 

Zaznívaly bouřlivé reakce delegátů, ostrá kritika směřující k vedení, že dostatečně 

nekomunikuje s místními organizacemi, neřídí stranické tiskoviny a neprosazuje 

zájmy strany ve vládní koalici. Vynikající pověst, jíž se v Praze těšil, i nálada 

delegátů prosadit mezi stranickými špičkami novou tvář, napomohly Petru 

Zenklovy ke zvolení místopředsedou ČSNS, vedle ministrů Emila Frankeho a 

Aloise Tučného, poslanců Františky Zemínové, Františka Langera a Emila 

Boleslava Lukáče, jediného Slováka.137  

Zenkl bral prestižní funkci v ČSNS velmi vážně. Požadoval, aby mu byly 

přiděleny mimořádné úkoly, kladoucí vyšší nároky než na jiné členy 

předsednictva. Nabízel kupříkladu vypracovat podrobnou taktiku proti agresivní 
                                                
137 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Československá strana národně socialistická (1907-1948),  
inventární číslo 1302. XIII. sjezd strany 1936, kartony 59, 60. 
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politice agrární strany, která národním socialistům v Praze způsobovala nemalé 

potíže. Zenklovi vadil především agrárnický požadavek na řízený růst cen obilí a 

naopak snížení příspěvků na státní stravovací akce, určené nezaměstnaným. 

Obával se, že napjatá sociální situace vyústí ve stávky a nepokoje, z nichž budou 

pro změnu těžit komunisté na opačném pólu.138  

Sudetoněmecká strana, vítěz parlamentních voleb, zůstávala mimo vládní 

kabinet. Úzce však spolupracovala s agrárníky a ustavil se tak silný blok 

pravicových stran. Národní socialisté se museli vymezit současně vůči agrárníkům 

i komunistům, a hledali spojence napříč politickým spektrem. Zenkl si vydobyl 

místo ve vyjednávacích delegacích ČSNS a pravidelně se účastnil klíčových porad 

s předáky lidové a sociálně demokratické strany. Hovořilo se na nich o vzájemné 

podpoře na obecní úrovni, společných cílech v daňové, hospodářské nebo 

zahraniční politice.139 Zenkl odmítal jakoukoliv spolupráci s komunisty, stejně 

jako k Henleinově Sudetendeutsche Partei, kterou nechápal jako svébytný 

politický subjekt, ale jen za prodlouženou ruku Hitlera v Československu. 

V agrárnících viděl nejvážnější soupeře pro národně socialistickou stranu, 

upozorňoval na jejich pronikání do všech úseků státní správy a přístupnost 

radikálním požadavkům Sudetských Němců. V bytě advokáta a publicisty 

Jaroslava Drábka od roku 1936 probíhaly neformální schůzky osobností 

politického života, kde se dohadovala strategie proti dominanci agrárníků. Vedle 

lidí blízkých národním socialistům, jako byl pedagog Vladimír Krajina, publicista 

Hubert Ripka, právník Prokop Drtina, vydavatel Zdeněk Chytil či diplomat 

Hubert Masařík, se na nich často objevovali představitelé lidové strany Bohumil 

Stašek, František Hála, redaktor Josef Scheinost, profesor práva Adolf Procházka, 

papežský komoří Jan Jiří Rückl a jiní.140 

 Napětí mezi agrárníky a ČSNS se vystupňovalo v prosinci 1935 

v souvislosti s Masarykovou abdikací na prezidentský úřad. Jednání o jeho 

nástupci v rámci koaliční vlády Milana Hodži, v níž bylo zastoupeno šest stran, 

skončilo krachem a odcházejícímu prezidentovi se na stole ocitla ještě demise 

vlády. Na Pražský hrad měl nezadržitelně našlápnuto „korunní princ“ Edvard 

Beneš, kterého agrárníci odmítali. Zamýšleli prezidentskou volbu zkomplikovat a 
                                                
138 Tamtéž, Schůze předsednictva ČSNS společně s poslanci a senátory, 30. září 1936, karton 62. 
139 Zápis ze společné porady zástupců národně socialistické strany a strany sociálně demokratické dne 
12.9.1936; In: Kol. autorů: O úloze bývalé Národně socialistické strany: Sborník statí a článků, Svobodné 
slovo, Praha 1959, s. 206-211.  
140 Pavlát, David: Hubert Ripka – životopis (do roku 1945), rigorózní práce, Ústav českých dějin FF UK, 
Praha 2009, s.72. 
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vysát z ní maximum politického kapitálu. Jednání tří klíčových aktérů, předsedů 

stran Rudolfa Berana, Václava Klofáče a Antonína Hampla ze sociální 

demokracie se rovněž zadrhla. Připadalo v úvahu mnoho variant včetně úřednické 

vlády v čele s vojákem, překlenovací vlády socialistických stran s podporou 

komunistů anebo nejpravděpodobnější socialisticko-lidovecké menšinové 

vedené předsedou lidovců Janem Šrámkem. V ní se kromě ostřílených matadorů 

měla dostat ministerská křesla i na nezprofanované tváře. Hovořilo se o Zenklovi 

na resort školství a Hubertu Ripkovi na zahraničí.141 Řešení, byť ne ideální, jedné 

z nejtěžších krizí předmnichovské republiky, ponechali nezodpovědní politici na 

bedrech nemocného Masaryka. Prezident po úvaze rozhodl nepřijímat Hodžovu 

demisi. Stávající vláda byla doplněna o zástupce živnostenské strany a německých 

křesťanských sociálů a 18. prosince 1935 se uskutečnila prezidentská volba. 

Odpor agrárníků k Benešovi byl zlomen. Ze 440 platných hlasovacích lístků se 

pro tehdejšího ministra zahraničí vyjádřilo 340. 

 Zenklovi opět o vlas uniklo místo ve vládě, ačkoliv vyhrocená situace na 

politické scéně i nálada ve společnosti přála vzestupům osobností jako on. Dosud 

nezasedl ve vládě ani parlamentu, jeho vliv nicméně vytrvale narůstal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141 Klimek, Antonín: Boj o Hrad, II. díl, Panevropa, Praha 1998, s. 453-459. 
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1.5 Slovanství jako politické téma 
 

Petr Zenkl byl vynikajícím pracovníkem na poli komunální politiky. 

Uvědomoval si však, že pro další kariéru a postup mezi vrcholné politické 

představitele musí jeho aktivity přesáhnout úroveň města, potažmo republiky. 

Odpůrci, ale i někteří spolustraníci jej obviňovali z provinčního myšlení a 

neschopnosti vidět politiku v širších mezinárodních souvislostech. Poctivou 

angažovaností na poli spolupráce se slovanskými národy, především 

s Jihoslovany, tato nařčení nejen že vyvracel, ale častými cestami do zahraničí a 

přípravou společných projektů naopak velmi pomáhal utužování diplomatických a 

obchodních stylů.  

Skutečně nadstandardní osobní vztah měl Zenkl k Srbům a Slovincům. 

Během studií na gymnáziu v Táboře se kromě povinné latiny, řečtiny a němčiny 

ze zájmu učil také francouzsky, polsky, srbsky, chorvatsky a seznámil se rovněž 

s lužickou srbštinou.142 Anglický a ruský jazyk si osvojil až na Univerzitě 

Karlově. Díky svému gymnaziálnímu profesorovi češtiny Josefu Vycpálkovi, 

známému filologovi, slavistovi a sběrateli lidové slovesnosti, Zenkl detailně 

studoval Kollárovo učení o slovanské vzájemnosti a jako politik poté usiloval o co 

nejtěsnější spolupráci po politické, hospodářské, vědecké, společenské i kulturní 

stránce.  

Jako univerzitní student pomáhal organizovat pomocné akce pro Srby, 

bojující v balkánských válkách, během první světové války pak ilegálně šířil 

zprávy o Čechoslovácích a Slovincích na italské frontě, kteří se společně vzbouřili 

proti rakouským velitelům a přecházeli hromadně k nepříteli. Jako kantor 

obchodní akademie také kryl před vedením školy žáky, v písemných pracích či 

slohových cvičeních nerozumně oslavující úspěchy ruské armády a oslavující 

zápas utlačovaných Srbů za svobodu.  

 

Po 28. říjnu 1918 okolnosti naopak československo-jihoslovanské 

spolupráci velmi přály. Československo navázalo oficiální diplomatické 

s Jugoslávií, respektive se sjednoceným Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců 

(SHS) dne 9. ledna 1919. V červnu začalo fungovat československé vyslanectví 

v Bělehradu, postupně se otevřely ještě čtyři konzuláty v dalších městech.     
                                                
142 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 21.  
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Československo koordinovalo s SHS také postup na Pařížské mírové 

konferenci. Oba státy se snažily čelit snahám Maďarska o revize hranic, rozšíření 

bolševické revoluce i pokusům Karla I. Habsburského nechat se korunovat 

uherským králem. Zmíněné snahy vystupňovaly 14. srpna 1920 v uzavření 

bilaterální dohody obou států, doplněné do roka ještě česko-rumunskou a 

rumunsko-jugoslávskou bilaterální dohodou. Maďarský tisk posměšně přezdíval 

formujícímu se bloku Prahy, Bělehradu a Bukurešti „Malá dohoda“. Toto 

označení se ustálilo a dohoda se stala pilířem zahraničně politické a vojenské 

spolupráci Československa s jeho balkánskými spojenci.143  

Jugoslávie se ukázala jako nejlogičtější volba mezi slovanskými zeměmi. 

Bulharsko pod vládou německé sasko-koburské dynastie spojenecky tíhlo 

k Německu, polské autoritativní režimy měly s Československem dlouhodobě 

problematické vztahy. Zvláštní kapitolou zůstávalo Rusko, respektive Sovětský 

svaz. Konzervativní „novoslovanství“ v pojetí Karla Kramáře, počítajícího 

s ruským carským dvorem jako jednotící silou pro všechny Slovany, již nepatřilo 

mezi aktuální myšlenkové proudy a Masarykova Praha hledala vztah ke 

Stalinově Moskvě velmi těžko.  

Petr Zenkl byl přesvědčen o výjimečnosti československo-jihoslovanského 

svazku. Nad přátelství či spojenectví mezi státy, které podle něj byly důsledkem 

jejich potřeb, zájmů, požadavků a výhod, stavěl pojem bratrství, jež 

charakterizoval jako stav pramenící z národní vůle a vnitřního citu národa. Něco, 

co nezáleží na době, okolnostech, době, nebezpečí, tužbách a plánech a nemění se 

spolu s politickými režimy. Spojenectví se získávala, ujednávala či kupovala, 

bratrství se v Zenklových úvahách rodilo z citu, vůle a víry národů.144  

Jako expert v sociálních a demografických otázkách pozorně sledoval 

silný populační růst slovanských zemí ve srovnání se zbytkem Evropy, a v mnoha 

svých projevech počítal se slovanstvem do budoucna jako s nejvýznamnější 

složkou mezinárodního společenství. Přejal základní kostru Kollárova učení, 

oproštěného od romantických představ, a převedl teze o literární a kulturní 

vzájemnosti na pole moderní sociální politiky. V roce 1937 představil rozsáhlý 

program prohloubení spolupráce s Jihoslovany. Vedle samozřejmých těsných 

diplomatických styků volal po intenzivnějších výměnných pobytech studentů, 
                                                
143 Více viz Sládek, Zdeněk: Malá dohoda: její hospodář., politické a vojenské komponenty, Karolinum, 
Praha 2000. 
144 Zenkl, Petr: Zpráva o činnosti Československo-jihoslovanské ligy za rok 1936; In: Československo-
jihoslovanská revue roč.VII, Československo-jihoslovanská liga, Praha 1937, s.21. 
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pedagogů, sociálních pracovníků, vzniku společných badatelských center, 

výzkumných ústavů, škol a fakult. Vrchol symbiózy pak spatřoval v založení 

nadnárodního Svazu pro sociální otázky, pečujícího současně v Československu a 

SHS o zdraví, výchovu, vzdělání a vůbec všestranný rozvoj příštích generací, 

podle zásad masarykovské humanity a demokracie. Zmíněné představy se ve své 

době setkaly s nadšeným ohlasem veřejnosti v obou zemích, ačkoliv nepostrádaly 

špetku utopie a politické naivity. Mocenské karty v Evropě byly rozdány jinak a 

slovanstvo namísto progresu prožilo v následujících letech, vyplněných druhou 

světovou válkou, své nejčernější chvíle.    

 Zenkl sdílel dlouhodobé sympatie k Jihoslovanům mimo jiné s 

prezidentem T.G. Masarykem, jenž se těšil vážnosti a úctě na jihu Evropy již 

z dob akademického působení.  Jako hlava státu měl Masaryk mimořádný vliv na 

jugoslávské politiky, často vystupoval coby rádce a smírčí soudce při jejich 

sporech. Kromě sbližování národů ve „vysoké politice“ se zasazoval o každodenní 

kontakty mezi umělci, studenty, sportovci či vědeckými pracovníky z obou 

zemí.145 Počátkem 20. let například na vysokých školách v Československu 

působilo přes 2500 jugoslávských studentů, pro 20 000 Čechoslováků se 

každoročně stával Jadran cílem letní dovolené, Jihoslovanský sokolský svaz, 

ústřední tělovýchovná organizace v SHS, byl vybudován podle československého 

vzoru a probíhaly společné tělovýchovné akce.146  

Z potřeby utužit spojení v kulturní oblasti se zrodila myšlenka tzv. 

Československo-jihoslovanských lig, kulturně osvětových spolků usilujících o 

sblížení obou národů.147 Rozsah aktivit byl velmi široký. Od přednášek, výstav, 

exkurzí, jazykové výuky po zajišťování studijních stipendií, překladů odborných 

prací, krásné literatury i poezie. Jako tiskový orgán sloužila stejnojmenná brožura, 

která se od podzimu 1931 redakčně rozšířila na časopis Československo-

jihoslovanská revue. Vycházel desetkrát ročně v nákladu 4000-5000 výtisků, 

především pro členstvo. Přispívalo do něj mnoho umělců, vysokoškolských 

pedagogů a známých osobností. Z článků zaměřených na vnitřní politické poměry 

a mezinárodní dění byl čitelný provládní názorový „mainstream“. Naopak 

                                                
145 Více viz Paulová, Milada: Tomáš G. Masaryk a Jihoslované, Československo-jihoslovanská liga, Praha 
1938. 
146 Hladký, Ladislav a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi Jihovýchodní Evropy, Historický ústav, Praha 
2010, s. 177-179. Srov. Hrabcová, Jana: Československo-jihoslovanské vztahy 1918-1938, bakalářská práce, 
Historický ústav FF MUNI, Brno 2006, s. 7-25. 
147 Před vznikem Ligy existovala v prvních letech Československa celá řada spolků přátel Jihoslovanů jako 
Družstvo Jugoslavje, Dalmatinska zadruga, Jihoslovanská komise, Jadranská stráž a další.    
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kupříkladu chorvatské autory, kritizující národnostní politiku Bělehradu, redakce 

trvale opomíjela.148  

Československo-jihoslovanská liga (Jugoslovensko-čechoslovačka liga 

v druhé jazykové mutaci) oficiálně vznikla v únoru 1921. 13. dubna téhož roku 

proběhla v prostorách ve Washingtonově ulici ustavující valná hromada místního 

pražského odboru, který byl až do konce 30. let ve srovnání s pobočkami Ligy v 

Brně, Mariboru, Celje, Bělehradu a dalších městech vůbec nejaktivnější. Delegáti 

zvolili prvním předsedou starostu Prahy Karla Baxu, prvním místopředsedou se 

stal Petr Zenkl. Teprve v listopadu 1922 byl svolán republikový sjezd Ligy a v 

čele organizace potvrzen poslanec a ministr za agrární stranu Milan Hodža. Také 

na celostátní úrovni obsadil post místopředsedy Zenkl a lze konstatovat, že 

Československo-jihoslovanskou ligu fakticky řídil, zatímco oba vytížení politici 

jen čas od času docházeli na schůze a účastnili se slavnostních setkání, uvítání 

delegací či koncertů.  

Zenklovi k mnoha aktivitám a povinnostem přibyla další, nikoliv 

bezvýznamná nebo čistě reprezentační. Liga měla podporu politických elit na 

obou stranách, jelikož přinášela zprávy o úspěších a nových projektech, zatímco 

problémy tak často nezmiňovala, osvětovou činností přispívala k informovanosti 

obyvatel o životě a krásách bratrské země, a představovala tak důležitý článek 

celého spojenectví. Lví podíl měla Liga v podepsání deklarace o československo-

jugoslávských kulturních stycích 23. ledna 1930 a účastnila se řady bilaterálních 

jednání.149  

Silné postavení v rámci organizace Zenklovi nechávalo volné ruce 

v rozšiřování zprvu čistě kulturních aktivit i na sociální péči, obor jemu 

nejbližší.150 Navázal blízký kontakt s Veljko Ramadanovićem, ředitel Ústavu 

slepých krále Alexandra v Zemuni, dnes již součásti Bělehradu. Ramadanović 

Zenkla v mnohém inspiroval. Takřka z ničeho vybudoval zařízení, v němž 

chovanci přebývali, studovali a věnovali se praktickým řemeslům. Zároveň zde 

fungovalo vydavatelství a jedinečná tiskárna textů a not ve slepeckém písmu, 

které byly distribuovány do celého světa. Zenkl vydatně pomohl při shánění 

                                                
148 Více k vzniku a obsahu časopisu viz Kolářová, Kateřina: Československo-jihoslovanské revue: 
bibliografie a komentovaná analýza, bakalářská práce, Ústav slavistiky FF MUNI, Brno 2011. 
149 Více k meziválečné činnosti Ligy viz Skoupý, Arnošt: Československo-jihoslovanská liga a její význam v 
kulturních stycích s Jugoslávií 1918–1938, kandidátská práce FF UJEP, Brno 1984. 
150 Více viz Zenkl, Petr: Několik námětů ke slovanské spolupráci na poli soc. péče, Slovanský ústav, Praha 
1938. 
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financí na dva větší ubytovací pavilony.151 V Jugoslávii byl častým hostem. 

Některé přednášky o sociální péči musel pro mimořádný zájem opakovat 

několikrát za sebou, mimoto zaštítil i přednášková turné československých 

národohospodářů a zájezdy vychovatelů a sociálních pracovníků z SHS na studijní 

pobyty do Masarykových domovů. Pro lepší koordinaci zájezdů a výměnu 

nejnovějších poznatků o sociální péči byl založen Svaz československo-

jihoslovanských sociálních spolků a institucí, jenž zvolil Zenkla předsedou 

ústředí. 

Velké zásluhy si počátkem třicátých připsal na zdaru projektu 

Alexandrových kolejí pro jihoslovanské studenty v Praze. Jugoslávská ambasáda 

ve spolupráci s Československo-jihoslovanskou ligou již v roce 1922 zřídila na 

Letenské pláni dřevěnou studentskou ubytovnu, která místo provizoria sloužila 

celých jedenáct let. Když musela být kvůli výstavbě činžovních domů zbourána, 

Zenkl prosadil v radě hlavního města darování stavebních pozemků pro účely 

nové koleje, nejprve v Dejvicích, poté ve Střešovicích. Očekávané náklady se 

vyšplhaly na šest milionů korun, bylo třeba zajistit bankovní úvěr a štědré 

sponzory. Zenkl se postaral o obé. Absolvoval desítky schůzek na ministerstvu 

školství, financí, veřejných prací i sociální péče, vedl čilou korespondenci 

s jugoslávskou stranou, především s ministrem školství Albertem Kramerem, 

který v roce 1931 krátce působil v Praze jako velvyslanec. Praha přispěla na 

stavbu půlmilionovým darem, nemalé částky, mající především prestižní význam, 

zaslali T. G. Masaryk a král Alexander I. Klíčové bylo rozhodnutí vlád Františka 

Udržala a Jana Malypetra každoročními subvencemi zaopatřovat chod kolejí. 

Stavební práce započaly krátce po skončení IX. Všesokolského sletu v červenci 

1932, ke slavnostnímu otevření došlo na podzim 1933. Kolej čítala 161 pokojů 

pro studenty, studovny, knihovny, společenské místnosti i prostory pro sportovní 

vyžití. Přechodný domov zde nalezlo přes 170 studentů (v počátku i studentek), 

z toho necelá třetina Čechoslováků a zbytek Jihoslovanů, včetně Rumunů. Kolej 

patřila k viditelným a hojně připomínaným úspěchům kooperace mezi ČSR a SHS 

a po další léta těžila ze svého v mnoha ohledech výjimečného postavení.152  

 

                                                
151 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 17-18. 
152 17. listopadu 1939 po studentských nepokojích například obsadily oddíly SS univerzity a vysokoškolské 
koleje v celém Protektorátu Čechy a Morava. Alexandrova kolej se díky mezinárodnímu statutu jako jediná 
v Praze represivnímu zásahu vyhnula.     
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Pro Zenkla osobně měly úspěchy ve slovanské politice nemalý význam. 

Vydobyl si uznání i mimo komunální rámec a napříště se s ním muselo počítat. 

Během vládní krize na podzim 1932, v době vrcholící hospodářské recese, 

prezident Masaryk kvůli stupňujícím se požadavkům agrární strany na vliv 

v jednotlivých resortech uvažoval o jmenování přechodné úřednické vlády. Zenkl 

figuroval jako vážný kandidát na vedení resortu sociální péče, zdravotnictví, 

školství, dokonce klíčového vnitra. 29. října 1932 nakonec byla jmenována vláda 

široké koalice Jana Malypetra a Zenkl si na vládní angažmá musel ještě počkat. 

V Jugoslávii se nicméně stal vedle Masaryka zřejmě nejznámějším 

československým politikem. Byť stále úředník magistrátu, během cest se těšil 

přijetí náležící nejváženějším státníkům, po příjezdu na nádraží v cílové destinaci 

jej vždy vítaly davy lidí, zástupci místní správy, diplomaté, Sokolové, krajané. 

Absolvoval několik široce medializovaných pobytů v Záhřebu, Lublani, Mariboru 

a především v Bělehradu, kde mu bylo v dubnu 1935 uděleno čestné občanství a 

řád Jihoslovanské koruny I. třídy.153  

Rok 1937 přinesl mnoho změn. Na jaře požádal předseda vlády Milan 

Hodža, který formálně stál v čele Československo-jihoslovanské ligy téměř 

patnáct let, o uvolnění z funkce a ponechal si pouze čestné předsednictví. O 

nástupci panovala široká shoda. Petr Zenkl převzal vedení Ligy 9. května 1937,154 

vedení pražského odboru pak na podzim, když se z veřejného života stáhl 

odstoupivší primátor Karel Baxa.   

Činnost Ligy, stejně jako celý projekt prohlubování československo-

jihoslovanské spolupráce, v napjaté atmosféře konce třicátých let ustupovaly do 

pozadí. V průběhu mnichovských událostí Liga uspořádala velkou manifestaci 

v Dubrovníku a vedla kampaň v tisku na podporu Československa, ačkoliv Malá 

dohoda skomírala a jugoslávská i rumunská vláda zanedlouho vypověděly své 

spojenecké závazky. Význam Československo-jihoslovanské ligy v Praze upadal. 

Pořádala pravidelná úterní setkání, literární a kulturní večery, avšak k větším 

podnikům již postrádala finanční i lidské zdroje. Pracovala v součinnosti 

s osvětově turistickým spolkem Jadranská stráž155, v němž Petr Zenkl od 4. května 

                                                
153 Nové vyznamenání, In: Československo-jihoslovanská revue 5/1935, s. 108. 
154 Beringer, Antonín: Změna ve vedení Československo-jihoslovanské ligy, In: Československo-
jihoslovanská revue 7/1937, s. 49-50. 
155 Jadranská stráž (Jadranska straža) vznikla v roce 1922 ve Splitu. První česká sekce se zformovala v březnu 
1925 v Praze. Jako hlavní program si vytyčila prohlubovat a udržovat zájem Čechoslováků o jihoslovanský 
Jadran. Vydávala časopis o kultuře a turistice Slovanský Jadran, pořádala vlastivědné přednášky a zajišťovala 
pro členy výlety a pobytové zájezdy u moře. V roce 1928 Jadranská stráž spolu s Československo-
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1937 rovněž zastával funkci předsedy. Místopředsedou byl spisovatel Jaroslav 

Kvapil.  

 

Zřízení Protektorátu Čechy a Morava a především počátek druhé světové 

války paralyzovaly činnost obou organizací. Gestapo konfiskovalo veškerý 

majetek a pozatýkalo čelní funkcionáře. Liga zanikla i na jugoslávské straně a 

v roce 1945 nebylo její obnovení povoleno kvůli „reakčnímu zaměření“ a spojení 

s monarchií. Ani v poválečném Československu neměla činnost Československo-

jihoslovanské ligy pokračovat. Nejvyšší místa rozhodla o vzniku nového subjektu, 

Společnosti přátel Jugoslávie, orientované silně prosovětsky. Pro vývoj slovanstva 

v duchu masarykovského humanismu, jak jej po dvě desetiletí viděl Petr Zenkl, 

nebylo v nastalých podmínkách přirozeně místo. Otěže na poli slovanské 

spolupráce převzal Slovanský výbor, ustavený po I. Všeslovanském sjezdu 

v Moskvě v srpnu 1941.156 Od počátku si v něm hlídali vedoucí úlohu komunisté, 

řízení pokyny sovětského informačního byra Rady lidových komisařů SSSR. V 

Československu po osvobození se 4. září 1945 uskutečnila ustavující schůze 

Slovanského výboru, jehož předsedou byl jednomyslně zvolen historik Zdeněk 

Nejedlý, místopředsedy pak slavista Bohumil Havránek a diplomat Prokop Maxa. 

Svaz nastoupil moskevskou linii a jeho nekomunističtí představitelé neměli sílu 

vzdorovat. Zenkl jako předseda ČSNS se orientoval na výstavbu strany a přípravu 

k parlamentním volbám, nicméně slovanskou otázku zcela neopustil. 25. července 

1945 například vystoupil v Praze na velké demonstraci za připojení území 

Lužických Srbů k Československu. Následoval několikahodinový průvod městem 

za provolávání hesel „ať žijí Lužičtí Srbové“ a „ať žije Stalin“. Sovětský diktátor 

byl první, kdo jakýmkoliv námluvám Čechoslováků s Lužickými Srby rázně 

zamezil.   

 V mnoha projevech a článcích se Zenkl vyjadřoval i k vývoji 

československo-polských vztahů, které však vzhledem k pokračujícímu sporu o 

pohraniční Hlučínsko, Kladsko a Ratibořsko viděl velmi problematicky. Ve vládě 

patřil k rozhodným zastáncům jejich opětovného připojení k Československu, ve 

znamení územních požadavků se nesla Zenklova předvolební jízda po severní 
                                                                                                                                 
jihoslovanskou ligou stály za zrodem cestovní kanceláře, zaměřené na lázeňské a přímořské destinace 
v Jugoslávii. Aby nedocházelo k dublování činnosti s Ligou, Jadranská stráž se omezila výhradně na oblast 
turistiky. V roce 1936 skončilo pro finanční náročnost vydávání samostatného časopisu, Slovanský Jadran 
nadále vycházel jako příloha k Československo-jihoslovanské revue.  
156 Více ke vzniku a vývoji Svazu až po vrcholný poválečný sjezd v Jugoslávii viz Kol. autorů: Slovanský 
sjezd v Bělehradě r. 1946, Orbis, Praha 1947. 
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Moravě i projev v Opavě 5. dubna 1946.157 Jak se jednání s Polskem 

komplikovala a do sporu  vstoupila také sovětská diplomacie, předseda ČSNS 

pragmaticky uznal, že československá strana bude muset v této otázce učinit 

bolestné ústupky, aby dosáhla smíření se svým severním sousedem.    

 

 Během dlouhého působení v exilu Petr Zenkl byl v kontaktu s vůdci 

polské, bulharské, srbské, slovinské, chorvatské i ruské bělogvardějské emigrace, 

především s Alexandrem Kerenským. Politický program slovanské spolupráce, 

postavený na demokratických základech a rovnocenném partnerství, již nebyl 

v podmínkách studené války aktuální. Některé vlastní myšlenky, doplňující starší 

názory T.G. Masaryka ze studií Česká otázka (1895), Nová Evropa (1918) a 

Světová revoluce (1925), shrnul do brožury Tomáš G. Masaryk a idea 

federalizace Evropy a světa.158 Budoucnost slovanských národů po pádu totality 

spatřoval ve světové federaci svobodných národů, s nutným předstupněm ve 

federaci evropské. Aby mohla vzniknout na mírových základech, jsou národy 

povinny zbavit se ultranacionalistických nálad a zapomenout na minulé křivdy. 

Poukazoval na přetrvávající napětí mezi národy Jugoslávie, ale v reakci na stále 

populární separatistický program slovenských exulantů se dotkl i československé 

otázky: „Nebudou-li Češi, Slováci a Podkarpatští Rusíni umět vytvořit 

Čechoslováka, nebudou jednou umět vytvořit ani Evropana.“159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
157 Petr Zenkl pro Horní Slezsko, In: Slezské slovo, 9/1946, s. 3. 
158 Zenkl, Petr: Tomáš G. Masaryk a idea federalizace Evropy a světa, Kruh přátel čs. knihy, Chicago 1953. 
159 Tamtéž, s. 51. 
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1.6 Primátor 
 

 JUDr. Karel Baxa, synovec Karla Havlíčka Borovského, zastával post 

primátora Prahy necelých patnáct let. Za jeho primátorství byly rozšířeny 

inženýrské a komunikační sítě, vybudován Veletržní palác, Městská knihovna, 

ruzyňské letiště, zoologická zahrada v Tróji, obchodní domy, nemocnice a 

samozřejmě Masarykovy domovy. Mnoho významných staveb včetně Pražského 

hradu se dočkalo rekonstrukce, byla dokončena dostavba některých čtvrtí nebo 

zahájena soustavná památková péče o architektonické skvosty hlavního města.160    

 Na jaře 1937 se projevily pracovní vypjetí a vysoký věk. Téměř 

pětasedmdesátiletý Baxa byl 2. dubna ze zdravotních důvodů nucen rezignovat na 

funkci. 27. dubna mimořádná schůze ústředního zastupitelstva hlavního města 

Prahy zvolila novým primátorem do května 1938, kdy končilo řádné funkční 

období, PhDr. Petra Zenkla, který tak přerušil dlouhou řadu právníků a advokátů 

v čele Prahy.  

 Z 99 hlasů obdržel 81. Komunisté spolu s Národní ligou předem avizovali, 

že při absenci druhého kandidáta odevzdají hlasovací lístky prázdné. Vzhledem ke 

zkušenostem a letům na magistrátu se zvolení Zenkla ukázalo jako logický krok, 

který se setkal s uspokojením napříč politickým spektrem i mezi veřejností.161  

 Ke slavnostní instalaci primátora došlo v pátek 14. května 1937 dopoledne. 

Historický vůz, tažený bělouši a doprovázený čestnou stráží, Zenkla dopravil od 

bydliště v Čechově ulici k radnici. Tam byl přivítán náměstky Aloisem Štůlou, 

Ferdinandem Kellnerem a Aloisem Tylínkem a uveden do velké zasedací síně, 

kde zemský prezident JUDr. Josef Sobotka provedl akt primátorské instalace. 

Nejstarší člen zastupitelstva následně zavěsil na šíji nového primátora zlatý 
                                                
160 Více k magistrátní činnosti Karla Baxy viz sborník Dr. Karel Baxa: Primátor měst pražských, Magistrát hl. 
m. Prahy, Praha 1937.  
161 Karel Čapek ve svém sloupku v Lidových novinách 25. dubna 1937 napsal: „Habemus papam, můžeme 
říci my Pražáci, máme novou hlavu obce a jsme spokojeni, že to je někdo, jehož jméno je nám už dlouho 
známo ohlasem nejenom radničním. Dr. Petr Zenkl nám znamená především značný a význačný kus práce 
kulturní; jako pěstitel jazyka českého, jako editor ukázal silný a velmi kladný zájem kulturní. O jeho záslužné 
činnosti komunální by mohli více říci praobyvatelé a domorodci karlínští; jsouce z jiné čtvrti a podléhajíce 
jisté závisti a řevnivosti, která se udržuje mezi obyvateli různých čtvrtí pražských, nebudeme u Karlíňáků plést 
se do jejich chvalořečí na tamního dlouholetého a výtečného místního starostu. Avšak je tu ještě kapitola, 
která jde k srdci všem: je to Zenklova práce sociální, jejímž pomníkem, kterým se rádi a právem chlubíme, 
jsou Masarykovy domovy v Krči, a jejímž neméně výmluvným svědectvím je péče o pražské děti, o které se 
Petr Zenkl postaral způsobem, jenž se blíží vzornosti. Bylo by možno uvést ještě mnoho z činnosti tohoto 
téměř horečně a přitom vytrvale činného muže; ale nyní chceme jenom říci, že vším tím se dobře připravil na 
úřad hlavy naší metropole: není to jen komunální politik, nýbrž také kulturní reprezentant a ochránce 
slabých, jakého naše město potřebuje. A když už si libujeme v novém primátorovi, řekněme i ten poslední 
důvod: že je to krásný a bezvadný džentlmen, kterého budeme rádi vidět jako představitele našeho hlavního 
města při každé příležitosti, které se říká reprezentativní. Tedy: Budiž vítán!“ 
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primátorský řetěz a primátor složil přísahu a přednesl první projev ve funkci. 

Zmínil v něm význam demokratické samosprávy a vyzval k napnutí všech sil na 

udržení a další rozvoj demokratických svobod, které jsou jedinou zárukou 

zdravého vývoje. Připojil kritiku totalitních režimů, které podřizují celý život 

jednotlivce i obcí jednotné šabloně. Uvedl, že správnost cesty demokracie, která 

se nesmí spokojit s pouhou obranou, ale ustavičným vývojem kupředu, je třeba 

dokázat výhradně pracovitostí, poctivostí a spravedlností. Ve druhé části projevu 

nevynechal jemnou kritiku vlády a zákonodárných sborů. Zmínil nutnost lepší 

spolupráce mezi činiteli správy státní a obecní a předpoklad, že pověřené orgány 

budou v dalším období více vycházet vstříc návrhům změn v zákonech, 

pocházejícím z magistrátu. Uzavřel tím, že i s méně dokonalými zákony lze učinit 

mnoho dobrého, je-li dostatek porozumění, dobré vůle a pevné odhodlanosti 

naplnit znění zákona duchem nové doby, aby nejlépe sloužila celku a nikoliv jen 

dílčím stranickým, politickým třídním, stavovským nebo osobním zájmům.162 

Výtka byla určená samozřejmě primárně představitelům agrární strany, s nimiž se 

jako místopředseda ČSNS i člen městské rady dostával do častých kontroverzí.  

  Po schůzi zastupitelstva se Zenkl odebral k hrobu neznámého vojína, kde 

položil pamětní věnec, a odjel na Hradčany vykonat první návštěvu prezidenta 

republiky. Zenklova instalace náramně časově zapadla. Hned následujícího dne 

Praha žila oslavami čtyřicátého výročí činnosti ČSNS a čerstvý primátor na 

vrcholu popularity mohl po boku zakladatele strany Josefa Václava Klofáče 

kynout davům z tribuny. 

 

 Zenklovo první období na špici pražské samosprávy bylo vymezeno 

trváním dvanácti měsíců, do příštích obecních voleb. Na toto období zároveň 

přerušil svou činnost v Ústřední sociální pojišťovně. Vedle mravenčí 

administrativní práce, na níž byl zvyklý z předchozího působení, plnil i 

neradostné povinnosti. 21. září 1937 šel vpředu smutečního průvodu Prahou, 

doprovázejícího rakev zesnulého prezidenta Osvoboditele, zanedlouho si úlohu 

zopakoval při průvodu na památku předchozího primátora Karla Baxy, zesnulý 5. 

ledna 1938.  

 Ve funkci Zenkl všemožně napomáhal rozvoji obce, především z hlediska 

výstavby bytů, kanalizace, reservoárů pitné vody, škol, silničních komunikací či 
                                                
162 Archiv Českého rozhlasu: P. Zenkl: uvedení do úřadu primátora hlavního města Prahy (14. 5. 1937), 
signatura záznamu AF00620/1. 
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zahájení provozu nových linek elektrické dráhy. Dovolil-li to napjatý rozpočet, 

přebíral záštitu nad konáním sportovních a kulturních akcí, podporoval činnost 

kulturních a osvětových institucí, například Kruh přátel českého jazyka, mezi 

jehož zakládající členy patřil.163 

Na magistrátu vyzýval podřízené ke zjednodušení pracovních úkonů, 

k odstranění byrokracie, neúčelných nařízení či duplikování některých agend, 

k lepší součinnosti jednotlivých oddělení a referátů a celkové racionalizaci 

úřadování. Kladl důraz na efektivitu, nezištnost, nestrannost, korektnost a 

objektivitu zaměstnanců obce. Vedoucím úředníkům pak uložil, aby při rozboru 

svých pracovních úseků přihlíželi nejen k úkolům přítomné doby, ale zamýšleli se 

i nad jejich určením a prospěchem v budoucnu. Vyzval je k neustálému 

prohlubování znalostí a vědomostí, pobídl k věcné kritice a reformním návrhům, 

ke zdokonalování systému samosprávy, který dosud v mnohém vycházel z vžitých 

pořádků starého Rakouska.164 Zpřísnil zároveň kontrolu v zaměstnaneckých 

záležitostech. Vysokým úředníkům zrušil některé mimořádné, neodůvodněné 

příjmy, odstranil „nemravné výhody“ části zaměstnanců magistrátu a ušetřené 

prostředky nechal přerozdělit dle pracovní výkonnosti.   

 

 Zenkl si uvědomoval, že z primátorského postu bude lépe slyšet jeho hlas, 

varující před nebezpečím nacismu a Hitlerových agresivních záměrů. Hned 

v srpnu 1937 odjel jako vedoucí československé delegace na návštěvu Paříže, kde 

kromě návštěvy mezinárodní výstavy apeloval na francouzské politiky, aby 

neustupovali stupňujícím se požadavkům Německa. 6. března 1938 pak patřil 

k hlavním řečníkům na manifestaci pražského obyvatelstva, pořádané k výročí 

narození T.G. Masaryka. Před 120 000 posluchači poukázal na hrozby, kterým 

Československá republika čelí směrem od nedemokratických režimů v sousedství, 

nicméně vyjádřil naději, že národ se v duchu Masarykovy filozofie ubrání 

vnějšímu zlu: 

 „…Věříme ve svou demokracii tak pevně, že nepotřebujeme světu 

dokazovat, že je to právě demokracie, která je způsobilá svět vyvésti z dnešních 

                                                
163 Kruh přátel českého jazyka byl založen 25. února 1938 několika jazykovědci, básníky a spisovateli. 
Úkolem organizace bylo „šířit, pěstovat a tříbit smysl pro dobrý, tj. správný a ušlechtilý jazyk“. Bylo 
založeno několik poboček po celé republice, Kruh vydával vlastní sborník i knižnici s odbornými 
jazykovědnými, translatologickými a stylistickými texty. Pořádaly se rovněž časté přednášky z jazykovědy, 
literatury, divadelnictví a příbuzných oborů.  
164 Zenkl, Petr: O spolupráci se zaměstnanci obce; In: Věstník hlavního města Prahy z 1. června 1937 (ročník 
44), č. 22-23, s. 491-493. 
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zmatků. Nám stačí vědomí, že pro československý národ je demokracie jedinou 

zdravou formou státního zřízení, která plně odpovídá naší národní povaze. 

Čechoslovák se nikdy nesmíří s tím, aby vyznával přesvědčení, které mu někdo 

nakomandoval. Věří jenom v to, o čem se může přesvědčit, že je to dobré a 

správné. Proto bude u nás vždy větší počet různých politických a hospodářských 

skupin, které budou navzájem soupeřit o vliv na život ve státě. My bychom prostě 

nesnesli nesvobodu a bezduché poslouchání…“165 Projevu nechybělo odhodlání a 

víra ve výkonnou moc v čele s prezidentem Edvardem Benešem. Jak ukázala další 

léta, tragicky se v odhadu zmýlil. Československo pohltily krátce po sobě dva 

totalitní režimy.    

 

 V květnu 1938 se měly uskutečnit obecní volby. V sobotu 22. května 

v Praze a velkých obcích, 29. května a 12. června v menších obcích po celém 

území republiky. Vzhledem k napjaté mezinárodní situaci a pokračující krizi 

v Sudetech národní socialisté uveřejnili výzvu, aby v těch obcích, kde probíhá 

plodná a bezproblémová koaliční spolupráce, k volbám vůbec nedošlo a dál se 

pokračovalo na základě dohod stran.166 Ohlas byl poměrně široký. Ve 43% obcí, 

v nichž se volební období chýlilo ke konci, byla takto obecní zastupitelstva pouze 

potvrzena či doplněna bez voleb. Nabádání k jednotě a spolupráci, nenarušované 

volbami, rozhodně nepadlo na úrodnou půdu v Praze, kde bylo předloženo dvacet 

kandidátních listin.167   

 Jakmile se přiblížil termín obecních voleb, znovu se naplno roztočila 

soukolí partajní politiky. Agrárníci ve svých tiskových orgánech Večer a Venkov 

napadali ostatní strany, v prvé řadě národní socialisty, kteří jim dlouhodobě 

bránili v lepších volebních výsledcích ve větších městech. Petr Zenkl byl požádán 

o osobní konzultaci u předsedy agrárníků Rudolfa Berana v pražském sídle strany. 

Když se dostavil, přivítal jej místo předsedy generální sekretář Jindřich Žilka a 
                                                
165 Projev primátora Petra Zenkla při manifestaci občanstva; In: Věstník hlavního města Prahy ze 14. března 
1938 (ročník 45), č. 10, s. 209. 
166 21. května 1938 vyhlásila československá vláda po sérii útoků na československé občany a bezpečnostní 
orgány částečnou mobilizaci na ochranu hranic a stanné právo v pohraničí. Konání obecních voleb bylo navíc 
ostatními stranami považováno za politický ústupek vlády řízené agrárníky Sudetendeutsche Partei, která 
téměř s 90% podporou ovládla obecní zastupitelstva v pohraničí.    
167 1. Národní sjednocení, 2. Wahlblock der demokratischen Deutschen, 3. Komunistická strana 
Československa, 4. Československá strana lidová, 5. Sudetendeutsche Partei, 6. Národní strana křesťanská, 7. 
Československá národní demokracie, 8. N8rodní liga, 9. Židovská strana v ČSR, 10. Československý Domov, 
11. Občanský svaz na obranu státu, 12. Odborová jednota republikánských zaměstnanců, 13. Všeodborové 
hnutí československých zaměstnanců v Praze, 14. Národní volební skupina, 15. Národní Obec Fašistická, 16. 
Československá strana národně socialistická, 18. Československá sociálně demokratická strana dělnická, 19. 
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská, 20. Republikánská strana zemědělského a 
malorolnického lidu. 
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vyrukoval s návrhem spojit na magistrátu síly proti sociální demokracii. Agrárníci 

navrhovali vytvořit koalici, jež by při volbách městské rady zcela vytlačila 

sociální demokraty z radničního prezidia, tedy pozice primátora a tří náměstků, i 

zmenšila jejich vliv v komisích a referátech. Výměnou za souhlas s „ozdravnými 

kroky“ se agrárnický tisk měl dát plně do služeb Zenklovy radniční politiky. 

Primátor odmítl a informoval o průběhu schůzky předsedu sociální demokracie 

Hampla. Následky se projevily záhy. Večer a Venkov na Zenkla zacílily silnou 

diskreditační kampaň.168  

V intenzitě „anti-zenklovské“ štvanice je předstihla pouze Národní liga 

Jiřího Stříbrného.169 V bulvárních tiskovinách Pražský list a Expres vyšla před 

volbami sada článků, které znovu vytahovaly Zenklovu činnost na karlínské 

radnici za první světové války a údajné případy zneužití městských financí pro 

soukromé cesty, tedy obvinění, vůči nimž se Zenkl úspěšně bránil již počátkem 

dvacátých let. Objevily se rovněž fabulace o výši platu a odměn za působení 

v zastupitelstvu Země české.170 Vrchol představovala pomluva, že Zenkl donutil 

výhrůžkami primátora Baxu k odstoupení a že jako předseda stranické organizace 

ČSNS na magistrátu šikanoval spolustraníky a před každou schůzí jim nařizoval, 

jak mají hlasovat. Zenkl nepodceňoval závažnost útoku na sebe i stranu 

bezprostředně před volbami a uveřejnil rozhodnou obranu v tisku. Zároveň jako 

opatření na ochranu cti 18. května vyzval Národní radu československou171, 

organizaci těšící se úctě občanů pro mravní kvality a nestrannost, aby provedla 

vlastní šetření a potvrdila či vyvrátila všechna nařčení. Národní rada uveřejnila 

odpověď hned následující den a potvrdila Zenklovi, že během války i po jejím 

                                                
168 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 53. 
169 Stříbrný po vyloučení z Československé strany národně socialistické na brněnském sjezdu v roce 1926 
vystřídal řadu politických subjektů. V květnu 1927 založil stranu Slovanských národních socialistů, pro 
parlamentní volby o dva roky později spojil síly s fašisty Radoly Gajdy do Ligy proti vázaným kandidátkám, 
v dubnu 1930 opět sám založil Národní ligu, která se v roce 1935 společně s dalšími pravicovými subjekty 
spojila v Národní sjednocení. Na jaře 1938 se pro vnitrostranické neshody opět osamostatnil a ve zbývajících 
měsících života První republiky se věnoval kritice politických odpůrců na stránkách bulvárních tiskovin.  
170 Za účast na jedné schůzi zastupitelstva byl vyměřován příspěvek 100 Kč. Zenkl peníze v plné výši trvale 
odváděl Československé straně národně socialistické, za níž byl do sboru nominován.   
171 Národní rada československá patřila mezi významné kulturně-politické instituce, jež zabezpečovaly 
národní zájmy Čechů a Slováků doma i v zahraničí. Spadala pod ni krajanská agenda. Vznikla roku 1918 
reorganizací Národní rady české, fungující od počátku století. Sdružovala zástupce politických stran, 
hospodářských korporací, společenských a kulturních spolků. Vydávala měsíčník Čechoslovák a čtvrtletník 
Naše zahraničí. Činnost vyvíjela i za Protektorátu, definitivně byla rozpuštěna až 9. května 1945.   
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skončení vystupoval neohroženě ve prospěch národa, bez záměrů směřujících k 

vlastnímu obohacení.172  

 Kauza měla zajímavou dohru. Po volbách Stříbrný navštívil Zenkla, za 

hysterickou kampaň se omluvil a nabídl svůj bulvár ke službám magistrátu.  

 

 22. května 1938 v obecních volbách v Praze zvítězila kandidátka 

národních socialistů se Zenklem na prvním místě. Z 554 174 platných hlasů 

získala 142 161. Z ostatních výsledků zaujal pozorovatele především nárůst KSČ, 

které v obecních volbách roku 1931 dalo důvěru 58 731 Pražanů, o sedm let 

později už 89 539 hlasů, což jí vyneslo druhé místo.173 Třetí v pořadí skončili 

sociální demokraté, čtvrté Národní sjednocení.  

Okamžitě byla zahájena složitá povolební vyjednávání. 25. května Petr 

Zenkl referoval o situaci na schůzi předsednictva ČSNS. Zároveň žádal direktivu, 

jak postupovat při obsazování prezidia. Ve hře bylo vytvoření tzv. občanského 

bloku s padesáti čtyřmi zastupiteli (ČSNS měla sedmnáct), který by si mohl činit 

nárok na všechny tři náměstky primátora. Mimo takovou koalici by sice zůstali 

komunisté a Sudetendeutsche Partei, nicméně nechyběl by v ní Stříbrného člověk 

a fašista. Zenkl se obával, že sociální demokraté mohou s komunisty zahájit 

separátní jednání. Doporučil tedy předsednictvu zcela nevylučovat KSČ ze 

spolupráce, ale neujednávat s nimi žádné dohody proti ostatním stranám koalice.  

 Na schůzi ústředního zastupitelstva 20. června 1938 byl Zenkl podruhé 

zvolen primátorem. Obdržel 88 hlasů ze 100, přičemž pro něj tentokrát zvedli 

ruku i komunisté. Chtěli si tak pootevřít dveře k postu prvního náměstka 

magistrátu. Kandidátem byl Bohuslav Vrbenský, podobně jako Jiří Stříbrný 

Zenklův někdejší souputník z ČSNS, který se ve dvacátých letech rozešel se 

stranou kvůli programovým neshodám. Na rozdíl od Stříbrného koketujícího 

s extrémní pravicí zamířil Vrbenský se svými anarchokomunisty pod křídla 

KSČ.174  

Volbu primátora zřejmě provázely nečisté zákulisní hry agrárníků. 

Zastupitelům z živnostenské strany údajně bylo nabízeno 50 000 Kč na osobu, 

nepodpoří-li Zenkla a vyvolají-li obstrukcemi nové hlasování.  
                                                
172 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Političtí pracovníci - Petr Zenkl I. Útoky pražského listu 17. a 18, května 1938 v předvolebním 
boji. 
173 Klátil, František: Republika nad stranami, Melantrich, Praha 1992, s. 223-224. 
174 Jedinou shrnující biografií Vrbenského je době poplatná studie Jiřího Tůmy Bohuslav Vrbenský: O životě 
a díle revolucionáře, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem 1980.  
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Po náročném vyjednávání se koalice shodla na prvním náměstkovi, kterým 

se nestal komunista Vrbenský, ale Josef Jeřábek z Národního sjednocení, které 

skončilo v pražských volbách čtvrté se ziskem téměř 65 000 hlasů, a muselo se 

s ním počítat jako s relevantní politickou silou.175 Druhý náměstkem se stal 

matador magistrátu Dr. Alois Štůla a teprve místo třetího zbylo na Vrbenského.  

Slavnostní instalace primátora proběhla 4. července 1938. V předchozím 

roce akt výhodně zapadl do oslav čtyřicátého výročí národně socialistické strany, i 

tentokrát měl Zenkl štěstí. V červencových dnech Praha hostila X. všesokolský 

slet a znovuzvolený primátor měl díky tomu mnoho příležitostí, jak veřejnosti 

prezentovat úspěchy strany i svého vlastního působení na Staroměstské radnici.176  

 

V průběhu roku 1938 se kleště okolo Československa nezadržitelně 

svíraly. 12. března 1938 proběhlo nenásilné pohlcení Rakouska nacistickým 

Německem, autoritářské Polsko vyvíjelo tlak na převzetí sporného Těšínska, 

Maďarsko číhalo na možnost pohltit značnou část Slovensku a Podkarpatské Rusi. 

Stupňující se požadavky Sudetských Němců a politika appeaseamentu Francie a 

Velké Británie vystavovaly Československo vážnému nebezpečí. Mezi 

Čechoslováky panovala bojovná nálada, probíhaly finanční sbírky na obranu 

republiky. Po částečné mobilizaci armády jednu vyhlásil i primátor Zenkl. 

Vyjednávání vlády Milana Hodži se sudetoněmeckými předáky ani působení 

diplomatické mise britského konzervativního politika lorda Waltera Runcimana 

nepřinesla posun.177 

15. září britský ministerský předseda Neville Chamberlain jednal s říšským 

kancléřem Adolfem Hitlerem v Berchtesgadenu. Hitler požadoval odstoupení těch 

československých okresů, kde tvořili Němci více než polovinu obyvatelstva. 

Británie i Francie tyto tzv. berchtesgadenské požadavky podpořily a o čtyři dny 

později zaslaly do Prahy nótu, kterou však vládní kabinet i prezident Beneš 

odmítli. 21. září však následovalo ultimatum britského a francouzského 

velvyslance, které jasně deklarovalo, že v případě války bude Československo 

považováno za jejího viníka a spojenecké smlouvy neplatí. Hodžova vláda po 

                                                
175 V posledních parlamentních volbách v květnu 1935 Národní sjednocení ziskem přes 5,5% hlasů dosáhlo 
na sedmnáct křesel v poslanecké sněmovně a devět v senátu.  
176 Více k Zenklově účasti na X. všesokolském sletu viz Pávová, Michaela: PhDr. Petr Zenkl. Komunální 
politik (do roku 1945), s. 103-105. 
177 Tzv. Runcimanova mise zprostředkovávala od 3. srpna 1938 do 16. září 1938 jednání československé 
vlády se Seudetendeutsche Partei v duchu ústupkové, usmiřovací politiky vlády Nevilla Chamberlaina. Jejím 
cílem bylo donutit Prahu k maximálním ústupkům v otázce odstoupení pohraničí.   
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dohodě s prezidentem usoudila, že na podmínky okamžitě přistoupí bez 

projednávání v parlamentu, načež ještě týž večer odstoupila. Sdělení vyvolalo 

v Československu vlnu odporu, masivní demonstrace a nebývalé napětí na 

vnitropolitické scéně.178 Ještě před podáním demise Milan Hodža přes 

prostředníky požádal Petra Zenkla, aby přednesl v rozhlase projev, uklidňující 

pražské občanstvo. Tím se primátor de facto ocitl přímo v ohnisku dramatických 

podzimních událostí, jež měly pro demokratické Československo tak fatální 

důsledky.179 Dlouhodobě patřil k ostrým kritikům agrárnické politiky a Hodžovo 

naléhání v něm vzbudilo dojem, že ministři i premiér, byť odstupující, snaží se 

vyvázat z odpovědnosti za nastalý stav. Namítal tedy, že není kompetentní ve 

vládních záležitostech a že není detailně seznámen se situací. Hodža 

argumentoval, že jde rovněž o přání prezidenta a službu nové celonárodní vládě, 

která bude v nejbližších hodinách jmenována. Zenkl se podvolil a narychlo sepsal 

projev, který 22. září dopoledne vzrušeným hlasem přečetl na radiových vlnách. 

Vyzval ke klidu a zdržení se provokací vůči Němcům, neb na ty nacisté čekali, 

aby mohli vystupňovat svůj tlak. Zároveň ubezpečil, že nastupující kabinet, o 

jehož složení sám neměl informace, pevně vytrvá na obraně republiky. 

 

 V noci na 22. září živelně vznikl Výbor na obranu republiky, neoficiální 

orgán složený z poslanců Národního shromáždění a jiných osobností politického 

života, včetně Zenkla, které ústupky důrazně odmítaly. Předsedou výboru byl 

zvolen národní demokrat Ladislav Rašín, syn někdejšího ministra financí. 

Vrcholem protestů se stala 22. září manifestace u pražského Rudolfina, sídla 

parlamentu, s více jak 200 000 účastníky. V projevech, které kromě Rašína a 

Zenkla přednesl i předseda KSČ Klement Gottwald, zazněla kritika stranického 

politikaření a především požadavky na svolání parlamentu, odmítnutí ultimata a 

jmenování úřednické vlády.  

S posledním požadavkem se Petr Zenkl zcela neztotožňoval. Nestranický 

kabinet, složený z odborníků či vojáků, považoval za polovičaté řešení. Preferoval 

vládu, opírající se o podporu politických stran, nicméně fungujících na poněkud 

jiném základě než v uplynulých letech. Mnohokrát si v projevech stěžoval na 

                                                
178 Podrobněji k dění zářijových dní roku 1938 viz Filípek, Jan: Hra o Československo, Grégr a syn, Praha 
2001. Srov. Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky, 3. díl (1936-1938), Libri, Praha 2003.  
179 Zenkl věnuje roku 1938 značnou část svých vzpomínek viz Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: 
Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových studií, Olomouc 1998, Pád Hodžovy vlády, ve 
vládách generála Syrového, s. 34-53. 
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partaje řízené úzkým okruhem osob a skryté síly, které ovlivňují politiku ve 

prospěch kapitálu a nátlakových skupin, naprosto ignorujíce ideje, program a vůli 

voličů. Nebránil se proto myšlence zjednodušení politického života, která 

v pomnichovském období dosáhla realizace, byť v poněkud jiném významu. Již 

od počátku roku 1938 za ČSNS intenzivně jednal s předáky sociální demokracie o 

vytvoření jednotné socialistické strany, lépe se bránící nárůstu podpory KSČ mezi 

dělnictvem. Silný nekomunistický levicový subjekt by i na parlamentní půdě měl 

větší naději na prosazení svých zájmů. Vybízel, aby se ve prospěch „očištění“ a 

„usnadnění“ československé politiky spojovaly a integrovaly také ostatní subjekty 

na středu a pravici spektra.180 Stranický systém umožňoval, aby se v Národním 

shromáždění po každých volbách objevili zástupci čtrnácti až šestnácti 

uskupení.181 Takové podmínky podle Zenkla nahrávaly podvratným silám, jež 

využívaly výhod demokratického zřízení k jeho soustavnému vnitřnímu 

rozkládání. Završením tohoto procesu se staly zářijové dny roku 1938. Zenkl 

věřil, že nastalý stav mají na svědomí vnější i vnitřní nepřátelé republiky, a 

nehovořil pouze o Sudetendeutsche Partei.  

21. září 1938 na jednání předsednictva ČSNS bez obalu prohlásil: 

„Vykrvácíme. Jde jen o to, zdali vykrvácíme před tím nebo v necti. Garancie 

nemají ceny. Ministerský předseda (Hodža) musí otevřeně říci, že nás neprodávali 

jen zahraniční nepřátelé, nýbrž i nepřátelé domácí.“ 182 

 

Zenkl se velmi obával také praktické stránky přijetí ultimata bývalých 

spojenců a odstoupení území Německu. Na základě zpráv z pohraničí 

upozorňoval ministra vnitra Josefa Černého na alarmující nedostatky v plánech 

evakuace a zásobování. Armáda uložila hlavnímu městu opatřit potraviny na šest 

týdnů pro nejméně 600 000 lidí. Magistrát předběžně vyčíslil náklady na 240 

milionů korun.  

                                                
180 Po druhé světové válce, za všeobecného nadšení ze systému vládnutí na bázi Národní fronty, Petr Zenkl 
několikrát uvedl, že se svými přáteli v období Mnichova, kdy „šlo o zajištění míru a budování nových řádů za 
loajální účasti všech stran“, usiloval o celonárodní frontu, v níž by byly zastoupeny skutečně všechny 
politické strany včetně komunistů. Viz Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš:: Mozaika vzpomínek, 
Centrum československých exilových studií, Olomouc 1998, s. 37. Srov. Klátil, František: Republika nad 
stranami, Melantrich, Praha 1992, s. 210-212. 
181 Podle nejpoužívanější typologie italského politologa Giovanni Sartoriho lze v případě První republiky 
hovořit o typu polarizovaném pluralismu. 
182 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany, 
inventární číslo 1062. Zápis ze schůze předsednictva národně socialistické strany konané 21. září 1938, 
karton 62. 
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Po demisi Hodžovy vlády politické elity hledaly během čtvrtka 22. září 

řešení. Vše směřovalo k variantě úřednického kabinetu, hledala se však osobnost 

do jeho čela. Zenkl byl cestou na další jednání předsednictva ČSNS zavolán 

k telefonu a na druhém konci dotázán diplomatem Hugem Vavrečkou, který byl 

zrovna jmenován ministrem propagandy, zda by se ujal sestavení nové vlády a 

zároveň přijal její předsednictví. Zenklovo jméno prý vyplynulo ze schůzky 

předsedů stran jako nejschůdnější. Primátor rovnou odmítl.183 Měl výhrady ke 

způsobu projednávání tak závažné věci a nemohl se zbavit pocitu, že se shání 

nezatížená tvář, těšící se důvěře veřejnosti, jež bude pověřena chlácholit národ a 

přesto pak činit samá bolestná rozhodnutí.      

Zenkl byl následně povolán na Pražský hrad k prezidentu republiky. 

Edvard Beneš vylíčil někdejšímu kolegovi z pedagogického sboru karlínské 

obchodní akademie těžkosti během jednání s předsedy politických stran, a 

víceméně potvrdil primátorovo podezření, že nová vláda, sestavená z generálů a 

vysokých úředníků ministerstev, nebude mít požadovaný všenárodní charakter. 

Domníval se, že jde o skrytý plán rezignovavších členů Hodžova kabinetu, kteří si 

nadále chtěli udržet svůj vliv, a tak do úřednické vlády vysílají své spolehlivé 

zástupce, aby drželi místa, dokud se poměry neuklidní natolik, aby se skuteční 

šéfové znovu mohli navrátit do ministerských pozic. Prezident se ztotožňoval se 

Zenklovými výtkami, nicméně naléhavě jej žádal, aby vládní post přijal. 22. září 

odpoledne byla jmenována vláda generála Jana Syrového. I ten se nelehkého 

úkolu zhostil s krajním odporem, jelikož tušil, že skutečná politická rozhodnutí 

budou nadále činit politici ze zákulisí. Na Zenkla připadl post ministra bez 

portfeje. Nelibě nesl zasahování Hodžových ministrů, kteří se pohodlně zbavili 

úřední odpovědnosti, nikoliv však vlivu, do činnosti Syrového vlády i fakt, že 

zasedání vlády se zúčastnili pouze někteří ministři a vláda jako celek pouze 

schvalovala záležitosti, již předjednané kdesi v kuloárech a stranických 

sekretariátech, namísto seriózního rozhodování. Hned 25. září Zenkl na protest 

proti této praxi požádal o uvolnění z funkce. Teprve 27. září mu bylo částečně 

vyhověno a pozvánky na jednání vlády byly adresovány všem ministrům.184  

 

                                                
183 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 40. 
184 Doležal, Jiří a Ivanov, Miroslav: Národ ho potřeboval, MoBa, Brno 1994, s. 74.  
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Na dramatických obrátkách nabralo rovněž mezinárodní dění. Adolfu 

Hitlerovi již nepostačovalo československé přijetí požadavků z Berchtesgadenu, 

ale žádal mnohem více, včetně řešení polských a maďarských územních nároků. 

Na jednání s Nevillem Chamberlainem v Bad Godesbergu ve dnech 22. – 24. září 

Hitler předkládal nároky ultimativním tónem, což vyvolalo nechuť Britů k dalším 

rozhovorům. Ministerstvo zahraničních věcí v Praze 23. září obdrželo depeše od 

britské i francouzské vlády, nepřímo oznamující pochopení pro případnou 

mobilizaci armády k obraně hranic. Československo rázně odmítlo tzv. 

godesberské memorandum a tentýž den po desáté večer skutečně mobilizovalo. 

Povolání do zbraně se týkalo 1 250 000 mužů a 36 000 evidovaných motorových 

vozidel. Ozbrojený konflikt v srdci Evropy zdál se neodvratný. Na poslední chvíli 

mu zabránilo britsko-italské diplomatické úsilí o svolání mezinárodní konference 

do Mnichova. Ve čtvrtek 29. září před polednem se do bavorské metropole sjely 

delegace z Francie, Itálie, Maďarska a Velké Británie. Zrekonstruovaný palác na 

Königsplatz, přezdívaný Vůdcova budova (Führerbau), sloužil jako úřadovna 

místních předáků nacistické strany. 29. - 30. září 1938 zde ovšem probíhala tzv. 

Mnichovská konference, jež definitivně odsoudila předválečnou republiku 

k zániku.  

Zástupci Československa, jmenovitě velvyslanec v Berlíně Vojtěch 

Mastný a legační rada ministerstva zahraničí Hubert Masařík, přistáli na 

mnichovském letišti až okolo třetí odpoledne, kde je však nečekaly obvyklé 

ceremonie ani uvítací výbor z ministerstva zahraničí hostitelské země, ale agenti 

Gestapo, kteří je velmi nevybíravě nahnali do policejní dodávky a odvezli do 

omšelého hotelu Regina. S vartujícími esesáky za dveřmi Masařík s Mastným 

čekali dlouhé hodiny v pokojíku pro personál, bez oken, telefonu a jakéhokoliv 

spojení s domovem, na zprávy z Vůdcovy budovy. Teprve v půl druhé v noci byli 

převezeni z hotelu, vpuštěni do jednacího sálu a seznámeni s výsledky, respektive 

s přijetím dohody o osmi paragrafech, dodatku a třech přídavných prohlášeních. 

Dokument nesl podpisy Adolfa Hitlera, Benita Mussoliniho, Nevilla 

Chamberlaina i ministerského předsedy Francie Édouarda Daladiera. 

Československo mělo přijít o 28 680 kilometrů čtverečních území, kde žilo 3 653 

292 obyvatel, zpřetrhala ekonomické vazby, silniční a železniční sítě, připravila 
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českou kotlinu o přirozenou ochranu hor, snížila obranyschopnost republiky na 

minimum a způsobila mnoho rodinných a lidských tragédií.185 

 Masařík s Mastným brzy ráno odletěli do Prahy. V osm hodin již podávali 

o konferenci referát ministru zahraničí Kamilu Kroftovi a poté prezidentu 

Benešovi. V pravé poledne 30. září Syrového kabinet po poradě s prezidentem 

rozhodl přistoupit na mnichovské podmínky a zabránit tak krveprolití. 

Petr Zenkl ovšem v tu dobu již nebyl jeho součástí a zmíněné schůze se 

neúčastnil, ačkoliv komunistická propaganda po léta tvrdila opak. Již předchozího 

večera, kdy v Mnichově vrcholila konference čtyř velmocí, primátor urgoval 

Syrového, aby neprodleně svolal schůzi vlády za účelem podání demise, kterou 

v nastalých podmínkách považoval za jediné přijatelné řešení. Pokud nemohlo 

rozhodovat Národní shromáždění, měla být jmenována vláda nová, v níž by 

zasedli především předsedové politických stran. Iniciativa však nepadla na 

úrodnou půdu. Zenkl tedy ještě před půlnocí 29. září sepsal text vlastní demise a 

odeslal ji na Hrad. Nedošlo k tomu, v co zřejmě doufal, tedy že jeho příkladu 

budou následovat také ostatní ministři a vláda se nakonec rozpadne. Stal se velmi 

kritickým i ke generálu Syrovému, v němž spatřoval velikášství, vypočítavost, 

přehnanou servilnost k agrárníkům, ctižádost a, jak se ukázalo záhy, také 

prezidentské ambice. Zenklova demise do rukou Edvarda Beneše nikdy 

nedoputovala, ztratila se ve víru událostí 30. září.  

 

Zenkl se odpoledne 30. září účastnil schůzky Výboru na obranu republiky 

na Hradě, kde spolu s ostatními rozhodnými odpůrci kapitulace neléhali na 

Beneše, aby se proti výsledkům Mnichovské konference postavil a požádal o 

pomoc Společnost národů. Hlava státu však rezignovala. Výbor se poté rozpadl.  

Ač neskrýval rozhořčení z rozhodnutí prezidenta a vlády, Zenkl neopustil tábor 

loajálních Benešových stoupenců. Uvědomoval si, jakým tlakům Beneš čelil. 

Mezi veřejností se mezitím šířila bojovná nálada, jež mohla mít tragické vyústění. 

Uznávané osobnosti byly osloveny, aby rozhlasovými projevy k národu zmírnily 

napětí. Zenkl jako primátor Prahy přirozeně nemohl chybět.186 Ve večerních 

hodinách 30. září Zenklův rozrušený hlas na čtrnáct minut rozezněl radiové vlny: 

                                                
185 Čelovský, Bořivoj: Mnichovská dohoda 1938, Tilia, Ostrava 1999. Srov. Filípek, Jan: Mnichov 1938, hra 
o Československo, Nakladatelství Eduard Grégr, Praha 2001.  
186 Spolu se Zenklem promluvil generál Rudolf Medek, náčelník Československé obce sokolské Miroslav 
Klinger, univerzitní  profesor J.B. Kozák, předseda Národní rady československé Jan Kapras, jednatel 
středočeské župy Orla Václav Plocek, spisovatel Josef Kopta  či agrárnický poslanec Antonín Chloupek.    
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„Všichni věrní synové a dcery československého národa, znovu k vám mluvím 

v dobách těžkých bolestí a velikého zármutku nás všech. Nechci vás konejšit. Není 

bohužel v moci mé ani těch, kteří k vám v tyto dny mluví, aby zmírnili vaši bolest. 

Ale nemáte nikdo práva se domnívat se, že bolest vaše je větší než těch, kteří vás 

nabádají ke klidu. Srdce nás všech jsou stejně těžce zasažena a právě ta stejná 

bolest nás musí bezpodmínečně srazit v jeden jednolitý šik národní, ale šik 

ukázněný, rozvážný a mužně a rozhodně klidný. (…) Vláda ustoupila přesile, aby 

mohla vyvést národ do nových poměrů a uchovat mu víru, že nesmutnější 

přítomnost skrývá v sobě zárodky lepší budoucnosti. Zbaveni spojenců, opuštění 

přáteli, nesmíme se opustit sami. Nic na světě nemůže zmírnit naše utrpení, ale 

nesmíme mu za žádných okolností podlehnout. Mohou nám urvat území, ale 

nemohou nám vzít naši víru v sebe. Nápravou chyb, kterým jsme všichni podléhali 

a zvýšením napětí všech duševních, mravních a fyzických sil, můžeme nahradit 

území i ostatní ztráty novými hodnotami. Učiňme tak ve víře, že se díky naší práci 

a odhodlání vrátí do našich krajů znovu lepší časy. Dejte však pozor, buďte na 

stráži! Naši odpůrci, i když se jim podařilo zasadit nám těžkou ránu, nevzdávají se 

naděje, že československý národ podlehne bolesti a skepsi, a oni by tak mohli 

dokonat dílo jeho úplné zhouby. S krvácejícím srdcem a stisknutými rty usilujme o 

zachování kázně a pořádku. Československý národ nesmí zahynout! Proto vás 

všechny prosíme, láska k vlasti a národu se neprojevuje křikem, ale rozvahou a 

poctivou prací. Postavme se jako nezdolná hráz za naše představitele a především 

vrchního velitele, prezidenta Edvarda Beneše. Neztrácejme rozvahu, není konec 

světa. Snad Evropou se blýská už teď na jiné časy, věřme že lepší.“187 

 Těžko říci, zda Zenklův projev občany uklidnil. Vždyť i on sám hleděl do 

nadcházejících dní s neskrývanou skepsí. Symbolicky se rozloučil 

s demokratickým Československem, které znal a v jistém smyslu dvacet let 

pomáhal budovat. V politice jej čekalo nesmírně obtížné období, typické negací 

všeho minulého a zpochybňováním dosažených úspěchů.  

 

 

 

 

 

                                                
187 Archiv Českého rozhlasu: P. Zenkl: Výzva ke klidu (30. 9. 1938), signatura záznamu AF00201/1. 
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II. CELOSTÁTNÍ POLITIKA 

2.1 Ve druhé republice 

  

 Druhou republikou bývá označováno sto sedmašedesát dní od přijetí 

Mnichovské dohody do příchodu německých okupačních vojsk v březnu 1939. I 

tak relativně krátký čas postačil k tomu, aby z politického života v okleštěném 

Československu, respektive Česko-Slovensku nezůstal kámen na kameni. Petr 

Zenkl nejprve patřil mezi nejaktivnější účastníky porad, schůzí a mezistranických 

vyjednávání, nakonec ovšem také rozšířil zástupy obětí neveselých 

pomnichovských časů.   

 

V sobotu 1. října 1938, první den existence druhé republiky, se Zenkl 

účastnil aktu, symbolickým významem pro národ mnohokrát důležitějšího, než 

veškeré schůze a rokování. Z Litoměřic, obsazovaných Němci, byly na poslední 

chvíli převezeny do Prahy ostatky Karla Hynka Máchy. Velký český básník 

spočinul na Vyšehradském hřbitově.     

Hned poté Zenkl spěchal na schůzi předsednictva ČSNS, kde si nebral 

servítky. Vysvětlil důvody své ministerské demise a označil manévry politických 

stran za nečistou, podlou hru, která se hraje s národem. Obvinil partaje, že se 

nechávají unášet na „ideologické a mamonářské“ vlně, místo aby usilovaly o 

jmenování skutečně „dříčské“ vlády s malým počtem osob. Padl návrh svolat 

jednání předsedů politických stran a přimět je ke zklidnění situace a uchopení 

správy otřesené země plně do rukou.188  

 

 Neděle 2. října byla dnem vpravdě bohatým na události, většinou na ty 

neradostné. Ministr zahraničí Kamil Krofta zaslal depeši do Londýna a Paříže 

s hrubým odhadem nákladů 40 miliard korun na rekonstrukci státu 

v pomnichovských hranicích. Zatímco polské vojsko obsadilo Český Těšín, 

maďarský velvyslanec se dožadoval termínu, kdy československá vláda zahájí 

jednání o odstoupení území, požadovaného Budapeští.189  

                                                
188 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany,  
inventární číslo 1062. Zápis ze schůze předsednictva národně socialistické strany konané 1. října 1938, karton 
62. 
189 Tomášek, Dušan: Deník druhé republiky, Naše vojsko, Praha 1988, s. 26-27. 
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 Zenkl od brzkých ranních hodin úřadoval na magistrátu a radil se s kolegy, 

jak by Praha mohla pomoci proudům vysídlenců, přicházejících do vnitrozemí. 

Tajemník primátora informoval, že jej přišli navštívit dva vysocí armádní 

představitelé, generál Lev Prchala velící 4. armádě na jižní Moravě a plukovník 

generálního štábu Emanuel Moravec. Zenkl neočekávanou návštěvu přijal, aby se 

dozvěděl, že je jediným ministrem vlády, který se těší jejich důvěře, a otevřeně 

dotázán, zda by byl ochoten vést povstání nepokojeného křídla armády proti 

kapitulantským politickým elitám, které osudově selhaly a připustily vyklízení 

pohraničí. Zenkl vojáky informoval, že již dva dny není členem vlády, ale nabídl 

zprostředkovat jim přijetí na Hradě a pozval je zároveň k odpolední schůzce 

několika osobností politického života v primátorském bytě, aby přítomným 

přednesli referát o aktuální vojenské situaci.  

Tentýž den po setmění Zenkl na místě přivítal několik zástupců již 

rozpuštěného Výboru na obranu republiky včetně předsedy Ladislava Rašína, 

legačního radu Huberta Masaříka, vlivného advokáta Zdeňka Chytila, předsedu 

Československé obce legionářské Josefa Patejdla, člena městské správy a starostu 

Dejvic Antonína Kinkala, poslance Klementa Gottwalda a Václava Kopeckého za 

komunisty, Františka Richtera s Jaroslavem Stránským za národní socialisty, 

Jaromír Nečase za sociální demokracii, msgre. Bohumila Staška za lidovou 

stranu, dále zahraničněpolitického komentátora Lidových novin Huberta Ripku a 

spisovatele F.X. Šaldu. Na pozvání dorazili i Moravec s Prchalou. Vyjádřili 

zklamání, že se k nim nepřipojil i náčelník generálního štábu generál Ludvík 

Krejčí, a zároveň zkroušeně konstatovali, že schůzka s prezidentem nepřinesla 

žádný posun. Beneš jen slíbil, že co nevidět odvolá stávající vládu a jmenuje 

novou, která krizovou situaci vyřeší. Byla to už jen labutí píseň, stejně jako plány 

armádního velení, které Prchala poodhalil na schůzce u Zenkla. Nevylučoval 

variantu zajištění ministrů předchozí Hodžovy vlády v nočních hodinách a jejich 

dočasnou internaci, dokud nebude nastolena řádná změna vlády.190 

  Prozradil, že on spolu s generály Lužou, Ingrem, Vojcechovským a 

Votrubou byli ještě 30. září odhodláni s německými jednotkami bojovat navzdory 

rozhodnutí vlády a Hradu. Uvažovali dokonce o vojenském převratu a ustavení 

revoluční vlády národního odporu. Do jejího čela prý chtěli dosadit Zenkla.191 

                                                
190 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 40. 
191 Pernes, Jiří: Až na dno zrady – Emanuel Moravec, Themis, Praha 1997, s. 140-141. 
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Jenže vhodná chvíle pominula a o dva dny později prakticky nebylo o čem jednat. 

Obrněné pevnosti, klíčové pro obranu republiky, zůstaly opuštěné. Na řadě míst 

sice došlo k přestřelkám či k záměrným sabotážím, avšak z celkového hlediska 

tyto známky odporu zůstaly bez efektu.  

Než by se tedy dobrali ke společným závěrům a smysluplným návrhům 

dalšího postupu, opouštěli „spiklenci“ primátorský byt s mnohem větší skepsí a 

obavami z příštích dní. Zenkl zde našel spojence v Hubertu Ripkovi, s nímž se 

znal již řadu let z Československo-jihoslovanské ligy.192 Ripka prosazoval 

sestavení vlády na stejných principech. Vycházel přitom ze svých hlubokých 

znalostí politiky v zemi galského kohouta. Poslední dobou bývaly vlády ve Třetí 

francouzské republice, trpící permanentní ústavní krizí, kombinací resortních a 

státních ministrů, kteří se rekrutovali z předsedů největších koaličních stran. 

Podobné souznění ovšem bylo výjimečné. Mnoho osob, participujících na 

„Zenklově puči“, rozehrávalo vlastní zákulisní hry s cílem vyšplhat se 

v rozvráceném státě do vedoucích funkcí. Různé zvěsti kolovaly například o 

Hubertu Masaříkovi, který v Mnichově přijal ortel čtyř velmocí. Hovořilo se o 

něm jako o budoucím ministru zahraničí. Masařík si nechtěl nechat nominaci 

vyklouznout a údajně se neštítil záludných úskoků a porušování dohod s 

politickými partnery, pokud v tom zrovna spatřoval výhodu. Také činy zástupců 

armády se řadily k těžko předvídatelným. Generál Prchala se netajil úmyslem 

zbavit Beneše moci i za použití násilí, o pomnichovském názorovém veletoči 

plukovníka Moravce netřeba hovořit.   

 

Ačkoliv pražský primátor a místopředseda ČSNS nepatřil k hlavním 

hybatelům událostí, nechystal zradu Edvarda Beneše, ani neusiloval o převzetí 

moci, setkání 2. října vešlo ve známost jako „Zenklův puč“.193 

Fámy o údajném puči v režii nejvýše postaveného úředníka hlavního města 

se rychle šířily. Napomáhali tomu i Zenklovi konkurenti u národních socialistů, 

především Otakar Klapka, jemuž se oklikou donesly informace o konání schůzky, 

kterou poté dezinterpretoval jako Zenklovy intriky proti prezidentovi. Tuto verzi 

                                                
192 Více o činnosti Huberta Ripky za První republiky a počátcích angažovanosti v ČSNS viz Pavlát, David: 
Hubert Ripka do roku 1945, vedoucí diplomové práce Jan Kuklík, Ústav českých dějin FF UK, Praha 2007.  
193 Gebhart, Jan a Kuklík, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XV, Paseka, Praha 1999, s. 90-92. Srov.  
Archiv Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, fond Hubert Ripka, karton 45: P. Drtina-Tzv. Zenklův puč, s. 1-6.   
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neochvějně tlumočil dál, dokonce během rozhovorů s přímým účastníkem JUDr. 

Chytilem.194  

3. října a 4. října Zenkl jednal s Benešem. Opět se vyrojily spekulace, že 

primátor tlačil na hlavu státu, aby mu svěřila předsednictví nového kabinetu. Ve 

skutečnosti žádal prezident, v rozhovoru mezi čtyřma očima a posléze ještě 

telefonicky, aby Zenkl křeslo ve vládě vůbec přijal. Ten stále trval na tom, že tak 

nemůže učinit, dokud nebude splněn slib o jmenování všenárodní vlády, za účasti 

předsedů stran.195 

4. října odpoledne Beneš jmenoval druhou vládu Jana Syrového, v níž 

Zenkl dostal na starosti resort zdravotnictví, tělesné výchovy a sociálních věcí. 

Ministři úřednicko-odborného kabinetu nadále potichu reprezentovali 

předmnichovskou politickou koalici a důležitým rozhodnutím zpravidla 

předcházely schůzky předsedů.196 Slavnostní ceremoniál na Pražském hradě 

proběhl mimo zvyklosti velmi rychle. Prezident přečetl krátký proslov, v němž 

ministrům čerstvého kabinetu poděkoval, že posty přijali v tak těžké době a 

poskytli národu tolik potřebnou mravní oporu. Bez dalších konzultací poté 

přítomné opustil.   

Ministerská rada se odebrala ke své první schůzi do 

malostranského Kolovratského paláce. Zenkl spolu s ministry Černým a 

Feierabendem dostali na starosti doplnění již připraveného vládního prohlášení. 

Po dílčích úpravách byl obsah schválen. Generál Syrový poté některé šokoval, 

jiné nepřekvapil, když přečetl dopis od prezidenta oznamující abdikaci o den 

později.197  Beneš se odebral do sídla v Sezimově Ústí a další vzkazy okruhu 

politických činitelů, kterým důvěřoval, tedy i Zenklovi, předával prostřednictvím 

tajemníka Prokopa Drtiny, jenž za tím účelem přijížděl do hlavního města.198 

Beneš se správně domníval, že kontinent spěje k válečnému konfliktu. V případě 

německé okupace českých zemí byl Beneš připraven zastupovat československou 

věc v zahraničí jako hlava politického a vojenského exilu. Potřeboval však 

                                                
194 Klapka patřil k uznávaným odborníkům na územní samosprávu, podílel se na přípravách Československé 
únorové ústavy z roku 1920- Od roku 1925 byl členem užšího ústředního výkonného výboru ČSNS, od roku 
1929 stranu zastupoval jako poslanec v Národním shromáždění. Vedle blízkého vztahu k předsedovi 
Klofáčovi udržoval rovněž nadstandardní kontakty s politiky agrární strany. Koncem roku 1938 výrazně 
zasáhl do směřování ČSNS a dostával se do častých mocenských střetů se Zenklem. Více viz Pasák, Tomáš: 
Zápasy primátora JUDr. Otakara Klapky, Melantrich, Praha 1991.  
195 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 46. 
196 Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky, 3. díl (1936-1938), Libri, Praha 2003, s. 606. 
197 Feierabend, L.K.: Soumrak československé demokracie, Rozmluvy, Surrey 1986, s. 16-17. 
198 Koutek, Ondřej: Prokop Drtina – Osud československého demokrata, ÚSTR, Praha 2011, s. 53-57. 
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odbojovou síť doma, novou Mafii, schopnou zapojit se po boku svobodných 

evropských národů do boje proti nacismu. S Petrem Zenklem, Miroslavem 

Rašínem, Janem Šrámkem, Antonínem Kloudou, Jaromírem Nečasem a dalšími 

počítal jako s jejími koordinátory a vůdci. Původně zamýšlel bývalý prezident 

odcestovat do exilu až po oslavách 28. října, když byly ale zrušeny, uspíšil svůj 

odlet z Ruzyňského letiště do Velké Británie o šest dní.    

 

Před Syrového vládou stála řada obtížných úkolů, zejména péče o 150 000 

utečenců z odstoupených území. Byl zřízen Ústav pro péči o uprchlíky, který se 

staral o jejich ubytování, stravu a základní životní potřeby, zprostředkovával nové 

zaměstnání a poskytoval finanční a věcné dávky. 

Příval enormního množství lidí do vnitrozemí věstil další zatížení 

hospodářství Česko-Slovenska, které přišlo o 40% průmyslových kapacit, třetinu 

orné půdy, čtvrtinu celkové plochy lesů a důležité silniční a železniční 

komunikace. Začalo se s přípravami na kompletní restrukturalizaci a modernizaci 

hospodářství okleštěného státu. Syrového vláda se stavěla do role garanta sociální 

spravedlnosti, ekonomické rovnováhy a omezení vlivu kapitálu a byrokracie. 

Zamezila přijímání státních zaměstnanců včetně učitelů, vojáků a četníků, 

zaváděla restrikce v provozování obchodů, živností a jiných svobodných 

povolání, nařizovala obcím poskytnout všechny vhodné prostory pro ubytování 

uprchlíků. Díky britskému úvěru kabinet zamýšlel realizaci několika velkých 

stavebních projektů,199 poskytujících tisíce pracovních míst.  

 Naděje na zlepšení situace nezaměstnaných byly vkládány do pracovních 

kolon. Ministr sociální péče v první Syrového vládě Bedřich Horák, sociální 

demokrat, přišel s projektem pracovních útvarů pro nezaměstnané již koncem září. 

Vinou mnichovských událostí záležitost projednávala a schválila až druhá vláda 

11. října 1938 jako nařízení č. 223/1938 Sb. o pracovních útvarech k dočasnému 

hospodářskému zajištění nezaměstnaných osob a k využití jejich pracovní 

schopnosti pro všeobecně prospěšné úkoly. Zenkl patřil k odpůrcům těchto útvarů 

a odmítal jejich srovnávání s pracovními kolonami z počátku třicátých let. 

Příslušné okresní úřady do pracovních útvarů povolávaly všechny registrované 

nezaměstnané mezi osmnácti a pětapadesáti let, přičemž za neuposlechnutí 

povolávacího rozkazu dotyčný nejen že ztrácel nárok na jakoukoliv podporu v 
                                                
199 Stavba vodního koridoru Odra-Dunaj, přes 900 kilometrů dlouhé dálnice spojující Prahu s Brnem, 
Prešovem a podkarpatoruským Chustem a další. 
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nezaměstnanosti ze státních prostředků, ale mohl být navíc „odměněn“ až 

půlročním trestem vězení. Mimo hrazené stravy a ubytování v pracovních 

táborech dosahoval denní plat za práci, jež se pohybovala okolo osmačtyřiceti 

hodin týdně, výše 1,50 – 2,50 Kč a byl doplněn o vyživovací příspěvek pro 

rodinu. Pracovní útvary byly organizovány podle zásah branné moci, nejvyšší 

organizační jednotku představoval pracovní prapor, sdružující několik pracovních 

rot. Pomáhaly při stavbě a údržbě silnic a železnic, v zemědělství, odklízení 

živelných pohrom a podobně.200 První pracovní tábory fungovaly od konce října 

na Zlínsku a na předměstí Prahy, záhy přibyly další v Brně, Klatovech nebo 

Českých Budějovicích. Do února 1939 existovalo celkem devatenáct táborů o 

dvaasedmdesáti pracovních rotách, v nichž bylo zaměstnáno 12 000 lidí.201     

 

Zenkl považoval pracovní útvary za asociální, vykořisťovatelská zařízení. 

Ačkoliv z jejich činnosti mohly pražské obci plynout hmotné výhody, zasadil se o 

to, že hlavní město pracovní tábory a útvary nikdy nezavedlo. Paradoxně to byl 

primátor, koho po válce komunisté v tisku obviňovali, že stál za zrodem „českých 

koncentráků“ a dalších opatření, namířených proti dělníkům a československému 

lidu. Rudé právo například Zenkla napadlo, že 28. října 1938 v ministerské radě 

hlasoval pro spolupráci československé policie s Gestapo, na jehož základě bylo 

mnoho nevinných osob posláno na smrt do Říše. Ve skutečnosti šlo o 

odsouhlasení zmocnění ministra vnitra Jana Černého, aby vešel ve styk s 

německou policií a jednal o možnostech výměny informací a vězňů, což mezi 

dvěma státy nebylo nijak nezvyklé.   

Právo lidu Zenkla obviňovalo, že nařídil, aby se ve školách sundávaly 

obrazy T.G. Masaryka a Edvarda Beneše. Podobizny obou prezidentů naopak 

visely ve všech úřadech, dokud oběžník ministerstva školství bezprostředně před 

prezidentskou volbou 30. listopadu 1938 nenařídil vyvěšování státních znaků 

namísto prezidentského portrétu. Členové vlády oběžník nepodepisovali, navíc 

bylo stanoveno, aby Masarykovy a Benešovy obrazy nebyly ničeny, ale 

uschovány. Vyhlášku o definitivním odstraňování podobizen vydala až Beranova 

vláda 23. prosince 1938, tedy bez Zenklovy účasti. Redakce Práva lidu ovšem 

                                                
200 Průcha, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 1.díl (1918-1945), 
Doplněk, Brno 2004, s. 445. 
201 Mates, Pavel: Mezi Mnichovem a Berlínem. Státoprávní problémy druhé republiky, MUNI, Brno 1992, s. 
40- 41. 
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vypustila záměrnou dezinformaci s cílem Zenkla poškodit, když zmíněnou 

vyhlášku otisklo a přidalo na ní jeho zfalšovaný podpis.  

 

Pražský primátor měl v říjnových dnech velmi napilno především 

v Československé straně národně socialistické. Tendence ke zjednodušení 

politického života a „násilné zásahy do organizační sítě československého 

stranictví“, jak Zenkl nazval snahy agrárníků o vytvoření jediné všenárodní 

strany, se projevily v intenzivních jednáních, jejichž výsledek se měnil doslova 

každým dnem. Nikdo nechtěl zůstat pozadu, všechny strany se snažily uchovat si i 

v nových podmínkách svůj vliv. ČSNS si jako umírněná středová strana mohla 

zachovat dobrý vyjednávací potenciál, ovšem v kritickém okamžiku se namísto 

jednoty projevily vážné vnitřní rozpory.202  

11. října 1938 adresoval Svaz československé národně socialistické 

mládeže memorandum předsednictvu, v němž požadoval, aby nemocný Josef 

Václav Klofáč nadále zastával pouze funkci čestného předsedy a stranu vedlo 

čtyřčlenné direktorium ve složení Zenkl, Klapka, Langer a Šalda, které by 

neprodleně zahájilo jednání o vzájemném splynutí se sociální demokracií. 

V Zenklových očích se možnost jevila jako nejschůdnější a již dříve v tomto 

směru rokoval s předsedou Antonínem Hamplem, zřejmě bez vědomí zbytku 

vedení ČSNS. Lidé jako Otakar Klapka a Emil Franke však měli názorově 

mnohem blíže k agrárníkům a vedli s nimi tajná paralelní jednání. Hampl se o tom 

dozvěděl a z obavy, že národní socialisté spolu s agrárníky se domluví na 

společné straně a sociální demokraté budou nakonec postaveni před hotovou věc a 

odsunuti mimo, porušil dohody se Zenklovým křídlem, tvořeným ještě Josefem 

Patejdlem, Františkou Zemínovou, Ferdinandem Richterem či J.B. Kozákem, a 

11. října oznámil transformaci svojí strany v Národní stranu práce. Když národní 

socialisté protestovali a žádali, aby bylo sociálnědemokratické prohlášení staženo 

a nahrazeno prohlášením společným, sociální demokraté je odmítli, ale vybídli, že 

se mohou ke vznikajícímu jednostrannému projektu přidat.203    

O dva dny později se pokusili zapojit komunisté. Poslanci KSČ Václav 

Kopecký a Rudolf Slánský oslovili generálního tajemníka ČSNS Karla Moudrého, 

                                                
202 Více k Československé straně národně socialistické v pomnichovském období viz Harna, Josef: Českoslo- 
venští národní socialisté v mnichovské krizi, In: Československý časopis historický, 1/1974, Academia, Praha 
1974, s. 57-79. Srov. Rataj, Jan a kol.: Z Druhé republiky, 1. díl, Historický ústav Armády České republiky – 
Památník odboje, Praha 1993, s. 107-110. 
203 Klátil, František: Republika nad stranami, Melantrich, Praha 1992, s. 211-212. 
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také s návrhem na vytvoření jedné socialistické strany. Bez většího překvapení 

byli odmítnuti. Činnost KSČ ve druhé republice měla být na nátlak Německa co 

nejdříve regulována na minimum a ostatní strany nemínily nepopulárnímu soupeři 

nabízet pomocnou ruku. 20. října 1938 vláda zastavila činnost KSČ v Čechách a 

v prosinci ji rozpustila.204  

 

18. října 1938 se sešlo předsednictvo ČSNS a určilo čtyřčlenný výbor, 

tvořený Zenklem, Klapkou, Frankem a Langerem, který měl vyjednávat o 

slučování stran a navenek ukázat, že jsou národní socialisté jednotní. Jenže nebyli. 

I ze schůze ústředního výkonného výboru ČSNS 31. října nevyplynulo jediné 

řešení, o němž by panovala široká shoda, ale rovnou několik možných alternativ 

dalšího vývoje strany – sloučení napravo, sloučení nalevo a samostatná existence, 

která by však zanedlouho byla úředně znemožněna. Část vedení včetně Zenkla se 

navíc přikláněla k patrně nejsložitější, ale mravně nejschůdnější cestě založit 

zbrusu nové Hnutí národní spolupráce a obrody. Zenkl prohlásil: „Musíme 

zanechat veškerého romantismu, abychom nebyli předstiženi vývojem věci…“205 

Pragmaticky si uvědomoval, že „Benešova partaj“ se hned po komunistech dočká 

restrikcí a úřední šikany. Na druhou stranu odmítal popřít dvacet let svého 

stranického přesvědčení a pohodlně vklouznout pod ochranná křídla agrárníků. 

ČSNS v dosavadní formě byl připraven obětovat, nikoliv však zásady, které 

prosazovala. Chtěl je přenést do Hnutí národní obrody a spolupráce,  stojícího  na 

středu politického spektra jako protiváha velkého levicového a pravicového 

subjektu. Narychlo se začalo s vypracováním programu Hnutí a hledáním 

možných spojenců. Výběr byl už dosti zúžený, v úvahu připadali především 

lidovci. Počátkem listopadu se Zenkl spolu s Hubertem Ripkou několikrát sešli 

s Františkem Hálou, zastupujícího předsedu Československé strany lidové Jana 

Šrámka. K dohodě ovšem nedošlo. Lidovci samotní procházeli vnitřními otřesy, 

směřovali spíše napravo k agrárníkům a Šrámek již měl velmi slabou podporu na 

to, aby mohl spojení s ČSNS prosadit.206     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Na poradě důvěrníků, ústředních organizací a představitelů poslaneckého a 

senátorského klubu ČSNS 8. listopadu 1938 Zenkl vystoupil s ostrým projevem, 
                                                
204 Kuklík, Jan: Sociální demokraté ve druhé republice, Univerzita Karlova, Praha 1993, s. 43-44. 
205 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany, 
inventární číslo 1062. Zápis o schůzi ústředního výkonného výboru ČSNS, konané 31. října 1938, karton 62. 
206 Hruban, Mořic: Z časů nedlouho zašlých, Křesťanská akademie, Řím 1967, s. 265. 
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v němž znovu kritizoval pomalou reakci vedení a nedostatečnou průbojnost při 

jednání s ostatními stranami. Věděl, že agrárníci byli s přípravami své pravicové 

národní strany téměř u zdárného konce a že významná část předsednictva ČSNS 

požadovala plné zapojení se do tohoto projektu. Zenkl nicméně poukazoval na to, 

že ani lidovci, živnostníci a Národní sjednocení se dosud nerozhodli, a spíše než 

ke slepé podpoře jediné strany, ovládané dosavadními tuhými agrárnickými 

protivníky, vyzval k vybudování systému, postaveném na dvou až třech poctivě 

spolupracujících stranách.207  

O den později národně socialistický tisk přinesl zprávu o vzniku Hnutí 

národní spolupráce a obrody, které vybízelo ostatní ke „spoluúčasti na díle 

národního vzestupu“ a proklamovalo „zajištění příležitostí všem, kdo chtějí 

pracovat“.208 

 Hnutí se ukázalo jako neudržitelné a života neschopné. Předsedově 

agrární a sociálnědemokratické strany Rudolf Beran a Antonín Hampl, kteří řídili 

závěrečnou fázi vzniku Strany národní jednoty, respektive Národní strany 

práce,209 se vyslovili odmítavě ke třetímu subjektu na politické scéně, a odsoudili 

Hnutí k zániku. Vzor viděli v britském bipartismu, tedy jednou stranou vládní a 

druhou, reprezentující loajální opozici 

12. listopadu 1938 vedení ČSNS definitivně rozhodlo o vstupu do Strany 

národní jednoty a zahájili oficiální rozhovory s jejími představiteli. Formálně bylo 

rozhodnutí schváleno schůzí ústředního zastupitelstva 22. listopadu, což stvrdil i 

nemocný předseda Klofáčem svým souhlasným dopisem.  

Zenkl cítil, že jeho koncepce selhala a vliv v předsednictvu notně oslabil. 

19. listopadu 1938 ještě vystoupil na sjezdu národně socialistické mládeže a 

pokusil se zklidnit dvě znesvářená křídla. Rovněž neuspěl. Většina organizace se 

následně připojila k Mladé národní jednotě, mládežnické odnoži Beranovy Strany 

národní jednoty, zbytek se demonstrativně odtrhl a posílil Národní hnutí pracující 

mládeže v rámci Národní strany práce.  

Ve straně rozhodnutí přidat se ke Straně národní jednoty, s odůvodněním, 

že silné socialistické zastoupení zabrání její fašizaci, vyvolalo neklid. 

Z osmadvaceti poslanců Národního shromáždění za ČSNS do pravicové strany 
                                                
207 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany,  
inventární číslo 1062. Zápis o poradě důvěrníků z Pražské župy a župních důvěrníků ČSNS ze zemí 
historických s představiteli ústředních organizací strany a s představiteli obou parlamentních klubů, konané 8. 
listopadu 1938, karton 62. 
208 Mates, Pavel: Mezi Mnichovem a Berlínem, MUNI, Brno 1992, s. 72-73. 
209 Tamtéž, s. 64-76. 



 86 

vstoupilo dvacet jedna. Poslanec Jaroslav Stránský se vzdal mandátu a stáhl se 

z politického života, Josef David a Alois Jenšovský zůstali nezařazení, Josef 

Patejdl, Ferdinand Richter, Karel Moudrý a J.B. Kozák oznámili 26. listopadu 

vstup do Národní strany práce. Senátoři Antonín Šolc a Ferdinand Šťastný 

vytvořili samostatný klub, tzv. Nezávislou skupinu českých národních socialistů. 

Jiní senátoři, například Františka Plamínková, zůstali zcela nezařazení.   

 

Petr Zenkl se nepřidal ani k jednomu táboru a stranickou politiku opustil. 

Ke konci se chýlilo i jeho ministerské angažmá. Podal demisi spolu se zbytkem 

vlády Jana Syrového 1. prosince 1938. Jako poslední hra ve vysoké politice, do 

níž se pustil, se ukázalo hledání nástupce Edvarda Beneše v prezidentské funkci.  

Vyrojilo se mnoho kandidátů a Zenkl jako ministr se s nimi setkával při 

rozličných reprezentativních příležitostech i při neformálních rozhovorech 

v soukromí. Nemalé šance na zvolení měl ještě v polovině listopadu ministr 

zahraničí František Chvalkovský. Zenkl, Hampl a Šrámek ovšem poukazovali na 

jeho sympatie k italskému fašismu, závislosti na rozhodnutích předsedy agrárníků 

Berana a blízkých vztazích s finančníkem Jaroslavem Preissem. Postavili se 

zásadně proti a Chvalkovský na kandidaturu rezignoval.   

Mezi Zenklova kritéria, proč odmítal některé kandidáty, například Jana 

Syrového nebo národohospodáře a agrárnického poslance Ferdinanda Klinderu, 

patřil i jejich poměr k osobě Edvarda Beneše. Na dálku tak bývalému prezidentovi 

zachovával věrnost. S osobním přítelem a kolegou ve vládě, ministrem financí 

Josefem Kalfusem, se pokoušeli přesvědčit ke kandidatuře guvernéra Národní 

banky Československé Karla Engliše. Engliš po dlouhém váhání přijal, ale bylo 

už pozdě, neb vedení Strany národní jednoty a Národní strany práce uzavřela 

dohodu o kandidatuře předsedy Nejvyššího správního soudu Emila Háchy.210  

Při prezidentské volbě 30. listopadu v pražském Rudolfinu poslanci a 

senátoři odevzdali 312 platných hlasovacích lístků, na 272 se objevilo Háchovo 

jméno a o hlavě Česko-Slovenska bylo rozhodnuto.  

8. prosince primátor Zenkl spolu se třemi náměstky oficiálně přivítali jako 

představitelé města Emila Háchu na Hradčanech.    

                                                
210 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Písemná pozůstalost Libuše Drobílkové; Petr Zenkl Paměti: Volba z 30. listopadu 1938 – Emil 
Hácha prezidentem. 
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  O den dříve se po dlouhé době zúčastnil rovněž schůze představenstva 

Ústřední sociální pojišťovny.211 Řešily se především extrémní výdaje, spojené s 

uprchlíky z pohraničí. Zenkl, zbavený ministerského břemene, se chtěl znovu 

naplno vrhnout do práce na pražském magistrátu. Naplno si neuvědomoval, že 

pozice jeho i ostatních „Benešových exponentů“ ve vysokých funkcích je více než 

vrtkavá.              

 Osudným se Zenklovi stal pokračující spor s Otakarem Klapkou. 

Dlouholetý člen předsednictva ČSNS poslední měsíce zastupoval na klíčových 

jednáních nemocného předsedu Klofáče a díky vazbám na agrárníky měl 

našlápnuto ke slušné kariéře i v druhé republice. Usiloval o ministerstvo financí či 

vnitra, ovšem když si agrárníci mínili kontrolu nad oběma resorty ponechat, 

zaměřil svůj zájem k získání primátorského stolce a vyštvání stranického 

konkurenta Zenkla.212 Kroky směřující k Zenklovu odvolání zřejmě jako první 

inicioval Rudolf Beran, který k 1. prosinci 1938 rovněž sestavil nový kabinet. 

Zenkl se u něj netěšil přízni, protože po celá třicátá léta bránil nástupu agrárníků 

na pražském magistrátu i lepším volebním ziskům strany v metropoli. Řada 

ministrů vlády se předsedovi snažila likvidaci oblíbeného národně socialistického 

politika rozmluvit, ale Beran zůstal neoblomný.213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Klapka posloužil jako nástroj k Zenklovu sesazení. Ještě před Mnichovem 

byl zvolen předsedou Stálé delegace českých samosprávných organizací,214 měl 

velký vliv na činnost přípravného výboru Strany národní jednoty ve Velké Praze, 

ale především znal poměry v pražském zastupitelstvu a s pomocí agrárníků šířil 

názor, že složení i vedení tohoto orgánu neodpovídá novým pořádkům. Na 

přelomu roku se rozeběhla další kampaň v tisku, zaměřená ostře proti Petru 

Zenklovi. Zůstával osamocen, přesto se neúprosně bil a bránil své primátorství do 

poslední chvíle.  

 

Počátkem roku 1939 bylo primátorovi dopřáno předsedat ještě osmi 

schůzím městské rady a třem schůzím ústředního zastupitelstva, jehož řady 

prořídly, na základě výnosu zemského úřadu o zákazu Komunistické strany 

                                                
211 Stanovy striktně vymezovaly, že členem řídících orgánů ÚSP nesmí poslanec, senátor, případně člen 
vlády.  
212 Klátil, František: Republika nad stranami, Melantrich, Praha 1992, s. 226. 
213 Rokoský, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba, Vyšehrad, Praha 2011, s. 409. 
214 Instituce reprezentující svazky územní samosprávy v Čechách a na Moravě. Jejím hlavním úkolem bylo 
zprostředkovávat a udržovat vzájemné styky mezi jednotlivými členskými delegacemi, projednávat společné 
záležitosti z okruhu okresní a obecní samosprávy, zastupovat jejich zájmy vůči vládě a jiným úřadům.  



 88 

Československa ze 7. ledna 1939, ze sta na třiaosmdesát členů. Spolu s náměstky 

Aloisem Štůlou za Stranu národní jednoty a Josefem Jeřábkem za Národní stranu 

práce Zenkl oznamoval opatření týkající se výstavby nových bytů, rozšíření 

tramvajových tratí nebo ambiciózního projektu podzemní dráhy.215  

24. února 1939 nařídil zemský prezident Josef Sobotka rozpuštění 

ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy i místních zastupitelstev 

jednotlivých městských částí. Ústřední zastupitelstvo bylo nahrazeno jmenovanou 

šedesátičlennou správní komisí v čele s Klapkou, který měl oprávnění užívat titulu 

primátor. Třináct místních sborů napříště řídili vládní komisaři.216 Ze 

zastupitelstva přešlo do správní komise pouze čtyřiadvacet osob.  

Při příchodu úředníků, oznamujících nelítostné rozhodnutí Zemského 

úřadu v Praze č. 308/1939 ukončit po dvaceti letech fungování demokraticky 

volené samosprávy, Petr Zenkl nebyl přítomen na magistrátu. Po Mnichovu musel 

spolknout další hořkou pilulku. Prozatím přerušil bohatou politickou kariéru a po 

další měsíce se naplno věnoval výkonu ředitelské funkce v Ústřední sociální 

pojišťovně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
215 Věstník hlavního města Prahy z 10. ledna 1939 (ročník 46), č.1-8, s. 21-26. 
216 Pasák, Tomáš: Zápasy primátora JUDr. O. Klapky, Melantrich, Praha 1991, s. 4-5. 
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2.2 Ve spárech hákového kříže 
 

 Petr Zenkl jako soukromá osoba trpěl, když se 15. března 1939 za sněhové 

chumelenice proháněly jeho milovanou Prahou jednotky Wehrmacht. Prezident 

Hácha v bezvýchodné situaci svěřil osud českého národa do rukou Adolfa Hitlera 

a Čechy a Morava se staly součástí říše se statutem protektorátu.  

 Zenkl rozmýšlel odchod do exilu. Měl slíbenou pomoc jugoslávského a 

francouzského konzulátu, ale nakonec se rozhodl pomáhat rodícímu se 

protinacistickému odboji doma. Jako veřejně známá osoba musel být mnohem 

opatrnější, aby na sebe nestrhl nežádoucí pozornost Gestapo. Několikrát pod 

pseudonymem přispěl do ilegální stranické tiskoviny V Boj!217, nicméně 

neúčastnil se konspiračních schůzek ani nepředával informace jako za první 

světové války. Mnoho lidí, s nimiž dříve spolupracoval v politice, například 

Jaroslav Drábek, Prokop Drtina, Ferdinand Richter, Miroslav Rašín či Zdeněk 

Chytil, se aktivně zapojili do budování Politického ústředí a zajišťování kontaktů 

s Benešovým exilem. Zenkl se držel mimo, nechtěl ohrozit ostatní. 

 Pouze čas od času se ukázal na veřejnosti, například počátkem léta 

navštívil představení opery Libuše, krátce předtím, než ji Němci přikázali 

stáhnout z repertoáru. Přítomnosti bývalého primátora v lóži si brzy všimli diváci 

a řadami proběhlo podivné vzrušení. Obecenstvo se cítilo posíleno, zároveň se 

obávalo, jak s osobnostmi jako Zenkl naloží nacisté. Jak se svěřilProkopu 

Drtinovi, který na operu také zavítal, očekával zlé časy, nicméně věřil, že je český 

národ překoná.  

 Na konci srpna 1939 byl varován z důvěryhodných zdrojů, že se chystají 

tvrdá opatření vůči nepřátelsky smýšlejícím osobnostem českého veřejného 

života. Nacisté měli sepisovat seznam stovek lidí, kterých se to týká. Konkrétně 

zhruba o dvanáct set padesát Čechů, pro které si 1. září 1939, v den propuknutí 

druhé světové války, přišlo Gestapo v rámci policejní zatýkací akce Albrecht der 

Erste. Zenkl na seznamu nechyběl.218  

 Ráno toho dne přišli muži v kožených kabátech do budovy Ústřední 

sociální pojišťovny a vyvedli Zenkla přímo z kanceláře. Nebylo mu dovoleno 

zatelefonovat manželce ani pohovořit s podřízenými. Mělo se jednat pouze o 
                                                
217 V Boj! začal vycházet v květnu 1939. Redakci tvořili vesměs bývalí legionáři s kontakty na Obranu 
národa, Politické ústředí, Petiční výbor Věrni zůstaneme a další organizace, formující odbojovou síť.  
218 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 54. 
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krátký výslech. Ten se nakonec protáhl na pět let a osm měsíců za ostnatým 

drátem koncentračního tábora.  

 

 Po výsleších v pankrácké věznici byl do Dachau a po krátkém pobytu 

přemístěn do Buchenwaldu poblíž Výmaru, kde jako vězeň číslo 35 599 setrval až 

do konce války.  

 Zenkl letům, stráveným ve společnosti dalších šesti set devadesáti dvou 

Čechů v koncentračním táboře věnoval nemalou část svých vzpomínek219 a 

novinových článků. Ve svých knihách se o něm zmiňovali i táboroví spoluvězni220 

a v disertační práci Mgr. Čečrdlová221. V této politologické studii nicméně není 

třeba smutné táborové epoše Zenklova života věnovat větší prostor.  

 

 Ač téměř rok zbaven veškerých politických funkcí, politika v určitých 

momentech ovlivňovala i existenci v nacistickém lágru. Český blok č. 47 byl 

rozdělen na čtyři místnosti, v každé z nich se pak nacházelo několik stolů, jejichž 

osazenstvo k sobě poutala zpravidla stranická příslušnost nebo politické 

přesvědčení. Zenkl zasedl k pátému stolu s národními socialisty Chytilem, 

Klingerem, Neumanem. Moudrým a ostatními „benešovci“, Ferdinandem 

Peroutkou, Josefem Čapkem, Lvem Sychravou a dalšími.  

 Tito „prominentní“ vězni se těšili jistým výhodám. Mohli například 

udržovat korespondenci s domovem, nebyli vybíráni na fyzicky vyčerpávající 

práci a jednou měsíčně dostávali balíčky z domova nebo s humanitární pomocí.222 

V lednu 1942 správa tábora přesunula Zenkla na mezinárodní blok č. 47, kde sice 

přišel o každodenní kontakt s přáteli, nicméně navázal užitečné styky s norskými 

studenty, německými antifašisty a francouzskými politiky a univerzitními 

profesory.  

 Komunisté, jakožto Zenklovi minulí a zejména budoucí vážní političtí 

protivníci, se v táboře sdružovali v malých skupinkách, udržovali důvěrné styky 

pouze mezi sebou a úmyslně se izolovali od ostatních. Jejich politická orientace, 

                                                
219 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 54-93. 
220 Hajšman, Jan: V drápech bestie (Praha 1947), Matoušek, Miloslav: Buchenwald (Praha 1945), Sychrava, 
Lev: Záznamy z Buchenwaldu (Praha 1945), Werstadt, Jaroslav (Z časů zaživa pohřbených, Praha 1945). 
221 Čečrdlová, Jaroslava: Petr Zenkl. Jeden z tvůrců československé demokracie, vedoucí disertační práce Jan 
Kuklík, Katedra historie FF UJEP, Ústí nad Labem 2009, s. 63-72. 
222 Zenkl toho hojně využíval a nechával si od manželky posílat knihy od protifašistických autorů, kterými 
zásoboval provizorní táborovou knihovnu a pro rozptýlení spoluvězňů organizoval literární večery, spojené 
s přednáškami o historii, politice, umění a filozofii.  
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pokud se vůbec veřejně projevovala, a to velmi opatrně, se měnila podle toho, kde 

zrovna diplomaticky stál Sovětský svaz. Teprve vývojem poměrů sami mezi 

sebou prováděli organizaci na národním a později mezinárodním podkladě. 

Ostatní skupiny převyšovali důmyslnou taktikou, cílevědomostí a železnou kázní, 

a díky tomu položili pevné základy táborové stranické sítě. Vedli zakládání 

různých organizačních buněk, kam postupně uvolili přístup i členům jiných stran, 

nicméně zapírali, že se jedná o politické akce. Navenek své cíle maskovali 

předstíráním, že jde o komitéty sociální pomoci, mající zlepšit táborové podmínky 

všem dobrým vlastencům.  

 Zenkla komunisté dlouho odmítali přizvat k jakýmkoliv rozhovorům. 

Teprve na podzim roku 1944 bylo bývalému primátorovi nabídnuto místo v 

„československém komitétu“. Připravil na základě zkušeností z magistrátu 

program sociální pomoci a došel na tajnou schůzi, svolanou komunisty. 

Prezentoval zde své návrhy, jak efektivně shromažďovat zásoby potravin, léků a 

oblečení, ale bylo mu řečeno, že ve skutečnosti se jedná o komitét politického 

charakteru, jehož program je dán krátkým textem, který přišel zvenku. De facto ve 

stručných heslech stylizovaný program KSČ na první měsíce po skončení války. 

Zenkl pochopil komunistický manévr, jak nekomunistické vězně vlákat do 

jednotné fronty, schůzi opustil a upozornil na věc ostatní politické vězně, u nichž 

se dalo očekávat, že budou podobně vyzváni ke spolupráci. Komitét navzdory 

Zenklovu varování rozšířili bývalí poslanci František Tymeš za sociální 

demokracii, Josef Dufek za agrární stranu, šéfredaktor Národních listů Vojtěch 

Holeček za národní demokracii a konečně i zástupci lidové a národně socialistické 

strany, kteří se netajili svými sympatiemi ke komunistům a v únorových dnech 

roku 1948 následně prosluli jako trojské koně KSČ. Za lidovce to byl dr. 

Dionysius Polanský a za ČSNS Alois Neuman, „blokan“ neboli vedoucí celého 

bloku s protektorátními vězni.223 

 Zenkl od této aféry čelil otevřené nenávisti a mnohdy nalézal útočiště před 

mstou svých krajanů paradoxně na baráku německých a rakouských komunistů.    

 

                                                
223 Neuman před válkou působil jako primátor Českých Budějovic a poslanec Národního shromáždění. 
Během prvních hodin okupace údajně nechal na radnici vytisknout plakáty, vítající Němce pozdravem „Heil 
Hitler“, pod který se vlastnoručně podepsal. Nevalné pověsti se nezbavil ani v Buchenwaldu, kde se vtíral do 
pozornosti dozorců a za drobné úlevy a výhody svědomitě plnil všechny uložené příkazy. Zenkl nemohl 
Neumana vystát a po válce neúspěšně bránil jeho pronikání do vysokých funkcí ve straně.  
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 Situace se zdramatizovala na samém konci války. 5. dubna 1945 se 

k Zenklovi doneslo, že se nachází, jako vůbec jediný Čech, na listině šestačtyřiceti 

vězňů, kteří mají být následujícího dne popraveni. Za pomoci přátel Zenkl 

vystřídal několik úkrytů, přijal identitu zemřelého vězně a v neustálém napětí a 

strachu z dozorců i komunistických vězňů přečkal kritický týden až do 11. dubna 

1945, kdy Buchenwald osvobodila 3. americká armáda generála George Pattona.  

 Zbídačený Zenkl stál na střeše jednoho z táborových baráků a nadšeně 

vítal nejistě přicházející spojenecké vojáky. Jako první máváním zdravil 

černošského seržanta.224   

 S armádou dorazil rovněž americký zpravodaj Edward R. Murrow, s nímž 

Zenkl před válkou dělal interview v Praze. Publicista zpočátku nemohl pohublého 

primátora poznat, ale záhy mu poskytl veškerou pomoc a zajistil lékařské ošetření. 

Murrow vysílal zprávy o situaci v táboře a jako první na radiových vlnách také 

oznámil, že Zenkl válku přežil. Murrowovi se však doneslo, že táborová 

komunistická buňka má příkaz nedovolit Zenklovi návrat do vlasti. Doporučil 

politikovi, aby tábor opustil a vyhledal pomoc na nedalekém velitelství 

amerických jednotek. Po několika neúspěšných pokusech odjet v nákladních 

vozech, poslaných pro francouzské politické vězně, se Zenkl 20. dubna v noci 

vyplížil z tábora a ukryl v okolních lesích. Brzy ráno stopnul civilní vozidlo a 

ochotný řidič jej dopravil až do bezpečného cíle.225  

 

 Po osvobození Američané převezli Zenkla do nemocnice v Paříži. Další 

cesta směřovala do Londýna, kde byl ubytován u diplomata Juraje Slávika. Je 

málo známou skutečností, že Zenklův zdravotní stav byl velmi špatný a hrozilo, 

že se vytouženého návratu do vlasti nedožije.226 Tři týdny věnoval především 

rekonvalescenci, ale zároveň absolvoval první politické rozhovory s představiteli 

exilové vlády. Okamžitě se ocitl v ohnisku úvah a strategií, jak v čerstvých 

poměrech využít jeho jména a nemalé popularity, které se těšil před druhou 

světovou válkou.  
                                                
224 Historka měla vyústění až o mnoho let později. Petr Zenkl v exilu, už jako velmi starý muž nasedl ve 
Washingtonu D.C. do taxíku. Černošského řidiče zaujala rudá rozeta, kterou měl v klopě saka. Když se na ní 
dotázal, Zenkl odpověděl, že jde o francouzské vyznamenání, jež obdržel za statečnost za pobyt 
v koncentračním táboře Buchenwald. Taxikář poznamenal, že jako seržant U.S. Army se rovněž podílel na 
osvobozování tábora, a dokonce prošel jeho branami jako jeden z prvních. Dodnes vidí pohublého vězně, 
který mával ze střechy. Zenklovi se hned vybavil onen černý seržant. Neuvěřitelná náhoda, která ostatně 
Zenkla provázela vedle píle a pracovitosti po celou kariéru, svedla osvoboditele a osvobozeného znovu 
k sobě.  
225 Toland, John: The Last Hundred Days, Bantam Books, New York 1967, str. 408-409. 
226 Rozhovor autora s Jurajem Slávikem jr., 9. června 2009. 
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 Již 25. dubna 1945 probíhala v Košicích jednání představitelů národně 

socialistické strany. Došlo zde k ustavení prozatímního ústředního výkonného 

výboru a dohodě Jaroslava Stránského, Josefa Davida či Prokopa Drtiny, že 

funkci předsedy bude do regulérního volebního sjezdu zastávat Zenkl. Okolnosti 

tohoto „dosazení“ nejsou zcela zřejmé. Stránský tvrdil, že jakmile se v Košicích 

dozvěděli, že Zenkl přežil koncentrační tábor, byl aklamací spontánně přijat za 

předsedu kvůli své obrovské autoritě. Pravděpodobnější je varianta, že jeho výběr 

inicioval prezident Edvard Beneš.227 Zenkla prosazoval jako osvědčeného a 

blízkého spolupracovníka, kterému navíc věznění v Buchenwaldu přineslo dvě 

významné politické výhody. Zaprvé byl nesporný antifašista a oběť nacistické 

persekuce, zadruhé nebyl zatížen přípravou košického programu, tudíž se jím 

nemusel cítit tolik svázán jako představitelé strany, kteří se vraceli z exilu.  

 Zenkl přinášel svědectví o chování komunistů v lágru a o tom, jaký měly 

charakter jejich rozkazy, přicházející zvenčí. Když se dozvídal podrobnosti o 

košickém programu a vůbec úloze, kterou měla KSČ hrát v poválečném 

Československu, dával nepokrytě najevo rozhořčení. V prvé chvíli kriticky 

nahlížel i na Beneše, že takový stav připustil, a údajně odmítal přečíst na vlnách 

BBC projev na prezidentovu podporu. Teprve po konzultacích s Hubertem 

Ripkou, jenž jej seznámil s detaily prezidentových jednání v Moskvě v březnu 

1945, seznal, že nevybíravému nátlaku Sovětů nešlo příliš vzdorovat.  

7. května přečetl v BBC projev k Pražanům, bojujícím na barikádách. 

V emotivním vystoupení, v jehož úvodu se vyznal ze stesku po milované 

„stověžaté, zlaté klenotnici národa“ i věrných jejích obyvatelích, ocenil význam 

Pražského povstání a připojil přesvědčení, že metropole bude co nevidět opět 

svobodná.228 Jednalo se zároveň o důležitý politický tah. Zenkl ukázal, že je 

naživu a připraven vrátit se do aktivního veřejného života.  

 14. května hovořil prostřednictvím rádiového spojení s revolučním 

primátorem Prahy Václavem Vackem a dotazoval se na situaci bezprostředně po 

německé porážce. Nebyl spokojen, že do čela metropole se dostal komunista, 

navíc jeho starý kritik z předválečného zastupitelstva. K rozhovoru s Vackem 

svolil jen velmi neochotně.229    

  
                                                
227 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická 1945-1948. Organizace, program, politika, 
Doplněk, Brno 2002, s. 43-44. 
228 Archiv Českého rozhlasu: P. Zenkl hovoří z Londýna v BBC (7. 5. 1937), signatura záznamu AF00532/9. 
229 Feierabend, L.K.: Politické vzpomínky III, Atlantis, Brno 1996, s. 416. 
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 Původně měl Petr Zenkl přistát v osvobozené Praze již 15. května 1945. 

Komunisté vyvíjeli značné úsilí, aby nepohodlným vojenským činitelům, 

především Sergeji Ingrovi a Františku Moravcovi, a nekomunistickým politikům 

znepříjemnili návrat do Československa a zajistili jim co nejmenší publicitu. 

V Zenklově případě byl důvod příletu do Prahy co nejpozději zřejmý. Výkonné 

orgány města už budou vytvořeny tak, aby odpovídaly představám KSČ, a na 

bývalého primátora v nich nezbylo místo. 16. května se navíc mělo konat 

slavnostní uvítání prezidenta Beneše v Praze a komunisté z propagandistických 

důvodů chtěli, aby hlavu státu před poničenou Staroměstskou radnicí přivítal 

Vacek.  

 Zenkl se tedy shodou nepříznivých okolností vešel až 17. května do 

letounu Dakota, převážejícího z letiště Croydon na jihu Londýna do osvobozené 

Prahy také ministra Huberta Ripku, vyslance Juraje Slávika a delegaci šesti 

vojenských důstojníků včetně náčelníka československé vojenské mise ve Velké 

Británii brigádního generála Bruna Sklenovského, známého spíše pod krycím 

jménem Stanislav Bosý. Po krátkém mezipřistání v Bruselu došlo ještě k dalšímu 

zdržení v Plzni, kde delegace musela absolvovat uctění památky padlým. 

Následovala složitá vyjednávání souhlasu Rudé armády, aby britský stroj mohl 

přistát na ruzyňském letišti, obsazeném sovětskými jednotkami. Zenkl se v Praze 

objevil až ve čtyři hodiny odpoledne. Po krátkém setkání s manželkou Pavlou 

musel okamžitě vyrazit do velkého sálu v Lucerně, kde vrcholila ustavující 

manifestační schůze ČSNS. Po necelých šesti letech vynucené přestávky znovu 

naskočil do rozjetého vlaku politického dění.   
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2.3 Hektické měsíce  
 

 Od května 1945 do května 1946 Zenkl hrál klíčovou úlohu na mnoha 

liniích. Jako revoluční předseda ČSNS nesl velký díl zodpovědnosti za úspěšnou 

obnovu činnosti strany, jako znovu dosazený primátor řídil opravy hlavního města 

po revolučních bojích, jako zákonodárce se podílel na projednávání klíčových 

právních norem, jako věrný následovník Edvarda Beneše nesl prapor kontinuity 

s předmnichovským demokratickým zřízením, ale zároveň se musel prodrat do 

centra nově vznikající politické soustavy tzv. třetí republiky.230 Její základy 

položil košický vládní program, dohodnout se na detailech každodenního 

fungování v praxi, to už byl úkol politických stran, respektive nejužšího vedení.   

 

 Košický program vzešel z iniciativy komunistů a během moskevských 

jednání o vytvoření poválečné československé vlády v březnu 1945 se neobjevily 

žádné jiné návrhy ostatních stran, které by propracovanému komunistickému 

materiálu mohly konkurovat. Formálně byl program schválen až 5. dubna 1945 

v Košicích. Kladl důraz na úzké spojenectví se Sovětským svazem a dalšími 

slovanskými státy, umožňoval významné zásahy státu do ekonomiky a 

znárodňování důležitých odvětví průmyslu, zrovnoprávňoval vztah Čechů a 

Slováků, hlásil se k potrestání nacistických kolaborantů a zrádců, k plošnému 

zbavení občanství a odsunu německé a maďarské menšiny, zaváděl „lidovou“ 

formu demokracie a konečně přicházel se systémem Národní fronty, sdružující 

redukované množství politických subjektů.231 Všechny strany v Národní frontě se 

podílely na vládě, žádné mimo ni nebyly úředně povoleny. Podivný mechanismus 

bez existující opozice se s problémy udržel po celé období třetí republiky, po 

komunistickém puči v únoru 1948 se navíc dočkal dalších úprav v podobě 

začlenění společenských a profesních organizací.232   

 Národním socialistům nezbylo než participovat na projektu Národní fronty 

a pokusit se jej zevnitř revidovat či dál rozvíjet. Ze zahraničněpolitického hlediska 

ČSNS následovala Edvarda Beneše a jeho ideu Československa coby mostu mezi 
                                                
230 Více k Československu v letech 1945-1948 viz Kaplan, Karel: Tři roky – přehledy a dokumenty 
k československé politice 1945-1948, Melantrich, Praha 1991. Srov. Kol. autorů: Československo na rozhraní 
dvou epoch nesvobody: Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války, ÚSD AV ČR, Praha 
2005. 
231 Oproti desítkám politických subjektů, které se účastnily voleb v první republice, byl po válce povolen 
pouze zlomek: KSČ, ČSSD, ČSNS, ČSL v Čechách a Demokratická strana, Komunistická strana Slovenska, 
Strana práce a Strana slobody na Slovensku.  
232 Více o systému Národní fronty viz Kaplan, Karel: Národní fronta 1948-1960, Academia, Praha 2012. 
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Západem a Východem, na domácí půdě přijala ideu zavržení politického boje a 

konkurence, známé z předválečných dob. 

Také Zenkl v tisku obhajoval omezený pluralismus: „Rozhodli jsme se odstranit 

chyby dřívějšího našeho politického života. Zejména přílišnou roztříštěnost 

politickou. Plýtvali jsme silami. Vzájemnou řevnivostí jsme tvořili nezdravou 

atmosféru a často dílčí zájmy skupina a stran politických byly stavěny nad zájmy 

národa a státu. Proto bylo rozhodnuto vytvořit jen omezený počet stran. Nikoliv 

na podkladě třídním nebo stavovském, ale na základě ideologického rozlišení. 

Tyto strany se dohodly vytvořit Národní frontu, jejíž udržení je za nynějších 

okolností a při budovatelských úkolech dnešních nejlepší cestou k úspěchu. Je 

vhodné, obejdeme-li se pro tuto dobu bez opozice, která jinak, je-li konstruktivní, 

je zdravým činitelem. Čtyři politické strany v našich zemích plně stačí a není 

nijakých důvodů jejich počet rozmnožovat.“233  

 V jeho slovech se zrcadlil názor velké části strany i národa, s nevolí 

vzpomínajícího na zápory předválečného parlamentarismu. Zenkl velmi záhy 

zjistil, že ani Národní fronta, co do počtu členů uzavřená, nemůže pracovat bez 

potíží. Byť jen těžko proveditelné, založení páté velké české strany by systém 

oživilo a možná nasměrovalo vývoj jinam než k osudnému podání demise 20. 

února 1948.234    

 

Všechny strany si oficiálně kladly za nejvyšší cíl budování republiky, 

společnými silami a nadšením, bez vzájemného osočování. Klid zbraní nevydržel 

dlouho. Do konce roku 1945 se stranické tábory dosud vzpamatovávaly 

z válečného šoku, upevňovaly ztracené pozice a setrvávaly na vlně pozitivní 

spolupráce s partnery uvnitř Národní fronty. Komunistickou představu jednoty, 

v níž by ovšem nenápadně udávaly tón rudá barva a pokyny z Kremlu, 

jednoznačně odmítali národní socialisté. Předseda Petr Zenkl patřil mezi první, 

kdo narušili „jednotu“ a pustili se do ideologického a mocenského zápasu s KSČ.  

                                                
233 Sloupek Petra Zenkla, In: Svobodné slovo, 10. června 1945, s. 3. 
234 Se záměrem obohatit politické kolbiště o další subjekt, vedle lidové strany jediný pravicový, nejprve přišlo 
několik bývalých agrárníků. Když nezískali potřebnou podporu, vstoupili do národně socialistické a lidové 
strany. Od podzimu 1946 iniciativu převzala lidovecká poslankyně Helena Koželuhová, jež se dostávala do 
častých sporů s vedením a zamýšlela realizovat se s pravým křídlen strany v jiném subjektu, české variantě 
Demokratické strany. Dojednávala již možnosti spolupráce s předáky slovenských demokratů Jozefem 
Lettrichem a Jánem Ursínym. Ani Koželuhová se vznikem „páté“ partaje neuspěla a musela složit mandát.  
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Nutno říci, že bojovnost a rozruch od tohoto muže očekávali politici 

spříznění,235 i komunisté. Nepodařilo-li se v květnu 1945 zabránit návratu živého 

Zenkla z koncentračního tábora do republiky, v následujících měsících se jej 

snažili opět vystrnadit do zahraničí. Mezi četné záminky patřila kupříkladu 

nabídka na místo velvyslance v Paříži. On však věděl, že musí zůstat a bránit 

demokratické hodnoty, za jakýchkoliv osobních obětí.   

 

 Exilové stranické reprezentace přivezly domů otázku Národního 

(Socialistického) bloku komunistů, národních socialistů a sociálních 

demokratů.236 Zenkl jako novopečený předseda ČSNS byl víceméně postaven 

před hotovou věc a po závěrečné schůzce s Klementem Gottwaldem a Zdeňkem 

Fierlingerem 8. června 1945, mimo jiné na naléhání spolustraníků, podepsal 

„Dohodu o společném postupu stran Národního bloku pracujícího lidu měst a 

venkova“. Signatáři se zavazovali ke kooperaci ve všech oblastech veřejného 

života, k utváření jednotných společenských organizací a dodržování parity při 

zastoupení stran v národních výborech, nově vytvářených orgánech státní správy. 

Trio předsedů však projednávalo i důvěrnější záležitosti. 13. června se měla 

objevit na programu vlády diskuse o osudu protektorátního prezidenta Emila 

Háchy, který přebýval v pankrácké vězeňské nemocnici. Byl sice těžce nemocen, 

ale existovala reálná šance, že se po včasné a důkladné léčbě zotaví natolik, aby 

mohl stanout před soudem. 10. června se v pražském bytě Zenklova bratra Jana 

utajeně sešly špičky tří stran, aby ještě před schůzí vlády rozhodly, zda Háchu 

rovnou odpojit od přístrojů a nechat pokojně zemřít, nebo jej s nejistým 

výsledkem udržovat naživu. Zenkl prosazoval, aby spravedlivý soud proběhl 

s protektorátními ministry, ale prezident zůstal ušetřen.237 Háchova smrt 27. 

června vyřešila polemiky jednou provždy.  

 
                                                
235 Prezident Edvard Beneš krátce po Zenklově příletu z Londýna přijal starého kolegu a přítele k osobní 
rozmluvě. Když nabídl místo ve vládě, Zenkl odmítl. Když se otázal, jaké jsou jeho další politické plány, 
Zenkl vyjádřil úmysl vrátit se co nevidět na primátorský stolec. Ačkoliv prezident namítal, že to komunisté 
nepřipustí, Zenkl neochvějně trval na svém, neb byl přesvědčen, že má na návrat do čela magistrátu morální 
právo.   
236 Blok se formoval už od května 1943 v Londýně, jeho představitelé absolvovali řadu porad a vydávali 
společná prohlášení. Projekt co nejužší spolupráce ČSNS, KSČ a ČSSD neměl zatím pevné hranice, 
zaznívaly dokonce návrhy na spojení všech tří do jediného subjektu.  Generální tajemník KSČ Rudolf 
Slánský například prohlásil na sjezdu sociální demokracie v listopadu 1947, že 10. května 1945 přišla uvítat 
komunistickou delegaci, právě dorazivší z Bratislavy do Prahy, místopředsedkyně ČSNS Fráňa Zemínová a 
přímo tlumočila přání pracujícího lidu na vytvoření jednotné socialistické strany. Komunisté prý varovali 
před ukvapenými kroky a preferovali obnovu tří samostatných stran a jejich postupného programového 
sbližování. Viz Bohumil Laušman: Kdo byl vinen: Jak umírala československá svoboda, Vídeň 1953, s. 44. 
237 Rozhovor autora s Janem Zenklem, prasynovcem Petra Zenkla, 25. července 2009. 
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 Zprávu o vytvoření bloku socialistických stran Zenkl přednesl za 

mimořádného ohlasu na schůzi předsednictva ČSNS 20. června. Sám ovšem patřil 

ke skeptikům a nevěřil v úspěch. Prozíravě tušil, že komunisté budou od počátku 

blok využívat k prosazení vlastních cílů. V tisku se ještě počátkem podzimu 

pochvalně zmiňoval o fungování bloku a upřímném zájmu strany na co nejhlubší 

spolupráci, ale 10. září 1945 na městské konferenci ČSNS v Praze přednesl 

nápadně ostrý projev, v němž vyzval k razantnějšímu postupu vůči KSČ a návratu 

k čistě stranické politice. Před funkcionáři například vyjadřoval nespokojenost, že 

jsou vyvěšovány portréty Stalina a vlajky Sovětského svazu, zatímco na 

vyjadřování vděčnosti Západu se zapomíná. Ladislav Karel Feierabend ve svých 

vzpomínkách uvádí, že právě Zenkl se přičinil o to, že Národní blok zůstal pouze 

na papíře a počátkem roku 1946 se zcela rozpadl, v souvislosti se 

zahájením předvolební kampaně.238 Zenklovo vedení se poté zaměřilo na 

sbližování s lidovci a slovenskými demokraty, naopak vztahy s komunisty 

zůstávaly napjaté. Několika prohlášeními se o to zasadil i sám předseda ČSNS, 

například když v září 1945 vytýkal komunistickému ministru informací Václavu 

Kopeckému, že v Československu dochází jeho přičiněním k omezování svobody 

tisku. Zenkl si z koncentračního tábora přinesl velmi negativní náhled na 

komunisty. Podle vzpomínek poslance ČSNS Oty Hory navíc od konce května 

dostával protokoly o zločinech, jichž se ve Slezsku a na Moravě dopouštěly 

ilegální bojůvky, revoluční gardy pod kontrolou komunistů. Zenkl materiály 

postoupil prostřednictvím Prokopa Drtiny prezidentu Benešovi.239     

Zklidnění neprospívaly ani spory ohledně znárodnění a příslušných 

prezidentských dekretů. Debata o tak zásadním zásahu do vlastnických práv na 

československém území strany Národní fronty rozdělovala. Lidovci a slovenští 

demokraté se stavěli zásadně proti a pokoušely se uchovat určitou pozici 

soukromému podnikání jako protiváhy ke státnímu sektoru hospodářství. 

Komunisté a sociální demokraté byli pro, názor národních socialistů do jisté míry 

sledoval stanovisko Edvarda Beneše, který požadoval znárodňování podniků 

postupně, po etapách, aby vždy vznikl prostor pro zhodnocení dopadů té 

předchozí na národní hospodářství. Vláda v září a říjnu 1945 často musela zasedat 

                                                
238 Feierabend, L.K.: Pod vládou národní fronty, RSČ, Washington 1968, s. 65. 
239 Hora, Ota: Svědectví o puči, Melantrich, Praha 1991, s. 132. 
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i dvakrát denně, aby stačila projednat všechnu související agendu.240 Konkrétně 

Zenkl se jako primátor silně angažoval v kampani proti zestátnění energetiky 

v Praze. Téma se několikrát vrátilo na stůl vládní subkomisi pro znárodnění 

energetického průmyslu a koordinačního národohospodářského výboru stran 

Národního bloku. Zenkl tentokrát odešel poražen, když se proti jeho stanovisku 

postavily odbory. Stejně tak neuspěl s požadavkem vyjmout ze znárodnění 

obchodní domy.241  28. října vešly znárodňovací dekrety v platnost. Znárodnění 

naráz podléhalo přes tři tisíce podniků, závodů, bank, dolů a pojišťoven, což 

představovalo necelých 17% všech závodů a zhruba 66% československého 

průmyslu.242   

Zenkl bezprostředně po válce usiloval zejména o návrat do křesla 

primátora hlavního města. Prozatímní ústřední výbor KSČ otázku projednával již 

na schůzi 18. května 1945 a jednoznačně se usnesl prosazovat do čela pražského 

národního výboru a primátorské funkce komunistu, konkrétně Václava Vacka. 

Jako jeden z argumentů zaznělo, že pouze komunista bude moci adekvátně 

komunikovat s jednotkami Rudé armády, dislokovanými v Praze. Národní 

socialisté ovšem trvali na Zenklovi a hrozili nepodepsáním dohody o vzniku 

Národního bloku. Komunisté se dotázali na stanovisko Moskvy a poté se 

skřípením zubů Zenkla akceptovali, když neshodili jeho volbu na schůzi volitelů 

v Lucerně, jak původně zamýšleli.  

 27. srpna 1945 složil slib do rukou ministra vnitra a o den později se ujal 

po šestileté přestávce úřadu primátora. Václav Vacek se stal prvním 

náměstkem.243 Pražská samospráva se začala řídit novým konceptem. Dosavadní 

Magistrát hlavního města přišel o rozhodovací pravomoci a změnil se ve výkonný 

orgán Ústředního národního výboru (ÚNV), který měl působnost okresních a 

místních národních výborů a podléhal příslušným ministerstvům. Všechny čtyři 

                                                
240 Lhota, Václav: Znárodnění v Československu 1945-1948, Nakladatelství Svoboda, Praha 1977, s. 177-
183. Srov. Vrabec, Václav: Znárodnění 1945, In: Dějiny a současnost 1/1991, Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 1991, s. 48-54. 
241 Zenkl zároveň patřil k zastáncům soukromého vlastnictví malého a středního podnikání a 
soukromopodnikatelského systému v zemědělství.  
242 V klíčových odvětvích národního hospodářství došlo k úplnému znárodnění, v ostatních bylo přihlíženo 
k velikosti, výrobní kapacitě a počtu zaměstnanců. Ve dnech 24.-28. října 1945 prezident republiky podepsal 
celkem třicet dva dekretů. Za nejdůležitější jsou považovány po sobě jdoucí dekrety č.100/1945 Sb. o 
znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, č. 101/1945 o znárodnění některých podniků 
potravinářského průmyslu, č. 102/1945 Sb. o znárodnění akciových bank a č.103/1945 Sb. o znárodnění 
soukromých pojišťoven. 
243 Primátor měl sedm náměstků, dosazených všemi českými stranami Národní fronty. Za národní socialisty 
to byla Růžena Pelantová, ostatní strany měly po dvou zástupcích. Komunisté Václava Vacka a Josefa 
Krosnáře, lidovci Aloise Tylínka a Jiřího Klášterského, sociální demokraté Františka Krčála a Ladislava 
Pičmana.  
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české strany Národní fronty měly ve stočlenném ÚNV, dvaatřicetičlenné radě i 

osmihlavém předsednictvu paritní zastoupení. Kvůli poškození Staroměstské 

radnice se první schůze ÚNV konala 31. srpna v Obecním domě.244 

 Deset měsíců trvající Zenklovo primátorské období se neslo ve znamení 

poválečné obnovy města, protiněmeckých a denacifikačních opatření.245 Byly 

zrušeny německé vysoké školy, téměř 20 000 pražských Němců shromážděno ve 

sběrných táborech ve Střešovicích, Modřanech a na Hagiboru, veřejnost upírala 

pozornost také na proces s bývalým nacistickým náměstkem primátora Josefem 

Pfitznerem.246 Před samotným zasedáním lidového soudu 5. a 6. září 1945 

promluvil v pankrácké porotní síni i primátor Zenkl. Připomněl utrpení českého 

národa pod okupací, osudy vlastenců, vězněných v koncentračních táborech, a 

tíhu německých nařízení v hlavním městě. Řekl, že Pfitzner sehrál nemalou úlohu 

na zavádění teroru proti pražskému obyvatelstvu, ale požadoval, aby soud o jeho 

osudu rozhodl podle spravedlnosti, nikoliv veden pomstou.247 Josef Pfitzner 

neunikl trestu smrti. Jeho poprava 6. září na Soudním náměstí na Pankráci byla 

vůbec poslední veřejnou exekucí v Československu.  

 Zenkl se zasadil rovněž o brzký odchod sovětských jednotek. Poslední 

rudoarmějci opustili metropoli k 1. prosinci 1945. Tento a další Zenklovy 

rozhodné kroky dráždily pražské komunisty a zaznívaly silné hlasy k vedení 

strany, aby konalo. 25. října 1945 na schůzce předsedů stran Klement Gottwald 

důrazně, leč marně naléhal na Zenkla, aby opustil komunální politiku a vstoupil 

do vlády. Vůbec posledním veřejným vstoupením primátora se tak stalo až 11. 

května 1946 slavnostní zahájení úvodního ročníku mezinárodní hudebního 

festivalu Pražské jaro, založeného ku příležitosti padesátého výročí České 

filharmonie. Následovaly volby do Ústavodárného národní shromáždění, spojené 

s volbami obecními. K Zenklově nemilému překvapení národní socialisté skončili 

v Praze těsně druzí za KSČ. V ÚNV získali komunisté 36 mandátů oproti 34 

národně socialistickým, 16 lidoveckých a 14 sociálně demokratickým. ČSNS jako 

kandidáta na primátora nominovala starostu Československé obce sokolské 

Antonína Hřebíka. Potřeboval ovšem hlasy lidovců a sociálních demokratů, kteří 
                                                
244 Jíšová, Kateřina: Ustavování pražské samosprávy a správy v roce 1945, In: Acta Universitatis Carolinae, 
Studia Territorialia XIII, s. 184-185. 
245 Více viz Kuklík, Jan: Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti 
v letech 1940-1948, In: Německé menšiny v právních normách, Doplněk a ÚSD AV ČR, Praha 2006, s. 124-
170. 
246 Více o Pfitznerově činnosti za druhé světové války viz Kol. autorů: Josef Pfitzner a protektorátní Praha 
v letech 1939-1945, Sv. I a II, Scriptorium, Praha 2000 a 2001. 
247 Věstník hlavního města Prahy ze 7. září 1945 (ročník 52), č.33-36, s. 644. 
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avizovali podporu Václavu Vackovi. S vlastními relevantními kandidáty nepřišli. 

Prvním mužem Prahy se tedy znovu stal Vacek. Národní socialisté volbu 

bojkotovali, ale prosadili Růženu Pelantovou jako prvního náměstka. Zkušená 

sociální pracovnice a komunální politička pravidelně docházela na konzultace k 

Zenklovi, který tak zůstával podrobně informován o dění v Praze.  

 

 V říjnu 1945 Petr Zenkl poprvé ve své kariéře zasedl do poslanecké lavice, 

konkrétně do prestižní první řady, po pravici se zkušenou parlamentní harcovnicí 

Františkou Zemínovou. Na základě ústavního dekretu č. 47/1945 Sb. z 25. srpna 

1945 bylo ustaveno třísetčlenné Prozatímní národní shromáždění. Delegáti 

národních výborů a místních správních komisí veřejně vybírali volitele, kteří 

volili delegáty na zemské sjezdy v Praze, Brně, Bánské Bystrici a Prešově. Na 

sjezdech poté probíhaly volby členů zemských národních výborů a poslanců 

prozatímního jednokomorového parlamentu.248 Prostřednictvím nepřímých voleb 

bylo tedy vybráno tři sta poslanců, dvě stě z Čech a sto ze Slovenska. Věková 

hranice pro kandidáty se snížila na jednadvacet let oproti třiceti letům, 

uzákoněným za první republiky. Každá ze šesti velkých stran Národní fronty 

zvolila po čtyřiceti poslancích, doplněných o zástupce z mimopolitických oblastí, 

tj. úředníky, živnostníky, odboráře, novináře, spisovatele, univerzitní profesory, 

vojáky, advokáty, zemědělce či dělníky.249 Mandát prozatímního parlamentního 

tělesa byl jasně ohraničen. Mělo obnovit zákonodárnou moc na celém území 

republiky, potvrdit ve funkci prezidenta Edvarda Beneše, projednat a dodatečně 

schválit prezidentské dekrety a konečně připravit co nejdříve volby do 

Ústavodárného národního shromáždění, jež by následně schválilo novou ústavu.  

 Zenkl spolu s ostatními poslanci složil slavnostní slib 28. října 1945. 

Zpočátku působil jako předseda poslaneckého klubu ČSNS, brzy se však vzdal 

funkce ve prospěch Františka Langera. Tajemníkem klubu byl brněnský poslanec 

Josef Čupera.250 Zenkl nepatřil k častým řečníkům před plénem. Na 7. schůzi 14. 

listopadu 1945 ovšem přednesl stěžejní projev, jímž jednak reagoval na prohlášení 

premiéra Zdeňka Fierlingera o programu vlády z 9. listopadu, a zároveň nastínil 

                                                
248 Více viz Pehr, Michal: Prozatímní Národní shromáždění 1945-1946: Podivný parlament, In: Kapitoly z 
dějin stavovského a parlamentního zřízení, Eurolex Bohemia, Praha 2004. s. 171-178. 
249 Pehr, Michal: Československý parlament po druhé světové válce; In: Parlament v čase změny: případové 
studie z vývoje českého a československého parlamentarismu, Akropolis, Praha 2011, s. 75-97. 
250 Revoluční parlament: Čs. národní socialisté v Prozatímním národním shromáždění, ČSNS, Praha 1945. 
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politické představy národních socialistů o vývoji republiky a jejich postoj 

k Národní frontě do příštích měsíců.251   

Na začátku ujistil, že ČSNS loajálně stojí za Národní frontou a místo 

úzkoprsého stranického boje vždy podporovala demokratické soutěžení 

politických stran. Doufal proto, že kritika a poznámky k vládnímu programu, 

které se chystal přednést, nebudou považovány za pokus o rozvrat či bránění 

reformnímu úsilí. Takové hlasy se přirozeně ozvaly. Zejména komunistický tisk 

přinesl řadu útočných komentářů, snažících se v tomto ohledu očernit národní 

socialisty v očích voličů.  

 Petr Zenkl v projevu upozornil, že není věnována dostatečná pozornost 

řadě závažných problémů, především řešení česko-slovenského poměru.252 

Vybízel, aby byla důsledně prosazována zásada rovnoprávnosti obou stát tvořících 

národů. Aby však již nikdy nemohla být zpochybněna vůle Čechů s Slováků žít v 

jednom státě a ve státním zřízení byly rozbity zárodky dualismu, považoval Zenkl 

za nutné co nejrychleji upravit poměr celostátního Prozatímního národního 

shromáždění ke Slovenské národní radě,253 které dosud zůstaly v rukou nemalé 

zákonodárné a výkonné pravomoci. Předseda Demokratické strany Jozef Lettrich 

dříve hovořil o nutnosti vytvořit také v Čechách rovnocenný a rovnoprávný orgán, 

jako má Slovensko ve Slovenské národní radě. Zenkl nepovažoval toto řešení za 

šťastné. Hovořil o překonání „pražského centralismu“, jak ho viděli Slováci, a 

pokládal tedy za vhodné zbavit se také „slovenského autonomismu“ a všeho, co 

by v budoucnu molo narušovat jednotu. Opřel se současně do Demokratické 

strany, že na Slovensku vytlačila ČSNS a znemožnila jí podíl na politickém 

životě. Zenkl bohužel patřil k mnoha politikům českých stran, kteří si plně 

neuvědomili rozsah a hloubku změn, odehrávající se ve společnosti, a celý 

slovenský problém nešťastně redukovali na otázku regionální samosprávy. 

Opakovali obecné fráze o bratrském poměru obou národů, ale do seriózní debaty 

                                                
251 Prozatímní Národní shromáždění 1945-1946, stenoprotokoly: http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/.   
252 Kocian, Jiří: Vztah Čechů a Slováků v programech a představách Československé strany národně 
socialistické v letech 1945-1948. In: Nosková, Helena (ed): Sborník studií k národnostní politice 
Československa (1945-1954). AV ČR, Praha 2001, s. 9-24. 
253 Slovenská národní rada se zrodila 21.-23.12.1943 bratislavskou dohodou mezi představiteli ilegálně 
působících politických stran. Hlavní úlohou bylo sjednotit odboj proti ľudáckému režimu a nacistickým 
okupantům, v koordinaci s československou exilovou vládou v Londýně vyvolat povstání na Slovensku a 
převzít zákonodárnou i výkonnou moc. Jmenovala členy vládního orgánu, kterým se stal Sbor pověřenců. 
Podpořila obnovu společného státu, avšak na Slovensku si chtěla zachovat výsadní postavení. Květnovou 
ústavou z roku 1948 byla činnost Slovenské národní rady legalizována a její nařízení prohlášeny za platné 
zákony. Socialistická ústava z roku 1960 naopak pravomoci rady značně okleštila.       
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o postavení Slovenska v rámci republiky se nechtěli pouštět a připravovali se tak 

o sympatie Demokratické strany, pro kterou to byla otázka zásadního významu.254  

V další části parlamentního projevu Zenkl zmínil potřebu moderní 

legislativy, výchovy úřednického stavu, obnovení kvalitního školství, dotkl se i 

znárodnění těžkého průmyslu, bank a pojišťoven, což označil za „akt hospodářské 

demokracie“, bez něhož by nebylo plné politické svobody. Konkrétně otázku 

pojištění zařadil mezi nejodpovědnější. Podporoval, aby pojistná povinnost 

zaměstnanců byla rozšířena také na živnostníky, rolníky, obchodníky a všechny 

osoby samostatně hospodařící. Jen v takovém případě bylo možné vyměřit dávky 

a důchody a zajistit dostupnou sociální a zdravotní péči ku spokojenosti všech 

pracujících. Podotkl, že všechny nutné změny je třeba zavádět postupně, jelikož si 

vyžádají nadměrných finančních výdajů. V souvislosti se všemi plánovanými 

reformami varoval před přílišným radikalismem. Kapitalismus jako takový 

nicméně označil za překonaný a přihlásil se k výstavbě socialismu.  

 Promluvil rovněž o zahraniční politice, která podle národních socialistů 

nebyla ve vládním prohlášení dostatečně akcentována. Doporučil vyvíjet tlak na 

sousední Polsko a Maďarsko, aby přestaly se štvavou propagandou proti 

Československu a nastoupily na cestu mírové spolupráce. Upozornil, že při 

debatách o směřování československé zahraniční politiky se obvykle hovoří buď o 

Západu nebo o Východu. V duchu Benešovy teorie „mostu“ a vzájemného 

sbližování vyzval, aby se poválené Československo opíralo současně o Západ i o 

Východ. Jiná varianta pro zemi uprostřed Evropy v očích národně socialistického 

předáka neexistovala.255 Při zmínce o armádě a bezpečnosti zdůraznil potřebu 

oprostit oba sbory od stranických vlivů. Znovu se otřel rovněž o ministra 

informací Kopeckého, že postrádá zprávy o činnosti jeho resortu. Položil 

řečnickou otázku, zda média skutečně následují masarykovského hesla „pravda 

vítězí“, jak ministr sliboval.256 Oba body na samém konci dlouhého proslovu 

                                                
254 Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století, Vyšehrad a ÚSTR, Praha 2012, s. 290-291. Srov. Kocian, Jiří:  
Národní socialisté a slovenská otázka 1945–1948. In: Od diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945–
1953, Bratislava 1995, s. 57-65. 
255 Zenkl v projevu několikrát vyjádřil hold „velkému maršálu Stalinovi“ a jeho zásluhám na osvobození 
evropských národů. Podle některých svědectví šlo o záměr a snahu předsedy ČSNS nikoliv adorovat 
sovětského diktátora, ale zbořit komunistický „monopol na přátelství“ se SSSR. Cítil zvýhodňování KSČ, 
která si dosud uzurpovala právo být ústředním partnerem Sovětů na československé politické scéně. 
Požadoval, aby také ostatní strany dostaly šanci vybudovat korektní vztahy k SSSR, v souladu se svými 
programy. Pochvalné pasáže o Stalinovi z projevu 14. listopadu 1945 paradoxně posloužily ještě o mnoho let 
později Zenklovým odpůrcům v exilu i americkým úřadům, aby někdejšího předsedu ČSNS nařknuli ze 
schvalování Stalinových zločinů.     
256 Více o činnosti Kopeckého úřadu a tiskové cenzuře v prvních poválečných měsících viz Kaplan, Karel: O 
cenzuře v Československu v letech 1945-1956, ÚSD AV ČR, Praha 1994, s. 8-12. 
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téměř zanikly, o to větší napětí ale vzbuzovaly v dalších dvou letech, na půdě 

vlády i Ústavodárného národního shromáždění.   

 28. března 1946 se Petr Zenkl objevil na VIII. sjezdu KSČ v pražské 

Lucerně, aby jménem národních socialistů přednesl zdravici. Mimo jiné řekl: 

„Každá z našich politických stran dnes představuje určitý světový názor. A každá 

je samozřejmě přesvědčena o tom, že její světový názor je správný. Každá dnes 

bojuje za jeho uskutečnění a každá jistě věří v jeho vítězství, ale směr, kterým se 

bere vývoj našeho státu, vytváříme a chceme vytvářet všichni dohromady vůlí 

k dohodě a ochotou k ústupkům. Jinými slovy, demokraticky. Věříme, že jen tato 

cesta je správná. Každá z ideologií, které naše strany jednotlivě vyjadřují, má 

v našem národním životě své místo. A každá z nich mu dodává nejen duchovní 

bohatství, ale i sílu. Je pravda, že si navzájem konkurujeme. Ale věřte, že my, 

strany, si konkurujeme jen volebně a mocensky. Ve skutečnosti se navzájem 

doplňujeme a ze vzájemného prolínání stran a soutěžení vyrůstá republika 

svobodná, mající svobodné občany. (…) Vydali jste krásnou výzvu, ve které voláte 

ostatní strany k soutěži v práci pro republiku. My, kteří se tak jako vy hlásíme 

k ideálům socialistickým, tuto výzvu rádi přijímáme.“257  

 Ve slavnostní atmosféře sjezdu se od řečníků přirozeně očekávala 

pochvalná slova o spolupráci a významu KSČ na budování republiky. Zenkl již 

tehdy nemohl netušit, že komunisté cílí k převzetí absolutní moci, o níž se 

nebudou muset s nikým dělit, přesně dle sovětského vzoru. Pozitivní „doplňování 

a prolínání“ stran s blížícími se volbami sklouzlo v hon o nejbolestnější pošpinění 

protivníka. Od roku 1947 se pak republika, nikoliv už svobodná, ale spíše snažící 

se zachovat zbytky své svobody, doslova proměnila v bitevní pole politických 

stran.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
257 Sněm budovatelů: Protokol VIII. řádného sjezdu Komunistické strany Československa ve dnech 28.-31. 
března 1946, Sekretariát Ústředního výboru KSČ, Praha 1946. 
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2.4 Bojující strana 
 
 

Ukotvit ČSNS v nových podmínkách, vybudovat struktury prakticky od 

základů, sestavit kvalitní program, modernizovat ideologii českého národního 

socialismu a vůbec vypořádat se s nastupující formou politického uspořádání, 

označovanou jako lidová nebo socializující demokracie, to byla velká výzva pro 

předsednictvo a především pro Zenkla. Sám se musel vymezit 

vůči předválečnému systému, z něhož jako politik vzešel. Tak, aby navázal na 

pozitivní stránky masarykovské republiky, ale zároveň otevřeně poukázal na její 

nedostatky a mohl si z nich vzít ponaučení pro sebe a celou stranu. Obecně se 

soudilo, že tzv. buržoazní demokracii, termín pro léta 1918-1938 používaný 

komunisty, který se ovšem vžil a dostal do politického slovníku většiny 

společnosti, oslabovaly a zevnitř rozežíraly egoistický boj o moc, vše ovládající 

stranický duch a pokřivená morálka. Z toho mohla pramenit selhání vůdců, kteří 

se ocitali ve vleku oligarchie, představované šéfy stranických sekretariátů, 

finančníky, průmyslovými plutokraty, v moderním žargonu lobbisty. V paměti 

občanů zůstávala rovněž černá vzpomínka na hospodářskou krizi třicátých let, 

bídu, nezaměstnanost a nedostatečnou sociální soudržnost společnosti. Cestu, jak 

se vyhnout sociálním a finančním kolapsům, nalezla poválečná elita v socializaci 

ekonomiky, nápravu někdejší politické krize spatřovala v systému všeobjímající 

Národní fronty.258   

Limity politického života třetí republiky bezpochyby usnadnily 

komunistický nástup k moci. Propracovaná strategie KSČ počítala s vytvářením 

levých frakcí uvnitř ostatních stran,259 aby došlo k jejich postupnému 

paralyzování, s pronikáním do všech sfér politiky, především ovládnutí tzv. 

silových ministerstev a dalších důležitých složek výkonné moci, s aktivizací 

občanského sektoru a monopolizací veřejného diskurzu, tak aby se komunisté stali 

jedinými hybateli národní revoluce a ochránci tradic československého národa 

před německým nebezpečím. Komunistická historiografie ostatně sama 

považovala období 1945-1948 za jakýsi mezistupeň národní a socialistické 

revoluce, pouhé očekávání jediného správného završení vývoje, zhmotněného 

                                                
258 Brenner, Christianne: Demokracie v českém politickém diskurzu 1945-1948, In: Historické studie 
k sedmdesátinám Milana Otáhala, ÚSD AVČR, Praha 1998, s. 25-31. 
259 V literatuře se v této souvislosti setkáme i s pojmy „trojské koně“, „pátá kolona“ či „kukaččí vejce“. 
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v únoru 1948.260 Omezení počtu politických stran, zastřešené vznikem Národní 

fronty, mimo níž neexistovala opozice, zařadilo lidovou demokracie třetí 

republiky mezi pretotalitní systémy, držíme-li se terminologie Juana Linze.261 

Formálně sice zůstala zakotvena trojdílná státní moc s těžištěm v parlamentu, ale 

další fungování parlamentarismu ohrožovala komunistická koncepce jednotné 

lidové moci, jež se po únoru 1948 dočkala ústavního zakotvení. Nejvyšší orgány 

lidové moci, tj. prezident, vláda a parlament, měly pracovat v součinnosti, nikoliv 

proti sobě, vzájemně se omezující či kontrolující.262  

 

Národní socialisté z roku 1945 mohli mít k charakteru politického života, 

jak byl nakonec nastaven, mnoho připomínek, nicméně sami setrvávali 

v přesvědčení o nezbytnosti a účelnosti hlubokých strukturálních změn a reforem 

v obnovené republice. Doufali, že nadstandardní vztahy s populárním prezidentem 

osvoboditelem a opora ve voličích střední třídy, živnostníků a zaměstnanců jim 

zajistí dostatečně silné pozice, aby mohli úspěšně prosazovat vlastní představy o 

dalším vývoji Československa. S procesy vnitrostranických změn souviselo 

vyrovnání se s minulostí a hledání nových východisek českého národní 

socialismu,263 označovaného rovněž jako socialismus konstruktivní. Termínu 

zřejmě poprvé užil Petr Zenkl v projevu zaslaném konferencím strany v červenci 

1945. Spatřoval význam nové demokracie v zapojení a hospodářském 

zrovnoprávnění dosud marginalizovaných vrstev obyvatelstva. Národní 

socialismus poté označil v návaznosti na Benešovu koncepci za specifickou 

kombinaci tradice a evoluce, spočívající v zásadách humanitní demokracie, 

ušlechtilého vlastenectví a opravdového, beztřídního socialismu. Jednotlivé úvahy 

a projevy byly zjara 1946 vydány v brožuře Národní socialismus věčně živý. 

V kapitole „Náš československý socialismus“ se na pouhé stránce pokusil 

vypořádat s rozdíly v chápání socialismu národními socialisty a komunisty: 

„Odmítáme heslo třídního socialismu. Tím, že spojujeme ideu národní s ideou 

socialismu, je také řečeno, že chceme být stranou, která stojí ve službách celého 

                                                
260 Znoj, Milan: Politický systém třetí republiky a ideová úskalí jeho interpretace, In: Československo na 
rozhraní dvou epoch nesvobody (Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války), NAČR a 
ÚSD AV ČR, Praha 2005, s. 176-177. 
261 Linz, J.J.: Totalitarian and Authoritarian regimes, Lynne Rienner Publishers, Colorado 2000, s. 240-241. 
262Broklová, Eva: Politický systém v Československu 1945-48, In: Československo na rozhraní dvou epoch 
nesvobody (Sborník z konference k 60. výročí konce 2. světové války), NAČR a ÚSD AVČR, Praha 2005, s. 
84. 
263 Více viz Šantrůček, Bohuslav: Národní socialisté včera a dnes, ČSNS, Praha 1946. Srov. Harna, Josef: 
Kritika ideologie a programu českého národního socialismu, Academia, Praha 1978.  
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národa a nikoliv jen jedné společenské třídy. (…) Národ není jednom dělník, ale 

stejně i sedlák, učitel, úředník, živnostník a vůbec všichni, kdo svou prací, ať 

hmotnou či duševní přispívají ke zdaru společného úsilí národního celku. (…) 

Nevěříme v tak zvaný třídní boj, který by vedl jen k rozvratu našeho hospodářství 

a k úpadu životní úrovně. Chceme dospět naopak k uskutečnění ideje sociálního 

smíru, který znamená, že rozpory, jež se tu a tam vyskytnou mezi zájmy 

jednotlivých tříd a skupin, musí být řešeny nikoliv bojem, nýbrž rozumnou 

dohodou zúčastněných složek…“264 

 Jistě není na místě obviňovat národní socialisty z politické naivity, 

nicméně nic také nenasvědčovalo tomu, že KSČ by někdy zamýšlela ustoupit 

ČSNS a přijmout její teze o budoucnosti československého socialismu. 

K rozporům docházelo, ovšem řešení stále častěji nespočívalo v „rozumné 

dohodě“, ale v ad hoc domluvách a dočasně uzavíraném křehkém příměří, 

zatímco stranické sekretariáty Národní fronty sčítaly nevyřízené účty a hloubily 

zákopy.  

 Zodpovědět otázku, jak konkrétně Petr Zenkl ovlivnil tvorbu 

programových tezí ČSNS, ideje a paradigmata poválečného národního socialismu, 

není jednoduché, nicméně ve straně působily osobnosti, jež v této oblasti 

rozhodně vykonaly více než „bratr předseda“. Ač v pretotalitním předúnorovém 

Československu dosáhl vrcholu kariéry, nemusí to nutně znamenat, že se Zenkl 

s tímto systémem ztotožnil a že v něm podával maximální pracovní výkony. 

Pretotalitní systémy bývají obecně charakteristické vysokou měrou mobilizace 

společnosti, vlivem ideologie nutné k dosažení legitimity společnosti a konečně 

limitovaným pluralismem.265 Zvláště první bod mohl Zenklovi činit potíže. Byl 

zvyklý pracovat za úředním stolem a na uzavřených poradách, pohybovat se 

v zákulisí politiky a na veřejnosti se ukazovat výhradně při ceremoniálních 

příležitostech. V letech 1945-48 se nároky na politiky změnily. Předáci stran 

rázem museli demonstrovat budování socialismu a národní jednotu na 

manifestacích, v průvodech, z výšky tribun jako za výlohou rozdávat úsměvy a 

třepotat mávátky. Zenkl byl člověkem společenským, s lidmi se rád potkával a 

naslouchal jejich problémům, ovšem evidentně neuměl pracovat s masami a plně 

využívat potenciál ulice jako komunisté. Často mu bylo vytýkáno, že při 

projevech hovoří zdlouhavě a stěžejní myšlenky se rozplývají v moři slov.   
                                                
264 Zenkl, Petr: Národní socialismus věčně živý, ČSNS, Praha 1946, s. 20. 
265 Balík, Stanislav a kol.: Politický systém českých zemí 1848-1989, MPÚ MUNI, Brno 2004, s. 120-121. 
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Texty Petra Zenkla z let 1945-1947266 nevykazují přílišnou originalitu, 

zpravidla se jedná o upravené varianty již mnohokrát řečeného a napsaného. 

Pohybují se v teoretické rovině proklamací, že cesta k blahobytu a rozvoji vede 

pouze skrze širokou spolupráci, pozitivní myšlení a budovatelské úsilí. Možné 

překážky a rozdílné názory na konkrétní provedení těch kterých úkolů jako by 

záměrně přehlížel, a pokud se o nich už zmiňuje, znovu věří v jejich brzké 

odstranění „rozumnou dohodou“. Ze zápisů ze schůzí předsednictva ČSNS však 

víme, jaké vnitřní pnutí zmítalo Národní frontou a strany skrytě mobilizovaly 

stoupence k brzkému střetu. Navíc, sledujeme-li činnost Zenkla za první 

republiky, stojí před námi muž činu, širokého spektra aktivit, každodenní drobné 

úřednické práce, prosazující detailní přípravu v zákulisí před každým velkým 

rozhodnutím. Nikdy nepatřil k velkým teoretikům a psavcům, zcela přirozená mu 

samozřejmě nebyla ani poloha řečníka. Proč by tedy poválečný Zenkl, známý 

v ČSNS neúprosným postojem ke komunistickému pronikání, zaujímal takový 

dvojaký postoj, navenek uklidňoval a uvnitř brojil? Věřil snad, že „uchlácholí“ 

odpůrce, aby polevili v ostražitosti? Můžeme pracovat i s předpokladem, že 

skutečné autorství Zenklových textů připadalo někomu jinému. Je málo známou 

skutečností, že naprostou většinu projevů předsedy ČSNS vytvořil a stylizoval 

jeho blízký přítel, sociolog, filozof a historik Otakar Machotka.267 Zenkl vládl 

díky dlouholeté pedagogické dráze českému jazyku jako málokterý politik, ale 

zřejmě potřeboval Machotkovy sociologické zkušenosti, aby sdělení v projevu 

oslovily posluchače, padly na úrodnou půdu a možná zakryly skutečné záměry a 

kroky mluvčího. Zenkl tak mohl v řeči, psané rukou šéfideologa strany Machotky, 

hovořit o upřímném přátelství s komunisty, a přitom usilovně pracovat na oslabení 

jejich pozic a pravicovějšímu směřování ČSNS, které stranu logicky od 

komunistů ještě více vzdalovalo.268  

                                                
266 Nejlepší politika – úcta člověka k člověku (Svobodné slovo 29. července 1945), Pro Národní frontu 
(Svobodné slovo, 1. ledna 1946), Mravní základy budoucnosti (Svobodné slovo, 15. prosince 1946), Je ctí být 
ve straně kladiva a pera (Buřiči a tvůrci, 1947). 
267 Machotka měl bohaté zkušenosti se sociálními vědami ze studií v Ženevě, Paříži, Chicaga a Los Angeles a 
již koncem dvacátých let pracoval pro ústřední programovou a kulturní komisi ČSNS, za války působil 
v odboji a v květnových dnech roku 1945 se stal za národní socialisty místopředsedou České národní rady. 
Byl to Zenkl, kdo Machotku vytáhl do ústředního výkonného výboru strany (od roku 1947 přímo do 
předsednictva). Neopouštěl ani vědeckou a pedagogickou činnost a jako řádný profesor sociologie vyučoval 
na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Zasloužil se rovněž o založení pražské Vysoké školy politické a 
sociální v roce 1947. Machotka měl velký vliv na ideové zakotvení poválečné ČSNS. Spolu s právním 
expertem a bývalým rektorem Univerzity Karlovy Vratislavem Buškem zpracoval návrh Akčního programu 
strany i návrh programu pro XIV. sjezd ve dnech 27. února – 2. března 1947. 
268 Rozhovor autora s Pavlem Machotkou, 13. listopadu 2009. 
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 Petr Zenkl se na veřejnosti těšil široké oblibě. Vždy elegantní, šarmantní, 

dokonale ustrojen, s nezbytným kapesníčkem v náprsní kapse obleku, patřil 

k vítaným hostům veřejných akcí. Aby se dobrý vůdce nezměnil v pouhou 

reprezentativní figurku, musí mít jakousi přidanou hodnotu, kouzlo osobnosti. O 

Zenklovi s gentlemanským vystupováním, vykonanou prací v hlavním městě a 

šesti lety v koncentráku to bezpochyby platilo. Přesto nelze jeho předsednictví 

Československé strany národně socialistické označit za úspěšné.  

 

 Členové rozpuštěné „Benesch Partei“ čelili během nacistické okupace 

pronásledování a teroru ze strany represivního aparátu Třetí říše. Mnoho tisíc 

skončilo na popravištích, ve věznicích či koncentračních táborech. Někdejší 

regionální struktury strany se ocitly v troskách, kontakty s exilovými představiteli 

byly téměř zcela přerušeny. Neradostná situace setrvala až do osvobození na jaře 

1945. Zatímco současně spolu s Rudou armádou postupovali československým 

územím i komisaři KSČ, okamžitě zakládali lokální buňky a šířili Gottwaldovy 

pokyny, národní socialisté ožívali poměrně pomalu. 1. května 1945 byl Revoluční 

výkonný výbor ČSNS, ustavený v předchozím roce na tajné schůzi národně 

socialistických činovníků, prohlášen za stálý orgán strany. Vedla jej vitální 

Františka Zemínová, která měla v květnových dnech zřejmě největší podíl na 

obnově strany.269  

11. května se v Praze konala první vrcholná schůzka představitelů 

Prozatímního ústředního výkonného výboru ČSNS, vzniklého v Košicích 

z popudu londýnského exilu, a Revolučního výkonného výboru. Ze setkání vzešla 

iniciativa svolat do velkého sálu v Lucerně manifestační schůzi a obnovit 

předválečnou strukturu strany.270  

                                                
269 Františka „Fráňa“ Zemínová (1882-1962), původně účetní, působila od roku 1897 v Klofáčově straně, 
stala se bojovnicí za práva žen a patřila k častým řečníkům na táborech lidu a demonstracích. Během první 
světové války byla terčem šikany rakouských úřadů, po vzniku republiky se na osmnáct let usadila 
v Národním shromáždění. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava dlouho odmítala opustit Prahu a zapojila 
se do odbojové činnosti, až v 1. září 1939 se nechala po masivní vlně zatýkání přemluvit k úplnému 
odchodu do ilegality. Do léta 1940 se ukrývala v rodinách svých známých v Týnci nad Vltavou či Mladé 
Boleslavi, poté začala organizovat první konspirační schůzky národně socialistických žen, v roce 
1944 stála za vytvořením kostry Revolučního výkonného výboru ČSNS, vyjednávala s vlastenecky 
smýšlejícími příslušníky četnictva a tzv. vládního vojska o obsazení skladů vojenského materiálu 
v případě národní revoluce. Od 6. května 1945 pomáhala v Praze stavět barikády, případně 
z budovy Melantrichu rozesílala instrukce probouzejícím se stranickým organizacím. Vedoucí 
úlohu si uchovala až do schůze v Lucerně 17. května. Více k činnosti F. Zemínové viz Kol. autorů: 
50 let činnosti sestry Fráni Zemínové (sborník), Ústřední jednota žen ČSNS, Praha 1947. 
270 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948, Doplněk, Brno 2003, s. 43-
44. 
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 Jednou z nejzávažnějších otázek se přirozeně ukázalo volba předsedy. 

Zakladatel a dlouholetý vůdce národních socialistů Václav Klofáč zemřel již 10. 

července 1942, ze hry bylo i mnoho členů předválečného předsednictva. Okruh 

možných kandidátů se zužoval na několik málo osobností. Výše byly již nastíněny 

okolnosti nominace Petra Zenkla na předsednický post exilovými kruhy 25. dubna 

1945. V revolučních dnech měl být v Praze předsedou provolán rovněž Josef 

David, který však ctil košickou dohodu, funkci nepřijal a přenechal volné pole 

působnosti Zenklovi, dosud pobývajícím v Londýně.  

 Předjednaný výsledek „výběru“ předsedy potvrdili i delegáti schůze 

v Lucerně 17. května, na niž s velkou slávou dorazil i vroucně očekávaný 

Zenkl.271 Hned po tomto triumfálním přijetí a pozdravu delegátům musel čerstvý 

revoluční předseda skousnout i spršku kamení od komunistických provokatérů 

v Libni. Prestižní funkce se mu vrátila, ruku v ruce s osobními útoky a nenávistí 

politických konkurentů.272 Zenkl jako předseda musel přesvědčit, že má 

schopnosti stranu vést a že se myšlením přizpůsobil poválečnému uspořádání. 

Uvnitř ČSNS totiž zaznívaly hlasy, odmítající ve vedení kohokoliv 

z předsednictva, činného na podzim 1938. Nehledě na ryzí vlastenecké postoje, 

které tehdy Zenkl zastával, nesl nelibý cejch pomnichovského ministra a jednoho 

z „likvidátorů“ strany. Nedůvěra některých straníků jej dlouho provázela a, jak 

bude popsáno v dalších podkapitolách, zesílila zejména po ne zcela úspěšně 

parlamentních volbách v květnu 1946. 

     

 18. května proběhla první schůze prozatímního předsednictva. Přítomní se 

stavěli negativně ke komunistickým návrhům na ustavení místních národních 

výborů aklamací. Poukazovali na to, že tento způsob voleb již odmítli lidovci. 

Nedojde-li k dohodě o naprosté paritě a nebudou-li se národní výbory jevit jako 

záruka správního, hospodářského i sociálního působení, navrhovali někteří 

členové předsednictva, aby na volby dohlížely vládou jmenované správní komise. 

Způsob volby národních výborů patřil k prvním záležitostem, na nichž se čtveřice 

velkých stran měla na domácí půdě shodnout, ale odmítavé hlasy mezi straníky 

napříč spektrem věstily brzké pnutí uvnitř poválečné „jednoty“ Zenkl byl pověřen, 

aby do dvou týdnů připravil návrhy na doplnění předsednictva a ústředního 
                                                
271 Zcela podle regulí byl volbou potvrzen ve funkci předsedy až 9. prosince 1945.  
272 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Písemná pozůstalost Libuše Drobílkové; Petr Zenkl Paměti: Můj život a politická nenávist, která 
ho provázela. 
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výkonného výboru z celé oblasti Čech, Moravy a Slezska, a to ze členů domácího 

i zahraničního odboje i těch bratří, kteří se vrátili z vězení a koncentračních 

táborů.273 I tento úkol byl náročný, vlastně jako celá obnova strany a oživení 

členské základny. Předseda Zenkl musel čelit nezáviděníhodné situaci, kdy se 

předváleční straníci těžce rozhodovali, zda vůbec vstupovat do obnovené ČSNS. 

Některé odrazovalo chování strany za mnichovské krize, jiní se rovnou nechali 

zlákat KSČ, protože v ní správně cítili hlavního hybatele politického dění.  

 Národní socialisté se ocitli na pomyslné křižovatce a pokračování v cestě 

kterýmkoliv směrem s sebou neslo ztrátu mnoha tisícovek voličů. Například v již 

zmiňované otázce znárodnění strana sice souhlasila s navrhovaným záměrem, ale 

nikoliv dostatečně razantně, přesvědčivě a nadšeně, aby odradila ty ze svých 

někdejších sympatizantů, kteří o znárodnění usilovali, od přestupu ke KSČ nebo 

ČSSD. Naopak odpůrci radikálních změn majetkových poměrů vycítili, že silnější 

podpory jejich „nesociálních a nerevolučních“ názorů se jim spíše než u ČSNS 

dostane u Československé strany lidové coby jediného reprezentanta pravice.  

 Dvojakou a současně druhořadou úlohu národní socialisté také v otázce 

pozemkové reformy. Všechny strany zacílily svůj zájem na vrstvy voličů, 

„osiřelých“ po zmizení agrárníků, kteří dříve mívali na vesnicích zajištěnou 

širokou podporu. Zenklova strana zahájila kampaň za rozšíření myšlenek 

národního socialismu mezi venkovským obyvatelstvem. Požadovala přerozdělení 

půdy a konfiskaci statků nepřátel Československa, ale trumfy v rukou drželi opět 

komunisté, konkrétně ministra zemědělství Július Ďuriš, který rozdával dekrety na 

zabavené pozemky a poté sklízel vděk obdarovaných i slávu v tisku.274  

Aby si v „boji o venkov“, jenž se rozhořel na plné obrátky, zachovali 

naději na úspěch u někdejších agrárnických voličů, národní socialisté přislíbili 

hájit dědičné a soukromé vlastnictví půdy, zatímco komunistické návrhy prozatím 

skrytě mířily k zavedení kolektivizace, podle sovětské předlohy jediného 

možného způsobu hospodaření v zemědělství. ČSNS lákala na projekt povinných 

minimálních mezd zemědělcům, osvětu a odborné vzdělávání či modernizaci 

venkova, ale přesto bylo zřejmé, že strana postrádá opravdu propracovaný 

                                                
273 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany,  
inventární číslo 1062. Zápis ze schůze předsednictva národně socialistické strany konané 18. května 1945, 
karton 33. 
274 ČSNS ve svém Akčním programu z 9. prosince 1945 požadovala rozdělování pozemků minimálně o 
dvaceti hektarech, aby zde bylo možno zřídit výnosné hospodářství, avšak komunisté prosadili snížení 
minimální výměry na pouhých třináct hektarů, čímž se zvýšil počet politicky spolehlivých bezzemků s novým 
gruntem.    
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program rozvoje venkova a nemůže se zde opírat ani o pevně uchycené regionální 

struktury. Jak se ukázalo při následných volbách do Národního shromáždění, 

„rolnická třída“ rozpaky národních socialistů ztrestala. KSČ v mimoměstských 

oblastech Čech a Moravy převálcovala soupeře, nekomunističtí voliči pak dali 

důvěru spíše lidové straně.  

 Umírněnost v postoji ke znárodnění a pozemkové reformě se národním 

socialistům příliš nevyplatila. Oproti tomu v ostrosti vyjádření na adresu Němců a 

Maďarů a nadšení pro vysídlení obou nepohodlných menšin mimo 

Československo se předáci ČSNS nenechávali zahanbit. Mezi stranami Národní 

fronty panovala ohledně odsunu široká shoda, ale národní socialisté požadovali co 

nejrychlejší řešení. S hlásáním vypjatého protigermánského vlastenectví začal již 

na manifestační schůzi 17. května Prokop Drtina, paradoxně brzký ministr 

spravedlnosti. V revolučním opojení burácel do sálu Lucerny: „Soudím, že v naší 

nové republice by nemělo být německy řečeno více, než jen právě tato tři slovíčka: 

Heim ins Reich. Ale abychom takového cíle dosáhli, musíme začít s vyháněním 

Němců z našich zemí ihned, okamžitě, všemi způsoby, před ničím se nesmíme 

zastavit a zaváhat. A každému jednotlivému členu národa zde připadá dějinná 

odpovědnost.“275 Ani Zenkl nevynechal příležitost, aby na stránkách Svobodného 

slova nevzpomenul na pobyt v Buchenwaldu, kde býval vystaven šikaně 

nenávistných sudetoněmeckých dozorců, nebo na těžké chvíle v říjnu 1938, kdy 

jako člen Syrového vlády musel projednávat neslýchané územní požadavky 

agresivního Maďarska. V osvobozené republice měl jako předseda strany možnost 

zvolat po mstě. Bylo příznačné, že vedle Petra Zenkla i mnoho jiných zarytých 

„masarykovců“ v úvahách opustilo ideály humanitní demokracie, jakmile šlo o 

názor na Sudetské Němce a Maďary. Zazníval přitom častý argument, že ostatně i 

Masaryk ve stati The future status of Bohemia z roku 1917 uvažoval o odsunu 

Němců jako o jednom způsobu řešení věčného etnického napětí v české kotlině.276  

 Ústavní dekret č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního 

občanství osob německé a maďarské národnosti víceméně splnil radikální 

požadavky ČSNS. Zatím nepříliš sehranému předsednictvu strany spadl do klína 

první velký úspěch a bylo třeba veřejně vyzdvihnout vlastní zásluhy.   

                                                
275 Projev Prokopa Drtiny na manifestační schůzi, In: Svobodné slovo, 19. května 1945, s. 4-5. 
276 Masaryk, T.G.: The future status of Bohemia, Ústav T.G.M, Praha 2008, str. 49-51. 



 113 

ČSNS na jaře 1945 obnovila starou hierarchii. Předseda strany byl zároveň 

předsedou ústředního výkonného výboru.277 Místní, závodní, okresní, krajské, 

zemské a ústřední orgány doplnily nově i závodní organizace, marně se 

snažící posílit vliv mezi dělníky v závodech a konkurovat komunistickým 

buňkám. Do června se ustavilo 75 okresních výborů a 354 místních politických 

organizací, zaměstnávajících pro organizační chod strany značný počet placených 

i dobrovolných funkcionářů.278  

Velkou ztrátu pro ČSNS představovalo zrušení Československé obce 

dělnické, stranické odborové centrály, sdružující v první republice přes 350 000 

dělníků. Výnos ministra vnitra 19. května 1945 určil za jediného právního 

nástupce všech předválečných odborových organizací na území republiky 

Ústřední radu odborů, o rok později transformovanou v Revoluční odborové 

hnutí. Určující roli v něm hráli komunisté a hnutí se koneckonců výrazně 

podepsalo pod volebním triumfem KSČ v příštím roce.    

 Ostatní opory straně zůstaly. Ústřední jednota žen pod vedením Františky 

Zemínové se zaměřením na vzdělávání, zdravotnictví, dobročinnost a tažením za 

rovnoprávnost pohlaví vydávala dvouměsíčník Hlasatelka a poměrně úspěšně 

burcovala stoupenkyně k předvolební agitaci. Československá obec sokolská si 

zachovala vliv na rozvoj sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit mimo 

kontrolu KSČ především díky svému starostovi Antonínu Hřebíkovi, poslanci za 

ČSNS. Již v květnu 1945 byla Hřebíkovou zásluhou vytvořena provizorní 

celonárodní tělovýchovná organizace, Ústřední národní tělovýchovný výbor. 

Teprve po rok a půl trvajících náročných jednání s představiteli Orla, Junáka, 

Fotbalového svazu, Klubu českých turistů a dalších čtyř desítek organizací došlo 

až 16. listopadu 1946 k ustavující valné hromadě Československého 

tělovýchovného svazu, opět v čele s Hřebíkem, který úspěšně bránil přílišnému 

pronikání komunistů.  

 Se strukturami ČSNS byl provázán rovněž Svaz brannosti a především 

Československá obec legionářská, před rokem 1939 názorově blízká Hradu. Po 

válce se dočkala obnovy, někdejší slávu se ovšem obnovit nepodařilo. Obec 

vydávala v rámci nakladatelství Čin deník Národní osvobození se šéfredaktorem 

                                                
277 Při ústředním výkonném výboru ČSNS zároveň fungovaly komise (branná, bezpečnostní, legislativní, 
odbojová, právní, sociálně politická, zahraniční, zdravotní, tisková, propagační, finanční, kulturní) a výbory 
(zemědělský, zaměstnanecký, živnostensko-obchodnický, mládeže a žen). 
278 KSČ neměla konkurenci, co se týkalo závodních organizací. Do konce léta 1945 jich ustavila 2132, v době 
konání VII. sjezdu KSČ v březnu 1946 se již jednalo o počet 3459.   
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Lvem Sychravou, Zenklovým spolustolovníkem z koncentráku. Předsednictvím 

byl pověřen předválečný jednatel, poslanec ČSNS Josef David. Pro levicové a 

prosovětské postoje, působení v komunisty ovládaném Slovanském výboru 

v londýnském exilu a především kvůli vytížení, plynoucího z postu předsedy 

Ústavodárného národního shromáždění, však nevedl dostatečně průbojně 

Československou obec legionářskou směrem, který vedení strany vyžadovalo. 

Rozdílné politické názory a rozpory mezi Zenklem a Davidem budou ostatně 

popsány ještě v dalších částech práce.    

  

ČSNS potřebovala co nejrychleji obnovit tiskové orgány, především 

Svobodné slovo, se zemskými mutacemi a patnácti krajskými deníky. Zenkl 

požadoval denní náklad 500 000 výtisků a odmítal argumenty ministerstva vnitra 

a ministerstva informací, že je nedostatek papíru, ačkoliv tiskoviny KSČ mohly 

vycházet bez omezení. 7. června 1945 převzal spolu s dalšími členy předsednictva 

akcie tiskařského a nakladatelského koncernu Melantrich, který se stal s majetkem 

okolo 280 milionů korun pevnou ekonomickou základnou strany. Místo ředitele 

zastával poslanec a člen předsednictva ČSNS Julius Firt. Předválečná akciová 

společnost Melantrich byla, co se týče ekonomických záležitostí i obsahu tiskovin, 

nezávislá na ČSNS, nově se dostala přímo pod kontrolu stranického 

sekretariátu.279 Šéfredaktorskou odpovědnost za ústřední list Svobodné slovo 

převzal Ivan Herben. Dále vycházely týdeníky sobota, Svobodný zítřek, 

Svobodný venkov, Mladé proudy, Slovo pracujících, čtrnáctideník Světový 

pramen, měsíčníky Masarykův lid, Milena a celá řada úzce zaměřených 

stranických tiskovin.280     

 Ke koordinaci tiskové politiky strany byl kromě tiskového a kulturního 

odboru zřízen ještě poradní sbor předsednictva se zodpovědností za výzkumy 

veřejného mínění, analýzy názorů straníků, zpravodajský servis o politicky 

významných organizacích, sledování tisku ostatních stran a ze zahraničí atd. 

Předsednictvo dbalo, aby redakce stranických tiskovin podléhaly po ideologické i 

                                                
279 Fejlek, Vojtěch: Melantrich nepodlehne ohni ani meči, Melantrich, Praha 1998, s. 22. 
280 Budujeme, Jak pracovat?, Nový člověk, Kupředu za lepším zítřkem, oběžníky, věstníky či zprávy 
tajemníků. 
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formální stránce nařízením stranických sekretariátů. Míra i četnost zásahů strany 

do agendy a chodu rostly souběžně s krizí uvnitř národní fronty.281  

 

 Národní socialisté si byli vědomi značného potenciálu, ukrytého ve 

stoupencích z řad mládeže a jejich organizacích. Máme-li vyzdvihnout některé 

dědictví Zenklova předsednictví ČSNS, nechť to jsou právě opakované výzvy 

k většímu zapojení nastupujících generací do partajního života. Hovořil o potřebě 

tlačit do popředí novou krev, mladé muže a ženy, oddané službě republice, 

především ty, kteří se zasloužili o osvobození.282 Zde se nabízí zajímavé srovnání. 

Zatímco ve třetí republice Zenkl ochotně napomáhal mladým straníkům 

k politické kariéře, v exilu na něj ti samí lidé nahlíželi jako neústupnou starou 

strukturu, bránící mladé generaci uchopit záležitosti vedení protikomunistického 

odboje do svých rukou. 

Antagonismus Zenklova postoje pravděpodobně vycházel z celkové 

situace. V létě 1945 se jako předseda ČSNS cítil silný, nevylučoval dokonce 

prvenství v příštích parlamentních volbách. V prvních letech exilu se naopak 

považoval za jednoho z mála posledních mohykánů masarykovské demokracie, 

selhání ani přepuštění kormidla zahraniční akce méně zkušeným bojovníkům za 

svobodu pro něj nepřipadalo do úvahy.  

 Zpět do let 1945-1946. Svaz české mládeže se ocitl pod vlivem komunistů, 

národně socialističtí příznivci jej demonstrativně opustili a soustředili se na 

budování vlastní mládežnické organizace, respektive mládežnického odboru 

strany, který narostl na úctyhodných 200 000 členů. Zenkl především v Praze, kde 

národně socialistická mládež čítala přes 21 000 hochů a dívek ve věku mezi 

sedmnácti a sedmadvaceti lety, vycítil značný rezervoár hlasů v nejbližších 

volbách, a počátkem roku 1946 oslovil mládežnické činovníky Otu Horu, Josefa 

Lesáka a Emila Ransdorfa, aby nadále zapracovali na podchycení názorově blízké 

omladiny. Dostali k dispozici tiskové možnosti Melantrichu i stranické aparáty 

v krajích. Organizačně schopnému Lesákovi se podařilo uspořádat sérii 

vysokoškolských plesů, první poválečný studentský majáles a především tzv. 

červenobílé dny, sjezd národně socialistické mládeže v Praze. Načasování týden 

před volbami splnilo účel. Zenkl slíbil, že zařídí Lesákovi posun výš 
                                                
281 Detailnímu výzkumu tiskové politiky ČSNS se v poslední době věnovala Kamila Rotnáglová a poznatky 
shromáždila do studie Tisková politika Československé strany národně socialistické v letech 1945-1948 
(diplomová práce, FSS MUNI, Brno 2011).   
282 Zenkl, Petr: Nové poslání ČSNS, In: Svobodné slovo, 21. června 1945, s. 1-2. 
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z nevolitelného místa na kandidátní listině do voleb, sejde-li se na sjezdu více jak 

10 000 mladých, kteří budou demonstrovat příslušnost ke straně v ulicích. 

K nelibosti komunistů, jejichž pionýrské organizace dosud stagnovaly, dorazilo 

do hlavního města téměř 80 000 lidí.283 Zenklův politický čich v tomto případě 

zafungoval na výbornou. Dokázal na předsednictvu prosadit podporu mládeže 

jako jednu z priorit a ČSNS byla následně odměněna reklamou k nezaplacení, ba 

co více přímo ve dnech vrcholícího předvolebního boje.284   

 

 Druhý Zenklův zásah, který vyvolal vnitrostranickou diskusi, v níž nebyla 

nouze ani o pohoršené hlasy, se týkal rozšiřování členské základny o někdejší 

členy jiných prvorepublikových subjektů a jejich nominace do důležitých funkcí. 

Zenkl vycházel z akutní poptávky po kvalitních odbornících v orgánech strany. 

Nutno konstatovat, že výtky starších členů o pronikání cizích elementů a 

narušování idejí ČSNS příliš nereflektoval.285 V Ústřední hospodářské a technické 

radě při ČSNS, která měla pomáhat rozšiřovat soukromý sektor podnikání, 

působili národohospodáři Jiří Hejda, Štěpán Ješ či několikanásobný ministr Karel 

Engliš. V tiskovém odboru působil ex-funkcionář Živnostenské strany, nakladatel 

František Přeučil. Největší pozornosti se bezpochyby dostalo bývalému 

národnímu demokratovi Vladimíru Krajinovi, jehož Zenkl vybral za nového 

generálního tajemníka ČSNS a představil předsednictvu.286 Původně na funkci 

zamýšlel pětačtyřicetiletého Josefa Nestávala, který kvůli vážným zdravotním 

problémům, následkům věznění v koncentračním táboře, musel odmítnout.287 Po 

doporučení Julia Firta se Zenkl zaměřil na Krajinu.288 Motivem pro angažmá 

vystudovaného botanika byla jeho pověst mimořádně schopného a organizačně 

zdatného činitele protinacistického odboje. Zenkl doufal, že houževnatý Krajina 

se podobně úspěšně realizuje na půdě strany. Jenže záhy se ukázalo, že generální 

tajemník byl zvyklý pracovat v menších kolektivech, operativně, bez velké 

byrokracie a zdlouhavého projednávání návrhů na schůzích. V ilegálních 

odbojových sítích se stranil většího množství osob, jako funkcionář musel naopak 
                                                
283 Rozhovor autora s Josefem Lesákem, 11. března 2008. 
284 Zenkl, Petr: V mládeži je naše víra, In: Svobodné slovo, 11. května 196, s. 1. 
285 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany,  
inventární číslo 1062. Dopisy a odpovědi předválečným funkcionářům, Počátky organizační činnosti před a 
po ustavení Ústřední organizační komise dnem 10. září 1945, Rozvrstvení členstva koncem r. 1945, kartony 
74-75. 
286 Ústředním tajemníkem ČSNS před válkou byl senátor Antonín Šolc. 
287 Více o osudech tohoto vlastence viz Koura, Petr: Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. 
Josefa Nestávala, In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 4/2006, s. 149-196. 
288 Krajina, Vladimír: Vysoká hra, Nakladatelství Eva, Praha 2004, s. 155-156. 
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řečnit na pódiích a komunikovat s pracovníky krajských sekretariátů. Mezi 

odpůrce Krajinova zapojení do řízení chodu strany patřil Josef David a ústřední 

organizační tajemník František Matouš.289   

Vedení ČSNS ve Vladimíru Krajinovi každopádně získalo nesmlouvavého 

odpůrce komunistů. Byl odhodlán bojovat s pronikáním KSČ za každou cenu, 

nehledě na dopady pro sebe nebo stranu. Přímo Zenkl jej při osobních rozmluvách 

musel několikrát mírnit a varovat.290 Na generálního tajemníka se zaměřilo 

zpravodajské oddělení ministerstva vnitra a začalo shánět jakékoliv 

kompromitující materiály o Krajinově chování za okupace. Zenkl s Drtinou 7. 

prosince 1945 intervenovali u ministra Noska, který jim přečetl protokol plný 

domněnek a polopravd, mající prokazovat údajnou Krajinovu vinu. Nepodložená 

obvinění utvrdila Zenkla, aby následující den doporučil předsednictvu potvrzení 

generálního tajemníka ve funkci.291 Nadále neúnavně upozorňoval na nezákonné 

praktiky komunistů v armádě, bezpečnosti, zemědělství či živnostenských 

komorách, ačkoliv jeho vliv na každodenní organizační chod strany nebyl takový, 

jak se od generálního tajemníka dalo očekávat.292 

 

 Hromadný zájem o vstup do ČSNS projevili i bývalí členové agrární 

strany.293 Poválečná politická scéna ne zcela po právu vnímala agrárníky jako 

hlavní viníky mnichovského neštěstí a znemožnění obnovy Republikánské strany 

zemědělského a malorolnického lidu v jakékoliv podobě patřilo mezi první 

dohody Národní fronty. Předáci agrárníků orodovali u Edvarda Beneše, aby se 

zasadil o návrat jejich hnutí na scénu. Když neuspěli, začali se rozhlížet, kterou 

stranu Národní fronty by mohli obohatit. V úvahu připadali národní socialisté, 

lidovci, popřípadě slovenští demokraté na Slovensku. Vedení ČSNS v otázce 

někdejších vážných soupeřů nijak neintervenovalo. Těsně po válce se ještě 

domnívalo, že posílení pravicového živlu v Národní frontě nepotřebuje. Prokop 

                                                
289 Šolc, Jiří: Smrt přála statečným, Vyšehrad, Praha 1995, s. 163. 
290 Krajina v naprostém utajení finančně pomáhal některým uprchlíkům ze Sovětského svazu a 
protikomunistickým politikům, například polskému vicepremiérovi a ministru zemědělství Stanisławu 
Mikołajczykovi nebo vůdci ukrajinské osvobozenecké armády Stepanu Banderovi. Krajina Zenklovi 
maximálně důvěřoval a svěřil se mu. Předseda ČSNS slíbil uchovat tajemství, ale děsil se možnosti, že 
aktivity spolustraníka odhalí komunisté.  
291 Šolc, Jiří: Smrt přála statečným, Vyšehrad, Praha 1995, s. 169. 
292 Více k činnosti Vladimíra Krajiny v ČSNS viz Stegurová, Karolína: Úloha Vladimíra Krajiny v poválečné 
národně socialistické straně, bakalářská práce, Ústav českých dějin FF UK, Praha 2009. 
293 Více viz Dobeš, Jan: Agrární politikové ve stranách Národní fronty v letech 1945-1948, In: K úloze a 
významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Karolinum, Praha 2001, s. 143-152. Srov. 
Rokoský, Jaroslav: Národní socialisté v pasti, In:Soudobé dějiny 1-2/2004, ÚSD AV ČR, Praha 2004, s. 210-
214.  
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Drtina ve své autobiografii vysvětluje nečinnost strany při oživování agrárního 

hnutí nedostatkem vlivu a pák k prosazení tak zásadního politického kroku.294 

Roli jistě hrál i prostý politický kalkul a očekávání, že voliči agrárníků ve volbách 

automaticky přidělí své hlasy národním socialistům, protože pro ně budou 

nejschůdnější svým programem. Konkrétně u Petra Zenkla mohlo jít také o obavu, 

aby se do sedla znovu nedostaly ty osoby z agrární strany, které mu před válkou 

znepříjemňovaly působení na pražském magistrátu a zasadily se o primátorovo 

sesazení.  

 První jednání agrárníků se Zenklem, Stránským, Ripkou a Krajinou se 

uskutečnila již v červenci 1945, nicméně skončila bez úspěchů. Národní socialisté 

byli vázáni stanoviskem Národní fronty, že při vstupování do strany lze přihlížet 

pouze k žádostem a přihláškám jednotlivců, nikoliv organizovaných skupin. 

Okruh kolem Ladislava Feierabenda, Miroslava Rechcígla, Josefa Nebeského a 

Čeňka Torna v únoru 1946 obnovil rozhovory, přičemž bylo bráno zřetel také na 

stanovisko prezidenta republiky. Beneš se klonil ke splynutí agrárníků 

s národními socialisty, než s lidovci. Ladislav Feierabend ve vzpomínkách uvádí, 

že předáci ČSNS si činili ambice zvítězit ve volbách a stáli o zkušenosti 

agrárnických politiků, které měli straně získat podporu venkova. Za to byli 

ochotni přenechat agrárníkům určité stranické funkce i místa na kandidátkách.295 

Levicové křídlo ČSNS, reprezentované Josefem Davidem, Emanuelem Šlechtou 

nebo expertem na zemědělství Václavem Mikulášem, se k přijímání agrárníků 

stavělo negativně, nicméně Petr Zenkl dokázal prosadit svou koncepci.296     

 

 Ve dnech 8. a 9. prosince 1945 se konala schůze ústředního zastupitelstva, 

na níž byl přijat tzv. Akční program strany. Vycházel z potřeby ČSNS oprostit se 

od některých neaktuálních bodů Benešova „Velkého programu“ z roku 1931, 

získat pro nadcházející volby důvěru příslušníků všech sociálních tříd a stavů, 

převychovat sympatizanty od vlažné podpory k zapálenému a věrnému stranictví 

a přivítat ve svých řadách co nejvíce schopných bývalých členů nepovolených 
                                                
294 Drtina, Prokop: Československo můj osud, sv. II,  Melantrich, Praha 1992, s. 23. 
295 Bývalí agrárníci se na Zenklovu výzvu úspěšně zapojili do činnosti Ústředního zemědělsko-lesnického 
výboru ČSNS. Ladislavu Feierabendovi dokonce bylo nabídnuto místopředsednictví. Vedení výboru si 
zachoval poslanec Václav Mikuláš, který tak musel chtě nechtě denně spolupracovat s bývalými agrárníky, 
jejichž přestupu do strany se bránil. Na otázce zemědělství se výrazně odrážel střet mezi levicovým a 
pravicovým křídlem. Zenkl před volbami potřeboval zachovat status quo, ale zároveň mít spřízněné osoby 
rozeseté napříč stranickou hierarchií. Agrárníci důvěru předsedy nezklamali a v ČSNS se velmi dobře 
zapracovali, byť na ně byla upírána zvýšená pozornost a kritické hlasy spíše sílily, než slábly.  
296 Feierabend, L. K.: Pod vládou Národní fronty, RSČ, Washington 1968, s. 64-69 srov. Politické vzpomínky 
III, Atlantis, Brno 1996, s. 297-298. 



 119 

stran. Příprava Akčního programu probíhala ve značném spěchu, což se podepsalo 

na jistých formálních a stylistických nedostatcích. Každopádně program, mající 

platnost pouze dočasně, do přijetí mnohem lépe propracovaných programových 

tezí regulérním sjezdem strany, kladl důraz na zachování politické plurality a 

ochranu práv jedince, podporoval poválečná socializační opatření v hospodářství, 

požadoval jen „zákonný spád, promyšlenou metodu a organizaci“ coby jasné 

vymezení se vůči revolučnímu radikalismu komunistů.297  

 Strana vítala Akční program jako odrazový můstek pro své další působení, 

ale chápala, že dokument příliš neusnadní národně socialistické ideologii 

dosáhnout na silné pozice, které mívala za první republiky.  

ČSNS si hýčkala svůj specificky český národní socialismus jako stále se 

vyvíjející myšlenkový směr. Nebyl tak vázán dogmatem dialektického a 

historického materialismu, ale zároveň postrádal jednotné poznávací metody. 

Teoretikové ČSNS se hlásili k různým filozofickým školám od iracionalismu po 

kritický idealismus, což ve výsledku dávalo jistý ráz neurčitosti také ideologii 

strany a způsobovalo, že program měl po teoreticko-vědecké stránce mnoho 

mezer, nebyl exaktně vědecky formulován, chyběla mu opora v odborné literatuře 

a především neměl mezinárodní nosnost. Jinými slovy, svými základními 

východisky a vzory (Hus, Komenský, Masaryk, sokolstvo) byl omezen pouze na 

český národ a dokonce i na Slováky působil málo přitažlivě. V překladu do cizích 

jazyků se navíc dal snadno zaměnit se zprofanovaným nacionálním socialismem, 

respektive nacismem hitlerovského střihu.  Vysvětlování základních odlišností 

zahraničním partnerům jistě nebylo pro představitele ČSNS snadné a neslo 

s sebou řadu nedorozumění. Objevily se návrhy na změnu názvu strany, ale 

debaty na toto téma neměly i kvůli Zenklovu nesouhlasu dlouhého trvání.  

Květnové revoluční zvolení Petra Zenkla předsedou strany bylo na schůzi 

zastupitelstva 8. prosince 1945 manifestačně potvrzeno zastupitelstvem.298 

K volbě předsedy zcela podle stanov došlo až na XIV. valném sjezdu v březnu 

1947.  

                                                
297 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany,  
inventární číslo 1062., karton 77, Akční program předložený zastupitelstvu ČSNS ve dnech 8. a 9.12 1945. 
Srov. Kocian, Jiří: K programové a organizační činnosti Československé strany národně socialistické před 
únorem 1948, In: Historické studie. K sedmdesátinám Milana Otáhala. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Praha 1998, s. 86–96. 
298 Místopředsedy byli zvoleni Josef David, Jaroslav Stránský, Alois Lysý František Sivera a Fráňa 
Zemínová. 
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2.5 Květnové volební klání  
 

 Volby do Ústavodárného národního shromáždění, naplánované na neděli 

26. května 1946, měly rozhodnout o dalším směřování republiky. Oproti 

poslednímu volebnímu měření sil před jedenácti lety se mnohé změnilo. Zůstal 

sice zachován princip poměrného zastoupení a vázaných kandidátek, podle 

kterého odpovídalo procento parlamentních míst procentu získaných hlasů na 

celém území republiky, nicméně neexistovala druhá parlamentní komora, snížila 

se věková hranice aktivního i pasivního volebního práva a především počet 

kandidujících subjektů. Národní fronta coby velký a nepochopitelný ústupek 

komunistům schválila zásadu, že kandidující strany nebudou mít celostátní 

působnost. Profitovaly z toho totiž pouze KSČ a KSS, formálně působící 

nezávisle na sobě, ve skutečnosti podléhající jednomu vedení, které tak mělo 

oproti ostatním výhodu zasahovat do dění v českých zemích i na Slovensku.299   

 Druhé opatření, které komunisté prosadili, byly tzv. bílé lístky, jimiž mohli 

voliči, odmítající si z omezeného výběru stran jednu zvolit, dát najevo svůj 

nesouhlas s politikou Národní fronty.  Účast u voleb byla povinná a voliči tak 

měli mít možnost odevzdat alespoň „protestní hlasy“. Šlo především o trik, jak 

vyzrát na národní socialisty a lidovce, počítající s podporou stoupenců 

zakázaných pravicových stran. Kalkulace komunistů nepostrádala logiku. 

Tradiční agrárnický volič raději než volbě ČSNS, jen protože je méně levicová 

než ostatní strany, vhodí do urny bílý lístek jako formu vzdoru, že mu není 

umožněno volit dle svého přesvědčení.300  

 

 Strany Národní fronty uzavřely v březnu 1946 dohodu o slušném vedení 

předvolební kampaně a nezpochybňování již dosažených úspěchů košického 

vládního programu, především založení struktury Národních výborů, 

znárodňování nebo zbavení Němců a Maďarů státní příslušnosti. Přihlášení se k 

dalším dvěma závazkům bylo konkrétně pro národní socialisty nepříjemné a 

omezující. Nesměli se kriticky vyjadřovat k politice Sovětskému svazu a využívat 

v kampani popularitu Edvarda Beneše.  
                                                
299 Měchýř, Jan: Volby roku 1946, In. Dějiny a současnost 2/1991, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1991, 
s. 28-33. 
300 Pehr, Michal: KSČ a volby 1946, In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 
v Československu, (sv. 5), ÚSD AV ČR, Dokořán, Praha 2005, s. 178-179. Srov. Vykoupil, Libor: Volby 
v květnu 1946, In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody: Sborník z konference k 60. výročí 
konce druhé světové války, ÚSD AV ČR, Praha 2005, s. 168-173. 
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 Zenkl nezažíval v předvolebních měsících jednoduché chvíle. Strana 

neuspěla v několika důležitých hlasováních na půdě Prozatímního národního 

shromáždění, množily se její spory s KSČ o personální obsazení bezpečnostních 

sborů, novou ústavu, dvouletý plán hospodářské obnovy či termíny přesunů Rudé 

armády přes československé území. Ani zásada, že „strany budou rozvíjet svůj 

stran volební program pozitivně a zdrží se osobních polemik a osočování“ 

nezabránila množícím se případům vydírání, ničení plakátů a dehonestačních 

článků. V ústředí ČSNS a především na Zenklově stole se v jarních měsících 

kupily stovky hlášení a dopisů ze všech krajů o komunistických provokacích, 

narušování schůzí, teroru v podnicích a obsazování řídících funkcí 

nekvalifikovanými osobami, vlastnícími rudou knížku.301 Zenkl neúnavně dával 

podněty ministrům vnitra a spravedlnosti k prošetření možných pochybení a 

spolustraníky vyzýval k maximální obezřetnosti.  

 Téměř 20 000 národních socialistů v Praze například těsně před volbami 

obdrželo obsílky od bezpečnostního referátu magistrátu k trestnímu řízení, a to 

stále za Zenklova primátorství. Zjevně neměl nad úřadem a především 

podřízenými z KSČ takovou kontrolu, jak se domníval. Také v jiných městech 

byly tisíce lidí, ne náhodou sympatizantů ČSNS a lidové strany, předvolávány na 

základě malého retribučního dekretu před trestní komise národních výborů. 

Většina byla osvobozena bez obvinění, ale jako účastníci zdlouhavého řízení se 

nemohli účastnit voleb, což nepochybně bylo i zamýšleným cílem původců těchto 

úředních lstí.302    

 

Sám Petr Zenkl se stal terčem útočné kampaně komunistického tisku. 

Znovu se propíralo jeho krátké působení v pomnichovských vládách, autoři navíc 

obsah přikrášlili o lživé tvrzení, že byl členem ještě prvního kabinetu Rudolfa 

Berana. Mezi výživnými sousty pro pomlouvače nemohlo chybět ani Zenklovo 

šestileté věznění v Buchenwaldu. Šířily se fámy, že v táboře hrál s esesáky tenis, ž 

měl vlastní pokoj a dva vězně jako sloužící, že jako kápo okrádal vězně o jídlo, že 

blahopřál nacistům k dobytí Paříže a tak podobně. Zenkl na kauzu reagoval 

mimořádně citlivě a vypracoval za pomoci blízkých spolupracovníků z tiskového 

odboru strany sáhodlouhou obhajobu, kterou jako seriál článků „Pravda zvítězí 

                                                
301 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Političtí pracovníci - Petr Zenkl I., Seznamy funkcionářů a různá stranická korespondence. 
302 Feierabend, L. K.: Politické vzpomínky III, Atlantis, Brno 1996, s. 215. 
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nad pomluvami“ na pokračování ve dnech 12. – 25. května 1946, tedy 

bezprostředně před volbami, otiskovalo Svobodné slovo. Je možné vícero 

výkladů, proč Zenkl věnoval vlastní obhajobě tak enormní pozornost v období, 

kdy měl jako předseda strany mnoho jiných povinností. Mohlo jít o obavu, aby 

voliči, bombardovaní ze všech stran volebními hesly a proklamacemi, nepodlehli 

lživé agitaci a na poslední chvíli nepřehodnotili podporu ČSNS. Nabízí se i jiné 

vysvětlení. Političtí odpůrci Zenklovi již v první republice vyčítali jistou ješitnost 

a sebestřednost. Po válce neopomněl každý větší projev otevřít zmínkou o utrpení 

národa i sebe sama pod nacistickou nadvládou. Očištění jména coby otázku 

prestiže považoval za srovnatelně důležité s výsledky voleb. Na pověsti poctivého 

úředníka, přesvědčeného masarykovce a bojovníka za demokracii si velmi 

zakládal a v „čistém štítu“ před svým jménem mohl vidět záruku pro další 

politické působení. Prokázalo se hned po osvobození, že funkce předsedy ČSNS 

Zenklovi spadla do klína především kvůli potřebě důvěryhodné osobnosti, ačkoliv 

jistě existovali jiní kandidáti, s komplexnějším politickým rozhledem a lépe sžití 

s vnitřním chodem strany. Posuneme-li se o tři léta kupředu, také během exilové 

kariéry Zenkl často používal argument své slušnosti, poctivosti, nezištnosti a 

následování Masarykova ducha, aby se prosadil ve vedení zahraniční akce 

navzdory jiným československým politikům. Nelze vyloučit, že Zenkl si byl po 

skoku z komunální úrovně do vysoké politiky vědom některých nedostatků 

v odborných znalostech, v rétorických a přesvědčovacích schopnostech, ale věděl, 

že může vytasit své jméno jako jistou značku a garanci, kdyby se ocitl v úzkých. 

Na tuto kartu přirozeně mohl vsázet, jen pokud životopis zůstal bez jediné skvrny. 

Komunisty rozšiřované pomluvy hrozily nenávratně poničit idealizovaný obraz 

Petra Zenkla v očích veřejnosti a tyto škody musely být v kritickém předvolebním 

týdnu minimalizovány, i za cenu poněkud přehnané reakce v podobě seriálu na 

stránkách Svobodného slova.     

 

 Poslední velké vystoupení před volební nedělí Petr Zenkl absolvoval 21. 

května 1946 v Brně. Stadion v moravské metropoli zaplavily plakáty s perem, 

kladivem a čtyřkou, číslem ČSNS pro tyto volby. Předseda na tribuně slíbil, že 

hlavním cílem strany zůstane výstavba republiky, neopomněl se vyjádřit i 

k tiskovým atakům:  
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„Čeká-li někdo, že ode mne uslyší silná slova a útoky, nedočká se. 

Nebudeme jiné napodobovat urážkami a vymyšlenými útoky, protože bychom je 

stejně nikdy nepředhonili. Nebudu mluvit o druhých, poněvadž vás nechci žádat, 

abyste volili druhé…“303 

 Zenkl jako předseda strany vedl pražskou kandidátku, na druhém místě 

stál Prokop Drtina, na čtvrtém Jan Stránský, na třináctém Josef Lesák, na 

šestnáctém Ivan Herben.304   

 Výsledky voleb byly v Čechách i na Slovensku překvapivé. Na Slovensku 

drtivým vítězstvím Demokratické strany, v Čechách triumfem KSČ a výraznou 

ztrátou (téměř 907 000 hlasů) druhé ČSNS, která vyhrála v pouhých dvou 

okresech. Obecně se jí dostalo největší podpory ve středních a východních 

Čechách.  

Zenkl nadmíru citlivě vnímal výsledky v hlavním městě, které rovněž 

opanovali komunisté. Rozdíl hlasů činil necelých 18 000, což znovu připomnělo 

nestandardní předvolávání národně socialistických voličů před trestní komise a 

vyvolalo rozhořčení. Psychologický efekt toho, že Praha, tradiční národně 

socialistická bašta padla, byl zdrcující. Zrcadlově těsné vítězství o 2000 hlasů si 

ČSNS užila v Brně, kde kandidátku vedl Jaroslav Stránský, a také v Opavě. 

V Olomouci a Plzni bylo přetahování se o prvenství do poslední chvíle 

dramatické, v obou případech nakonec uspěla KSČ. Slušné výsledky nad 25% 

odevzdaných hlasů si národní socialisté připsali také v Mladé Boleslavi a Hradci 

Králové.305    

 Zenkl krátce po volbách navštívil Brno, aby se zúčastnil národopisné 

výstavy a především poblahopřál spolustraníkům ke skvělému výsledku. Místní 

národní socialisté zdaleka neměli vyhráno, byť měli v městském zastupitelstvu 

nejvíce členů. Následovaly dva měsíce tvrdého vyjednávání a komunistických 

machinací, než byl primátorem zvolen tajemník ČSNS Josef Posedník.306  

 

 1 298 980, tedy 23,66% získaných hlasů a obsazení 55 poslaneckých 

křesel ze 300, národní socialisté kvůli svým smělým očekáváním před volbami 
                                                
303 Zenkl, Petr: Projev v Brně, In: Slovo národa, 23. května 1946, s. 1. 
304 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Kandidátní listina ČSNS pro volbu do Ústavodárného národního shromáždění v kraji hl. město 
Praha. 
305 Národní archiv České republiky (NA ČR), Archiv Československé strany socialistické (AČSS), inventární 
číslo 1582, Výsledky voleb do Ústavodárného národního shromáždění 26. května 1946. 
306 Více o volbách 1946 v moravské metropoli viz Pernes, Jiří: Volby v Brně 1946, In: Na pozvání 
Masarykova ústavu č.5, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2007, s. 58-69.  
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vnímali jako bolestnou  porážku.307 Strana vydávala prohlášení, v tisku burcovala 

příznivce k pozitivnímu přístupu, distribuovala statistické brožury Pozice strany 

po volbách do Ú.N.S. o umístění v jednotlivých městech, okresech a krajích. 

Vedení ČSNS vnímalo, že kritické hlasy zaznívají primárně na jeho adresu, a 

považovaly za nutné detailně analyzovat příčiny neúspěchu a co nejdříve svolat 

schůzi ústředního výkonného výboru. Zenkl se musel vypořádat s poněkud 

nezvyklou situací, útoky z vlastních řad. Od návratu do Československa si jako 

„přeživší hrdina“ užíval jisté doby hájení, po volbách ale poprvé ve vší šíři zakusil 

kritiku levicového křídla i organizací strany v regionech. Volební rozčarování 

vyvolalo rozsáhlou diskusi, která nebyla podoby vnitrostranických krizí, také u 

lidovců a sociálních demokratů. Lidovecká poslankyně Helena Koželuhová 

s útokem na vedení umírněného předsedy Jana Šrámka neuspěla a postupně byla 

vyštvána. V ČSSD naopak vytrvalá ofenziva pravicové frakce okolo Bohumila 

Laušmana a Václava Majera vedla k oslabení předsedy Zdeňka Fierlingera a jeho 

odvolání z funkce, byť až na XXI. sjezdu o rok a půl později.   

 

 Zenklovi přicházelo mnoho dopisů, v nichž si straníci vedle rozličných 

forem komunistické šikany mnohdy stěžovali i na špatnou situaci v samotné 

straně. Konkrétně vadila nedostatečná komunikace ústředí s kraji, opožděné a 

pomalé budování místních organizací, nekvalifikované a neprůbojné osobnosti na 

pozicích tajemníků, chabá kvalita Svobodného slova, jehož redaktoři se zbytečně 

nechávali strhnout nepřátelskou rétorikou komunistů a odpovídali útočnými 

články, za jejichž obsah se poté museli zodpovídat vedení a několikrát i veřejně 

omluvit. V jednom memorandu byly výtky shrnuty poměrně výstižně: „Nadšenci 

postrádali v politice strany budovatelský elán, střízliví lidé neviděli přesný 

program, socialisté chápali antikomunismus jako nechuť k socialismu, 

podnikatelé nacházeli více šancí u strany lidové.“308  

Pisatelé z celé republiky sdělovali podobné dojmy, že zatímco KSČ měla 

„tah na branku“, slibovala lepší existenční podmínky a tím lákala množství voličů, 

ČSNS nepochopitelně ustrnula, a buď se dokola vracela k minulým úspěchům a 

slavnému odkazu, nebo naopak hovořila mlhavě a v příliš dlouhodobých 

horizontech o tom, co může pro občany vykonat. Straníci nešetřili kritikou na 

                                                
307 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická v období po květnových volbách 1946, In: Acta 
contemporanea (k pětašedesátinám Viléma Prečana), ÚSD AV ČR, Praha 1998, s.133. 
308 Císař, Čestmír: Paměti, SinCon, Praha 2005, s. 190. 
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souběh funkcí a požadovali jasná pravidla a restrikce.309 Mnozí nechápali taktiku 

vedení strany odrazovat straníky od vstupu do závodních rad, byť v nich měli 

jasnou převahu komunisté. Spíše než absolutní negace činnosti rad přišlo národně 

socialistickým dělníkům rozumnější snažit se na této platformě posílit pozice a 

uplatnit dílčí body stranického programu.  

 Ožehavým problémem se ukázali také bývalí agrárníci, které Zenkl do 

strany přivedl. Část straníků se domnívala, že právě oni zavinili volební neúspěch. 

Druhý tábor v protikladu tvrdil, že potenciál lidí jako Ladislava Feierabenda, 

Čeňka Torna a dalších odborníků na zemědělství a národohospodářství byl před 

volbami trestuhodně promrhán. Působili sice v zemědělském odboru strany a 

v Jednotném svazu československého zemědělství, vedeném vlivným členem 

ČSNS Václavem Mikulášem, ovšem organizace si jen s velkými obtížemi 

udržovala autonomii na komunistickém ministerstvu zemědělství. Sám Mikuláš 

patřil k Davidovu levému křídlu a z příchodu nových kolegů nebyl vůbec nadšen.   

  

 V pondělí 3. června 1946 se konala schůze předsednictva strany. Zenkl 

provedl jen stručnou analýzu volebních výsledků, upozornil na klady komunistů 

po hospodářské, organizační a politické stránce. Vyzval otevřeně označit všechny 

chyby a vyvarovat se jim v budoucnu. Vyzval ke svolání ústředního výkonného 

výboru za tři dny a informoval o pozvání designovaného předsedy vlády 

Klementa Gottwalda k jednáním o nové podobě kabinetu. Národní socialisty měli 

zastupovat Zenkl, Drtina a Stránský.310  

 Na čtvrteční schůzi ústředního výkonného výboru ČSNS došlo podle 

očekávání k ostré debatě o příčinách volebního neúspěchu. Často byl zmiňován 

nedůsledně vypracovaný sociální a hospodářský program, jenž by motivoval 

stoupence, nedostatečné akcentování pomoci sociálně slabším občanům a 

dělníkům, nejasné vymezení se vůči marxismu a mezery v tvorbě ideologie 

poválečného národního socialismu. Objevily se výtky také k závodním 

organizacím, že nepracovaly zcela v duchu odborové jednoty, ke vzdělávacímu a 

tiskovému odboru, že nedostatečně dbaly na politickou výchovu nově příchozích 

členů. Nechyběla ani kritika předvolebních hesel, především na plakátech 

                                                
309 Poslanci například mělo být zapovězeno zastávat zároveň funkci krajského důvěrníka ve svém volebním 
kraji, neboť by takto vykonával kontrolu sebe sama a mohl vedení strany snadno dodávat neobjektivní nebo 
neúplné informace.   
310 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany, Inven- 
tární číslo 1062, karton 78. Zápis o schůzi předsednictva konané dne 3. června 1946 o 8. hodině ranní.  
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rozšířeného S námi nezabloudíte, která byla pro mnoho voličů příliš abstraktní, 

málo úderná v porovnání s komunistickými, prozrazující jen minimum o 

úmyslech strany po volbách.311   

 Hlavní referát přednesl ministr spravedlnosti Prokop Drtina Kritizoval 

obsazování kandidátek, především praxi, že zasloužilí funkcionáři se dostávali na 

volitelné pozice namísto nestranických odborníků, kteří by zřejmě přilákali větší 

množství voličů.312  

Drtina zdůraznil, že ještě rok nazpět nebylo jasné, zda se stranu vůbec 

podaří vzkřísit a ti, co přežili válku, netušili, nakolik bude politický systém, 

zaváděný v osvobozené republice, odpovídat představám a programu strany. 

Komunisté naproti tomu přicházeli jako strana, jistá si svou silou a vlivem, 

nabytým v Moskvě a Košicích, mající podrobný plán uchopení moci ve státě, na 

němž pracovala po celou dobu války. Volby podle Drtinova mínění neznamenaly 

neúspěch, ale holé potvrzení toho, že ČSNS zkrátka neměla šanci žádnou prací, 

organizační činností nebo šikovností své politiky dohonit náskok komunistů. 

Uvědomoval si, že ČSNS je stranou levou, avšak žádným „levičáctvím“ nelze 

KSČ předstihnout, proto vyzval k dalšímu zaměření se na voliče z levého středu. 

Podtrhl také, že národní socialisté musí na svá bedra přebírat více tvůrčí 

iniciativy, nikoliv jen podporovat nebo negovat avizované kroky komunistů.313  

Účastníci netrpělivě očekávali, s jakým hodnocením voleb přijde předseda 

strany. Zenkl na začátku oznámil pozitivní zprávu, že ve Velké Praze došlo 

k chybě ve volebních součtech a národní socialistům zřejmě budou dodatečně 

přiznány dva mandáty. Připomněl, že strana byla od května 1945 budována 

doslova z ničeho, a proto že lze umístění ve volbách na druhém místě hodnotit 

jako „svrchovaně čestné“. Nevyhnul se ani přiznání odpovědnosti za některé 

mezery a chyby. Do budoucna zdůraznil nutnost školení a vzdělávání 

funkcionářů, tajemníků i redaktorů stranických tiskovin. Uznal, že zemědělský 

program ČSNS občany příliš neoslovil, z čeho pramenil i drtivý náskok KSČ na 

                                                
311 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická v období po květnových volbách 1946, In: Acta 
contemporanea (k pětašedesátinám Viléma Prečana), ÚSD AV ČR, Praha 1998, s. 135-137. 
312 Šlo třeba o případ Ferdinanda Peroutky, který v rozhovoru s Jiřím Kárnetem pro Rádio svobodná Evropa 
z roku 1964 zavzpomínal, že mu jako poslanci-odborníkovi v Prozatímním národním shromáždění bylo 
národně socialistickou stranou nabídnuto, aby kandidoval v květnových volbách 1946. Musel se však účastnit 
schůzí ústředního výkonného výboru, chodit v průvodu Prahou a mávat praporkem a především stát se 
členem do strany. To nezávislý žurnalista a politický komentátor, který v článcích poukazoval i na nebezpečí 
plynoucí z psychologie skupiny, nemohl kvůli vnitřnímu přesvědčení učinit a s ČSNS se rozešel. 
313 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany,  
inventární číslo 1062, karton 78. Zápis o schůzi ústředního výkonného výboru konané dne 6. června 1946. 
Výklad o volbách a jejich výsledku, projev bratra ministra dr. Prokopa Drtiny. 
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venkově, především v Sudetech, kde úspěšně prosazovala svou parcelační a 

osidlovací politiku. Zenkl požadoval, aby ČSNS do příštích voleb napnula síly, 

vybudovala ze svých příslušníků armádu opravdových, přesvědčených straníků a 

pozitivní agitací usilovala právě o přízeň zemědělců, samozřejmě vedle tradičních 

opor z řad živnostníků, obchodníků a úředníků. Šanci, jak v nadcházejících 

měsících a letech rozšířit členskou a voličskou základnu, viděl v přeměně strany 

v širokou demokratickou platformu, v níž bude brán zřetel na všechny podněty, 

návrhy a výtky. Chtěl stranu připravit na spory, polemiky a bolestné kompromisy, 

ale právě to, že ČSNS zůstane otevřená pestrým názorovým proudům, ji podle 

Zenkla mělo posílit a stmelit.314  

 „Chceme zůstat stranou živou a životnou a ne suše dogmatickou. Plodná a 

věcná diskuse, založená na úctě k názoru druhých, je naší metodou, kterou 

hledáme nejlepší cestu a nejvhodnější řešení. Nejsme strnulými dogmatiky, nejsme 

slepě věřícími církevníky, nechceme nemyslící členy, jsme v tomto směru 

českoslovenští. Proto je samozřejmostí, že se leckdy v našich řadách objeví u 

některých odlišný názor, nespokojenost s tím nebo oním rozhodnutím. Nechceme 

přetvářky ani licoměrnosti, nechceme také totalitní disciplíny, ale dovedeme si své 

odlišnosti v podružených otázkách a taktickém postupu vyřešit bratrskou dohodou 

ve vlastních řadách...“315 

 Na závěr vystoupení vyzval k obětavosti do nové práce, nového zápasu za 

demokracii, svobodu, vřelé vlastenectví a dobro národa. Zenkl cítil potřebu dodat 

otřeseným národním socialistům sebevědomí a neodvažoval se namířit kritiku do 

vlastních řad, aby uvnitř strany nevyprovokoval rozkladné síly.  

Na následné schůzi bývalých a nově zvolených poslanců ČSNS však z úst 

Františky Zemínové, Antonína Hřebíka či Václava Bolena zazněla konkrétní 

kritika na Josefa Davida, který podle nich kvůli prokomunistickým postojům a 

agitaci proti Zenklovi těsně před volbami byl hlavním viníkem porážky. Zvláště 

mu dávali za vinu, že se jasně nevymezil proti marxismu a že dvojakými 

vyjádřeními v tisku nechával prostor pro dohady o roztržce ve straně, čehož 

využívali političtí protivníci. David projevil ochotu vzdát se všech funkcí, 
                                                
314 Přílišná otevřenost národních socialistů k vnitrostranickým debatám vytvořila dobré podmínky pro vznik 
silného opozičního bloku proti Zenklovu vedení. Ke komunistům nadstandardně vstřícní poslanci Josef 
David, František Uhlíř, Emanuel Šlechta, Alois Neuman, Gustav Loubal, Ferdinand Richter, Miroslav 
Klinger, František Křepela, Božena Pátková a další se stali v únoru 1948 zodpovědní za převrat a přeměnu 
ČSNS v bezzubou Československou stranu socialistickou.  
315 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany,  
inventární číslo 1062, karton 78. Zápis o schůzi ústředního výkonného výboru konané dne 6. června 1946, 
výklad o volbách a jejich výsledku, projev bratra předsedy dr. Petra Zenkla. 
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rozhodnou-li tak poslanci ČSNS. Hlasování skončilo nerozhodně a generální 

tajemník Krajina následně vyzval Zenkla a Davida, coby vůdce dvou názorových 

proudů ve straně, aby utlumili spory alespoň do regulérního sjezdu, 

naplánovaného na březen 1947.316 Navenek skutečně mohlo vypadat, že zvěsti o 

rozkolu byly přehnané a Zenkl s Davidem postupují ruku v ruce. Na sjezdu si oba 

před plným sálem dali polibek a Svobodné slovo fotografii otisklo na přední 

straně, jako důkaz klidu a harmonie, panující mezi národními socialisty.317 

 Ve skutečnosti měla zmiňovaná dvě partajní křídla stále jasnější obrysy a 

jejich představitelé se od sebe po volbách 1946 názorově vzdalovali.  

 

 O Petru Zenklovi se v kuloárech hovořilo jako o člověku v zásadě 

poctivém, který ovšem nadměrně podléhal vlivu bezprostředního okolí, tzv. 

londýnské kliky, která v letech 1934-1945 působila po boku Edvarda Beneše v 

exilu ve Velké Británii. Zejména Jaroslav Stránský, Prokop Drtina, Julius Firt, 

Hubert Ripka a Ladislav Feierabend. Kritici těmto lidem vytýkali, že nebyli 

původními národními socialisty, ale postupem času přestoupili z jiných subjektů, 

Národní strany práce, národní demokracie, živnostenské a nejnověji agrární 

strany. Protože šlo o inteligentní a organizačně schopné jedince, rychle získávali 

důležité postavení a funkce, nepodřizovali se stranické kázni a dlouhodobým 

zásadám, ba naopak měnili smýšlení členů a směřování celé strany k obrazu 

svému, tedy více doprava. Takový vývoj ovšem odmítali akceptovat tzv. staří 

členové, lépe řečeno předválečná generace národních socialistů, nejzřetelněji 

reprezentovaná právě Josefem Davidem.318 Z napětí, které narůstalo, ale na 

schůzích bylo v zájmu klidu ve straně maskováno, zlehčováno a odsouváno do 

pozadí, se zrodily vážné problémy, které po květnu 1946 narušovaly fungování 

ČSNS a v únoru 1948 urychlily její destrukci. Lavírování mezi dvěma směry se 

projevovalo především v Ústavodárném národním shromáždění a na půdě 

poslaneckého klubu ČSNS. Jak bude popsáno v následující kapitole, ministři za 

národní socialisty do nové Gottwaldovy vlády se rekrutovali z „pravicové 

londýnské kliky“. Jenže většina zvolených poslanců zastávala spíše levicové 

názory a byla také ochotnější ke spolupráci s KSČ. Množily se případy, kdy se 

                                                
316 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická v období po květnových volbách 1946, In: Acta 
contemporanea (k pětašedesátinám Viléma Prečana), ÚSD AV ČR, Praha 1998, s. 136. 
317 Feierabend, L.K.: Politické vzpomínky III, Atlantis, Brno 1996, s. 336. 
318 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany, 
inventární číslo 1062, signatura 35-98/2. Poměry v ČSNS po volbách. 
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poslanci svým hlasováním otevřeně postavili vůli ministrů a vedení. Komunisté 

okamžitě vycítili slabost a začali si podporu ČSNS pro vlastní návrhy dojednávat 

nikoliv prostřednictvím klubu, ale individuálně u jednotlivých poslanců.319 

Předseda strany Zenkl, předseda Národního shromáždění Josef David, generální 

tajemník Krajina ani předseda poslaneckého klubu Čupera nedokázali rozkladné 

tendence zvrátit. Mnozí poslanci se dále rozcházeli s oficiální politikou vedení 

kvůli obavě, že strana opouští socialistické pozice, a nenávratně směřovali pod 

ochranná křídla KSČ. Někteří tak činili kvůli nenaplněným ambicím a honbě za 

funkcemi. Zmiňme příklady Aloise Neumana a Emanuela Šlechty, kteří se sblížili 

s komunisty již během válečného věznění v Buchenwaldu, nebo olomouckého 

poslance Štěpána Kobylky, jenž se cítil stranou nedoceněn za své zásluhy.320       

 Dodnes nejsou zcela zřejmé motivy Josefa Davida. Rozhodně nepatřil 

k trojským koním a zrádcům Šlechtova typu. Dlouho sám sebe označoval „za 

nositele myšlenky úzké spolupráce s KSČ“, ale již v září 1947 se na schůzi 

předsednictva vyjádřil, že taková spolupráce není možná a s rozhořčením sledoval 

komunistické praktiky a politický nátlak. Postupem času zřejmě více chápal i 

Zenkla a tlaky, kterým byl vystaven. Nechtěl podkopávat pozici předsedy, natož 

se pokusit jej svrhnout. Příslušníci StB, nasazení na sledování národně 

socialistických předáků, Davida v hlášení ostatně charakterizovali jako člověka 

měkkého a nespolehlivého, s levými sklony, ale bez pevné politické páteře, 

podléhajícího svému okolí.321   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
319 Kaplan, Karel: Národní fronta 1948-1960, Academia, Praha 2012. s. 410-412. 
320 Více viz Konečný, Karel: Vzestup a pád poslance Štěpána Kobylky: K činnosti Československé strany 
národně socialistické v Olomouci 1945-1948, In: Střední Morava č.18, Memoria, Olomouc 2004, s. 79-86. 
321 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany, 
inventární číslo 1062, signatura 35-98/8. Svazek s poznatky čs. bezpečnostního orgánu k Josefu Davidovi. 
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2.6 Ve vládě Národní fronty 

 

 Povolební vyjednávání o nové vládě Národní frontě neměly dlouhého 

trvání a již 2. července 1946 představil Klement Gottwald její personální složení. 

Vláda měla dvacet šest členů ze šesti polických stran, přičemž dva z tohoto sboru 

byli nestraničtí ministři, jeden ministr bez portfeje, dva státní tajemníci a pět 

náměstků předsedy vlády.  

 Národní socialisté znovu neúspěšně požadovali některý z klíčových 

resortů. Zájem měli především o vnitro, zemědělství či ministerstvo informací. 

Všechna obsadili komunisté.  

Zenkl se stal prvním náměstkem předsedy vlády, tedy druhým nejvýše 

postaveným mužem kabinetu.322 Za Gottwaldovy nepřítomnosti řídil jednání, plnil 

řadu ceremoniálních a reprezentačních povinností, informoval o krocích vlády 

hlavu státu. Jaroslav Stránský převzal ministerstvo školství a osvěty, Hubert 

Ripka zahraničního obchodu, Prokop Drtina spravedlnosti. Komunisté se zdráhali 

uvolnit ČSNS i páté ministerské křeslo a takticky raději podpořili kandidaturu 

Josefa Davida do čela Ústavodárného národního shromáždění.323  

 

ČSNS se iniciativně zapojila do přípravy vládního, tzv. Budovatelského 

programu, hlavně aby do něj navzdory KSČ prosadila úpravy, týkající se zvýšené 

ochrany soukromého sektoru, stabilizace měny, zjednodušení daňové soustavy, 

zhospodárnění státní správy. Národní socialisté prosazovali rovněž zavedení 

parlamentních kontrolních mechanismů znárodněného průmyslu, pojišťoven a 

bank, přičemž požadovali soustředění se na rozvoj a perspektivu znárodněných 

odvětví. Při provádění pozemkové reformy kladli důraz na zásadu její další 

účelnosti. Obecně se strana smířila se zavedením řízeného hospodářství, které 

chápala jako záchranné opatření před poválečnou hospodářskou krizí. Nemělo 

ovšem zapříčinit likvidaci podnikatelského sektoru.324 

 Strana se opět ocitla na rozcestí. Směrem od členské základny k vedení 

přicházel požadavek upustit od kritiky, byť konstruktivní, politických metod 

Komunistické strany, a zaměřit se pouze na co nejotevřenější vládní spolupráci 

                                                
322 K mnoha privilegiím, ze kterých se v nové funkci mohl těšit, patřilo i užívání luxusní služební limuzíny 
Horch s řidičem. Za protektorátu její zadní sedadlo zahříval státní ministr K.H. Frank.  
323 Drtina, Prokop: Československo můj osud, sv. II,  Melantrich, Praha 1992, s. 174-187. 
324 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická; In: Politické strany : vývoj politických stran a 
hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004, Doplněk, Brno 2005, s. 1157-1158. 
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s ostatními stranami a participaci na realizaci Budovatelského programu. V duchu 

podobných výzev se nesl i II. sjezd osvětových, školských a tělovýchovných 

pracovníků ČSNS, který se konal 23.-25. srpna 1946 v Luhačovicích..325 Lidé z 

užšího vedení a v prvé řadě Zenkl však nehodlali polevit v obezřetnosti a byli 

připraveni postavit se vůči komunistům i sociálním demokratům v řadě 

projednávaných otázek do opozice. Do polohy neohrožených ochránců 

demokratických zásad se národně socialističtí předáci v projevech a článcích 

nejčastěji stylizovali v druhé polovině roku 1947 a samozřejmě v exilu, kde bývali 

vystaveni silným tlakům a museli ospravedlňovat účast v Národní frontě. 

Šéfideolog ČSNS Otakar Machotka napsal: „Od konce druhé světové války, až do 

únorového puče jsme byli hlavní baštou boje proti komunismu u nás. Ideologicky 

jsme komunismus odmítali na celé čáře, přesto, že jsme byli socialisty. V denním 

politickém životě jsme byli nejpevnějšími a nejzásadovějšími z jeho odpůrců.“ 326 

 Konflikt mezi levicovým členstvem a pravicovým vedením, který se 

objevil už po obnově činnosti strany, se tedy nepodařilo utlumit ani po volbách o 

rok později. Vnitřní vývoj a požadavky ČSNS bedlivě sledovali její soupeři. 

Sociální demokraté měli se „zenklovci“ nevyřízené účty kvůli předvolební 

kampani, v níž obě strany sváděly boj o tytéž voliče ze středních vrstev. Ostrá 

polemika v tisku trvala až do konce roku 1946.327 Návrhy národně socialistických 

ministrů v hospodářské oblasti pochopitelně dráždily KSČ, jejíž tiskové orgány 

pak na objednávku chrlily články, dokola poukazující na „reakční pravicové 

živly“ uvnitř ČSNS, její politiku řízenou „zájmy buržoazie“ i prostý fakt, že 

v ústředním výkonném výboru strany mělo zastoupení pouze malé procento 

dělníků.328 Tendenční charakteristiku ČSNS jako semeniště reakce následně 

úspěšně převzala oficiální poúnorová historiografie.329   

 

Petr Zenkl chtěl ještě před odchodem do Úřadu předsednictva vlády ve 

Strakově akademii udržet národně socialistickou stranu v čele pražské radnice. 

                                                
325 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická v období po květnových volbách 1946, In: Acta 
contemporanea (k pětašedesátinám Viléma Prečana), ÚSD AV ČR, Praha 1998, s. 140-141. 
326 Machotka, Otakar: Poučení z exilu, Strana čs. národních socialistů v exilu, New York 1952, s. 9. 
327 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická 1945-1948. Organizace, program, politika, 
Doplněk, Brno 2002, s. 110. 
328 Z průzkumu třídního složení 593 892 členů ČSNS (údaje ze září 1946) bylo zjištěno 123 196 (20,57%) 
úředníků, 100 042 (16,84%) dělníků, 89 597 (15,11%) zemědělců, 73 039 (12,29%) živnostníků a jen 19 991 
(3,53%) zástupců tzv. svobodných povolání.  
329 Více viz Pavlíček, Václav: Politické strany po únoru (I. část), Svobodné slovo, Praha 1966, s. 81-83. Srov. 
Kol. autorů: Otázky národní a demokratické revoluce v ČSR. Sborník příspěvků, přednesených na konferenci 
Historického ústavu ČSAV 28.-30.4.1955 v Liblicích, ČSAV, Praha 1955, s. 242-258. 
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Navrhoval na post primátora dlouhodobou spolupracovnici Růženu Pelantovou a 

neúspěšně se pokoušel navázat jednání se sociálními demokraty a lidovci o její 

podpoře. Volby v hlavním městě však vyhráli komunisté, kteří pro funkci počítali 

s Václavem Vackem a zajistili si podporu obou jmenovaných stran. Lidovci měli 

problém konkrétně s Pelantovou a během neformálních rozhovorů avizovali 

otevřenější postoj k národně socialistickému kandidátovi, pokud by se jednalo o 

Josefa Nestávala či jiného člena zastupitelstva mužského pohlaví. To však ČSNS 

slovy Prokopa Drtiny označila za přímé zasahování do vnitřních věcí a změny 

v nominaci odmítla.330 Primátorem se nakonec stal Vacek, Pelantová obhájila 

alespoň post prvního náměstka. Zenklova kontrola nad situací v Praze znovu 

zeslábla. Jen malou útěchou mu mohlo být udělení čestného občanství, schválené 

radou hlavního města 26. července 1946.    

 

 První z mnoha bitev mezi členy Gottwaldovy vlády, složené co do 

partajního zbarvení z devíti (českých i slovenských) komunistů, čtyř národních 

socialistů, čtyř lidovců, čtyř slovenských demokratů a tří sociálních demokratů, se 

točila okolo návrhů nové československé ústavy.331 Komunistický lidově 

demokratické ústavy navazoval na Košický vládní program, potvrzoval zřizování 

národních výborů, správ velkých podniků, provádění pozemkové reformy a 

odstoupení od koncepce jediného československého národa. Národní socialisté 

naopak preferovali pokračování platnosti ústavy z roku 1920, rozšířené pouze o 

dílčí dodatky. Nechtěli, aby se změny dotkly demokratického charakteru 

republiky ve shodě s americkým vzorem ústavy. Na druhou stranu přicházeli 

s požadavkem založení Ústavního soudu, který by dohlížel na přijímané zákony, 

vládní nařízení, ale i politické strany a rozhodoval by o vyloučení nebo propadnutí 

mandátu jednotlivých poslanců.  

 Uvnitř ČSNS byla zřízena zvláštní ústavní komise, formálně vedená 

ministrem spravedlnosti Drtinou, ačkoliv její každodenní činnost měl na starosti 

profesor Vladimír Kubeš, významný to představitel brněnské školy právní teorie. 

Sekundovali mu akademici Vratislav Bušek, Jan Matějka, Vladislav Vošta, 

poslanci Hobza, Burian, Horáková, Langer, Uhlíř, Stránský a jiné osobnosti, které 

na poradách komise v hrubých rysech slepovaly národně socialistické návrhy 
                                                
330 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany, 
inventární číslo 1062, karton 78. Zápis o schůzi předsednictva konané dne 1. července 1946 o 9. hodině ranní. 
331 Ve vládě formálně zasedli dva nestraníci. Ludvík Svoboda jako ministr obrany, který byl skrytým agentem 
komunistů, a Jan Masaryk, sympatizující se sociální demokracií a blízký přítel mnoha předáků ČSNS. 
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nové ústavní listiny a zároveň upozorňovaly vedení strany na body, u nichž bude 

třeba očekávat odpor partnerů z Národní fronty.332  19. září 1946 proběhla schůze 

vedení Národní fronty, kde komunisté se sociálními demokraty navrhovali přenést 

zodpovědnost za přípravu návrhu ústavy z vlády na Ústavodárné národní 

shromáždění. Lidovci a národní socialisté slovy předsedů Jana Šrámka a Petra 

Zenkla naopak považovali za nutné, aby kabinet předložil vlastní prvotní návrh a 

na poslance zbylo projednávání jeho úprav. Z vášnivé debaty nicméně vyplynul 

zcela opačný závěr. Gottwald prosadil, aby návrh ústavy pocházel z dílny ústavně 

právní výbor parlamentu a vláda spíše pasivně vyčkávala.333  

Přepustit iniciativu při projednávání ústavy zákonodárnému sboru 

souviselo se zájmem komunistů tuto otázku co nejvíce oddálit až do doby, kdy 

budou moci o definitivním znění rozhodnout sami, bez zdlouhavých tahanic 

s ostatními stranami. Nová ústava přišla intenzivně na přetřes znovu na přelomu 

ledna a února 1948, kdy se hovořilo o datu voleb. Zenkl navrhoval 18. duben 

1948, komunisté opět kontrovali protinávrhem s pozdějším, květnovým termínem. 

K volbám i schválení ústavy skutečně v květnu 1948 došlo, ovšem za zcela jiných 

okolností, než si předseda ČSNS mohl představit. Vládní debata o ústavě 

od června do září 1946 zatím ve slabých obrysech naznačovala, jaký charakter 

obstrukcí a konfrontací bude mít projednávání dalších témat.   

 

 25. října 1946 byl přijat zákon č. 192/1946 Sb., kterým Ústavodárné 

národní shromáždění schválilo dvouletý hospodářský plán s úmyslem ozdravit 

válkou narušené hospodářství. Zenkl ve vládě několikrát opakoval stanovisko 

národních socialistů, že rok a půl po osvobození republiky je třeba přestat s 

revolučním stylem politiky, zbrzdit znárodňování a konfiskace majetku, podpořit 

kontrolní kompetence parlamentu a ochranu nezestátněných podniků, aby smíšený 

systém ekonomiky, stvrzený „dvouletkou“, zůstal efektivní a znárodněný sektor 

hospodářství s tím soukromým se ideálně doplňovaly.334 Komunisté měli 

přirozeně jiné úmysly a následující rok 1947 vyplnila řada afér, které 

předznamenaly rozhodující mocenský střet.   

                                                
332 Harna, Josef: Politické programy českého národního socialismu, Historický ústav, Praha 1998, s. 220. 
333 Kaplan, Karel: Přípravy Ústavy ČSR v letech 1946-1948, ÚSD AV ČR, Praha 1993, s. 19-23.  
334 Více ke sjezdu viz Kocian, Jiří: Sjezd Československé strany národně socialistické v předvečer 
padesátiletého jubilea v roce 1947, In: České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století, Sborník 
prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka, Historický ústav, Praha 1997, s. 489-504. 
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 Ve dnech 28. února - 2. března 1947 se konal XIV. valný sjezd ČSNS.335 

Zenklova strana proklamovala jako hlavní cíl zapojení do společenského dění a 

hospodářské zrovnoprávnění dosud marginalizovaných vrstev obyvatelstva. Byl 

představen Akční a ideový program pro další léta, mající lépe vystihoval 

poválečné poměry a potřeby národa,336 a sjezd se měl stát jakousi předzvěstí 

pompézních červnových oslav padesátiletého výročí strany. Předseda Petr Zenkl 

přednesl dlouhou programovou řeč Stojíme na přední stráži demokratického 

socialismu, v níž zrekapituloval historii strany jako mluvčí demokraticky 

smýšlejících Čechů a Slováků, porovnal její zásady s Masarykovým 

humanistickým programem a vymezil znovu specifika strany v chápání 

socialismu, „demokratického,  založeného na zásadě rovnosti všech, bez rozdílu 

stavů a tříd.“ 337 Úděl ČSNS viděl v nalezení zlaté střední cesty, kompromisu 

mezi tradicí a evolucí, v prosazení pozvolného vývoje, stojícího v kontrastu 

ke komunistickým představám o revoluci a překotné změně společenského řádu. 

Zenkl jeden po druhém připomněl již mnohokrát omílané základní ideologické 

postoje ČSNS, názory na zemědělství, hospodářství, organizaci práce, rovné 

postavení žen, význam mládeže, kulturu i další koexistenci jinými subjekty 

v rámci Národní fronty.   

Sjezd měl v prvé řadě deklarovat jednotu strany. 

K projednávání ožehavých bodů nezbylo příliš prostoru. Mezi třemi tisícovkami 

delegátů sice zazněly výtky k pokračování organizační výstavby strany v krajích, 

požadavky na razantnější protlačování straníků na vedoucí pozice ve státní správě 

i kritika nedostatečné komunikace vedení,338 nicméně nespokojenost členské 

základny s generálním tajemníkem Krajinou, nesouhlas se zemědělskými návrhy 

z dílny bývalých agrárníků či konflikt Zenkla s Davidem stále visely ve vzduchu, 

ale na sjezdu nebylo žádoucí jejich vytahování na povrch.  

2. března 1947 byl jednomyslně potvrzen ve funkci předsedy. Silný 

mandát Zenkla povzbudil, aby přitvrdil svůj boj s komunistickým pronikáním, 

avšak sám si ještě netroufal prosadit konfrontační linii sjezdu a otevřeně na 

komunisty zaútočit. Více se osmělil o dva týdny později, 19. března 1947 ve 
                                                
335 Formální zahájení sjezdu proběhlo již 27. února 1947 zasedáním zastupitelstva v Národním domě na 
Smíchově. Byl zde stanoven jednací řád, upřesněny body programu sjezdu. V řeči nazvané „Ve službách 
národa“ Zenkl vyzdvihl potřebu prohloubení československé demokracie a její obrany před škodlivými vlivy.   
336 Více o Akčním programu viz Harna, Josef: Politické programy českého národního socialismu, Historický 
ústav, Praha 1998, s. 248-287. 
337 Zenkl, Petr: Stojíme na přední stráži demokratického socialismu, Ústřední výbor ČSNS, Praha 1947. 
338 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická 1945-1948. Organizace, program, politika, 
Doplněk, Brno 2002, s. 141-143. 
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Smetanově síni Obecního domu v Praze, kde promluvil k veřejným a státním 

zaměstnancům. Pravil, že pouze národní socialisté důsledně hájí právní řád a 

jenom oni jsou schopni mluvit otevřeně a pravdivě, přičemž odsoudil 

demagogické štvaní několika jednotlivců.339 Nikdo nepochyboval o tom, členy 

které partaje měl na mysli. 

 

Při klasifikace politického systému třetí československé republiky jsou 

často zmiňovány tři její vývojové etapy. První mezi květnem 1945 a květnem 

1946, kdy se rodily pilíře limitovaně pluralitního politického systému, 

vycházejícího z Košického vládního programu. Druhá od léta 1946 po jaro 1947, 

kdy lze hovořit o povolební koncentraci a zdánlivém vyrovnávání sil, přičemž 

demokratické strany doufaly v postupné oslabování KSČ, zatímco ta houževnatě 

infiltrovala rozhodující státní instituce a mobilizovala stoupence. Závěrečná třetí 

fáze, korunovaná z komunistického pohledu „vítězným únorem“, započala 

v polovině roku 1947, kdy československá vláda rozhodovala o řadě otázek, 

klíčových pro další vnitropolitický a mezinárodní vývoj.340 Uvnitř Národní fronty 

se již zcela zřetelně zformovaly dva tábory a misky mocenských vah se přelévaly 

od jednoho k druhému. Stále častěji vycházel jako vítězný blok českých a 

slovenských komunistů, ad hoc doplněný o lavírující sociální demokraty. 

„Demokraté“, chápáno jako souhrnné označení pro národní socialisty, lidovce a 

slovenské demokraty, museli zakusit sérii bolestných porážek.  

 

Na manifestaci komunisty ovládaného Jednotného svazu českých 

zemědělců 4. dubna 1947 vyhlásil ministr Julius Ďuriš sedmnáctibodový 

Hradecký program v zemědělství, v rámci něhož měla být dle propagandistického, 

ale vzhledem k plánované kolektivizace dle sovětského vzoru stěží upřímně 

míněného, hesla „Půda patří těm, kdo na ní pracují“ připravena další pozemková 

reforma, směřující ke konečné likvidaci vlastnictví půdy velkostatkářů. Hradecký 

program počítal s parcelací pozemků o rozloze nad padesát hektarů, se vznikem 

národního pojištění rolníků, zavedením jednotné zemědělské daně, zemědělského 

úvěru, podpory družstevnictví dalších opatření, proti kterým se rozhodně 

                                                
339 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany, 
inventární číslo 1062, signatura 35-25-1, Veřejný projev NS v Praze. 
340 Balík, Stanislav a kol.: Politický systém českých zemí 1848-1989, MPÚ MUNI, Brno 2004, s. 118-119. 
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postavily ostatní strany.341 Ačkoliv se komunistům nepodařilo Hradecký program 

do února 1948 realizovat, schopnost za krátkou dobu efektivně mobilizovat masy 

rolníků znamenaly varovný políček především pro národní socialisty, z jejichž 

postojů k venkovu byla stále cítit nerozhodnost a kteří v mimoměstských 

oblastech postupně ztráceli i to málo těžce nabytých pozic.       

8. června se v Praze ku příležitosti avizovaného padesátiletého jubilea 

ČSNS konal manifestační průvod členů a stoupenců strany. I když předseda KSČ 

Klement Gottwald stál mezi čestnými hosty na tribuně a nadšeně kynul 

procházejícím davům, nemohl si nevšimnout, že nálada i celkové vyznění oslav 

měly nápadný protikomunistický nádech. Někdejší vůdce „žižkovských kluků“ se 

neobával, že by se věci vymknuly kontrole. Jeho spolupracovníci a spojenci 

připravovali kroky, které měly KSČ v blízké době dopomoci k drtivému vítězství 

v mocenských dostizích. Demokratický a komunistický tábor se v dalších 

měsících střetly hned několikrát.  

 

11. června Národní fronta jednala o situaci na Slovensku, kde byla 

vznesena obvinění vůči představitelům Demokratické strany, která na podzim 

přerostla, na základě Státní bezpečností podvržených důkazů, v nařčení z přípravy 

protistátního spiknutí a vyhlášení samostatného slovenského státu pod taktovkou 

luďácké emigrace.342  

 

V červnu 1947 vláda Spojených států amerických ústy ministra 

zahraničních věcí George Marshalla oznámila záměr poskytnout štědrou 

hospodářskou pomoc těm evropským zemím, které se zaváží koordinovat svou 

poválečnou obnovu s ostatními státy a ve prospěch snazší integrace v budoucnu. 

Československá vláda o tzv. Marshallově plánu poprvé jednala 24. června 1947 a 

ustavila šestihlavou ministerskou komisi, která kabinetu doporučila účast 

přijmout. Ministr zahraničí Jan Masaryk o tom 1. července informoval vlády 

vítězných mocností a o tři dny později obdržel oficiální pozvánku k pařížské 

konferenci, o Marshallově plánu, jež se měla konat od 12. července. Vláda se 7. 

července usnesla, že na konferenci bude participovat. 9. července však delegace 

                                                
341 Kol. autorů: Hradecký program na stránkách denního tisku (duben 1947 - březen 1948), Státní ústřední 
archiv, Praha 1989. 
342 Více viz Rychlík, Jan: Tak zvané protistátní spiknutí na Slovensku na podzim roku 1947, Slovanské 
historické studie 25/1999, HÚ AV ČR, Praha 1999, s. 187-207. Srov. Karel Kaplan: Pravda o 
Československu 1945-1948, Panorama, Praha 1990, s. 187-188. 
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vedená Gottwaldem odletěla do Moskvy, kde na Stalinův nátlak musela přislíbit 

opětné odvolání souhlasu účastnit se jednání v Paříži.343 Toto těžké rozhodnutí 

spadlo na ministry, přítomné na schůzi vlády 10. července dopoledne. Ačkoliv je 

tento moment někdy považován za předstupeň k únoru 1948, kdy československá 

svoboda utrpěla nevyléčitelné šrámy, tehdy si ministři demokratických stran 

neuvědomovali, jak vysokou hru hrají. Zároveň nezbývalo mnoho času ani 

prostoru na manévrování. Prokop Drtina doprovázel Gottwalda v Moskvě, ministr 

zahraničního obchodu Hubert Ripka těžce stonal, Zenkl s Jaroslavem Stránským 

zrovna čerpali dovolenou v Karlových Varech. Předseda ČSNS neměl k dispozici 

ministry z vlastní strany, natož aby narychlo dojednával strategii s ostatními z 

protikomunistického tábora. Ministři Václav Majer a Bohumil Laušman, 

reprezentující pravicové křídlo sociální demokracie, byli na cestách, Jan Šrámek a 

František Hála z lidové strany nemocní. Velmi nepříjemné oslabení před 

rozhodujícím střetem, k němuž nakonec ani nedošlo. Předseda ČSNS se obrátil 

také na prezidenta republiky, ovšem Beneš se zrovna zotavoval z těžkého 

záchvatu mrtvice a rozhodně nebyl ve stavu pouštět se do kontroverze se Sověty. 

Zenkl patřil ke stoupencům zapojení do Marshallova plánu, jenže zjevně nebyl 

v pozici, aby si mohl dovolit vyvolat vládní krizi či rovnou demisi národně 

socialistických ministrů.  

K „zápasu o Marshallův plán“ vrátil také v pamětech.344 Vše se podle 

Zenkla odvíjelo od sovětského de facto zákazu vyslat delegaci do Paříže a 

výhrůžek, jaká protiopatření by následovala, kdyby československá vláda 

neuposlechla. Byl přesvědčen, že on jako vedoucí představitel 

protikomunistického bloku nemohl, vzhledem ke špatným domácím a 

mezinárodním okolnostem, učinit více, a kritiku své osoby za nedostatečnou 

obranu československé autonomie před tlakem zvnějšku odmítal. Vláda 10. 

července skutečně odvolala původní rozhodnutí a vyhověla sovětskému naléhání. 

Zenkl se pokusil situaci vysvětlit na veřejném shromáždění v Karlových Varech 

20. července. Zopakoval, že národní socialisté vždy usilovali o to, aby 

Československo zůstávalo věrným spojencem Západu i Východu, přijímajícím 
                                                
343 K podobnému názorovému obratu bylo donuceno i Polsko. Motivy jednotlivých aktérů, série 
nedorozumění a vypočítavé změny stanovisek Sovětů během červencových dní roku 1947 byly již mnohokrát 
popsány a pro tuto účely této práce nejsou rozhodující. Více viz Tůma, Oldřich: Tůma, Oldřich : 
Československo a Marshallův plán. 60 let od odmítnutí americké finanční pomoci. In: Dusivé objetí. 
Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Brno 2008. Srov. Petruf, 
Pavol: Marshallov plán, Slovak Academic Press, Bratislava 1993, s. 116-139. 
344 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 112-118. 
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výhody i nevýhody spojenectví se všemi důsledky. Držel se Benešových představ 

o mostech, sbližování a sjednocování a prohlásil, že zejména v hospodářské 

oblasti a poválečné rekonstrukci Evropy není jiné cesty než upřímné spolupráce 

všech, a že evropský mír nelze budovat při existenci soupeřících mocenských 

bloků. Přesně to se však ve skutečnosti dělo. Lze se domnívat, že Zenklův projev, 

v zásadě reprodukující body Akčního programu o zahraniční politice, sloužil 

pouze k uklidnění veřejnosti ve smyslu, že Marshallův plán byl strategicky 

odmítnut, aby to v budoucnu Československu přineslo mnohem lepší hospodářské 

výhody, zejména štědré dávky ze SSSR. Toto vysvětlení však bylo i ve straně 

přijato velmi rozporuplně a samotný řečník se s výroky vnitřně neztotožňoval. 

Pochopil, že demokracie utrpěla další prohru.  

 

10. září 1947 se rozhořela tzv. krčmaňská aféra, když ministrům 

Masarykovi, Drtinovi a Zenklovi byly odeslány balíčky, označené jako parfémy, 

v jejichž útrobách se ovšem skrývala nástražná výbušná zařízení. Ani jeden 

z adresátů nebyl zraněn. Bombový atentát coby prvek politického boje se ve třetí 

republice objevil poprvé a velmi zčeřil hladinu, když vyšetřování ukázalo, že 

stopy vedou ke komunistické buňce ve vsi Krčmaň na Olomoucku, ba dokonce 

přímo k poslanci za KSČ Jaroslavu Sosnarovi.345 Zenkl se postaral, aby kauza 

nalezla náležitou odezvu v tisku a občané byli pravidelně zpravováni o pokrocích 

ve vyšetřování. Tlaky z ústředí KSČ naopak záměrně směrovaly kauzu do 

ztracena.   

 

2. září 1947 na své 100. schůzi vláda rozhodla o poskytnutí finanční 

pomoci rolníkům, zápasícím s důsledky sucha a neúrody toho léta. Spor se 

rozhořel zejména kolem výše úhrad na příplatky rolníkům a hrazení zvýšeného 

dovozu obilí a krmiv ze zahraničí. Bylo třeba získat částku okolo 6,5 miliard 

korun, komunisté tedy navrhli mimořádnou jedenáctiprocentní dávku z majetku 

34 700 milionářů, který celkem přesahoval 50 miliard. Demokraté odmítli 

selektivní formu zdaňování, jenže KSČ spolu s odbory zavelely k 

propagandistické masáži v tisku s mottem „Ať platí bohatí“. Palcové titulky 

odkrývaly seznamy československých milionářů s výčtem „hanebných zisků na 

úkor zbytku společnosti“.  

                                                
345 Více k tzv. krabičkovému atentátu“ viz Dvořáková, Zora: Smrt pro tři ministry, Akcent, Třebíč 2000. 
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Nátlak a organizovaná demagogie znovu přinesly ovoce a vláda 21. října 

vláda tzv. milionářskou dávku přijala.346  Zenkl v této souvislosti hovořil o mravní 

krizi Národní fronty. Na říjnovém krajském jubilejním sjezdu ČSNS v Plzni před 

25 000 posluchači odmítl komunistické argumenty, že milionářská dávka předně 

postihla „šmelináře, kořistníky a všechny, kdo od války umělým navyšováním cen 

nahromadili lichvářské zisky“. Upozornil, že opatření kvůli machinacím finanční 

správy s údaji postihlo i poctivé osoby, které vykazovaly majetek pouze nad 

400 000 korun (v první republice by přepočet činil zhruba 130 000 korun), a KSČ 

trvala na jeho přijetí čistě z demagogických a propagandistických důvodů. Za 

cestu k rychlejšímu ozdravení hospodářství po ničivé neúrodě Zenkl označil 

důsledné osídlení pohraničí, nábor chybějících pracovních sil na venkově a 

navýšení výkupních cen zemědělských produktů, nikoliv šikanu určitých 

příjmových vrstev, kterým bude naloženo břímě za celý národ.347    

Ze zápisů ze schůzí vlády z posledních měsíců roku 1947 je znát napětí a 

tíživá atmosféra. Spory o politických otázkách se přelévaly do osobní roviny a 

vztahy mezi ministry zaznamenaly citelné šrámy. O pohodě či kolegiální náladě 

v Gottwaldově týmu nemohla být ani řeč. I místopředseda vlády Zenkl se 

nechával strhnout do mnohdy vášnivých debat a především s ministrem vnitra 

Václavem Noskem, ministrem informací Václavem Kopeckým, ministrem 

ochrany práce a sociální péče Zdeňkem Nejedlým a ministrem zemědělství 

Júliusem Ďurišem. Poslední jmenovaný na zasedání vlády 10. prosince 1947, při 

vyhrocené debatě o návrhu československo-sovětské obchodní dohody, neurvale 

prohlásil, že Zenkl „za miliony seděl v Beranově vládě“. Předseda ČSNS reagoval 

velmi pobouřeně a protiútokem se zmínil o kauze pražské vily rodiny 

Grötschlovy, kterou za války obýval protektorátní ministr Emanuel Moravec. 

V květnu 1945 nemovitost zabral Ďuriš pro sebe, bez dekretu i bez soupisu 

vnitřního vybavení. Když se o tři měsíce později přihlásili původní majitelé, 

ministr všemožně komplikoval a oddaloval navrácení vily. Učinil tak až v lednu 

1946, přičemž odvezl veškerý nábytek a cennosti, které mu přirozeně nepatřily. 
                                                
346 Konkrétně se jednalo o zákon č. 185/1947 Sb. ze dne 31. října 1947 o mimořádné jednorázové dávce a 
mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku. Rodiny, jejichž hodnota majetku přesahovala jeden 
milion a daňová povinnost nejméně padesát tisíc, byly povinny dávku zaplatit. Národní socialisté se 
pokoušeli zákon zablokovat či alespoň zrevidovat. Oddělení pro vědeckou politiku v rámci ČSNS 
k problematice 6. září vypracovalo elaborát „Memorandum XXXVI o milionářské dávce“ s řadou návrhů 
schůdnějších řešení. Zenkl ještě 13. října v oficiálním dopise žádal Gottwalda o odklad tak radikálního zásahu 
do svobod majetnějších občanů a podrobnější diskuzi v Národní frontě. Leč komunisté zákon prosadili díky 
hlasům sociálně demokratických ministrů. 
347 Projev Petra Zenkla na krajském sjezdu ČSNS: Mravní krise Národní fronty, In: Svobodné slovo, 25. října 
1947, s. 1-2. 
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Zenkl znal celou historii a jako by mimochodem se na schůzi k vile vrátil, aby 

Ďuriše vykolejil. Ministři si vyměnili ještě několik invektiv, načež uražený Zenkl 

hodlal odejít, pokud předseda vlády nepovolá svého partajního kolegu 

k pořádku.348   

Redakci Rudého práva přistávaly na stole podrobnosti z vládních zasedání 

a jednotlivé „protilidové výroky“ demokratických ministrů nacházely uplatnění na 

předních stránkách novin. Štvavý komunistický tisk hledal všemožné kauzy, 

finanční nesrovnalosti či neuspořádané rodinné poměry politických odpůrců. Jako 

zdroje třaskavých informací sem tam sloužily i svodky Státní bezpečnosti a 

Reicinových zpravodajců. Pohyb vybraných ministrů byl monitorován již od roku 

1946 a k donášení se dařilo verbovat i osoby s dobrým přístupem ke 

sledovaným.349 StB shromažďovala pikantní detaily o údajných homosexuálních 

vztazích poslance Aloise Lysého či předsedy slovenských demokratů Jozefa 

Lettricha. Je však s podivem, že na jiné veřejné tajemství, četné mimomanželské 

zálety předsedy ČSNS, se nezaměřila. Obyvatelé několika ulic na pražské Letné, 

kde bydlely některé ženské objekty Zenklova zájmu, se prý zasvěceně usmívali, 

kdykoliv procházeli kolem zaparkované limuzíny s čekajícím řidičem. Delší 

milostný poměr Zenkl udržoval s někdejší moravskou královnou krásy Malvínou 

Anderovou, manželkou olomouckého podnikatele Josefa Andera, majitele sítě 

obchodních domů ASO.  Zenkl byl rodinným přítelem Anderových a často 

přijížděl na návštěvu do jejich funkcionalistické vily na Svatém Kopečku. Jako 

příležitost k nerušeným chvílím v utajené společnosti paní Anderové mu sloužily i 

ozdravné pobyty v Lázních Velichovky a Karlových Varech.350 Zdá se však, že 

žádný ze znepřátelených ministrů se náměstka předsedy vlády pro jeho slabost 

k něžnému pohlaví nepokoušel vydírat ani záležitosti jinak využívat v politickém 

boji. 

 

 

 
                                                
348 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Úřad předsednictva vlády, inventární číslo 315, Zápis 
mimořádné (120.) schůze třetí vlády, konané ve středu dne 10. prosince 1947 dopoledne v budově úřadu 
předsednictva vlády. 
349 Zenkl se stal objektem sledování například i během několikadenní dovolené v lázních Jáchymov v srpnu 
1946. Ministr vnitra obdržel detailní zprávu s obsahem Zenklových rozhovorů se šéfem československé 
vojenské mise v Berlíně, generálem Václavem Palečkem, a šéfem rumunské obchodní mise 
v Československu. StB ke spolupráci získala i jednu z hospodyň v domácnosti Zenklových. Tato žena se 
dokonce v průběhu únorových událostí pokoušela dostat k písemnostem, ukrytým v Zenklově osobním 
trezoru.  
350 Rozhovor autora s Mario Anderem, 24. srpna 2011. 
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2.7 V čele demokratického šiku 
 

Všechny záležitosti, projednávané za zjitřených nálad vládou Národní 

fronty, se přenášely na půdu Ústavodárného národního shromáždění, do tisku i 

celé společnosti. Odevšud bylo cítit napětí a očekávání rozhodujícího měření 

sil.351  

Petr Zenkl tlačil na pečlivou přípravu struktur ČSNS, na vzdělávání a 

školení pracovníků sekretariátů, na celkové posílení stranických šiků a organizací 

v krajích.352 Oddělení pro vědeckou politiku ČSNS intenzivně vydávalo 

memoranda a dílčí studie, nastiňující možnosti postupu v jednotlivých politických 

otázkách i varianty spolupráce s jinými stranami.  

 

Zenkl si uvědomoval hrozbu, skrývající se za komunistickým heslem „Za 

většinu národa“, jinými slovy úsilím o nadpoloviční většinu hlasů v příštích 

parlamentních volbách. Zároveň během svých veřejných vystoupení šířil 

přesvědčení, že KSČ ztrácí sympatie obyvatel a její zdánlivá dominance je 

pouhou Potěmkinovou vesnicí.353 Atmosféra ve vládě rychle houstla. Ministr 

vnitra Václav Nosek vnucoval nekomunistickým ministrům ochranku, běžně 

docházelo ke sledování a vytváření utajovaných kartoték policejních svodek o 

kontaktech a schůzkách význačných politických činitelů, samozřejmě včetně 

Zenkla.354  

Právě zápas o kontrolu nad bezpečnostními složkami se v Národní frontě 

povážlivě vyostřoval. Konkrétně ČSNS k otázkám Státní bezpečnosti, armády a 

vůbec celé bezpečnostní politiky státu přistupovala nadále jako demokratický 

subjekt, byť citlivě vnímala neústavní zásahy komunistů do fungování a 

                                                
351 Brod, Toman: Triumf a zkáza – cesta československých komunistů k moci v letech 1945-48, část 2, 
Magnet Press, Praha 1991, s. 23-40. Srov. Netík, Jaromír: Revoluce na objednávku, Konfrontace, Curych 
1982, s. 24-62. 
352 Kromě toho již v srpnu 1947 věnoval pokladně strany osobní dar ve výši 25 000 korun na vzdělávací 
účely. 
353 Zenkl často zmiňoval příklad nejrůznějších lidových memorand, petic a dopisů kolektivů továrních 
dělníků či pracovníků v zemědělství vládě Národní fronty s požadavky schvalovat návrhy ministrů za KSČ. 
Komunisté s oblibou využívali tohoto nástroje a podporu lidu jejich politice argumentovali počty 
podepsaných na petičních arších. Zenkl upozorňoval, že sympatizanti KSČ se na arších směle podepisují 
jednou jako členové strany, jindy Svazu československé mládeže, Jednotného svazu československých 
zemědělců, partyzáni či odboráři, ale stále jde o stejné osoby, které místo jednoho mohou mít i čtyři až pět 
petičních hlasů.  
354 Národní archiv České republiky (NA ČR), fond Ústřední sekretariát národně socialistické strany, 
inventární číslo 1062, signatura 35-16/18. Seznamy a poznatky k poslancům nár.soc. srany, vypracované 
OZO v roce 1946, signatura 35-25/1. StB zprávy a opisy k Zenklovi, Drtinovi, Feierabendovi, Klátilovi. 
signatura 35-25/2. Poznatky k Dr. Petru Zenklovi. 
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personálního složení těchto institucí.355 Petr Zenkl vybízel Brannou komisi ČSNS 

k aktivnějšímu působení a osvětě mezi národně socialistickými vojáky a 

důstojníky, sám se také zúčastnil několika neformálních setkání s vysokými 

představitel armády. Jako člen Nejvyšší rady obrany státu měl dobrý přehled o 

přesunech, propouštění a pensionování nekomunistů na klíčových armádních 

postech a vyčítal spřízněným generálům laxnost. Ministra národní obrany Ludvíka 

Svobodu otevřeně označoval za slabocha pod vlivem KSČ.356 Během jednoho 

podobného setkání na konci srpna 1947, jehož se zúčastnilo čtrnáct vysokých 

důstojníků, včetně generálů Píky, Moravce, Hasala, Klapálka a Janouška, Zenkl 

přiznal, že ve státě a Národní frontě zřejmě dojde k neřešitelné krizi, a podnítil 

debatu o návrzích, jak v takovém případě zajistit zachování politických práv a 

svobod parlamentní demokracie.357 Nutno dodat, že v dalších měsících již 

k žádným větším schůzkám nedošlo a KSČ dokonala ovládnutí armády poměrně 

hladce.  

 

Předákům národních socialistů ležela v žaludku činnost tzv. 5. oddělení 

hlavního štábu, které 1. dubna 1946 převzalo úkoly po zrušeném Obranném 

zpravodajství. Vojenskou kontrarozvědnou službu vedl plukovník Bedřich Reicin, 

fanatický komunista, který již během druhé světové války na východní frontě 

udával spolubojovníky proti fašismu NKVD. V osvobozené republice mu byla 

svěřena zpravodajská služba, kterou nejprve zneužíval k diskreditaci 

demokratických složek odboje, posléze ke sběru či výrobě kompromitujících 

materiálů nekomunistických stran Národní fronty.358 Petr Zenkl s Vladimírem 

Krajinou se proto koncem roku 1947 pokoušeli o založení jakési zpravodajské 

centrály ČSNS, jež by demokratickými metodami čelila Reicinovým lidem i 

ministerstvu vnitra. Krajina měl se zpravodajskou činností, za skromného 

vybavení a maximální konspirace, bohaté zkušenosti z protektorátních časů a 

doporučil předsedovi strany oslovit generály Josefa Bartíka a Mojmíra Soukupa, 

aby se ujali řízení projektu. Sám pak uložil krajským tajemníkům ČSNS, aby 

vybírali spolehlivé osoby ze Sboru národní bezpečnosti, které by se staly 
                                                
355 Hanzlík, František a Vondrášek, Václav: Armáda v zápase o politickou moc v letech 1945-1948, 
Ministerstvo obrany, Praha 2006, s. 351-357.  
356 Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická 1945-1948. Organizace, program, politika, 
Doplněk, Brno 2002, s. 149-150. 
357 Drtina, Prokop: Československo můj osud, sv. II,  Melantrich, Praha 1992, s. 359-361. 
358 Více viz Hanzlík, František a Pospíšil, Jaroslav: Soumrak demokracie – Reicinovo obranné zpravodajství 
na cestě KSČ k moci, Nakladatelství Lípa, Vizovice 2000. Srov. Kudrna, Ladislav: Vojenské obranné 
zpravodajství (1945-1950), In: Paměť a dějiny 1/2008, ÚSTR, Praha 2008. 
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důvěrníky pro zpravodajské účely. Do února 1948 sice již žádné zpravodajské 

oddělení při ústředním sekretariátu nevzniklo, Zenkl byl však přesně na toto téma 

10. května 1948 vyslýchán Státní bezpečností. Z podepsaného protokolu je 

zřejmé, že se všechny zainteresované snažil uchránit od komunistické msty.359 

 V listopadu 1947 agenti provokatéři Obranného zpravodajství přišli 

s důkazy o existenci protistátní teroristické skupiny v severních Čechách, 

pracující pro americké tajné služby. Státní bezpečnost zatkla na čtyřicet osob a 

tzv. mostecká aféra, která se z případu rozvinula, posloužila KSČ k obviňování 

politických soupeřů, především ministrů Zenkla, Drtiny a dalších národních 

socialistů, z přípravy spiknutí.360  

 

Mezi Zenklovy aktivity v druhé polovině roku 1947 patřilo i hledání 

mezinárodní podpory protikomunistické frontě. Jsou zaznamenány četné schůzky 

náměstka předsedy vlády se zástupci britské a americké tajné služby, oficiálně 

označované jako vojenská mise. K Zenklovým kontaktům patřili především její 

představitelé Charles Katek, Kurt Taub a Spencer L. Taggart. Do honosného sídla 

mise na Loretánském náměstí v Praze byli pravidelně zváni představitelé 

československé inteligence, podnikatelských kruhů, šlechtických rodů a 

nekomunistických stran. Za národní socialisty se zde vedle Zenkla často 

objevovali Julius Firt s Jaroslavem Stránským. Zájem Američanů o informace 

politického charakteru byl zjevný a Zenkl patřil ke sdílným a spolehlivým 

zdrojům. Zpravil Tauba o prohlubujících se sporech ve vládě i o náhlém 

názorovém obratu ve věci Marshallova plánu.361 

 Blízký, dalo by se říci až přátelský vztah, udržoval Zenkl k americkému 

velvyslanci v Praze Laurence A. Steinhardtovi.362 Strávili spolu minimálně jeden 

lázeňský pobyt, diplomat zásobil předsedu ČSNS oblíbenými pery značky Parker, 

navzájem si vyměňovali pozvání na nejrůznější společenské akce, dlouhé hodiny 

dokázali debatovat o politice, historii, hudbě či literatuře.363 Zenkl se 

nerozpakoval se Steinhardtem do detailů rozebírat nedobré poměry mezi stranami 

Národní fronty, což velvyslanec následně zapracovával do svých pravidelných 

                                                
359 Archiv bezpečnostních složek, fond 310, signatura 310-73-37, Dr. Petr Zenkl. 
360 Kaplan, Karel: Pět kapitol o únoru, Doplněk, Brno 1997, s. 124-132. 
361 Více viz Lukeš, Igor: Selhání tajných služeb – Československo 1945-1948, In: Securitas Imperii 15 
(1/2009), ÚSTR, Praha 2009, s. 12-42. 
362 Podrobnosti ke Steinhardtově diplomatické misi v Praze jsou k nalezení ve sbírce Laurence A. Steinhardt 
papers (1929-1950), Library of Congress, Washington D.C. 
363 Rozhovor autora s Mario Anderem, 24. srpna 2011. 
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hlášení do Washingtonu D.C.364 Když předseda vlády Klement Gottwald obdržel 

darem od Stalina novou limuzínu, Zenkl údajně Steinhardtovi navrhl, aby 

prezident Truman stejným způsobem vyjádřil podporu demokratickým politikům. 

Až byla tato příhoda s oblibou citována v komunistických protiexilových 

publikacích365 a měla dokazovat Zenklovu zrádcovskou povahu a politický 

diletantismus, předseda ČSNS návrh s limuzínou zmínil spíše v nadsázce jako 

příklad symbolického gesta, kterým by americká vláda veřejně ukázala, že ve 

střední Evropě ještě zcela nevyklízí pole. Krátce před Vánoci 1947 ovšem 

Steihardt odcestoval na zdravotní dovolenou do USA a v Praze se objevil znovu 

až 19. února 1948, kdy naplno propukla vládní krize. Z předchozích rozhovorů 

vyplývalo, že Zenklovi radil pokračovat v intenzivní ofenzivě vůči komunistům. 

Lze se ovšem domnívat, že podání demise za podmínek a okolností, které v únoru 

1948 panovaly na politické scéně, by nepovažoval za ideální řešení a doporučoval 

ještě posečkat.  

 V listopadu 1947 Zenkl odcestoval na několikadenní návštěvu Francie. 22. 

listopadu nejprve ve Štrasburku převzal čestný doktorát filozofické fakulty místní 

univerzity. Po Velkém kříži řádu Čestné legie, který obdržel již dříve, se jednalo o 

další velkou poctu od francouzské strany. Poté se vydal do Paříže, kde měl 

zaplněný program schůzkami s vrcholnými politiky, včetně poslanců, ministrů a 

prezidenta Vincenta Auriola. Řada z hostitelů byla jeho někdejšími spoluvězni 

z Buchenwaldu. Četných setkání využil k předání poselství Edvarda Beneše, aby 

země galského kohouta neupouštěla od zájmu o Československo a nenechávala jej 

napospas komunistům. Ministr zahraničí Georges Bidault však už dříve vyjádřil 

poměrně jasně nezájem francouzské diplomacie o obnovu úzkých spojeneckých 

svazků se státy střední Evropy, které navíc nově spadaly do sovětské sféry vlivu. 

V Zenklově cestě navíc nacházíme určitou smutnou paralelu. Před deseti lety se 

vydal do Paříže, aby burcoval před nebezpečím expanze hákového kříže, na 

sklonku roku 1947 upozorňoval na rudou hvězdu, srp a kladivo. Obě mise tedy 

skončily faktickým neúspěchem. 

 

                                                
364 Více viz Prokš, Petr: Československo a západ 1945-1948 - vztahy Československa se Spojenými státy, 
Velkou Británií a Francií v letech 1945-1948, ISV, Praha 2001. Srov. Ullmann, Walter: The United states in 
Prague 1945-1948, East European Quarterly/Boulder, New York 1978. Srov. Faure, Justine: Americký přítel 
– Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968, Nakl. Lidové noviny, Praha 2010. 
365 Například Bednář, Petr: Tajný deník dr. Firta, Magnet, Praha 1977, s. 18. 



 145 

Hlavní zátěž v boji s komunisty zůstala na bedrech demokratických 

stran,366 které k sobě přes mnoho rozporů musely navzájem najít cestu. Postupné 

sbližování národních socialistů s lidovci, sociálními a slovenskými demokraty 

v mnohém připomínalo ladění společného postupu proti dominantním agrárníkům 

v první republice. 

Každý ze čtveřice subjektů žil pestrým vnitřním životem, lidé ve 

stranických funkcích se měnili, stejně tak nálady členské základny a rozhodnutí 

výkonných výborů a předsednictev.367 Nejklidnější atmosféru pozorovatelé 

bezpochyby nalezli v ČSNS. Formálním smírem na XIV. sjezdu na jaře 1947 se 

podařilo utlumit kritické hlasy po volbách a zajistit loajalitu Josefa Davida. Křídlo 

okolo Petra Zenkla si připsalo dočasné vítězství a drželo stranu v rukou, avšak 

úlohu samotného předsedy lépe nepřeceňovat. Byl nezpochybnitelnou tváří strany, 

mluvčím a vůdcem, který se zúčastňoval většiny klíčových porad, schůzí a 

zákulisních vyjednávání, ale jako skutečné mozky a hybatele strany lze označit 

jiné. Dosud se plně nepodařilo rozkrýt, jaký velký vliv měl na chod strany Julius 

Firt, ředitel Melantrichu a mnohými označovaný za šedou eminenci, našeptávače, 

muže v pozadí s prsty všude. Generální sekretář Vladimír Krajina, od kterého by 

se takové vlastnosti daly vzhledem k funkci očekávat spíše, jako by na sebe vzal 

úlohu provokatéra, zatvrzelého protivníka KSČ, jenž se nechtěl v boji s rudou 

lavinou nechávat omezovat pouze politickými prostředky a vyžadoval odpovídat 

komunistům jejich vlastními, neférovými zbraněmi. Tím si vysloužil obdiv, 

kritiku i ztrátu důvěry části členské základny. Stará garda předválečných 

funkcionářů, kam patřili David, Stránský či Zemínová, se honosila funkcemi, 

respektem a úctou ostatních, nicméně neměla sílu ovlivňovat rozhodovací 

mechanismy zcela podle svých představ. Různě byla vnímána role Huberta Ripky. 

Mnozí oceňovali jeho schopnosti, odborné znalosti a rychlost, s jakou si dokázal 

vydobýt respekt ve stranických kruzích. Objevily se však i kritické ohlasy na 

působení „mistra zákulisních her“, jak se Ripkovi přezdívalo. Pravily, že ministr 

zahraničního obchodu svévolně jedná za stranu bez vědomí ústředního výkonného 

                                                
366 Jejich vývoj v poválečných letech a směřování do protikomunistických pozic ve zkratce popisují 
vysokoškolské kvalifikační studie: Guth, David: Československá sociální demokracie v období tzv. třetí 
republiky (bakalářská práce, FSV UK 2009), Dvořáková, Zuzana: Československá strana lidová 1945-1948 – 
Postavení jediné nesocialistické strany mezi dvěma totalitami (bakalářská práce, FHS UK 2010), Vaňous, 
Jaroslav: Demokratická strana ve stranickém systému ČSR v letech 1945-1948 (bakalářská práce, FSV UK 
2007). 
367 Více o vnitřním vývoji stran Národní fronty v letech 1947-1948 viz Netík, Jaromír: Revoluce na 
objednávku, Konfrontace, Curych 1982. Srov. Brod, Toman: Triumf a zkáza – cesta československých 
komunistů k moci v letech 1945-48, část 2, Magnet Press, Praha 1991. 
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výboru a že ovládá i předsedu Zenkla, jehož plné důvěry a podpory užíval. 

Kancléř prezidenta republiky Jaromír Smutný se v exilu dokonce netajil názorem, 

že Ripka plánoval převrat a zamýšlel vystřídat Zenkla v předsednické funkci.368 

Za neprávem podceňovanou postavu v ČSNS lze považovat Zenklova 

tajemníka na Úřadu předsednictva vlády, mohutnou postavou nepřehlédnutelného 

Františka Ambrože. Právě on však primárně filtroval všechny informace, 

směřující k Zenklovi, a stejně tak byl předním vykonavatelem jeho příkazů. O 

některých iniciativách členů strany předseda Ambrožovým přičiněním zřejmě ani 

nevěděl.  

Vedení ČSNS již dříve přistoupilo k určitým úpravám v komunikaci 

směrem k vlastní straně, respektive k ústřednímu výkonnému výboru. Ukázalo se 

totiž, že někteří jeho členové, především Emanuel Šlechta, udržovali 

nadstandardní styky se sekretariáty KSČ a sovětským velvyslanectvím a vynášeli 

interní informace. Zenkl rozhodl, navzdory stanovám strany, vytvořit 

důvěryhodnější, užší předsednictvo, tvořené Stránským, Ripkou, Drtinou, 

Krajinou, Firtem a Matoušem. Tato skupina se každé pondělí scházela 

k důvěrným poradám.369 

Na činnosti Gottwaldova kabinetu se navíc objevily tak vážné trhliny, že 

pouhá rezignace prvního náměstka za ČSNS by nic nevyřešila. Krize byla hluboká 

a demokratickým stranám nezbývalo než koordinovat společný postup, nikoliv 

pouze nezávazně si vyměňovat stanoviska jako doposud. Jako iniciátoři jednání 

často přicházeli národní socialisté. Vycítili ohrožení, když 11. září 1947 KSČ a 

ČSSD vydaly komuniké o spolupráci, které politická scéna obecně chápala jako 

návrat k zavrženému Národnímu bloku. Moskevský exponent Zdeněk Fierlinger 

na předsednické židli všemi způsoby zaplétal sociální demokracii do chapadel 

komunistů. Ač byla Fierlingerova koncepce na brněnském XXI. sjezdu ve dnech 

14.-16. listopadu 1947 poražena a řízení nejstarší dělnické strany v českých 

zemích se ujal pravicově orientovaný Bohumil Laušman, jednalo se pouze o 

dočasnou výhru.370 Jak ukázala její rychlá likvidace a splynutí s KSČ dne 27. 

června 1948, vnitřní rozklad ČSSD byl dokonán dlouho před únorem.371  

                                                
368 Columbia University of New York, Bakhmeteff Archive, Jaromír Smutny papers, Series 2, BOX 4,  
Miscellaneous notes. Politické strany po válce. 
369 Firt, Julius: Záznamy, INDEX, Kolín nad Rýnem 1985, s. 7-8. 
370 Blažek, Petr: Na rozcestí. Brněnský sjezd ČSSD v listopadu 1947; In: Dusivé obětí: Historické a 
politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Centrum pro studium demokracie a 
kultury, Brno 2008, s. 156. 
371 Více k poúnorové ČSSD viz Kaplan, Karel: Sociální demokracie po únoru 1948, Doplněk, Brno 2011. 
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Národní socialisté měli k sociálně demokratickým protějškům 

ambivalentní vztah. Nemohli jim zapomenout některé ústrky z období předvolební 

kampaně i prostý fakt, že se přetahovali o podobný typ voličů. Z opačného úhlu 

pohledu bylo utužení přátelství a sblížení programů lákavou možností, jak 

přesvědčit sociálně demokratické vedení ke změně kurzu a zhatit komunistické 

plány.  

 

Kampaň za získání ČSSD se pomalu a opatrně rozeběhla, ale zpočátku se 

vyrojilo mnoho sporných otázek.372 Kontakty se sociálními demokraty, jež nabyly 

na intenzitě od prosince 1947, zajišťoval především Prokop Drtina. V jeho bytě se 

konala klíčová schůzka Ripky, Krajiny a Firta s Bohumírem Laušmanem, 

Blažejem Vilímem a Václavem Majerem, tedy představiteli pravice v sociální 

demokracii, kteří byli nakloněni dohodě o neútočení při další předvolební 

kampani, podpoře požadavků ČSNS na zvýšení mezd veřejným zaměstnancům a 

úpravám pozemkové reformy. V lednu a únoru 1948 následovalo několik 

vrcholných schůzek předsedů Zenkla a Laušmana. 17. února uveřejnilo Rudé 

právo senzační zprávu o dohodě, uzavřené předsedy. Obsahovala závazek 

oddálení pozemkové reformy, odmítnutí sjezdu závodních rad, vypsání 

předčasných voleb, spolupráce při prošetřování poměrů v bezpečnostním aparátu. 

Důvěrné informace pronikly do tisku od lidí z Fierlingerova křídla, které se všemi 

způsoby snažilo zamezit ovládnutí sociální demokracie pravicí a převzetí 

protikomunistické rétoriky národních socialistů. Zenkl i Laušman existenci 

dohody svorně popřeli a museli být v dalším ladění společného postupu 

opatrnější.373  

                                                
372 Oddělení pro vědeckou politiku ČSNS v „Memorandu XXXI. o postavení a možnostech socialismu“ ze 
17. dubna 1947 například zmínilo celou řadu výtek směrem k Fierlingerově partaji. Uvádělo, že sociální 
demokraté se dostatečně nevymezili vůči komunistickému programu a postavili se tak do světla 
destruktivního nebudovatelského činitele v politickém systému. V souvislosti s taktikou politického boje 
Memorandum obviňovalo sociální demokracii z oportunismu. Před volbami se prý záměrně vyhýbala 
konfliktům s komunisty a snažila se těžit jejich zápasů s ČSNS, přičemž se stavěla do pozice mravokárce, 
který kritizoval všechny okolo, ale sám se zbavoval odpovědnosti za formování veřejného a politického 
života. Ve volbách sice skončila jako nejslabší strana, ovšem ideálně dokázala využívat svoji role „jazýčku na 
vahách“ a v důležitých hlasováních se přiklonit ke komunistům či naopak k jiným stranám podle toho, jak se 
jí to momentálně hodilo. Memorandum nicméně pozitivně vnímalo podporu sociální demokracie v otázkách 
zemědělství, zákona o Sboru národní bezpečnosti, schvalování rozpočtu parlamentem či přípravy ústavy 
parlamentem, nikoliv ministerstvem vnitra, jak požadovala KSČ. Na těchto základech bylo vedení ČSNS 
doporučeno stavět důvěru a možnosti budoucí spolupráce s ČSSD.   
373 Brod, Toman: Triumf a zkáza – cesta československých komunistů k moci v letech 1945-48, část 2, 
Magnet Press, Praha 1991 s. 68. 
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Jednání prostřednictvím Zenkla a Ripky probíhala i se slovenskými 

demokraty a prostřednictvím Firta s lidovci.374 Je třeba zmínit se rovněž o 

osobnosti, stojící ve vládě mimo politické strany, jejíž podpora ovšem byla pro 

úspěch demokratického tábora životně důležitá. Ministr zahraničních věcí Jan 

Masaryk stál věrně po boku Edvarda Beneše. S politiky ČSNS, ČSL a ČSSD se 

stýkal často, jako žoviální vtipálek byl oblíbeným hostem řady společenských 

událostí, ale bylo evidentní, že se záměrně stranil, zřejmě na prezidentovy rady, 

politických her a odmítal intrikovat proti Klementu Gottwaldovi. Nejblíže měl 

k sociálním demokratům, kteří mu pro očekávané parlamentní volby na jaře 1948 

nabízeli přední místo na kandidátce. 

 Zaměříme-li se konkrétně na vztah Zenkla k Masarykovi, je na místě i 

domněnka, že mohl být ovlivněn očekáváním brzké rivality kvůli funkci hlavy 

státu. Benešova nemoc se zhoršovala a předseda ČSNS v rozhovorech se 

spolupracovníky několikrát zmínil, že by uvažoval o kandidatuře, pokud by 

prezident musel ze zdravotních důvodů abdikovat. Stejný úmysl v lednu 1948 

vyslovil i Masaryk, čímž překvapil mnohé, včetně Zenkla.375 

 

Edvard Beneš dával od května 1945 najevo, že hodlá být prezidentem 

nadstranickým, nezávislým a že nevydá souhlas s žádným protiústavním 

opatřením, kterým by jakákoliv strana zamýšlela řešit rostoucí napětí 

uvnitř Národní fronty. Benešův postoj ovšem nebránil tomu, aby při osobních 

návštěvách se Zenklem, starým kolegou a přítelem, konzultoval dění na politické 

scéně. Když manželé Zenklovi navštívili 10. září 1947 prezidentský pár ve vile 

v Sezimově Ústí, Beneš se zrovna pomalu zotavoval z mrtvice. Během procházky 

v zahradě si velmi otevřeně postěžoval, že jej Stalin s Gottwaldem podvedli již 

v roce 1943 při podpisu československo-sovětské smlouvy, a varoval Zenkla, aby 

za žádnou cenu nevěřil komunistickým slibům a ujišťování. Churavý prezident 

nevyloučil ani možnost, že se komunisté pokusí o puč. V takovém případě 

nabádal předsedu ČSNS, aby ihned odešel do exilu. U sebe tuto možnost 

vzhledem ke špatnému zdraví předem vyloučil.376  

Na naléhání první dámy se prezident koncem roku 1947 několikrát vrátil 

k možnosti abdikace. Benešova nemoc sice nakrátko ustoupila, vystřídaly ji však 
                                                
374 Firt, Julius: Záznamy, INDEX, Kolín nad Rýnem 1985, s. 7. 
375 Veber, Václav: Osudové únorové dny, Nakl. Lidové noviny, Praha 2008, s. 233. 
376 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 120-121. 
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těžké deprese. Situaci znovu probíral se Zenklem, který žádal, aby na Hradě 

vydržel alespoň do jarních voleb, po kterých bude příhodnější chvíle pro hledání 

vhodného nástupce. Zenkl mohl doufat, že ČSNS tentokrát zvítězí, což by 

bezpochyby posílilo přímo jeho šance na nejvyšší funkci ve státě.  

 

Nekomunistické strany Národní fronty spatřovaly naději v blížících se 

volbách na jaře 1948. Demokraté chtěli omezit vliv KSČ, nikoliv ji zcela zbavit 

možnosti podílet se na vládnutí. Střet se každodenně odehrával ve většině 

mocenských a politických institucí, lidově demokratický režim podle Košického 

programu se otřásal v základech. Petr Zenkl 10. ledna 1948 přednesl na galerii 

velkého sálu Měšťanské besedy v Olomouci dosud nejostřejší projev. Mimo jiné 

řekl:  

„Národní fronta je v krizi, neboť ji komunisté užívají jako instrument 

teroru. Národní fronta má oprávnění jedině tehdy, je-li útvarem, který šetří 

zbytečné boje, ale není a nesmí být institucí trvalou do budoucna. Brzy bude 

muset přijít systém vlády a opozice, který je v demokracii nejvýhodnější.“377  

Definitivně se rozešel s Národní frontou jako uspořádáním, které nejlépe 

odpovídá potřebám poválečné obnovy společnosti, a doufal, že nadcházející volby 

přinesou očekávané strukturální změny. Politici lidové a slovenské demokratické 

strany a někteří sociální demokraté dávali najevo podobná očekávání. Zenkl si 

uvědomoval úskalí patové situace, do které Národní fronta směřovala, 

shromažďoval indicie o komunistických přípravách na převzetí moci, ale přitom 

nechtěl, aby jeho vlastní strana překročila mantinely demokratické politiky a 

jakýmikoliv nestandardními metodami se pokusila zvrátit neústavní kroky KSČ. 

Předseda odmítal vyslyšet naléhání generálního tajemníka Krajiny i spolustraníků 

z tiskového a vzdělávacího odboru, aby ČSNS naplno a veřejně odhalovala 

úmysly komunistů a varovala před nimi. Domníval se, že by to namísto odhodlání 

bránit svobodu vyprovokovalo spíše vlnu strachu, a především nad rudými soky 

ještě zcela nalámal hůl. Velkoryse a naivně chtěl dát komunistům šanci k ústupu 

bez veřejného pokoření a nasměrovat je tak k činnosti v rámci parlamentní 

demokracie, bez zneužívání mocenských nástrojů.378     

Komunisté na možné ohrožení svého dominantního postavení reagovali 

opatřeními zejména v bezpečnostním aparátu. Ministr vnitra Nosek nařídil 
                                                
377 Feierabend, L. K.: Politické vzpomínky III, Atlantis, Brno 1996, s. 376. 
378 Veber, Václav: Osudové únorové dny, Nakl. Lidové noviny, Praha 2008, s. 208-210. 
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přesuny a personální výměny ve velitelském sboru Bezpečnosti, což vyvolalo 

ostrý nesouhlas koaličních partnerů a stalo se závěrečným spouštěcím 

mechanismem celé únorové vládní krize, ačkoliv pro ni existovaly mnohem 

vážnější důvody.379   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
379 Kaplan, Karel: Pět kapitol o únoru, Doplněk, Brno 1997, s. 100-106. 



 151 

2.8 Aktér únorové krize 
 

 Kronika únorových dní roku 1948 byla již vyčerpávajícím způsobem 

popsána v mnoha studiích.380  

 10. února kabinet přijal návrh sociálně demokratického ministra výživy 

Majera na měsíční přídavek ve výši osmi set korun pro veřejné zaměstnance, tak 

jak požadovali i národní socialisté. Komunisté to odmítli jako neúnosnou zátěž 

pro státní rozpočet a Ústřední rada odborů na protest svolala do Prahy na 22. únor 

sjezd závodních rad. Když zemědělský výbor Ústavodárného národního 

shromáždění smetl ze stolu jejich návrh zákona o nové zemědělské reformě, 

komunisté přistoupili i ke svolání sjezdu rolnických komisí o týden později.     

Dne 13. února vláda hlasy nekomunistických ministrů rozhodla, aby 

realizace rozkazů ministra vnitra Noska ohledně personálních výměn, byla 

zastavena. Ministr s Gottwaldovým krytím se ovšem odmítl podřídit. Kvůli 

tomuto postoji národní socialisté zakomponovali do svých plánů i možnost 

demise, která nabyla jasnějších obrysů 16. února na schůzi užšího předsednictva 

ČSNS, opět v bytě Prokopa Drtiny. Již nepostačovalo samotné upozorňování na 

komunistický teror v závodech, ohrazování se vůči lživým obviněním z přípravy 

státního převratu v souvislosti s tzv. mosteckou aférou, či opakované výzvy 

k dodržování struktur hospodářského systému tak, jak byl dojednán Národní 

frontou a upraven zákonem o dvouletce. Na tlak KSČ bylo třeba odpovědět 

ráznou akcí manifestačního rázu. Přípravu vzal na svá bedra ministr zahraničního 

obchodu Hubert Ripka. Navrhl taktiku, postavenou na výhrůžce ministerských 

demisí, které by ochromily Gottwaldovu vládu a donutily prezidenta rozpustit 

Ústavodárné národní shromáždění a vypsat předčasné volby.381 Po krátkém váhání 

s tímto postupem souhlasil i Zenkl. Špičky ČSNS rozehrály velmi nebezpečnou a 

ošemetnou hru, která se jim nakonec vymstila. Ripka měl informace, že chystaný 

sjezd závodních rad bude mít zcela politický charakter a padnou zde další 

                                                
380 Kaplan, Karel: Poslední rok prezident (Doplněk, Brno 1994), Pět kapitol o únoru (Doplněk, Brno 1997), 
Firt, Julius: Záznamy (INDEX, Kolín nad Rýnem 1985), Hora, Ota: Svědectví o puči (Melantrich, Praha 
1991), Smutný, Jaromír: Svědectví prezidentova kancléře (Mladá fronta, Praha 1996), Veber, Václav: 
Osudové únorové dny (Nakl. Lidové noviny, Praha 2008), Kol. autorů: Únor 1948: šedesát let poté (CEP, 
Praha 2008) ad. 
381 Ripka celý průběh únorové krize ze svého pohledu popsal v knize Únorová tragédie - svědectví přímého 
účastníka (Atlantis, Praha 1995). Originál vyšel v roce 1949 v Paříži pod názvem Le Coup de Prague. Une 
révolution Préfabriquée. Ripkův výklad událostí zpochybnil v pětidílné studii Únorový převrat bývalý 
kancléř prezidenta Jaromír Smutný. V roce 1950 založil v Londýně exilové centrum politických a sociálních 
studií  - Ústav Dr. Edvarda Beneše a stal se hlasitým kritikem postupu demokratických ministrů v únoru 
1948.  
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populistické socializační požadavky. Ty by demokratické strany zcela jistě 

nechtěly přijmout, ale pokud by kvůli nim rozbily vládu, vyšly by v očích 

veřejnosti jako protilidové a ve volbách mohly znovu utrpět porážku.  

Pokud by došlo na lámání chleba kvůli znárodňování či pozemkové 

reformě, sociální demokraté, rozhodující hráč na pomezí, by se pravděpodobněji 

přiklonili ke komunistům. Ripka proto hledal jinou záminku a situace 

v Bezpečnosti a Noskovo neuposlechnutí vládního nařízení tomu ideálně 

posloužily.  

Na poradě užšího předsednictva ČSNS 16. února se Zenkl, Krajina, 

Stránský, Firt a Drtina definitivně rozhodli, že národně socialističtí ministři podají 

demisi a vyvolají vládní krizi dle Ripkových návrhů. Zbývalo přesvědčit ostatní 

aktéry demokratického tábora.  

Následujícího dne proběhla schůze vlády, na které se Zenkl marně 

pokoušel zjistit, zda bylo splněno usnesení o zastavení výkonu rozkazu o 

personálních změnách v Bezpečnosti. Ministr Nosek byl údajně nemocen, 

Gottwald záměrně mlžil a tvrdil, že se vládě o tomto bodu dostane všech 

informací na příštím mimořádném zasedání o tři dny později. S tímto vysvětlením 

se národní socialisté odmítli smířit a ihned se radili o dalších krocích se zástupci 

lidovců a slovenských demokratů.  

18. února Zenkla s Ripkou přijal prezident Beneš a podle Zenklových 

dojmů vyjádřil s jejich postupem opatrný souhlas, vybízel k rozhodnosti a 

především obezřetnosti.382 Zenkl pochopil Benešovo varování a doporučení vše si 

promyslet a především mít pevně zajištěnou podporu ostatních stran jako 

jednoznačný souhlas a příslib jeho zásahu, když bude požádán. Toto přesvědčení 

fatálně ovlivnilo další události. Na večerní schůzi předsednictva Zenkl informoval 

o přípravě podání demise a ujistil přítomné Benešovou podporou. Autorita 

prezidenta zapůsobila a nikdo proti záměru neprotestoval.  

19. února Zenkl s Drtinou soukromě jednali se sociálními demokraty 

Bohumilem Laušmanem a Františkem Tymešem. Snažili se je přesvědčit, že 

ČSNS chápe spor ve vládě jako politicko-mocenský problém, který nemá nic 

společného se sociálně hospodářskou problematikou, v níž byla ČSSD 

programově spřízněná spíše s komunisty.383 Výsledkem schůzky byl souhlas 

                                                
382 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 157. 
383 Drtina, Prokop: Československo můj osud, sv. II,  Melantrich, Praha 1992, s. 503-506. 
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zúčastněných nadále trvat na zastavení Noskova nařízení. Plán demise národní 

socialisté svým partnerům zatím zamlčeli. Chybně očekávali, že se k ní 

automaticky a bez podmínek připojí, až nastane rozhodující chvíle. Zjevně také 

nechtěli odkrývat karty před Laušmanem, k němuž pociťovali dlouhodobou 

nedůvěru.384  

V pátek 20. února v deset hodin dopoledne měla ve Strakově akademii 

začít v pořadí 135. schůze vlády. Ministři národně socialistické, lidové a 

slovenské demokratické strany se již v ranních hodinách rozhodli, na protest proti 

neústupnosti předsedy vlády a ministra vnitra ve věci personálních obměn 

v Bezpečnosti, zasedání nezúčastnit, což Zenkl oznámil v dopise Gottwaldovi. 

Předseda vlády odpověděl výzvou k příchodu do jednacího sálu na schůze, kde by 

měly být předneseny referáty ministrů Noska o situaci v Bezpečnosti a Svobody o 

mosteckém špionážním případu. Zenkl reagoval druhým dopisem, v němž 

potvrdil úmysl nezúčastnit se jednání vlády, dokud nebude provedeno usnesení 

vlády ze 13. února.385 Národní socialisté se v tuto chvíli rozhodli zároveň podat 

v odpoledních hodinách demisi, společně s lidovci a slovenskými demokraty. Jan 

Šrámek jako první nadhodil nepříjemný dotaz, jak se bude celá situace vyvíjet, 

pokud se prezident postaví k odstoupivším ministrům zády a umožní pokračování 

vlády. Šrámek znal Beneše jako schopného diplomata, který však tváří v tvář 

konfliktům kolísal a zdráhal se vyslovit jasné názory. Zenkl měl k Benešovi 

výrazně blíže po lidské stránce, tykali si a v národně socialistické straně 

spolupracovali od poloviny dvacátých let, ovšem politické uvažování prezidenta 

v únoru 1948 náměstek předsedy vlády neodhadl správně. Domníval se, že Beneš 

v rozhodující hodině střetnutí mezi demokracií a diktaturou dostojí své pověsti 

zastánce západního pojetí demokracie a podpoří nekomunistický blok.  

Pevné přesvědčení, že vše půjde přesně podle jejich scénáře, lídry ČSNS 

opustilo záhy po ohlášení demise. Nepřipojili se k nim totiž ani sociální 

demokraté ani momentálně churavějící Jan Masaryk, od nichž to „automaticky“ 

očekávali. Ze šestadvaceti členů hodlalo vládu opustit pouhých dvanáct. Zenkl ve 

vzpomínkách uvádí, že s Masarykem soukromě uzavřel tajnou úmluvu spočívající 

v závazku, že ministr zahraničí se sice formálně nepřipojí k demisi, avšak zůstane 

                                                
384 Krajina, Vladimír: Vysoká hra, Nakladatelství Eva, Praha 2004, s. 193. 
385 Kaplan, Karel: Pět kapitol o únoru, Doplněk, Brno 1997, s. 314-315. 
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nemocný a neschopný účasti na schůzích vlády, dokud se krize nevyřeší.386 

Vzhledem k nelichotivým invektivám na adresu národně socialistických ministrů 

z úst Jana Masaryka a jeho nemilému překvapení až rozhořčení z podání demise, 

které zaznamenali mnozí jiní autoři, je však třeba přistupovat k objektivitě tohoto 

konkrétního Zenklova svědectví s rezervou. Národní socialisté navíc předtím 

několikrát dali najevo, že Masaryka jako nečlena žádné strany považují za 

ministra-odborníka, nikoliv politika, a nejsou tedy vázáni probírat s ním politická 

rozhodnutí.    

 

Vládní spor se přesunul z politických výšin do ulic, komunisté 

mobilizovali masy příznivců a 7000 milicionářů pražských závodů měly být brzy 

distribuovány zbraně z vojenských skladů. Konkrétně národní socialisté 

disponovali slušným potenciálem politicky aktivního studentstva, silné ženské 

organizace, spřízněného úředního stavu a především sokolstva, který nedokázali 

zformovat na obranu svobody v Československu. Zenkl jako předseda tuto 

stránku zcela podcenil a zanedbal.387 Ani v momentě, kdy plán demokratického 

tábora nezadržitelně směřoval ke krachu, nebyl schopen rozpohybovat členskou 

základnu strany ani řádně vysvětlit voličům, co se ve vládě děje. Naivně 

předpokládal, že politická jednání postačí k vyřízení celé záležitosti.388  

 

Odpoledne 20. února se neslo ve znamení horečného vyjednávání, schůzek 

a telefonických rozhovorů. Ten patrně nejdůležitější, o jehož průběhu, vyznění a 

důsledcích se dodnes vedou polemiky mezi historiky, vedl Petr Zenkl s Edvardem 

Benešem. Krátce po dvanácté Zenkl volal na Hrad, aby oznámil úmysl podat 

v nejbližších hodinách demisi. Na Zenklově straně aparátu byli přítomni rovněž 

Ripka, Stránský a Drtina, na Benešově straně kancléř Smutný a přednosta 

politického odboru prezidentské kanceláře Jan Jína. Podle střípků vzpomínek 

                                                
386 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
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rezignoval demonstrativně uprostřed krize, naše ruce by bývaly uvolněny. Anebo mohl on sám udělat přímý 
apel k národu anebo povolat armádu.“ 
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těchto osob Zenkl v krátkém rozhovoru informoval Beneše o demisi a zeptal se, 

jaký na to má názor. Hlava státu, vědoma si pravděpodobného odposlouchávání 

hovoru Státní bezpečností, opatrně odpověděla větou ve smyslu: „Dobrá, jen 

pozor, aby se nesklouzlo.“  Tato věta se stala předmětem mnoha sporů a různých 

výkladů.389 Zenkl po zavěšení sluchátka se údajně tázavě podíval na své 

společníky a nevěděl, jak si Benešova slova vyložit. Prezident si naopak 

povzdychl v přítomnosti Smutného a Jíny nad naivitou Zenkla, který chtěl 

maximálně důvěrné věci probírat po telefonu, i nad nedostatky strategie národních 

socialistů. Zhruba ve stejné chvíli, kdy Zenkl hovořil s Benešem, jednali 

představitelé Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký a Evžen Erban 

s Laušmanem, tlačili na něj, aby se sociální demokracie k demisi nepřidávala a 

místo toho vytvořili novou vládu obnovené Národní fronty spolu s komunisty a 

odbory. Hubert Ripka se mezitím na sekretariátu ČSSD pokoušel místopředsedu 

strany Františka Tymeše přemluvit k opaku.390  

 

Jak ukázalo nadcházejících pět dní, Zenkl a Ripka strategii vskutku 

nedomysleli a především přecenili své možnosti. Z přípravy demise zřejmě 

záměrně vyloučili Masaryka a sociální demokraty, neb se obávali, že jejich 

prostřednictvím by byl okamžitě informován Beneš a mohl rozehrát vlastní 

diplomatickou usmiřovací hru rozhašteřených křídel ve vládě. Lidovcům a 

slovenským demokratům Zenkl nepravdivě tvrdil, že Beneš o připravované demisi 

ví a plně ji schvaluje, čímž předešel tomu, aby zmíněné dvě strany s prezidentem 

jednaly samostatně a třeba ohrozily původní Ripkův plán vlastními ambicemi a 

návrhy řešení. Spoléháním se na hlavu státu jako na trumf, konající dle jeho přání 

a předchozí domluvy,391 která vlastně ani neexistovala, pak lze označit za fatální 

                                                
389 Kvůli sérii nepochopení a nejasných a vyhýbavých formulací se dnes dá hovořit o několika hypotézách. 
Beneš Zenkla mohl varovat, aby si ministři demisi rozmysleli, mohl upozorňovat, aby nezapomněli zajistit si 
podporu sociální demokracie, mohl ovšem také souhlasit, ale bát se důsledků, mohl chtít schválně zůstat 
nestranný a nad partajními spory, aby si zajistil lepší manévrovací prostor a otevřené dveře k oběma táborům 
pro další dny, ať dopadne demise jakkoliv (Jaroslav Stránský například v exilu přímo prohlásil: „Beneš si 
chtěl do budoucna rezervovat alibi před komunisty“). Tím, že Beneš už na schůzce s Ripkou a Zenklem 18. 
února neřekl variantě demise jasné ne, Zenkl získal klamný dojem, že tento krok plně schvaluje. Prezident se 
zřejmě domníval, že vedle demise mají národní socialisté připraveny ještě jiné varianty a Zenklovo 
kategorické oznámení o demisi v telefonu, navíc odposlouchávaném, mu nedávalo prostor k jiné než krátké 
neutrální reakci. Prezidentův odpolední pracovní program zaplněný schůzkou s Klementem Gottwaldem, 
navíc neumožňoval poskytnout další audience národním socialistům a nejasnosti si vyříkat. Než rozhovor 
s předsedou vlády skončil, byly na Pražský hrad doručeny texty demisí ministrů ČSNS, ČSL i DS.   
390 Ripka, Hubert: Únorová tragédie - svědectví přímého účastníka, Atlantis, Praha 1995, s. 238-239. 
391 Zenkla ani po nejasném Benešově vyjádření o uklouznutí v telefonu neopouštěla víra, že prezident učiní, 
co má. Večer 20. února se náměstek předsedy vlády v demisi i s chotí zúčastnil plesu Ústředí 
československých žen v pražském Autoklubu. V lóži se setkal s Hanou Benešovou. Na zdvořilostní obrat 
první dámy, aby dbal na své zdraví, když celá zodpovědnost leží na něm, dle vzpomínek rovněž přítomného 
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chybu, jež Zenklovi a celému demokratickému táboru únorovou krizi prohrála 

vlastně již 20. února 1948.   

 V sobotu 21. února špičky ČSNS, v jistém slova smyslu původci vládní 

krize, učinily z dnešního pohledu další málo pochopitelný krok. Rozjely se 

z centra dění v Praze do okresů, kde měly naplánovány veřejná vystoupení či 

účast na společenských akcích. Samy se tak připravily o možnost koordinovat síly 

z ústředního sekretariátu a být připraveny na operativní porady s prezidentem a 

představiteli jiných stran. Zenkl se odebral převzít čestné občanství do 

Lanškrouna, kde byl v sále vypískán komunistickými provokatéry i vlastními 

straníky a musel se urychleně vzdálit. Zamířil na Svatý Kopeček k Anderům, lépe 

řečeno k paní Anderové, načerpat síly pro mítinky v Hranicích na Moravě, Zlíně a 

Prostějově, které ho čekaly druhý den.392 Zenklův zřejmě poslední veřejný projev 

z Hranic, na poslední chvíli ještě otištěný ve Svobodném slově, bil na poplach 

před akčními výbory a upozorňoval, že v nadcházející volební agitaci nastane 

nevídaný teror.393 Nepříliš přesvědčivě dával najevo víru, že vládní krize skončí 

vítězstvím demokratů a země dojde ke svobodným parlamentním volbám.  Velmi 

prý stál o to absolvovat nikoliv nezbytně nutné dvoudenní turné na Moravě, což 

by spíše nahrávalo domněnce, že šlo o záměrný manévr, jak se vyhnout možným 

rozezleným reakcím straníků. Ač to v exilu vždy vehementně odmítal, mohlo mu 

také v inkriminovaný únorový víkend vyhovovat vyvléci se ze zodpovědnosti a 

ponechat plnou tíhu rozhodování o osudu země na Edvardu Benešovi.  

Klement Gottwald každopádně měl o víkendu 21. - 22. února o poznání 

zajímavější program. V sobotu dopoledne vystoupil na Staroměstském náměstí 

před možná až osmdesátitisícovým davem dělníků a představil vlastní cestu 

z krize, totiž doplnit vládu, jejíž většina zůstala v ministerských funkcích, 

loajálními členy Národní fronty. Zároveň zde vyzval k vytváření akčních výborů 

uvnitř podniků, závodů i politických stran, aby se zamezilo „provokacím agentů 

reakce“.394 Zenklovi patřila v pomyslném seznamu nepřátel národa nejvyšší 

příčka. V neděli ráno se v pražském Průmyslovém paláci konal očekávaný sjezd 

závodních rad. Skončil Gottwaldovým zvoláním „kupředu, zpátky ni krok!“ a 

především rezolucí, požadující další znárodnění a vyhlášení hodinové 
                                                                                                                                 
restauratéra Jaroslava Vašaty odpověděl: „Ne, paní Hano. Celá zodpovědnost leží na panu prezidentovi. My 
jsme udělali, co s ním máme smluveno, teď je na něm, aby on splnil svou půlku ujednání.“  
392 Zenklově návštěvě se věnoval i štvavý článek „ASO–Zenkl–Ander“, uveřejněný ve Stráži lidu 23. února 
1954 
393 Jde o socialismus a lidská práva, In: Svobodné slovo 24. února 1948, s.2. 
394 Král, Václav: Cestou k únoru – dokumenty, Svobodné slovo, Praha 1963. 
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manifestační stávku na úterý 24. února. Jak v exilu únorovou krizi trefně glosoval 

bývalý sociálně demokratický ministr Václav Majer, který se spolu s Františkem 

Tymešem nakonec k demisi připojil, byť už bylo pozdě, demokraté předváděli 

nešťastnou improvizaci, zatímco komunisté dokonávali revoluci.395  

 

 Kvůli sněhovým vánicím se Zenkl vracel z Moravy do metropole 

v pondělí se značným zpožděním a vlakem. V Melantrichu na poradě s užším 

předsednictvem teprve zjišťoval, co se přes víkend v metropoli událo. Ještě 

v průběhu dopoledne pak třikrát telefonoval na Pražský hrad a dožadoval se 

audience u Beneše, který však vedl rozhovor s Gottwaldem a Noskem a kvůli 

fyzickému vyčerpání svolil přijmout národní socialisty až ve čtyři odpoledne. 

Zenkl tedy musel čekat a události vzaly rychlý spád. Bezpečnost zatkla sekretáře 

Vladimíra Krajiny a hledala také Františka Ambrože, který dosud pobýval mimo 

Prahu. Ústředí ČSNS na Náměstí Republiky v Praze bylo obsazeno stovkou 

uniformovaných policistů a padesáti vyšetřovateli v civilu. Nezvaní hosté dorazili 

do dalších tří desítek sekretariátů strany a kanceláří Svazu brannosti.396 

Melantrich přišel na řadu o den později.  

Když se Zenkl ve společnosti Drtiny, Ripky a Stránského konečně dostavil 

k prezidentovi, dozvěděl se, že Gottwald navrhl nahradit demisionované národně 

socialistické ministry Emanuelem Šlechtou a Aloisem Neumanem, kterým 

předseda ČSNS ostatně nikdy nevěřil a brzdil jejich kariéru ve straně. Prezident 

čtveřici nervózních politiků trochu uklidnil ujištěním, že jejich demise nepřijme, 

na pouhé personální doplnění kabinetu, jak požadoval Gottwald, nepřistoupí a 

raději sám abdikuje.397 Zenkl o hodinu a půl později odcházel s dobrým pocitem, 

že má prezidentovu podporu, ale zároveň si uvědomil nutnost zesílené stranické 

agitace. Jako vhodná příležitost posloužila schůze národně socialistické mládeže 

v pražském Obecním domě, respektive v jednom z jeho sálů. Ve velké Smetanově 

síni téže budovy téměř souběžně rokovala Ústřední rada odborů a Gottwald zde 

podnítil vznik přípravného výboru obrozené Národní fronty, jakožto nezbytného 

posílení demokracie proti reakci.398 Na studentské schůzi promluvil Zenkl, stejně 

jako generální tajemníkem Krajina. K  řečníkům patřil i mladý poslanec Lesák, 
                                                
395 Columbia University of New York, Bakhmeteff Archive, Jaromír Smutny papers, Series 2, BOX 1, 
microfilm 96-2028, file 12: Dr. Jaroslav Stránský o únoru – diskuse v Londýně dne 11. prosince 1949. 
396 Žáček, Pavel: Zneužití Sboru národní bezpečnosti v únoru 1948, In: Únor 1948 - šedesát let poté, Centrum 
pro ekonomiku a politiku, Praha 2008, s. 50-51. 
397 Drtina, Prokop: Československo můj osud, sv. II,  Melantrich, Praha 1992, s. 537-538. 
398 Firt, Julius: Záznamy, INDEX, Kolín nad Rýnem 1985, s. 32. 
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který měl vést pětičlennou delegaci k Benešovi. Studentský průvod se vydal po 

skončení schůze starým městem až na Hradčany a cestou narostl na tisícihlavý 

dav.399   

Příliš pozdě na to, aby studenti, Zenkl nebo demokratický tábor mohli 

zastavit lavinu. V noci na úterý byl na pokyn odborů zadržen náklad 470 000 

výtisků Svobodného slova. Ráno znemožnily akční výbory přístup ministrů 

v demisi do jejich úřadů, uskutečnila se i generální stávka. Před třetí odpoledne se 

sešlo zastupitelstvo ČSNS. Zenkl, Stránský a Drtina ve svých referátech nepřinesli 

nové informace a přítomní vycítili počínající bezradnost a rezignaci vedení strany. 

Na návrh Milady Horákové ústřední výkonný výbor ještě projednával, jak naloží s 

„Jidáši“ Šlechtou a Neumanem, kteří Gottwaldovi přislíbili účast v novém 

kabinetu. V diskusi zazněl návrh pokusit se s komunisty dojednat obnovení 

koalice v původním složení či zcela protichůdný, pokračovat nadále v boji 

s komunisty z ilegality.400 Zajímavě se zachoval Josef David, jenž bezpochyby 

mohl svou autoritou ovlivnit dění. Místo toho se stáhl do soukromí se 

zdůvodněním nemoci a nepříliš statečně vyčkával, jak ve straně vše dopadne.  

Postupem času narůstala Zenklova nervozita a podrážděnost. Strana se mu 

drolila pod rukama, někteří poslanci a funkcionáři se i přes zákaz účastnili schůzí 

akčního výboru Národní fronty, ze všech záruk a jistot, na nichž stál Ripkův plán 

demise, zbýval pouze prezident Beneš, zdráhající se přistoupit na Gottwaldovy 

požadavky.  25. února 1948 zhasla i tato poslední naděje. Předseda vlády 

promluvil k davům na Václavském náměstí a k všeobecnému nadšení sdělil, že 

Beneš se konečně podvolil a přijal návrhy na doplnění vlády o spolehlivé 

ministry. Zastoupení národních socialistů se smrsklo ze čtyř na dvě místa. Aloisi 

Neumanovi se dostalo trafiky v podobě ministerstva pošt, Emanuel Šlechta 

převzal resort techniky. Likvidaci ČSNS tato nesourodá dvojice, jež se lidsky 

navzájem nemohla vystát, završila 27. února provoláním akčního výboru strany na 

stránkách Svobodného slova. Dokument, podepsaný celkem třiceti čtyřmi členy, 

odsoudil politiku Zenklova „oligarchického vedení“, oznámil návrat ČSNS na 

cestu socialismu a očištění od nespolehlivých elementů. Výsledkem bylo za 

pouhých pár měsíců zmrzačení druhé nejsilnější československé strany o 600 000 

členech na „výběrový“ subjekt o sotva 14 000 členech, bezvýznamný apendix 

                                                
399 Rozhovor autora s Josefem Lesákem, 11. března 2008. 
400 Kaplan, Karel: Pět kapitol o únoru, Doplněk, Brno 1997, s. 460-465. 
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KSČ. Předsedou této nové Československé strany socialistické se stal Emanuel 

Šlechta.401  

 

Zenklovu úlohu mezi 16. a 25. únorem 1948 nelze označit jako zásadní. 

S výjimkou telefonického rozhovoru s Benešem 20. února žádné jednání nevedl 

sám, ale v přítomnosti jiných, zpravidla Huberta Ripky, který jako schopnější 

rétor přebíral iniciativu. Předseda strany odsouhlasil otevřít Pandořinu skříňku, 

jejíž třaskavý obsah ho záhy semlel. Z hybatele událostí se změnil v pasivního 

pozorovatele, přišel o pravomoci i vliv a naslouchal umíráčku československé 

demokracie z povzdálí. Následoval Stránského, Ripku a Drtinu a v dopise se vzdal 

všech stranických funkcí. Akční výbor v Ústavodárném národním shromáždění to 

automaticky považoval i za rezignaci na poslanecký mandát. Z padesáti pěti 

poslanců ČSNS bylo pouhým pětadvaceti nabídnuto zapojit se do činnosti 

obrozené Národní fronty.402 Ostatní zůstali na černé listině a brzy čelili policejní 

šikaně, věznění, případně opustili republiku a jali se bojovat proti komunismu 

z exilu. 

Také Petr Zenkl se rázem ocitl mimo politický život a v jakémsi 

vzduchoprázdnu, podobně jako před lety v období druhé republiky, když musel 

opustit pražský magistrát. Stal se soukromou osobou a Rudé právo jej na 

odpočinek vyprovodilo pomlouvačnou kampaní ve stylu, že jediné, co bývalého 

náměstka předsedy vlády zajímalo, byla možnost tříměsíčního čerpání 

ministerského platu, užívání služebního automobilu a zaručení beztrestnosti.403   

 

 Únor 1948 zůstal v mysli Petra Zenkla stigmatem, které s sebou nesl do 

konce života.  V exilu soustavně odrážel ataky ze dvou směrů. Musel se 

ospravedlňovat, že nebyl kolaborantem komunistů, i když s nimi seděl v jedné 

vládě, a zároveň vyvracet obvinění, že zhanobil Masarykovu tradici, 

nedomyšlenou únorovou partií prohrál československou demokracii a zemi vydal 

všanc komunistické tyranii. Zenkl v exilu potřeboval obrátit list a věnovat se 

tvorbě nosného politického programu demokratického odboje na Západě, 

dynamického i v druhé polovině 20. století. Okolnosti mu nepřály. Únor se 

                                                
401 Fic, V.M.: Československá strana národně sociální v exilu – nástin vývoje její organizační struktury a 
strategie boje za demokracii ve vlasti, Prius, Brno 2002, s. 24-29. 
402 Kaplan, Karel: Pět kapitol o únoru, Doplněk, Brno 1997, s. 527-530. 
403 Hájek, J.S.: Zhoubná úloha pravicových socialistů v ČSR, Státní nakl. politické literatury, Praha 1954, s. 
166. 
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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.  

 Z politologického i historického hlediska je zajímavé sledovat nikoliv 

samotné Zenklovy kroky v únorových dnech, ale jejich obhajobu v pozdějších 

letech, případně opatrnou revizi vlastních předchozích názorů.   

 Bývalý pražský primátor a náměstek předsedy vlády ještě v roce 1948 

reagoval v rozhovorech v amerických médiích i na stránkách Newyorských listů, 

Denního Hlasatele, Modré revue, Naší cesty, Hlasu domova, Kanadského Slováka 

a dalších exilových tiskovin na dotazy, týkající se krachu demokratické politiky v 

únoru. Opakoval, že tlaku komunistů nadále nebylo možno ustupovat a demise, 

opírající se o předjednanou podporu prezidenta, zůstával jediným řešením, jak 

zemi dovést k předčasným volbám a oslabit pozice KSČ. Vedle vystupňovaného 

rudého teroru v závodech a nezákonné přebírání moci akčními výbory označil 

jako hlavní příčinu krachu také Benešovu nerozhodnost a fakt, že se hlava státu 

zalekla Gottwaldových výhrůžek a nesplnila, co bylo ujednáno. Zenkl tak vytvořil 

alibi sobě, Ripkovi i dalším původcům demise, odmítal však sdělovat podrobnosti 

o jednáních špiček ČSNS na Pražském hradě s ohledem na to, že Prokop Drtina, 

Jan Jína i Benešův tajemník Václav Sýkora zůstávali v Československu ve vazbě 

a jakékoliv informace, jež by Stb zachytila z exilu, by jim mohly uškodit.404 

 Zenklovu verzi od počátku zpochybňoval bývalý kancléř prezidenta 

Jaromír Smutný, který se po emigraci koncem roku 1948 usídlil v Londýně a 

vybudoval významný exilový think tank, Ústav Dr. Edvarda Beneše. Ve 

vydávaných publikacích a na přednáškách obhajoval těžkou úlohu prezidenta a 

vinil ministry, především ty národně socialistické, že jej nechali o rozhodujícím 

víkendu 21. - 22. února 1948 samotného. Plán demise označoval za nepřipravený, 

nedomluvený a nedomyšlený.405 Smutný obecně zastával velmi kritický náhled 

na Zenkla, Ripku, Šrámka, Lettricha a další demokratické politiky. Později 

v emigraci s nimi kvůli rozdílným názorům na únorové události odmítal 

spolupracovat, několikrát nepřijal nabízené funkce v Radě svobodného 

Československa. S Hubertem Ripkou vedl ostré polemiky kvůli knize memoárů, 

přičemž jej obviňoval z překrucování faktů, o Zenklově politické činnosti se 
                                                
404 Osobní archiv Martina Jana Stránského, Dopis Petra Zenkla Jaroslavu Stránskému ze dne 2. listopadu 
1949. 
405 Columbia University of New York, Bakhmeteff Archive, Jaromír Smutny papers, Series 2, BOX 4,  
Miscellaneous notes. Hodnocení únorových událostí. 
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častokrát vyjadřoval velmi nelichotivě a tvrdil, že stejné názory měl i Beneš.406 

Zenkl obratem reagoval tvrzením, že Smutný byl v letech 1945-1948 agentem 

KSČ v prezidentské kanceláři a donášel zprávy Gottwaldovi, za což si měl i po 

únoru uchovat vlivnou funkci kancléře. K narovnání nedobrého vztahu Zenkla se 

Smutným, plného pomluv a osočování, v exilu již nedošlo. Neúprosný kritik 

Jaromír Smutný zemřel 16. července 1964.407 Některým jeho kontroverzním 

názorům na protikomunistický exil a vedoucí osobnosti dal v jistém smyslu 

zapravdu profesor práva Vratislav Bušek ve studii Poučení z únorového 

převratu408, v níž se jako první pokusil o korektní, politickým stranictvím 

neovlivněnou interpretaci.  

 

 Ani svědectví a články silných protihráčů typu Smutného, který o únoru 

1948 přinášel informace z první ruky a byl pro mnoho lidí věrohodný, protože se 

zkrátka v inkriminovaných dnech pohyboval na Pražském hradě hned u zdroje, 

dlouho nezviklaly Zenkla, aby poupravil oficiální výklad událostí, či snad 

připustil spoluzodpovědnost za neúspěch. Až do šedesátých let prezentoval 

konzistentní a podle mnohých farizejský názor, že československá demokracie 

padla kvůli sovětskému tlaku, komunistickému teroru a Benešově váhání 

v rozhodující chvíli. Zpochybnil-li jiný exilový politik tuto jednoznačnou verzi, 

setkal se se Zenklovým hněvem. Kvůli interpretaci osmačtyřicátého roku 

ztroskotala spolupráce a řada projektů exilových organizací, „únorových 

fantomů“ nezůstala ušetřena ani Rada svobodného Československa.   
                                                
406 Smutný v jedné ze svých silně subjektivních úvah napsal: „Beneš neměl Zenkla rád, ale počítat s ním 
musel. Před válkou jako se starostou Prahy a užitečným členem strany, ve které však nehrál žádnou 
politickou roli. Byl jen komunálním pracovníkem, přičemž reputaci sociálního činitele dělala za něj a pro něj 
paní Pelantová. Proti Benešovi měl vždy výhrady vyplývající ze žárlivosti. Seznámili se, když byli společně 
učiteli an téže obchodní akademii. Beneš tam učil národní hospodářství, Zenkla češtinu. Beneš se stal 
ministrem, Zenklovi se to nepodařilo až do Mnichova. Mnichov mu pomohl dělat politickou kariéru. (…) 
Zenkl byl pro Beneše po celý život jen pražským purkmistrem. Tím nechtěl zmenšovat význam této funkce, 
nýbrž chtěl naznačit, že i když se stal Zenkl předsedou politické strany, jejímž členem byl před válkou i dr. 
Beneš sám, zůstával mužem zájmů, které nesahaly dále nežli na potřebu muže, stojícího v čele pražské 
municipality. Zenkl podle Beneše měl v politice i jako ministr mentalitu starosty. Beneš jako expert na 
zahraniční politiku měl také zcela jiné vnímání světa než jako Zenkl coby dlouholetý pracovník sociálního 
odboru. (…) Únorová krise vyvrcholila Zenklovu nenávist k Benešovi. V duchu nemohl si nepřiznat, jakou 
politickou nešikovnost provedl podle Ripkova návrhu. Když se to stalo, musel se obhajovat, musel se najít, co 
by se stalo a co by bývalo dopadlo znamenitě, kdyby jim to nebyl Beneš svou ústupností před komunisty 
zkazil. Beneš umřel. Ještě za jeho života si prý vypracovali Zenkl a jeho přátelé systém obhajoby a vžili se do 
něho tak jako tak, že všemu uvěřili. Beneš byl po smrti a zdálo se, že únorová krise vejde do historie tak jak ji 
vylíčili. Domnívali se, že komunistické verzi nikdo neuvěří a že jejich historie bude uznána za jedině 
správnou. S mým příjezdem na Západ nepočítali a stal jsem se jim nebezpečným.“  
407 Množství materiálů, vyjadřujících Smutného stanoviska k politickému systému Československa v letech 
1945-1948, k situaci v politických stranách Národní fronty a především k únorové krizi a chybám třetího 
exilu na Západě, je uloženo v Jaromir Smutny papers na University of Columbia. Autor po svém krátkém 
badatelském pobytu zde vypracoval krátkou zprávu o fondu, jež bude v průběhu roku 2012 uveřejněna 
v Archivním časopise.  
408 Bušek, Vratislav: Poučení z únorového převratu, C.s. Publishing, New York 1954. 
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Ze Zenklova pohledu není tento pohled nijak překvapivý. Jeho exilová skupina 

byla ve velké míře závislá na finanční pomoci od Američanů. Jednoduše nešlo 

otevřeně přiznat, že stejní lidé, kteří žádají peníze na nápravu situace 

v Československu, tuto situaci sami způsobili. Ukázat vlastní slabost a selhání 

exulantům a krajanům by znamenalo zcela zpochybnit již tak problematickou 

legitimitu zahraniční politické akce.   

 

 Teprve v říjnu 1961 Petr Zenkl uvedl v dopise, zaslaném americkému 

Kongresu a otištěném v časopise This Week, že českoslovenští demokratičtí 

politici prokázali po válce velkou míru naivity a nezkušenosti, když se domnívali, 

že se s komunisty mohou dělit o politickou moc. Připustil, že národně 

socialistická strana nevěnovala valnou pozornost marxisticko leninské teorii a 

postrádala solidnější znalost komunistické taktiky. Zopakoval, že byli podvedeni a 

že by si přál, aby tenkrát věděli o strategii světového komunismu to, co na podzim 

1961, po zkušenostech s brutální likvidací dělnických povstání v Polsku, 

východním Německu a vojenským zásahem proti maďarské revoluci.409  

 Závažná sdělení, kterými v jistém smyslu popíral vše, co hlásal v 

uplynulých jednadvaceti letech po útěku z Československa, Zenkl přinesl 

v soukromém dopise příteli Karlu Florianu Skácelovi z 29. dubna 1969. Pravost 

dokumentu, jenž byl poprvé a naposled přetištěn v exilovém sborníku Miloslava J. 

Broučka Československá tragedie plus dvacet pět let410, se ani přes nadměrné úsilí 

dosud nepodařilo potvrdit. Obsah dopisu i okolnosti vztahu a korespondence 

Zenkla se Skácelem bude předmětem dalšího bádání, nicméně pro účely této práce 

je důležité reprodukovat alespoň následující odstavec: 

 „Demisi jsem podal na nátlak na přemlouvání Stránského a bohužel i Jana 

(pozn.autora - Masaryka), který snad se domníval, že Beneš celou vládu rozpustí 

a jmenuje jej jako předsedu úřednické vlády. Já osobně Ti nyní prohlašuji, že nesu 

před historií plnou odpovědnost za demisi a další neblahý vývoj událostí, neboť 

jsem nedal na opětovné výzvy písemné i ústní Klemy (pozn. Autora – Gottwalda), 

abych dle jeho vlastních slov „tu pitominu“ neprováděl, že jakmile se této 

roztopené lokomotivě dá průchod, on nebude moci z ní vyskočit, čímž myslel, že 

převrat je v plánu Beriji a Slánského. (...) Každý člověk se dopustí chyby, já 

                                                
409 Zenkl, Petr: How the Reds Plan to Smash the U.N., In: This Week 29. října 1961.  
410 Brouček, M.J.: Československá tragedie plus dvacet pět let – jak byla bolševisována ČSR a zrazován 
demokratický domov a exil, vlastním nákladem, New York 1983. 
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přiznávám, že v únoru 1948 jsem ještě ne telefonickou výzvu Klemy odmítl se 

účastnit vlády. To jsem Ti napsal pravý stav února, Ty to nikdy nepublikuj – snad 

až se budu dívat na náš exil z onoho břehu. Mnoho je různých dohadů o únoru a 

proto aspoň Tobě nalévám čistého vína.“411 

 Pokud tato slova pocházela skutečně z pera bývalého náměstka předsedy 

vlády a Skácel, Brouček či někdo jiný do původního znění dopisu nijak 

nezasahoval, jedná se o klíčový moment. Je možné, že Zenkl, unavený a 

deprimovaný z neutěšených poměrů v exilu, navíc umocněných krachem 

Pražského jara a okupací Československa, začal kriticky přehodnocovat 

posledních třicet let činnosti a uvědomoval si tragické neúspěchy. V červnu 1969 

rovněž oslavil pětaosmdesáté narozeniny, zápasil s Parkinsonovou chorobou a 

dalšími neduhy stáří. S vidinou eventuální blízké smrti mohl cítit upřímnou 

potřebu svěřit se.  

 Pro zajímavost, rezignaci a pocit provinilosti lze vyčíst i z dopisu Jaroslava 

Stránského Petru Zenklovi z 3. září 1969. Dlouholetý vedoucí představitel ČSNS 

napsal: 

 „Na sklonku života se mučivě trápím, když si uvědomuji, že politická 

úroveň našeho národa byla vyšší, než je dnes, nejenom v době, kdy jsem se 

veřejného života začínal účastnit, ale než byla v samotných našich novodobých 

začátcích v osmnáctém a devatenáctém století. Jinými slovy, prohospodařili jsme 

všechno, co nám naše první novodobá politická generace zanechala. Není mi 

dáno ulehčení, abych to všechno svaloval na komunisty. Právě proto, že jsem je 

všechny tak zblízka znal, nedovedu těmto nulám přisuzovat odpovědnost za 

všechno, co tropili, když jsme je nechali zmocniti se národního vedení. V politice 

sama porážka je vina.“412 

 Stránský zemřel v roce 1971, Zenkl o čtyři roky později. Ačkoliv 

v soukromé korespondenci s blízkými přáteli povolili uzdu emocím a 

pochybnostem, zda jejich zahraniční akce vůbec kdy dojde k úspěšnému 

rozuzlení, navenek popisovali až do definitivního odchodu na odpočinek 

únorovou demisi ministrů tří stran jako jediný možný postup tváří v tvář tlaku 

komunistů.  

 
                                                
411 Brouček, M.J.: Československá tragedie plus dvacet pět let – jak byla bolševisována ČSR a zrazován 
demokratický domov a exil, vlastním nákladem, New York 1983, s. 418-419. 
412 Národní archiv České republiky (NA ČR), veřejně nepřístupný fond Jožka Pejskar, Korespondence 
Pejskar – Zich - J. Stránský - Zenkl (1958-1981).  
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III. EXILOVÁ POLITIKA 

3.1 Z domácího vězení do emigrace 
 

 Zenkl se v posledních únorových dnech roku 1948 vytratil z veřejného 

života. Dny trávil ve svém bytě v Čechově ulici na pražské Letné, bedlivě hlídán 

Státní bezpečností. Počty stráží i intenzita sledování se měnila v závislosti na 

narůstajících útěcích demokratických politiků na Západ. Každý takový případ a 

uveřejnění v západním tisku navýšilo ostražitost bezpečnostního aparátu. 

Z národních socialistů za často dramatických okolností postupně odešli Julius Firt, 

Ivan Herben, František Klátil, Vladimír Krajina, Alois Čížek, Ota Hora, Hubert 

Ripka, Ladislav Feierabend a další.413 Komunistická moc najisto počítala s tím, že 

Zenkl bude další, kdo rozšíří řady uprchlíků.414  

 Hlídací psi Zenkla provázeli na procházkách, návštěvách příbuzných, 

lékaře či holiče. Měli nařízeno „objekt“ provokovat, naoko mu nabízet možnosti 

útěku. Když si na tyto praktiky stěžoval Václavu Noskovi, ministr vnitra 

požadoval písemné prohlášení, že bez povolení neopustí Československo, což 

Zenkl přirozeně odmítl, ovšem policejní dozor velmi těžce nesl. Jaroslav Stránský 

musel například podepsat revers, že se vzdává policejní ochrany, ačkoliv byl 

nadále sledován tajně, a že plně zodpovídá za vlastní bezpečnost. Podepsal slib, že 

neodejde za hranice a navíc ještě byl donucen složit kauci ve výši půl milionu 

korun.  

 Počátkem března Zenkl prodělal nervový záchvat a v nedobré kondici 

zůstával i v jarních měsících. 10. května 1948 absolvoval první velký výslech a 

v hlášení odpovědného důstojníka se objevila domněnka, že Zenkl by se pokusil o 

útěk, kdyby k tomu dostal příležitost.415 Hlídky se přesunuly od vchodových dveří 

domu přímo na chodbu před Zenklovým bytem a kontrolovaly všechny příchozí a 

odchozí osoby. Zenkla nejčastěji navštěvoval Jaroslav Stránský, Milada 

Horáková, bratři Otakar a Rudolf. Kromě pravidelných procházek po Letenských 

                                                
413 Více viz Dvořáková, Zora: Politikové na útěku, Nakladatelství Epocha, Praha 2004. Srov. Kaplan, Karel: 
Útěky do emigrace 1948 1-10, In: Historický obzor, Nakl. Aleš Skřivan ml., Praha 1999. 
414 Bezprostředně po únoru nebylo pro běžné občany příliš složité nepozorovaně překročit státní hranice. 
Předseda vlády a od června 1948 prezident Klement Gottwald nejprve zastával k útěkům benevolentní postoj. 
K Zenklovi měl lidsky blízko, po únoru jej chránil před zásahy Slánského, Reicina a dalších fanatických 
komunistů a mohl mít zásluhu na tom, že bývalý náměstek ve vládě nakonec neskončil za mřížemi či na 
popravišti. Ve výše zmiňovaném dopisu Karlu Skácelovi z 29. dubna 1969 Zenkl dokonce tvrdil, že Gottwald 
nařídil vyměnit stráže, nasazené Slánským, za členy své osobní stráže, která manželům Zenklovým pomohla 
v útěku. „Hodné“ strážné podle Zenklova svědectví přišla představit přímo Marta Gottwaldová, spolu 
s osobním dopisem od chotě. Jeho obsahem mělo být přátelské varování a rada, aby raději opustil republiku.  
415 Archiv bezpečnostních složek, fond 310, signatura 310-73-37. Dr. Petr Zenkl. 
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sadech trávil většinu času doma četbou. Vilu na Jílovišti, kam zejména v letních 

měsících s oblibou rád zajížděl, odreagovával se kutilstvím a prací se dřevem, mu 

úřady zabavily již v březnu 1948. 

 

Velmi opatrně vedl korespondenci s věrnými členy národně socialistické 

strany a sledoval pokusy o ustavení podzemní organizace. Především rodinná 

přítelkyně Anežka Červenková se velkou měrou podílela na předávání informací 

Zenkla s vnějším světem. Vymýšlela přitom vpravdě sofistikované způsoby, jak 

obelstít stráže. Kupříkladu převléknutí se za uklízečku, která nutně potřebuje 

vytřít patro i schody, aby jen na pár vteřin odehnala příslušníky, dostala se 

k Zenklovým dveřím a mohla pod nimi prostrčit důvěrné vzkazy. Objížděla také 

domy, vytipované jako úkryty, a ověřovala důvěryhodnost osob, které Zenklovi 

nabízely pomoc s útěkem.416  

 Měsíce ubíhaly a možnost uniknout z komunistického domácího vězení 

nabývala stále jasnějších obrysů. Jak uvedl sám Zenkl v memoárech, variant útěku 

se nabízelo několik.417 Jako nejschůdnější a nakonec i dovedená k realizaci, se 

ukázala ta s pomocí národně socialistické odbojové skupiny a amerických 

diplomatů. Velvyslanec Steinhardt úspěšně kryl kovbojské akce podřízených 

z ambasády Charlese Kateka a Waltera W. Birge, kteří se zasloužili o záchranu 

mnoha nekomunistických prominentů a jejich rodin.418 Petr Zenkl s chotí Pavlou 

přišli na řadu v sobotu 7. srpna 1948 brzy ráno. Významnou roli sehráli i dva 

„strážci od Gottwalda“, kteří si bez vědomí nadřízených vyměnili službu s kolegy 

a doprovázeli ex-politika do emigrace. Jako záminka k odjezdu z Prahy posloužila 

návštěva hrobu Zenklova bratra Františka, který zemřel v červnu, na Karlštejně. 

Po bleskové akci Zenklovi a smluvených signálech se naskočili do automobilů, 

které je převezly k Novému Strašecí, kde přestoupili do diplomatických vozů 

americké ambasády, respektive museli se ukrýt v kufrech. Podobným způsobem, 

skrčený pod přední kapotou limuzíny Charlese Kateka, se na svobodu dostal i 

poslanec Jan Stránský. Vozidla vyrazila směrem k hranicím s americkou okupační 

zónou Německa. Pohraničníci nechali kolonu projet. Dobrodružný a pro Zenkla 

potupný a tragický útěk z vlasti se zdařil. K večeru už ostře sledovaného 

                                                
416 Rozhovor autora s Martou Čerbačeskou, dcerou Anežky Červenkové, 25. června 2008. 
417 Zenkl, Petr, ed. Trapl, Miloš a Kouřil, Miloš: Mozaika vzpomínek, Centrum československých exilových 
studií, Olomouc 1998, s. 136-143. 
418 Lukeš, Igor: Americký diplomat převážel Čechy za kopečky, In: Nedělní Lidové noviny, 30. ledna 1999, 
s.29. 
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domácího vězně československého režimu vítali zástupci americké vlády ve 

Frankfurtu nad Mohanem.419 10. srpna 1948 předalo vysílání BBC všem 

politickým přátelům a národním socialistům, odmítajícím komunistický režim, 

důležitý vzkaz ve znění „Frantík dobře dojel“. Šifra oznamovala, že Zenkl 

v pořádku dorazil na Západ.  

 StB spolehlivě zjistila, že je „objekt“ pryč, až 9. srpna, kdy provedla 

prohlídku jeho bytu v Čechově ulici. Pětiměsíční intenzivní hlídání skončilo 

fiaskem, ministerstvo vnitra bylo vzhůru nohama a rozeběhlo se zuřivé 

vyšetřování. Příliš už se toho ovšem dělat nedalo. Úřady následně zabavily 

Zenklovi veškerý movitý i nemovitý majetek a 16. září 1948 na něj oficiálně 

podaly trestní oznámení za přípravu násilného převratu v Československu, 

spolupráci s cizími rozvědnými službami, nelegální opuštění republiky a její 

rozvracení ze zahraničí, podle § 2, odstavec 2 a 6 zákona 50/1923 Sb. Národního 

shromáždění na ochranu republiky. Soudní přelíčení se skupinou sedmnácti 

politických uprchlíků, obviněných v nepřítomnosti ze zrady, se konalo počátkem 

března 1949 v Praze.420 

 

 První týdny na svobodě čekal Petra Zenkla náročný program. Ačkoliv se 

zcela neorientoval ve složité situaci československých uprchlíků a posledních 

zvratech sovětsko-amerických vztahů, ocitl se v centru zájmu novinářů, exulantů i 

sudetoněmeckých vysídlenců. Poskytoval rozhovory, scházel se s důležitými 

lidmi, seznamoval se s dohodami, které uzavřeli zástupci různých politických 

proudů během dubnových porad v Londýně a červencových v New Yorku.421 

S uspokojením přijal fakt, že národní socialisté zaujali mezi politickými stranami 

vůdčí úlohu v Paříži i Londýně, kde se politický exil v první fázi soustředil. Na 

druhou stranu odmítal útoky na Edvarda Beneše i vyjednávání se 

sudetoněmeckými organizacemi. Zatím ještě vystupoval jako pouhý prostředník a 

dával naději, že Benešův zdravotní stav se zlepší a odstoupivší prezident se 

maximálně do měsíce připojí k zahraniční akci.422 Varoval, že boj s komunismem 

                                                
419 Více k Zenklově útěku do zahraničí viz Cajthaml, Petr: Odbojová skupina Jaromíra Horáka a útěk dr. 
Petra Zenkla, In: Securitas imperii, sv. 12, Sborník k problematice 50. let, Praha 2005, s. 104-108. Srov. 
Dvořáková, Zora: Politikové na útěku, Nakladatelství Epocha, Praha 2004, s. 192-213.   
420 Archiv bezpečnostních složek, fond 310, signatura 305-367-2, Únor. 
421 Kaplan, Karel: Poúnorový exil 1948-49, Dialog, Liberec 2007, s. 102-105. 
422 Zenkl vnitřně tušil, že Beneš nebude mít na třetí exil sílu, což mu ostatně prezident sám sdělil koncem 
roku 1947. Když Zenkl v srpnu 1948 unikl, těžce nemocný Beneš byl rád. V rozhovoru s přítelkyní, švédskou 
spisovatelkou Amelii Posse-Brázdovou, 19. srpna na dálku popřál Zenklovi úspěchy v exilové práci. Zároveň  
ale zmínil, že pouze novinář Ferdinand Peroutka je mezi emigranty jediným mužem státnického formátu, a 
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může trvat léta a vyzval ke spolupráci všech složek československé emigrace. 

Netrvalo dlouho a místo sjednotitele byl ostatními považován za brzdu a blok 

takové spolupráce. 

Přes nesouhlas amerických hostitelů ve Frankfurtu přijal na 25. srpna 1948 

pozvání do Paříže od francouzského ministerského předsedy André Marie, 

spoluvězně z Buchenwaldu. O tři dny později se měl uskutečnit slavnostní oběd 

za přítomnosti politické elity čtvrté republiky, z něhož však kvůli politické krizi a 

pádu Marieho vlády sešlo a Zenkl se musel spokojit se soukromým slyšením.423 

Ve vyjádřeních Na tisku se plně přihlásil k Benešově politice i k domněnce, že 

válka mezi Východem a Západem je na spadnutí. Vůbec první projev Zenkl 

přečetl v rozhlasovém vysílání Hlasu Ameriky 28. srpna. Potvrdil odhodlání hájit 

nezávislost Československa a svrhnout tyranský režim v Praze.  

 „Moje srdce je plné radosti a bolesti. Radosti, protože jsem opět mezi 

svobodnými lidmi. A bolesti, protože lituji své krajany, kteří žijí ve stínu provazu 

tyrana, Můj přítel Jan Masaryk je mrtev. Náš milovaný vůdce Edvard Beneš je 

nemocen a opuštěný a jeho jméno, životní dílo, je zneužívané a zesměšňované. 

Bezmocné a mírumilovné Československo padlo již předtím za oběť hrůzovlády. 

Trpělo muka šestileté nacistické okupace. Nynější tyranská vláda v ČSR nám však 

zasazuje hlubší rány, protože utlačovateli jsou děti Čechů a Slováků, komunističtí 

quislingové a bezmocné figurky.“ 424 

 

 Po dvoutýdenním pobytu v Londýně, kde mu vhodnou půdu pro prezentaci 

názorů i setkání s britskými politiky připravili Vladimír Krajina s Juliem Firtem, 

Petr Zenkl s chotí odcestoval do Spojených států amerických, jež se staly jejich 

druhým domovem. Na zaoceánské lodi připluli 19. září 1948 do New Yorku, 

načež se přesunuli do Washingtonu D.C. Na londýnských jednáních došlo 

k závazku vytvořit přípravný výbor jediné zastřešující organizace demokratického 

protikomunistického exilu. Měla být založena v USA, pomáhat československým 

                                                                                                                                 
proto by měl stát ve vedení zahraniční akce. Absenci politických zkušeností měl vyvážit kvalitními 
spolupracovníky ve svém okolí. Jenže kvůli převzetí neformálního žezla po Benešovi a vedení 
demokratických Čechoslováků se objevily první spory. Do hry vstoupil i bývalý velvyslanec v Paříži Štefan 
Osuský, který zastával k Benešovi velmi kritický postoj od roku 1938, ale o nástupnictví se ucházel. Zenklovi 
hrálo do karet svědectví Jaroslava Stránského, který reprodukoval výzvu Beneše: „Všichni mu pomáhejte, je 
to chlap“ a především jakýsi pověřovací dopis, který mu Beneš údajně adresoval do Paříže. Originál dopisu 
Zenkl ukázal řadě francouzských činitelů i exulantů. Ačkoliv otázka vůdcovství v dalších měsících ztratila, 
vzhledem k mnohem vážnějším sporům, na důležitosti, Benešova nominace Peroutky coby jediného dědice 
Masarykovy duchovní tradice Zenkla dráždila a zapříčinila napětí mezi těmito dvěma osobnostmi.  
423 Dvořáková, Zora: Politikové na útěku, Nakladatelství Epocha, Praha 2004, s. 212. 
424 Archiv bezpečnostních složek, fond 310, signatura 03308-Z/2. 
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uprchlíkům a především usilovat po politické linii o svržení komunistického 

režimu. Vytvořit Radu svobodného Československa (RSČ), ústřední a všemi 

respektovaný orgán, přirozeně nebylo vůbec snadné. V exilu se kumulovaly 

natolik protichůdné proudy,425 že ani nebylo možné sjednotit je pod jednou 

platformou. Stmelujícím prvkem a kritériem pro uznání té které skupiny jako 

součásti „demokratického exilu“ se stala nedělitelnost Československa a 

následování Masarykovy a Benešovy filozofie. Po očištění klubka „účastníků“ od 

škodlivých elementů, které nesplňovaly podmínky, vyvstal problém, kdo by měl 

zastřešující orgán reprezentovat. Národní socialisté původně počítali, že to budou 

významné osobnosti politického a veřejného života, jenže v exilu se rychle začaly 

stmelovat struktury předválečných i poválečných politických stran a právě 

stranický klíč se ukázal jako nikoliv nejlepší, ale přinejmenším akceptovatelný 

pro většinu aktérů.426 Mezinárodní podmínky se navíc lišily od druhé světové 

války, kdy při existenci prozatímního státního zřízení mohla Benešova skupina 

vytvořit exilovou vládu, kvaziparlament a další orgány. Konec roku 1948 jasně 

ukazoval, že v Paříži, Londýně i Washingtonu D.C. si rozhodovací pravomoci 

udrží politické strany.427 Průběhu náročných jednání při ustavování RSČ na 

přelomu let 1948-1949 se dopodrobna věnují jiné studie.428 Zenkl patřil mezi 

důležité účastníky jednání, schůzek a porad se zástupci ostatních stran,429 přesto 

není nezbytně nutné tuto fázi jeho exilové činnosti detailně analyzovat.  

Lze zde pozorovat paralelu ke květnu 1945. Tehdy se vracel 

z koncentračního tábora do osvobozené republiky, jejíž politické pilíře již byly 

pevně dané košickým vládním programem. Zenkl přišel „do hotového“ a musel se 

přizpůsobit. V exilu se ocitl v podobných podmínkách. V srpnu 1948, kdy 

                                                
425 Tvořili je stoupenci generála Lva Prchaly, federalisté vedení radikálním bývalým vlajkařem Vladimírem 
Pekelským, slovenští ľudáci, kteří shodně pracovali s koncepcí rozdělení Československa na dva samostatné 
státy, dále Sudetští Němci s logickým zájmem na zrušení Benešových dekretů, „čechoslovakisté“ ze stran 
Národní fronty, zástupci „protikošického tábora“, tedy agrárníci, živnostníci a národní demokraté, jimž po 
válce nebyla umožněna činnost, a mnoho dalších směrů. 
426 Sociální demokraté se základnou ve Velké Británii, sebevědomí díky podpoře Labour Party, hned na jaře 
1948 vyhlásili, že se nezúčastní žádných jednání, dokud se v exilu neustaví politické strany z domova.    
427 Kaplan, Karel: Poúnorový exil 1948-49, Dialog, Liberec 2007, s. 126-127. 
428 Raška, Francis D.: Opuštění bojovníci – historie Rady svobodného Československa 1949-1961, Academia, 
Praha 2009, s. 14-43. Srov. Čelovský, Bořivoj: Politici bez moci, Tilia, Šenov u Ostravy 2000, s. 14-31. Srov. 
Jirásek, Zdeněk: Československá poúnorová emigrace a počátky exilu, ÚSD AV ČR, Brno 1999, s.71-78. 
429 Jako první v exilu ustavila svůj ústřední výkonný výbor sociální demokracie v květnu 1948. V červnu 
1948 vznikla exilová Národně demokratická strana. 27. - 28. září 1948 proběhl v Paříži ustavující sjezd 
agrární strany. V listopadu 1948 se přidala Živnostensko-obchodnická strana. Tyto tři subjekty vytvořily tzv. 
Občanský blok, k němuž se připojila část lidovců. Kumulací sil si blok připravil o poznání výhodnější 
vyjednávací podmínky při zakládání RSČ. Pravicová křídla těchto stran, odmítající vstup do RSČ, se v 
květnu 1953 spojily do tzv. Ústředí demokratického exilu. Více viz Kaplan, Karel: Poúnorový exil 1948-49, 
Dialog, Liberec 2007, s. 35-54. Srov. Cholínský, Jan:  Nesmiřitelný rozkol 1948-1956 – Politický aktivismus 
v první etapě českého exilového hnutí, In: Securitas Imperii 16 (1/2010), ÚSTR, Praha 2010, s. 52-87. 
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úspěšně uprchl na Západ, zde již mnoho měsíců působili jiní českoslovenští 

politici, dojednávali podporu západních vlád, udávali směr, kterým se bude 

exilové snažení ubírat. Zenkl sice rozšířil řady jako neformální vůdce, jehož názor 

měl nepochybně velkou váhu, avšak rozhodně nemohl očekávat, že by pouze silou 

své autority zvrátil již běžící operace, nebo zásadním způsobem zamíchal s 

poměry v exilu. 

 

 V americkém hlavním městě Zenkla čekalo mnoho povinností. Poslední 

zářijový den proběhla ostře sledovaná tisková konference, na níž trpělivě 

odpovídal na dotazy novinářů, týkající se záhadné smrti Jana Masaryka, 

koncentračního tábora a československo-sovětské smlouvy. Vedle toho, že Zenkl 

obíhal úřady a vyřizoval veškerá povolení k pobytu, zapojil se okamžitě do 

pomoci československým uprchlíkům a vyjednal u Kanadského červeného kříže 

zaslání léků a potravin za 40 000 dolarů do uprchlických táborů v Německu, 

Rakousku, Itálii a Francii. Od prvních chvil spolupracoval na řešení 

humanitárních problémů Čechoslováků za hranicemi sítě s velvyslancem v OSN 

Jánem Papánkem, který založil Americký fond pro československé uprchlíky 

(American Fund for Czechoslovak Refugees - AFCR). Fond do konce roku 1951 

koordinoval činnost s Mezinárodní organizací pro uprchlíky (International 

Refugee Organization), po jejím rozpuštění spravovali finance určené 

Čechoslovákům, ale i příslušníkům jiných národností zpoza „železné opony“ 

pobývajícím v táborech, přímo Papánkovi lidé. AFCR měl podporu amerického 

ministerstva zahraničí, spolupracoval s krajanskými, církevními a dobročinnými 

spolky, stal se členem mezinárodní sítě pro pomoc uprchlíkům a jejích 

koordinačních orgánů v USA, Německu a Švýcarsku. Do roku 1989 získal 

miliony dolarů a pomohl začít nový život více než 150 000 lidí.430   

Zenkl často docházel do newyorské kanceláře fondu, sám přinášel finanční 

příspěvky či kontakty na získané sponzory. Diplomat Papánek mu naopak otevíral 

dveře k důležitým osobnostem amerického veřejného života a politických sfér. 

Stali se blízkými přáteli.431 

                                                
430 Více k Papánkově činnosti a fungování AFCR viz Jeřábek, Vojtěch: Českoslovenští uprchlíci ve studené 
válce, ÚSD, Brno 2005. Srov. Michálek, Slavomír: Americký fond pre československých utečencov – súčasť 
zahraničného tretieho odboja; In: Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu 
v padesátých letech 20. století, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2010, s. 23-38. 
431 Rozhovor autora s Vojtěchem Jeřábkem, 11. června 2009. 
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18. října 1948 Zenkla přijal newyorský starosta William O´Dwyer, 

následující den generál Dwight D. Eisenhower, příští prezident USA, toho času 

rektor Columbia University v New Yorku. Nějaký čas visela ve vzduchu i 

možnost Zenklova angažmá v profesorském sboru. Nakonec se však návrat 

k pedagogické praxi po třech desetiletích nekonal a také další kroky v zámoří 

určovala politika. Na konci října ku příležitosti oslav založení Československa 

navštívil Chicago a Cleveland, aby přednesl očekávané projevy před zaplněnými 

sály krajanů. Místo žhavých novinek z mezinárodního dění však Zenkl zdlouhavě 

školometsky opakoval úspěchy Masarykovy republiky, strádání za dob nacistické 

okupace a poválečné budování, narušované komunistickou touhou po absolutní 

moci. Vždy se úzkostlivě vyhýbal zmínkám o únorové vládní krizi i úloze 

národně socialistických ministrů. Místo senzace zažili posluchači zklamání, které 

povážlivě pošramotilo obraz Zenkla i dalších exilových politiků v očích 

krajanských kruhů. Zenkl učinil krátce po příchodu do Států zásadní politickou 

chybu. Nepojal svá vystoupení jako show a „předvolební“ mítinky, na nichž by 

prodával svůj program a vize, ale jako těžkopádné historizující přednášky, které 

příliš důvěry krajanů ve vznikající třetí exil nepřinesly. Bolestně se projevila 

dočasná absence přítele a dvorního autora projevů Otakara Machotky, který 

Zenklovi pomáhal s touto náročnou disciplínou doma.432 Během vzpomínkových 

a reprezentačních akcí, jichž Petr Zenkl v následujících dvou dekádách absolvoval 

bezpočet, byly projevy přednáškového střihu akceptovány. Na zahájení, spuštění 

rozsáhlého projektu s cílem porazit komunismus, prezentaci sebe sama a 

posvěcení k tak náročnému úkolu, se však zcela minuly účinkem a rozšířily 

oprávněné obavy a pochyby mezi krajanskou a exilovou veřejností, zda jsou 

„vůdci“ jako Zenkl skutečně těmi pravými k organizaci zahraničního odboje 

svobodných Čechoslováků.  

 Dodal-li Zenklův příchod do exilu na okamžik sebevědomí a naději, 

přehlušily je záhy těžkosti a problémy, v prvé řadě nedostatek financí. Na rozdíl 

od maďarských a polských exulantů, které výrazně podporovali průmyslníci a 

bohaté rodiny z řad krajanů, nebo Rumunů, jimž se podařilo na Západ vyvést 

dokonce část zlatého pokladu země, Čechoslováci začínali za velmi skromných 

                                                
432 O Machotkových osudech po únoru 1948 a počátcích exilové činnosti více viz rozhovor s jeho synem 
Pavlem Machotkou pro pořad Českého rozhlasu Historický klub, vysílaný 4. června 2004. 
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poměrů.433 Firma Baťa zaslala na podzim 1948 vybraným osobnostem včetně 

Zenkla sponzorský dar několika set dolarů, ale ředitel firmy Jan Antonín Baťa 

nechtěl s exponenty poválečné republiky, která jej vyšetřovala kvůli domnělým 

stykům s nacisty, mít příliš společného. Odmítl uznat Radu svobodného 

Československa a v roce 1952 v Londýně založil vlastní exilové sdružení 

podnikatelů a průmyslníků. Ani jiní movití krajané s českými kořeny se do 

podpory politických projektů poúnorových exulantů nehrnuli. Československá 

národní rada americká sdružovala většinu krajanských spolků a organizací ve 

Spojených státech amerických, po počátečním váhání odsoudila únorový převrat a 

zasílala prezidentu Harry Trumanovi memoranda, požadující uspořádat 

v Československu svobodné volby pod dohledem OSN.434 Krajané organizovali 

finanční sbírky na uprchlíky v táborech po Evropě, ale k únorovým politikům 

přistupovali s nedůvěrou. Kritizovali je, že kvůli mocenským ambicím dali všanc 

svobodu Československa a v zámoří si hrají na falešné spasitele. Ani Zenklovi se 

při četných přednáškách a návštěvách poboček národní rady nepodařilo získat 

důvěru možných krajanských sponzorů.435 

 Pro zlepšení těžké finanční situace exulanti přirozeně využívali i osobních 

vazeb a známostí. Sociální demokraté Václav Majer a Blažej Vilím těžili 

z přátelství s představiteli britské Labour Party, politici lidové strany se po jejím 

vzniku 20. června 1950 aktivně zapojili do činnosti Křesťansko demokratické unie 

střední Evropy (Christian Democratic Union of Central Europe - CDUCE)436, 

Ripka a Zenkl oprášili vztahy na francouzské politické scéně. 

 Finance směrem k československému zahraničnímu odboji proti 

komunistům proudily různými kanály. Lze se domnívat, že jedním z nich bylo i 

spojení skrz zednářské lóže.437  

                                                
433 Manželé Zenklovi neměli kvůli okolnostem útěku možnost odnést za hranice větší množství cenností. 
Zenkl jako „kurýr“ převezl pouze diamantový náhrdelník a několik kousků zlata, které doma patřily Malvíně 
Anderové a v zahraničí je předal blíže nespecifikovaným osobám. S převozem rodinných šperků Pavly 
Zenklové později pomohl atašé britské ambasády v Praze Henderson. V roce 1952 Zenkl postupně mohl 
čerpat 4600 liber, uložených na kontě ve Velké Británii, od konce šedesátých let pobíral rentu jako 
odškodnění za věznění v koncentračním táboře. 
434 Více k činnosti viz Martínek, Josef: The Czechoslovak National Council of America, Chicago 1962. 
435 Více ke vztahu amerických krajanů k poúnorovým exulantům viz Chytil, Radim: Krajané a exulanti v 
USA a jejich reakce na únor 1948 v Československu, bakalářská práce, Katedra historie, MUNI, Brno 2010. 
436 Více viz Łukasiewicz, Sławomir: Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach, Instytut pamieci 
narodowej, Warszawa 2010, s. 122-130. 
437 Během druhé světové války nacisté plošně rozprášili lóže svobodných zednářů na území Čech a Moravy. 
Již v červnu 1945 se štědrými finančními injekcemi zasloužil o jejich obnovu jeden z nejvýše postavených 
zednářů v USA, generál George S. Patton, velitel 3. americké armády, která osvobodila západní cíp 
republiky. Velmi pravděpodobně zaoceánské lóže svorně poskytly pomoc i „bratrům“, kteří po únoru 1948 
přicházeli na Západ. Je namístě připomenout, že na Pattonův přímý rozkaz byl Petr Zenkl předčasně odvezen 
z Buchenwaldu, protože s ním Edvard Beneš, rovněž spřízněný s bratrstvem, v osvobozeném Československu 
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 Otázku financování v mnoha ohledech usnadnilo založení Výboru pro 

svobodnou Evropu (National Committee for a Free Europe - NCFE) v květnu 

1949. Jednalo se o organizaci sponzorovanou americkou vládou, potažmo CIA, 

která měla zastřešovat, usměrňovat i kontrolovat činnost východoevropských 

exilových komitétů. V československém případě vedoucí představitelé RSČ 

dostávali od NCFE měsíční diety a spolu s polskými, maďarskými, litevskými či 

albánskými kolegy měli sloužit jako perfektně namazaná kolečka 

protikomunistické propagandy, řízené úřady z Washingtonu D.C. Permanentní 

vnitřní spory národních komitétů vedly k přiškrcení finančních toků a nátlaku 

Američanů na rychlé urovnání. V opačném případě exulantům hrozilo odebrání 

podpory.438  

 

 Zenkl na podzim 1948 věřil, že se podaří nashromáždit finanční fondy, 

které udrží exil akceschopným, obával se však prvních rozkolů. Z dopisu Janu 

Stránskému ze 4. října 1948: 

 „Pokud vidím, v USA je plné pochopení pro naši věc. Věřím, že se nám 

dostane v pravý čas rozhodující účasti, ale bude to cesta úmorná. Nebude koláčů 

bez práce.“439 

Stránský v odpovědi z Londýna dne 20. října varoval před rozkolem 

washingtonské exulantské skupiny s těmi evropskými. Například zpráva o 

založení přípravného výboru Rady svobodného Československa ve Spojených 

státech se do Evropy donesla nepřímo rozhlasem a navíc se zpožděním, což 

zejména ve skupině londýnských lidovců okolo Bohumíra Bunži vyvolalo 

rozčilení. Radu považovali za národně socialistický sólo projekt a uvažovali 

vytvořit spolu s agrárníky její protiváhu. Několik měsíců před samotným 

ustavením Rady svobodného Československa tak hrozil nevratný rozpad emigrace 

na socialistický a občanský blok. Zenkl viděl, že situace je špatná, komunikace 

vázne a mnoho schopných lidí, od nichž očekával výrazný příspěvek do 

společného projektu, sleduje osobní zájmy a snaží se zabrat funkce 

                                                                                                                                 
počítal pro rozhodující funkce. V Zenklově bezprostřední blízkosti se za dlouhé roky veřejného působení 
pohybovala řada významných členů československých lóží, například spisovatel Jaroslav Kvapil, jeden 
z ředitelů ÚSP Vladislav Klumpar, národní socialisté Eustach Molzer a J.B. Kozák, kolega v Syrového 
pomnichovské vládě Jan Kapras, z exilových spolupracovníků po únoru 1948 Hubert Ripka a Ján Papánek. 
Zenkl dle všech indicií přímo k zednářům nepatřil, ačkoliv agrárníci mu při komunální volební kampani 
v roce 1938 tuto příslušnost přisuzovali. 
438 Vyčerpávající popis významu a činnosti NCFE přinesl Pavel Paleček; viz Protikomunistická propaganda 
ve studené válce. Výbor pro Svobodnou Evropu a exil, disertační práce, FF MUNI, Brno 2010. 
439 Osobní archiv MUDr. Martina Jana Stránského, korespondence Zenkl – Jaroslav a Jan Stránští 1948-1952. 
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v nadnárodních organizacích, například tzv. „Zelené internacionále“ neboli 

Mezinárodní rolnické unii.440  V několika dopisech Stránskému z prosince 1948 si 

posteskl, že osobní jednota se štěpí, doslova si stěžoval na intriky, manévry a 

vynášení informací. Ustavení zastřešujícího orgánu zahraničního odboje viděl 

jako záležitost dlouhých měsíců. Nicméně americké straně i z důvodů propagandy 

záleželo na tom, aby východoevropské exilové skupiny ustavily své politické 

organizace co nejdříve.441 Také Čechoslováky několika intervencemi a 

přátelskými varováními popostrčila k dohodě.  

 Přípravný výbor Rady svobodného Československa se ve dnech 11.-20. 

února 1949 sešel za Zenklova předsednictví ve Washingtonu D.C. a po mnohdy 

vzrušených debatách se usnesl na stanovách i zásadách národnostního a 

stranického složení Rady.442 Zenkl si činil zálusk na předsednickou funkci, ovšem 

někteří ze čtyřiceti delegátů dávali zřetelně najevo nesouhlas s nominací jeho 

osoby, jakožto příliš zdiskreditované spoluprací s komunisty. Pro v exilu 

nejpočetnější národní socialisty ovšem jiný kandidát neexistoval a jednání se 

prodlužovalo kvůli stranickým třenicím jako za „starých časů“ v Československu. 

Zenkl v této souvislosti přišel s trefným výrazem, charakterizujícím hašteřivé 

politické kolegy: „mrnikáni“. V osobní korespondenci jej užíval velmi často, 

stejně jako vyjadřoval nespokojenost s partajničením v exilu. Rada však pro svůj 

rozjezd potřebovala Zenkla jako známou tvář, a Zenkl potřeboval podporu stran 

jako potvrzení jednoty. Došlo tak k osudovému spojení osoby s organizací, které 

přetrvalo po dalších dvacet čtyři let. Zenkl sám si uvědomoval, že exil potrvá 

zřejmě déle, než „do příštích švestek“, jak si plánovali někteří optimisté. Připravil 

se na další těžké boje s politickými oponenty.  

 

                                                
440 Více viz Smutný, Zdeněk: Tzv. Zelená internacionála a politické procesy v Československu po druhé 
světové válce, bakalářská práce, Katedra historie, FF UK, Praha 2010. Srov. Indraszczyk, Arkadiusz: Zielona 
Międzynaro- dówka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2008. 
441 Již v roce 1945 založil expremiér Georgi „Gemeto“ Dimitrov v New Yorku první organizaci svobodných 
Bulharů, Výbor pro svobodné Bulharsko (Balgarski nacionalen komitet). V průběhu roku 1947 vznikly 
Srbský centrální národní výbor (Srpski centralni narodni komitet) a Slovinský národní výbor (Narodni odbor 
za Slovenijo) V říjnu 1947 následoval Stanisław Mikołajczyk, předseda polské exilové vlády za druhé světové 
války, který stanul v čele Polského národního demokratického výboru (Polski Komitet Narodowo 
Demokratyczny). V listopadu 1947 pak pod předsednictvím monsignora Bély Vargy vznikl Maďarský 
národní výbor (Magyar Nemzeti Bizottmány), doprovázený v lednu 1948 Rumunským národním výborem 
(Comitetului National Român). Po Radě svobodného Československa v únoru 1949 se v prosinci téhož roku 
prezentovali také Albánci Výborem pro svobodnou Albánii (Komiteti Shqipëria e lirë). Až o dvě léta později 
byly v rychlém sledu ustaveny výbory svobodných Estonců, Lotyšů a Litevců (Eesti Rahvuskomitee Ühend-
riikides, Latviešu brīvs konsilijs, Lietuvos laisvės komitetas). 
442 Více viz Raška, Francis D.: Opuštění bojovníci – historie Rady svobodného Československa 1949-1961, 
Academia, Praha 2009, s. 38-50. Srov. Čelovský, Bořivoj: Politici bez moci, Tilia, Šenov u Ostravy 2000, s. 
24-36. 
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3.2 Předseda Rady svobodného Československa 
 

 25. února 1949, přesně rok poté, co Edvard Beneš přijal demisi 

demokratických ministrů, ve Washingtonu D.C. oficiálně vznikla Rada 

svobodného Československa. Zpráva se rozšířila západními médii, vlády 

devětatřiceti zemí světa byly informovány o vzniku RSČ, jednadvacet z nich tuto 

skutečnost vzalo oficiálně na vědomí. Konečně se zde objevila platforma, do níž 

Čechoslováci vkládali mnohé naděje. Samotní „zakladatelé“ zůstávali k vlastnímu 

výtvoru opatrní, ne-li skeptičtí. Jaroslav Stránský Zenklovi sdělil obavy v dopise z 

22. ledna 1949: 

 „Od ustavení Rady naši lidé čekají příliš mnoho. Doma se řada lidí 

domnívá, že jejím ustavením nám vznikne jakási mezinárodně uznávaná vláda, a 

budou v tom vidět přízrak, že se blíží válka. Uprchlíci v Německu jsou 

přesvědčeni, že ve chvíli, kdy budeme mít centrální organizaci, budou visa, peníze 

atd. A četní političtí reprezentanti tady (pozn. autora – v Londýně) a ve Francii se 

domnívají, že ihned nastane obdoba někdejší Státní rady443 a že se začnou 

vyplácet gáže. Píšu Ti to zcela upřímně, protože se bojím zklamání, které 

propukne hlavně v táborech, a že se žádné okamžité zlepšení neprojeví a lidé 

budou propadat zklamání, depresím a hněvu.“444 

 Kostru Rady tvořilo původně stodvacetičlenné plénum, kde se měly 

diskutovat všechna usnesení, zprávy a memoranda, související s činností RSČ a 

zajišťováním pomoci uprchlíkům. Třicetičlenný výbor vykonával dozor nad 

předsednictvem, jmenoval jeho osazenstvo a probíral i situaci v oblastních 

sborech RSČ ve světě. Konečně předsednictvo coby vrcholný reprezentační orgán 

mělo na starosti politickou, hospodářskou, sociální, finanční, správní a informační 

činnost. Činnost jednotlivých složek Rady, spory o kompetence i personální 

obsazení důkladně popsaly studie Bořivoje Čelovského a Francise D. Rašky a pro 

potřeby této práce není třeba se k nim vracet. Petr Zenkl se po značném úsilí stal 

číslem jedna v předsednictvu, v tandemu jej doplňoval Jozef Lettrich, bývalý 

předseda Demokratické strany na Slovensku. Původně blízké spolupracovníky a 

přátele s podobnými politickými názory zhoršující se situace uvnitř Rady 

postavila na opačnou stranu barikády. Lettrich neměl podporu silné slovenské 

                                                
443 Exilový kvaziparlament či spíše poradní sbor prezidenta Edvarda Beneše, jeden z orgánů 
československého Prozatímního státního zřízení ve Velké Británii v letech 1940-1945. 
444 Osobní archiv MUDr. Martina Jana Stránského, korespondence Zenkl – Jaroslav a Jan Stránští 1948-1952. 
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krajanské komunity v USA a Kanadě a nepředstavoval pro ně kvůli svému 

umírněnému čechoslovakismu přijatelného partnera pro dialog. Na schůzích se 

proto s ostatními slovenskými představiteli neustále snažil otvírat poměru mezi 

Čechy a Slováky v orgánech RSČ a opatrně se dotýkal i možností budoucího 

uspořádání osvobozené republiky.445 Lettrich poukazoval na skutečnost, že tuhý 

centralismus v komunistickém pojetí doma má za následek vzrůst protičeských 

nálad a separatistické tendence. Aby osvobozená republika nemusela čelit napětí 

na Slovensku, doporučoval připravit program, postavený na rovnoprávnosti 

národů a samosprávě věcí národních. Narozdíl od některých smělejších kolegů, 

kteří požadovali vyřešit česko-slovenský vztah z exilu, trval na tom, aby tyto 

otázky ležely na bedrech až politické reprezentace po svobodných volbách. Pouhá 

diskuse vyvolávala nepříjemné střety a od prvních měsíců znesnadňovala činnost 

RSČ. Konečný programový dokument „Stanovisko RSČ k otázce 

československé“ vznikl až 4. ledna 1951. Lettrich, který i za cenu zhoršení vztahů 

s českou částí Rady na přijetí dokumentu trval, nemohl být s výsledkem spokojen. 

Dokument celkově vyzněl jako opakované odmítání českého i slovenského 

separatismu, změť negativních formulací, vymezování se vůči něčemu. Autoři 

velmi dbali na to, aby se nedopustili nějaké prejudice, protože chápali, že další 

„pittsburská“ či „košická“ dohoda o záležitostech republiky, nadiktovaná zvenčí, 

by nebyla pro domov přijatelná. „Stanovisko RSČ“ tak připomínalo hybrid, který 

rozkmotřil exilové vedení, nic neřešil a naopak otevíral Pandořinu skříňku.446  

 Ještě v roce 1950 se Zenkl s Lettrichem v dopisech oslovovali „milý 

příteli“ a vyměňovali si pozdravy z dovolených. Jako výrazné politické osobnosti, 

které příliš nevládly umění kompromisu a nebyly s to přesvědčit protějšek o své 

pravdě, se od sebe začaly názorově i lidsky vzdalovat. Jak vyplývá z exilové 

korespondence z let 1948-1964,447 vztah Zenkl-Lettrich prošel mnoha 

turbulencemi od přátelství, respektu, soupeření k totálnímu rozkolu, fyzické 

nevraživosti a ignorování. Jozef Lettrich se nakonec zcela rozešel i s Radou 
                                                
445 Česko-slovenský poměr nepatřil v letech 1949-1951 k tématům zásadního významu, ale rozhodně byl pro 
exil ožehavý a nebezpečný kvůli reakcím separatistických křídel slovenské emigrace i komunistické 
propagandě z domova. I samotní Slováci v RSČ se přikláněli k několika různým koncepcím. Ján Papánek a 
Juraj Slávik byli čechoslovakisty v Benešově pojetí a tím i věrnými spojenci Zenkla. Pro jednotný, ale 
decentralizovaný stát se vyjadřoval například Štefan Kočvara, Mikuláš Franek či Martin Kvetko. Slovenskou 
autonomii požadovali Fedor Hodža a Rudolf Fraštacký. Zajímavou figuru představoval Štefan Osuský, muž 
vysokého sebevědomí, jemuž ostatní vyčítali sebestřednost, oportunistické chování a především neexistenci 
dlouhodobé politické koncepce.  
446 Více viz Goněc, Vladimír: Diskuse o česko-slovenském vztahu v RSČ počátkem 50. let, In: Česko-
slovenská historická ročenka, Bratislava 2004, s. 349-413. Srov. Raška, Francis D.: Opuštění bojovníci – 
historie Rady svobodného Československa 1949-1961, Academia, Praha 2009, s. 154-168. 
447 Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice, fond Jozef Lettrich, korespondence - Petr Zenkl. 
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svobodného Československa a v prosinci 1963 se v Torontu podílel na založení 

Stálé konference slovenských demokratických exulantů. Vývoj diskuse o 

slovenské otázce a na ní navázaná politická koexistence předsedy RSČ Zenkla 

s místopředsedou Lettrichem je typickým příkladem, že první jmenovaný nebyl 

úspěšným exilovým politikem, natož exilovým vůdcem Masarykova či Benešova 

formátu. Za těch mnoho let se nakupila celá řada sporných bodů na programu 

jednání Rady svobodného Československa. Zavedení funkčního období orgánů 

RSČ, zastoupení agrární a živnostenské strany, míra podřízenosti vůči NCFE, 

složení delegací do Shromáždění porobených evropských národů (Assembly of 

Captive European Nations – ACEN)448, Sudetští Němci, Podkarpatská Rus a 

mnohé další. Ze zápisů z desítek zasedání, schůzí a jednání i z osobních 

poznámek účastníků neformálních rozhovorů je znát, jak zásadní dopad měly tyto 

problematické záležitosti na fungování Rady.449 První rozklad nastal v lednu 

1951, další v letech 1955, 1961 a 1967. Prostor mezi tím plnily marné pokusy o 

zklidnění, nalezení dohody, reformování či zapojení nestranných osobností. 

Zatvrzelost, uražená ješitnost, neochota přijmout jiný názor, křivdy a nevyřízené 

účty z minulosti, to vše bránilo trvalejšímu smíření vedení Rady. Neblahý stav, 

stárnutí a postupné odcházení první generace exilových vůdců dávaly RSČ a celé 

zahraniční akci sotva optimistické perspektivy do budoucna.  

                                                
448 ACEN, založený v roce 1954 z popudu NCFE, patřil mezi nemnoho organizací, působících ve prospěch 
východoevropských exulantů, kterým se v USA dostávalo široké publicity a které posloužily jako vhodný 
nástroj studenoválečné propagandy. Zpočátku panovaly obavy, aby ACEN netrpěl podobnou pasivitou jako 
jednotlivé exilové rady a výbory, a také zda spolu členové budou schopni vůbec spolupracovat. Druhá 
světová válka a léta jí předcházející z mnoha důvodů proti sobě postavily evropské národy a určitá hořkost 
nadále přetrvávala. Komplikovaný vztah Čechoslováků s Poláky či Maďarů s Rumuny naštěstí ohrozil rodící 
se mezinárodní organizaci jen minimálně. Američané ostatně dali ACEN jednoznačně na srozuměnou, že je 
zajímá pouze boj se společným rudým nepřítelem. Participace na činnosti ACEN v několika emigracích 
skutečně dokázala dočasně utlumit spory, pozastavit nekonečné handrkování a vrhnout síly efektivnějším 
směrem. Struktura ACEN vesměs kopírovala OSN. Skládal se z plenárního shromáždění, sekretariátu a 
pracovních komisí. Plenární zasedání se konalo jednou za rok, většinou v září, v New Yorku (mimořádně i ve 
Štrasburku). Na jednoleté funkční období zde býval zvolen předsedající (Chairman), který zasedání řídil a 
v dalších měsících zastupoval ACEN navenek, vedl komunikaci s mezinárodními, vládními a soukromými 
organizacemi. Z hlediska fungování ACEN zastával mnohem důležitější pozici generální sekretář (Secretary 
General), který se svým týmem zajišťoval administrativní záležitosti a každodenní chod. Zastřešující exilová 
organizace každého z devíti „porobených evropských národů“, jemuž bylo přiznáno plnoprávné členství 
v ACEN (Albánci, Bulhaři, Čechoslováci, Estonci, Litevci, Lotyši, Maďaři, Poláci, Rumuni), měla právo 
nominovat šestnáctičlennou delegaci na plenární zasedání. Rada svobodného Československa si několikrát 
utrhla ostudu, když nebyla schopna dohodnout se na složení své delegace. Spory v polském exilovém 
prostředí dokonce vedly k nestandardnímu řešení, vyslání dvou konkurenčních, znepřátelených delegací po 
osmi členech. Význam ACEN klesal již od podzimu 1956, kdy po krvavých maďarských událostech a 
pasivnímu postoji Západu samotní exulanti pochopili, že ozbrojený střet mezi USA a SSSR, který jim dával 
naději na pád železné opony a návrat domů, není pravděpodobný. Americké vlády přejímaly doktrínu 
mírového soužití se Sověty a přestaly ACEN potřebovat. Drastické snížení rozpočtu a omezování aktivit 
organizaci dovedly ke stagnaci a tichému zániku počátkem sedmdesátých let. 
449 Centrum československých exilových studií, Institucionální fond Rada svobodného Československa 
(1949-1993), viz inventární pomůcka Šmeral, Jiří: Průvodce po fondech CČES při FF UP v Olomouci, 2. 
svazek – Rada svobodného Československa, FF UP, Olomouc 2009. 
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 Do této části práce by nepochybně zapadl detailní popis pozadí krizí 

Rady, jak šly chronologicky po sobě, jak se konkrétně Petr Zenkl provinil, jaké 

postoje zaujímal, jaká řešení nabízel. Všechno to již podrobněji popsali dříve jiní 

autoři,450 proto přeskočme rovnou k obecnému zhodnocení Zenklova 

předsednictví.  

 

 Jako nejvýše postavený funkcionář samozřejmě figuroval v centru dění a 

mnoho sporů se točilo přímo kolem jeho osoby. Zpochybňováním některých jeho 

rozhodnutí i samotného předsednictví RSČ ze strany oponentů se cítil mocensky 

v ohrožení a zareagoval tak, jako kdysi v Československu, když čelil kampaním 

agrárníků či komunistů. Protiútokem, zapálenou obhajobou sebe sama a 

vyzdvihování vlastních zásluh, úspěchů a oprávnění k té či oné činnosti. Radu do 

jisté míry chápal jako svůj výtvor a zároveň pojistku pro setrvání v 

prestižních politických sférách. Ve starých masarykovských pořádcích viděl jistou 

vyšší hodnotu a pomyslný prapor, který musí za každou cenu nést dál a v případě 

nutnosti bránit. V demokratickém hlasování každá skupina, jíž bylo odevzdáno 

méně hlasů, končí na poli poražených a musí se přizpůsobit většině. V RSČ prostá 

rovnice jako by nefungovala a bohužel i velezkušený Zenkl se uchyloval 

k obstrukcím, jen aby zabránil své porážce. Za vzrušené atmosféry opouštěl 

jednání, slovně napadal soupeře, používal i úsměvný argument, že jemu „nacisté 

a komunisté naložili více než komukoliv jinému z přítomných“, proto že má právo 

na speciální zacházení a výsady.“ V říjnu 1953 pak prohlásil, že je rozhodnut 

vyvést národní socialisty z Rady, nebude-li zvolen jejím předsedou.451 Před novou 

volbou vedení totiž hrozilo, že by jej ve funkci mohl vystřídat buď agrárník Josef 

Černý452 nebo Štefan Osuský453. K oběma choval silnou osobní averzi.  

 Některé Zenklovy výroky a kroky v polovině 50. let poněkud mlží obraz 

slušného, přímého politika, který si přinesl z Československa. V exilu mnohým 

připomínal věčně nespokojeného, nevraživého sedmdesátníka, který černobílou 

optikou ve všech viděl mocenské soupeře a debatu či výměnu názorů vztahovačně 

                                                
450 Především doc. Francis D. Raška se během svého dlouholetého výzkumu do hloubky zabýval táhlou krizí, 
opakovanými rozpady a slučováním RSČ. S doc. Raškou v letech 2008-2012 probíhaly občasné konzultace 
autora a výměny badatelských poznatků.  
451 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, fond Hubert Ripka, karton 38, Záznam ze schůze výkonného 
výboru RSČ dne 28. října 1953, s. 13-14. 
452 Více k Černého exilové činnosti viz Rokoský, Jaroslav: Josef Černý – okupace, kolaborace, exil, In: 
Střední Evropa č.72/73, Nakl. ISE, Praha 1997, s. 152-164. Srov. Vladimír V. Dostál: Agrární strana – její 
rozmach a zánik, Atlantis, Brno 1998, s. 253-259. 
453 Více viz Michálek, Slavomír: Diplomat Štefan Osuský, Veda, Bratislava 1999.  
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pokládal za zpochybňování jeho předsednictví. Když seznal, že s vedením 

některých exilových stran nenajde společnou řeč kvůli přetrvávající nedůvěře a 

nevraživosti, pohrával si dokonce s myšlenkou vytvořit neformální rozhodovací 

panel, podle vzoru prvorepublikové pro-hradní Pětky. V Zenklových představách 

by skupinka „spřátelených“ zástupců všech stran v klidu předjednala sporné body 

a orgánům Rady pak uložila jejich schválení. Jinými slovy domluvit se s přáteli, 

nepřátele izolovat. Takový nestandardní postup, elitářství a obcházení stanov RSČ 

přirozeně vyvolávaly odmítavé reakce a blok, tvořený Štefanem Osuským, 

Josefem Černým, Arnoštem Heidrichem a Václavem Majerem, Zenkla ne zcela 

neprávem napadal, že z Rady dělá svůj osobní podnik. Během zjitřených debat 

nalezneme i zajímavé přirovnání k únoru 1948: 

 „Zenkl a někteří jeho přátelé se od počátku stavěli proti dohodnuté 

struktuře Rady. Zasahovali do věcí jiných stran, vytvářeli v nich disidenty a jejich 

pomocí se snažili ovládnout orgány Rady. (…) Bude na místě připomenout, že 

Gottwald po 25. únoru 1948 tvrdil, že má-li ve vládě Fierlingery, Šlechty, 

Plojhary a Ševčíky, má tam pokrokové představitele všech nekomunistických 

stran.“454 

 Obvinění, že Petr Zenkl zneužívá „trojských koní“ v politických stranách 

k prosazení cílů národních socialistů a sebe sama, táhlo se dramatickým životem 

RSČ jako černá nit dlouhá léta. Spory o struktury Rady, rozhodovací procesy a 

funkční období sklouzávaly do sporů o Zenklovo další působení. Oponentům 

vadilo autoritářské chování a zatvrzelost v předsednické funkci, uvědomovali si 

však, že zcela odstřihnout Zenkla od zahraniční akce a poslat jej na odpočinek by 

způsobilo vážné škody. Cokoliv, co připomínalo utajené rozhodování o směřování 

RSČ v kruhu Zenklových vyvolených, bylo opozičním táborem odmítáno. 

„Zenklovci“ ani „mrnikáni“ nemínili ustoupit a Rada svobodného Československa 

se pohybovala v kruhu. Objevilo se mnoho pokusů od nestranných osobností exilu 

vysvětlit příčiny jednotlivých krizí, vyvarovat se stejných chyb do budoucna a 

vytvořit ideální modul pro efektivní práci Rady.455 Žádné analýzy ani doporučení 

nepomohly. Rada se rozkládala a slučovala, personální obsazení ve vedoucích 

pozicích se kosmeticky měnilo a poměry naoko konsolidovaly, avšak jádro potíží, 
                                                
454 Archives of Czechs and Slovaks Abroad, Regenstein Library, University of Chicago, karton 131, Projev 
Arnošta Heidricha na schůzi výkonného výboru RSČ dne 18. ledna 1955. 
455 Hlavatý, Václav: O obrodu exilu, In: Československý zahraniční ústav v exilu, Chicago 1956; Peroutka, 
Ferdinand: O naši věc, In: Československé noviny (11/55), New York 1955; Uhlíř, F.P.: Jak pracovat bez 
funkcí, tamtéž; Kopecký, Rudolf: Nad hrobem Rady svobodného Československa, In: Edice Modrá revue, 
Rotterdam 1960.  
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tedy osobní animozity a nedůvěra klíčových hráčů, přetrvávalo. Hádky, naschvály 

a ústrky mezi znepřátelenými tábory kvůli předávání dokumentů a klíčů od 

budovy RSČ na počátku 60. let představují jakési smutné vyvrcholení vleklé 

krize.456  

 

 V těžkostech Rady svobodného Československa se notně zrcadlila 

atmosféra uvnitř exilových politických stran. Sociální demokracii od počátku 

oslabovalo soupeření Václava Majera a Blažeje Vilíma o vůdčí pozici. Vilím žil a 

pracoval v dělnické profesi ve Velké Británii, politicky se orientoval na Labour 

Party a odmítal požitkářského Majera, placeného Američany a spolupracujícího 

s agrárníky a pravicovými kruhy. Vilímův vliv již v roce 1950 upadal, protože 

vystupoval až příliš levicově. Na samotné výstavbě socialismu doma mu vlastně 

mnoho nevadilo, problém měl pouze s nesvobodou a násilným umlčováním 

kritických hlasů ze strany komunistů. Navíc začal spolupracovat se solitérem 

Bohumilem Laušmanem, čímž se ještě více izoloval.457   

 U agrárníků přetrvávalo napětí mezi Josefem Černým a Ladislavem 

Feierabendem, čí křídlo nakonec prosadí svou vizi dalšího fungování strany. 

Feierabendův vliv byl postupně minimalizován.458  

 V lidové straně probíhal boj o nástupnictví po Janu Šrámkovi, jemuž se 

útěk na Západ nezdařil, mezi předúnorovým ministrem zdravotnictví Adolfem 

Procházkou a generálním tajemníkem strany Adolfem Klimkem. Pravé křídlo se 

navíc odmítlo zapojit do formování RSČ a hlubší spolupráce se zbylými stranami 

Národní fronty. Stoupenci tohoto směru se pokoušeli najít uplatnění v Ústředí 

demokratického exilu, od roku 1951 v Křesťanskodemokratickém hnutí.459   

 Obecně se mělo za to, že z „velkých“ stran pouze národní socialisty 

nerozrušovalo vnitřní pnutí. Zenklovo postavení zůstávalo i s postupujícími léty 

neotřesitelné. K oficiálnímu ustavení stranických struktur došlo na schůzi 15.-16. 

                                                
456 Archives of Czechs and Slovaks Abroad, Regenstein Library, University of Chicago, karton 129, Dopis 
Jozefa Lettricha a Arnošta Heidricha Zenklovi ze dne 25. února 1961. 
457 Více k historii exilové sociální demokracie viz Luža, Radomír: Československá sociální demokracie: 
kapitoly z let exilu 1948-1989, Doplněk, Brno 2011. Srov. Hrubý, Karel: Léta mimo domov: k historii 
Československé sociální demokracie v exilu, Eduard Grégr a syn, Praha 1996. O poznání kritičtější pohled 
přináší Brouček, M.J.: Pravda o sociální demokracii a československém exilu (osobní příspěvek), New York 
1986. Srov. Holub, Václav: Vítězství i prohry, V. Holub, Praha 1997.  
458 Více k historii exilové Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu viz Dostál, V. V.: 
Agrární strana – její rozmach a zánik, Atlantis, Brno 1998. Srov. Samal, Mary Hrabik: Republikánská strana 
v exilu. In: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Karolina, Praha 2001, 
s. 187-194. 
459 Více k historii exilové Československé strany lidové viz Suchánek, Drahomír: Počátky exilové politiky 
Československé strany lidové. In: Soudobé dějiny 4/2007, ÚSD AV ČR, Praha 22007, s. 651-681. 
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března 1952 v budově tělovýchovné jednoty Sokol v  New Yorku. Strana přijala 

název „Československá strana národně sociální v exilu“.460 Předsedovi Petru 

Zenklovi kryli záda blízcí spolupracovníci již z Československa, Alois Lysý jako 

místopředseda a František Ambrož, jenž se živil jako číšník v newyorské 

restauraci u Vašaty, ve funkci ústředního organizačního tajemníka. Mimořádně 

aktivní ve stranickém životě byli také František Klátil či Jaroslav Zich. Jednou za 

dva měsíce vycházel list Náš směr, pod redakčním dozorem Ivana Herbena. Spíše 

než hnutím s nějakým vyhraněným politických programem byli exiloví národní 

socialisté skupinou, spojenou emocionálními faktory (čechoslovakismus, 

Masarykova humanitní filozofie, kult národně smýšlejícího dělníka). Přesto, či 

právě proto, se ani jim nevyhnuly krušné chvíle.    

 

 V lednu 1950 se naplno rozhořela krize v pařížském národně 

socialistickém táboře a tím i oblastním výboru Rady svobodného Československa, 

vedeném Hubertem Ripkou. Proti bývalému ministru zahraničního obchodu 

hlasitě vystupoval jeho spolustraník Alois Čížek, zaměřen „protikošicky“, 

nakloněn užší kooperaci s občanským blokem, především agrárníky.  

Panovala nespokojenost s činností výboru i přímo s Ripkou, který se věnoval 

publikační činnosti, především v souvislosti s Evropským hnutím,461 pendloval 

mezi Evropou a Spojenými státy americkými a nedostatečně se staral o záležitosti 

v Paříži, alespoň podle kritiků. 19. ledna 1950 proběhly nové volby do výboru a 

Ripka byl především Čížkovým přičiněním sesazen z vedení. Situaci v metropoli 

na Seině se věnovalo i washingtonské ústředí RSČ,462 ale kromě návrhu zřídit 

smírčí komisi se k žádnému uspokojivému řešení nedobralo.463 Naopak, 

zanedlouho se zmítalo na pokraji svého vlastního rozpadu.  

 Zřejmě směrem od zavilých pařížských odpůrců se na světlo světa 

dostala fáma, že Ripka spolupracuje s částí exilové sociální demokracie na 

obnovení Národní strany práce. 6. března 1950 kvůli tomu v New Yorku došlo 
                                                
460 Více k historii exilové národně socialistické strany viz Fic, V. M.: Československá strana národně sociální 
v exilu, Prius, Brno 2002.  
461 Evropské hnutí (Mouvement Européen) – dosud fungující mezinárodní organizace, ustavená po 1. 
evropském kongresu v nizozemském Haagu 7.-11. května 1948. Význačné evropské osobnosti v čele 
s Winstonem Churchillem se zavázaly pracovat na vytvoření politické, ekonomické a kulturní unie, na 
budoucím sjednocení Evropy. Aktivní v přípravě projektu byli také exiloví politici, uprchlí ze zemí za 
železnou oponou.   
462 Na vývoj v oblastních sborech v Evropě zaměřovala pozornost rovněž rezidentura StB a dodávala do 
Prahy detailní zprávy. Blíže viz Archiv bezpečnostních složek, fond 310, signatura 310-731-5, RSČ – 
oblastní sbory Paříž, Londýn.  
463 Raška, Francis D.: Opuštění bojovníci – historie Rady svobodného Československa 1949-1961, Academia, 
Praha 2009, s. 58-61. 
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k prudké hádce se Zenklem, který pojal podezření, že jeho ctižádostivý 

soukmenovec chce zpřeházet poměry v exilu a ujmout se vedení.464 Ripkovi dalo 

mnoho práce rozlíceného předsedu uklidnit a zachovat si důvěru. Podle obsahu 

vzájemné korespondence z dalších týdnů vše nasvědčovalo tomu, že politické 

spojenectví ani osobní přátelství nezaznamenalo znatelné újmy.  

 

 Během prvního rozkolu RSČ mezi lety 1951-1952465 se aktivizovala 

nastupující generace národních socialistů. Mladší straníci jako Mojmír Povolný, 

Vratislav Chalupa či Libuše Drobílková sledovali, jak zkušení politici čelí patové 

situace a jak jejich osobní spory paralyzují celý exil. Osmělovali se proto 

přicházet s vlastními návrhy na urovnání. Zatímco například Hubert Ripka měl 

pro zápal a snahu věci změnit pochopení, Zenkl na aktivity, nepocházející z „jeho 

dílny“, reagoval přecitlivěle a na osobních pohovorech připravil mladým kolegům 

řadu nepříjemných chvil.466 Na schůzi zastupitelstva RSČ 25. - 26. září 1954 dali 

najevo nahromaděnou nespokojenost a v ostře laděném „Prohlášení představitelů 

mladé generace“ velkou porci kritiky zaobaleně adresovali přímo Zenklovi: 

 „Cítíme, že nelze nadále mlčet k smutnému stavu, ve kterém se ocitlo 

naše politické vedení. Stojíme dnes u trosek toho, co mělo být naší politickou 

reprezentací. Boj proti komunismu byl nahražen hádkami o neexistující pozice. 

Ideová a programová příprava pro znovunabytí demokracie v naší vlasti byla 

zaměněna za oportunismus a neplodné spory. (…)Myslíme, že většina našich 

exilových obtíží leží v hluboce zakořeněném komplexu minulosti. Minulé zásluhy 

slouží takřka výhradně jako kriterium kvalifikace…“467    

 Činovník exilové ČSNS a RSČ v Kanadě, bývalý poslanec Ota Hora, 5. 

února 1956 napsal Ivanu Herbenovi v reakci na několik útočných statí v exilovém 

tisku: 

 „Sám lituji, že skutečně bratr předseda se ocital během let v situaci, kdy 

jsme i my odtud viděli spory mezi ním a bratrem Ripkou a naopak pak zase 

sblížení nevídané. Vítám, že konečně bratr předseda se více věnuje věcem knižním, 

ideovým, čemuž se nevěnoval. My všichni bychom měli jemu a navzájem si 

                                                
464 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, fond Hubert Ripka, karton 10, Záznam o rozhovoru s dr. 
Zenklem, 6. března 1950 v New Yorku. 
465 Podrobně viz Raška, Francis D.: Opuštění bojovníci – historie Rady svobodného Československa 1949-
1961, Academia, Praha 2009, s. 61-96. 
466 Rozhovor autora s Mojmírem Povolným, 24. února 2008. 
467 Manuscripts and Archives Division, New York Public Library, Jan Papanek papers, Prohlášení mladé 
generace na zastupitelstvu RSČ konané ve dnech 25. – 26. září 1954 v New Yorku. 
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umožnit hospodaření sil tak, abychom se mohli věnovat věcem vážným a neztrácet 

čas malichernostmi.“468 

 Petr Zenkl zůstával živým národně socialistickým pomníkem, proto si 

uchoval i funkci předsedy exilové strany. Byť s postupujícím věkem ztrácel 

schopnosti ji skutečně vést a zpracovávat nutnou agendu, z úcty a pokory členové 

ČSNS čekali, až legendární předseda odejde na odpočinek. 2. července 1974 se 

v Torontu v bytě funkcionáře Jiřího Corna469 uskutečnila první organizační 

schůzka s cílem obnovit struktury strany. Odtud vedla ještě dlouhá a trnitá cesta 

k prvnímu regulérnímu sjezdu exilové ČSNS. Proběhl 27. - 30. května 1977 ve 

Vídni a předsednickou štafetu přebral Vladimír Krajina, který téměř dvě desetiletí 

sledoval exilové politikaření z úctyhodné vzdálenosti a věnoval se kariéře 

univerzitního profesora v kanadském Vancouveru.470   

 

 Na oživení čekala také Rada svobodného Československa, od roku 1967 

zcela pasivní. Tristní situaci organizace, která si kdysi s velkou pompou a 

dolarovými dotacemi činila ambice vést tisíce krajanů v boji s komunistickým 

režimem, dokumentoval například Zenklův dopis spolupracovníkům z 28. února 

1970. Předseda RSČ oznamoval, že požádal několik přátel, aby se přechodně ujali 

některých funkcí a zajistili nezbytný administrativní chod. Stýskal si, že původní 

budova Rady na Park Road ve Washingtonu D.C. naléhavě potřebuje 

rekonstrukci. V situaci, kdy Rada zůstávala prakticky bez finančních prostředků, a 

případné opravy by se musely hradit z osobních úspor členů, Zenkl navrhl darovat 

nemovitost washingtonské obci Sokolu za příslib ponechání několika místností 

k dispozici kanceláři a archivu RSČ.471  

 5. února 1971 zemřela ve věku třiaosmdesáti let Zenklova choť Pavla. 

Přátelé z Rady se snažili ovdovělého předsedu povzbudit do další činnosti. Zvali 

jej na nejrůznější kulturní akce ve Washingtonu D.C. a New Yorku, pomáhali 

s dokončováním další čítanky pro děti a studie A History of the Czechoslovak 

Republic (1918-1938).472 Ota Hora Zenkla v září 1971 přivítal na ozdravném 

                                                
468 Národní archiv České republiky (NA ČR), nepřístupný fond Ota Hora, karton 2, korespondence ČSNS, 
RSČ. 
469 Více k Cornově exilové činnosti viz Ivanov, Miroslav: Čech v Kanadě, Faun, Praha 1994. 
470 Fic, V.M.: Československá strana národně sociální v exilu – nástin vývoje její organizační struktury a 
strategie boje za demokracii ve vlasti, Prius, Brno 2002. s. 32-33. 
471 Archives of Czechs and Slovaks Abroad, Regenstein Library, University of Chicago, karton 74, Dopis 
Petra Zenkla členům zastupitelstva RSČ ze dne 28. února 1970. 
472 Zenkl, Petr: A history of the Czechoslovak Republic (1918-1938), Princeton University Press, Princeton 
1973. 
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pobytu v Kanadě, což starému a nemocnému pánovi vehnalo potřebné síly a 

optimismus. Důležitá událost podzimu jeho života nastala, když prasynovec (vnuk 

bratra Rudolfa) Luboš Palounek, žijící od roku 1964 v USA, rozhodl oplatit 

slavnému strýci dávnou laskavost. Přestěhoval jej k sobě do domu v Raleigh 

v Severní Karolíně, kde žil s manželkou a dvěma dcerami.473 Trvalým odjezdem 

předsedy z americké metropole se aktivity RSČ přiblížily nule, stejně jako zájem 

exilové veřejnosti o ni. V říjnu 1971 znovu poslal dopis členům s naléhavou 

výzvou k co nejbližšímu zvolení nového výkonného výboru a zastupitelstva.474 

Bohužel, dát dohromady dostatečný počet osob ke svolání reprezentativní schůze 

do Washingtonu D.C. se podařilo až 11. listopadu 1972. Zenkl zde znovu 

poukázal na svůj pokročilý věk a přání předat záležitosti Rady mladší generaci. 

Úřadující místopředseda zastupitelstva, agrárník Čeněk Torn, poté jmenoval 

devítičlennou komisi, která měla připravit strukturální změny Rady.475 V průběhu 

března 1973 se v New Yorku uskutečnily dvě pracovní schůze, na nichž byly 

nastoleny i základy participace RSČ na Helsinském procesu.476 Roku 1974 

proběhla definitivní obroda Rady pod předsednictvím Mojmíra Povolného. Zenkl 

zůstal až do smrti čestným předsedou.   

 V údobí 1971-1973  Zenkl nedostával odezvu na četná volání po oživení 

a zaopatření RSČ. Proto o mnoha záležitostech rozhodoval nakonec sám, což s 

sebou vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu neslo určitá rizika. Bohatou 

knihovnu RSČ například bez odsouhlasení výkonným výborem rozdal českým 

školám v USA a v Evropě, rozhodl z kapacitních důvodů vyhodit část archivu 

dokumentů, stejně tak částku okolo 10 000 USD, jež zbývala v pokladně, 

postupně rozdal správcům budovy na Park Road či na přilepšenou nově příchozím 

exulantům z Československa.477  

 Rada tak při slavném „restartu“ postrádala finance i zázemí.  Jen 

málokdo však mohl vinit Zenkla. Tristní stav pramenil z mnoha okolností, včetně 

lhostejnosti a laxního přístupu samotných funkcionářů.  

 

 
                                                
473 Rozhovor autora s Lubošem Palounkem, 13. června 2009. 
474 Archives of Czechs and Slovaks Abroad, Regenstein Library, University of Chicago, karton 74, 
Nedatovaný dopis Petra Zenkla členům zastupitelstva RSČ z října 1970.  
475 Rada svobodného Československa se reorganizuje In: Denní hlasatel, 1. dubna 1973. s. 1-3. 
476 Více viz Povolný, Mojmír: Zápas o lidská práva: Rada svobodného Československa a Helsinský proces 
(1975-1989), Stilus, Brno 2007. 
477 Ota Hora Collection/Fonds, the National Archives od Canada, box 41, Dopis Libuše Drobílkové 
adresovaný Otovi Horovi ze dne 10. října 1972. 
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3.3 Vůdce exilu 
 

Pro úvod do kapitoly je namístě krátká úvaha. 

Exil se v mnoha ohledech podobá skleníkovému prostředí. Důležitější než 

funkce nebo zásluhy jsou mezilidské vztahy, tolerance a kompromis. Spory a 

nevyřízené účty z minulosti se snáze derou na povrch, a jak se ukázalo zdaleka 

nejen v československém případě, mohou mít zhoubný vliv na fungování 

exilových organizací a celkovou atmosféru v exilové komunitě. Jako klíčová se 

ukázala role silných vůdců, schopných zkrotit odstředivé tendence a dostat 

k jednacímu stolu znesvářené tábory. Štěstí měla exilová společenství, pokud 

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

zahraničních vlád a které také disponovaly dostatečnými finančními prostředky. 

Mohly si dovolit hrát úlohu nestranných soudců, urovnávat spory, popřípadě 

rozhodovat o personálních otázkách.  

Petr Zenkl ani ostatní vrcholní představitelé exilu po únoru 1948 nepatřili 

do úzké elity skutečně charismatických lídrů, kolem nichž bylo možno semknout 

se. Byli spíše vnímáni jako ochránci určitých tradic, jako symboly minulých 

pořádků, svržených komunisty. Zenkl vystupoval jako nekompromisní ochránce 

idejí humanitního socialismu a čechoslovakismu, dodržujíc linii Tomáše G. 

Masaryka a Edvarda Beneše. V bojích s politickými oponenty o udržení tohoto 

směru často zbytečně mrhal energií, využitelnou k jiným, mnohem důležitějším 

úkolům. Přitom masarykovské tradice se stávaly stále abstraktnějším pojmem, 

který mladším generacím Čechoslováků doma i v exilu už moc neříkal. 

Připomínat a oživovat je v povědomí exulantů bylo chvályhodným posláním, 

nicméně prosazovat je nadále jako ústřední politický program exilu ve druhé 

polovině 20. století se ukázalo jako kontraproduktivní a dlouhodobě 

neudržitelné.478 Po srpnu 1968 se na Západě objevila nová exulantská vlna, která 

první republiku ani nezažila a nostalgické vzpomínání na ni odmítala, stejně jako 

pevné přesvědčení poúnorových exulantů, že komunismus není reformovatelný a 

lze porazit jen silou. Střet dvou myšlenkových světů „dvacet let poté“ zaznamenal 

také Václav Havel, který jako publicista pobýval na jaře 1968 v USA a pro 

Literární noviny připravoval rozhovory se dvěma desítkami poúnorových 
                                                
478 Jistou formou nostalgie zdaleka netrpěly pouze špičky československého exilu na Západě. Někteří 
rumunští stoupenci Michala I. zůstávali zakopáni v pozicích nekritického obdivu k monarchii, politici jako 
Stanisław Mikołajczyk, Georgi Dimitrov nebo Ferenc Nagy prostřednictvím Mezinárodní rolnické unie 
oslavovali ideologii agrarismu, v poválečném světě již stěží realizovatelné.  
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předáků.479 U řady z nich jej překvapily zastaralé názory, zkreslené představy o 

československé společnosti i obezřetnost až nedůvěra, že není agentem Státní 

bezpečnosti, ale opravdu liberálním novinářem s upřímným zájmem o jejich 

povídání.480 

Neschopnost oprostit se od idealizované minulosti a chápat svižné 

mezinárodní dění, smířené s rozdělením světa na dva konkurenční mocenské 

bloky, se stala osudnou pro nejednoho exilového vůdce. Dřívější stoupenci jim 

přestali naslouchat a důvěřovat. Lidé jako Petr Zenkl, zmítající se v marastu 

nekonečných krizí Rady svobodného Československa, připomínali generály bez 

vojska, smutné pomníky a oprýskané ikony minulosti. Filozof Erazim Kohák 

v jedné úvaze napsal:  

„Snad kdyby na jaře 1968 přišli do Prahy Pavel Tigrid, Petr Zenkl a 

Ferdinand Peroutka a znovu rozdmýchali vyhasínající uhlíky masarykovské 

sociální demokracie, ke které tehdy ještě mnoho lidé instinktivně tíhlo, byl by se 

poúnorový exil stal exilem slavným. Protože místo nich přišli v srpnu Sověti, stal 

se exilem z(a)traceným.“481  

 

 Význam exilové politiky nespočíval v originalitě programu a myšlenek ani 

v jejím reálném dopadu na mezinárodní scénu a vývoj studené války. Sloužila 

spíše pro udržení národního uvědomění spoluobčanů, kteří uprchli před 

komunistickým režimem a nalezli nový domov na Západě. Americká vláda 

exilové politické reprezentace ze zemí za železnou oponou finančně podporovala, 

protože jí v letech největšího napětí mezi oběma mocenskými bloky prokazovaly 

užitečnou službu, hlasitě burcovaly proti Sovětskému svazu a jeho evropským 

satelitům. Samozřejmě leckdy posloužily k odvedení pozornosti světové 

veřejnosti od ne zcela čistých zahraničněpolitických manévrů Bílého domu. 

Projevy a cesty exilových politiků dráždily vlády i tajné služby za železnou 

oponou a přiživovaly naděje „porobených národů“, že není vše ztraceno a 

komunistická moc jednoho dne musí padnout. Že se tak stane až za dlouhá čtyři 

desetiletí, nikdo ze zakladatelů exilových Rad a Národních výborů, ani z 

amerických iniciátorů Výboru pro svobodnou Evropu, nemohl tušit. Stejně tak 
                                                
479 Většinu materiálů z cesty Havlovi při jedné domovní prohlídce zabavila StB. Dnes jsou zpracovány pouze 
fragmenty rozhovoru s Jozefem Lettrichem. Více viz Čelko, Vojtech: Odpovede Jozefa Lettricha na otázky 
Václava Havla, In: Česko-slovenská historická ročenka 2005, MUNI, Brno 2005, s. 259-260. 
480 Rozhovor autora s Václavem Havlem, 5. února 2010. 
481 Kohák, Erazim: Neznámí vojíni. In: Listy – dvouměsíčník pro kulturu a dialog,  7/1995, Nakl. Burian a 
Tichák, Olomouc 1995, s. 63. 
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pestrá směsice diplomatů, bývalých ministrů, poslanců a vysokých státních 

úředníků, kteří 25. února 1949 vyhlásili Radu svobodného Československa, 

nemohli tušit, v jak neutěšených poměrech se brzy ocitne. Byly však národnostní, 

ideologické či kompetenční spory, ohrožující samou existenci organizace, 

nezáviděníhodnou „specialitou“ Čechoslováků, nebo podobné problémy sužovaly 

také ostatní exilová společenství?482 

Pokud zůstaneme konkrétně u osobnosti Petra Zenkla a zaměříme se na 

jeho politickou úlohu v exilu, nacházíme mnoho podobností s osudy mnoha jiných 

„vůdců“ demokratických východoevropských exilů.483 Bulhar Georgi Dimitrov 

vytrvale a za cenu mnoha bouří nevole mezi exulanty bránil sociálními 

demokraty, agrárníky a republikány tvořený Výbor pro svobodné Bulharsko před 

pronikáním monarchistických a krajně pravicových sil.484 Náporu někdejších 

nacistických kolaborantů, zodpovědných i za holocaust v Pobaltí, s těžkostmi čelil 

také předseda Výboru za svobodné Lotyšsko Vilis Māsēns. Vrcholný funkcionář 

Výboru pro svobodné Maďarsko Ferenc Nagy sváděl boje s politickými 

konkurenty kvůli otázce budoucího uspořádání odbolševizovaného Maďarska. 

Zatímco sám byl pro republiku a budování národa na etnickém základě, 

konzervativní křídlo vedené Tiborem Eckhardtem, se nevzdávalo myšlenky 

Velkých Uher, zahrnujících území před první světovou válkou. Nekonečné debaty 

a hádky na toto poněkud neaktuální téma Výbor v letech 1947-1954 znatelně 

oslabovaly.485 Pětasedmdesátiletý generál Nicolae Rădescu, který v krátkém 

poválečném údobí zastával funkci rumunského předsedy vlády, se jako 

nejzkušenější a nejstarší politik v exilu postavil do čela Výboru pro svobodné 
                                                
482 V souvislosti s poválečnými exilovými vlnami, prchajícími z lidově demokratických režimů, je na místě 
připomenout, byť jen na okraj, paralelu k bělogvardějskému exilu po bolševické revoluci v roce 1917. 
Konkrétně „bílí Rusové“, kteří mezi světovými válkami nalezli útočiště v Československu, totiž vykazovali 
podobné znaky jako o třicet let později Čechoslováci na Západě. Exil tvořilo mnoho proudů od monarchistů 
po socialisty, zakládalo se množství politických, kulturních či vzdělávacích spolků a institucí, ale současně 
byla ustavena jedna zastřešující organizaci (Zemgor), kterou však od počátku oslabovaly vnitřní třenice. Stav 
bělogvardějského exilu přirozeně do značné míry závisel na štědrosti hostitelů a na mezinárodním vývoji. 
Jakmile Československo uznalo de iure Sovětský svaz, naděje „bílých Rusů“ na mezinárodní vojenskou 
intervenci proti bolševikům a návrat domů klesly. Podobně po maďarských událostech v roce 1956 exulanti 
pochopili, že Západ se za svobodu národů za železnou oponou bít nebude. Nejvýraznější postava 
bělogvardějského exilu, Alexander Kerenskij, od čtyřicátých let působil jako profesor na Columbia university 
v New Yorku, byl v častém kontaktu s poválečnými exulanty a varoval je před jakýmkoliv optimismem.  
483 Pojem „exilový vůdce“ je samozřejmě velmi relativní. Některé komunity uznávaly jako své vůdce 
náboženské, kulturní, morální či ekonomické autority. Pro potřeby této práce jsou „vůdci“ chápáni v užším 
slova smyslu jako Zenklovy protějšky, předsedové jednotlivých Rad a Výborů (viz pozn. 436 na str. 156), 
tedy nejznámějších a nejpočetnějších organizací, uznávaných západními vládami.  
484 Více k Dimitrovově exilové činnosti viz Mozer, Charles: Dimitrov of Bulgaria, Caroline House, Ottawa 
1979, s. 228-246. 
485 Více k Výboru pro svobodné Maďarko viz: Fai-Podlipnik, Judith: One Goal, Many Paths: Internal and 
External Struggles of the Hungarian Emigrés; In: Zake, Ieva (ed.): Anti-communist minorities in the U.S., 
St.Martin´s Press, New York 2009.  s. 94-101. Srov. Kadár-Lynn, Katalin: Tibor Eckhardt: His American 
years 1941-1972, New York 2007, s. 156-173. 
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Rumunsko.486 Ihned se objevily hlasy, zpochybňující jeho oprávnění na tak 

významnou funkci, a Výbor se nevratně rozštěpil na tábory Rădescových odpůrců 

a stoupenců, kteří spolu dlouho neuměli nalézt společnou řeč. Bývalý jugoslávský 

velvyslanec ve Washingtonu D.C. Konstantin Fotić se v roce 1947 stal na 

zakládajícím sjezdu v Chicagu předsedou Srbského centrálního národního výboru. 

V ostrém úvodním projevu označil Chorvaty za profašistické elementy a válečné 

štváče, čímž zbytečně navodil atmosféru nedůvěry a nepochopení mezi zástupci 

národů Jugoslávie v exilu.487 Z rozdvojeného a konkurenčního prostředí startoval 

také polský exil, jehož zástupci se nedohodli na společné zastřešující platformě a 

založili dvě organizace, které si činily nárok rozhodovat. V Polské politické radě 

v Londýně působil výrazný diplomat Stefan Korboński, politický směr Polského 

národního demokratického výboru určoval ex-premiér Stanisław Mikołajczyk. 

Obě osobnosti mezi sebou soupeřily na každém kroku a jejich problematický 

vztah postupně přerůstal ve fyzickou averzi a blok o čemkoliv spolu komunikovat. 

Krize, způsobená osobní animozitou dvou lidí, ovlivňovala celý polský exil, 

vyjednávání s americkou stranou o podpoře i nominaci delegátů do ACEN.488  

Obhajoba vlastního oprávnění hovořit do záležitostí exilu, zamezení 

pronikání nepřijatelných ideologií do exilového „mainstreamu“, odmítání závazků 

ohledně budoucího uspořádání státu a řešení národnostních otázek, soužití a 

blízká spolupráce s vnitřně protivnými kolegy, toť jen neúplný výčet 

nepříjemností, kterým Petr Zenkl, předseda RSČ a z té pozice i vůdce exilu, musel 

čelit. Jak ukázal předchozí odstavec, nebyl v tom sám. Ba co víc, neustálé napětí, 

pochybnosti a očekávání ataků od ostatních jako by snad bylo součástí exilového 

vůdcovství.  

 

Samotný fenomén vůdcovství se objevuje jako časté téma v odborné 

literatuře489 a detailní zkoumání jeho významu v nestandardních podmínkách 

                                                
486 Více k napětí v rumunské exilové reprezentaci viz Deciu Ritivoi, Andreea: Talking the (political) talk – 
Cold war refugees and their political legitimation through style, In: Rhetoric in detail, Philadelphia 2008, s. 
33-57. 
487 Více k srbsko-chorvatským vztahům v poválečném exilu viz Boban, Branko: Vladko Macek u emigraciji – 
od izlaska iz zemljedo odlaska u Sjedinjene Americke Države; In: Journal – Institute of Croatian History, 
Vol. 39, ICH, Zagreb 2007, s. 7-24. 
488 Více k poměru Korboński-Mikołajczyk viz Leich, John F.: Great Expectations: The National Councils in 
Exile 1950-1960; In: The Polish Review, vol. 35, číslo ¾, New York 1990, s. 188-190. Srov. Mazurkiewicz, 
Anna: The Cleavage within the Polish Delegation to the ACEN 1954–1972 (příspěvek přednesený na 
výročním zasedání Polish American Historical Association, Polská Akademie umění a věd, 26. června 2010). 
Text poskytnut přímo autorkou. 
489 Ke známějším patří například Avolio, B. J.: Leadership Development in Balance, Lawrence Erlbaum 
Associates, Mahwah 2005. Srov. Burns, J. M.: Transforming Leadership, Grove Press, New York 2003. 



 188 

exilu by vyžadovalo větší prostor, než poskytuje tato práce. Nicméně je fakt, že 

v exilu se jasně ukázala potřeba silných lídrů, schopných vydobýt si respekt 

kolektivu, zkrotit 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. Našel se však někdo takový? 

Zčásti možná rumunský král Michal I. a bulharský král Simeon II., kteří spolkům 

uprchnuvších krajanů dlouhodobě pomáhali a čas od času se stavěli do role 

mediátorů.  

Známý americký psycholog Tom Marshall například ve svých studiích hovoří 

o několika základních typech vůdcovství. V kapitole o nejideálnějším, tzv. 

pozitivním vůdcovství, uvádí několik podmínek, které by pozitivní vůdce měl 

splňovat:  1) hledět do budoucnosti, nikoliv do minulosti, 2) soustředit se na akci, 

nikoliv na analýzu 3) vidět možnosti, nikoliv problémy 4) sám vytvářet nové 

možnosti, ne pouze akceptovat daný stav věcí.490 

 Na základě předchozích analýz politického myšlení a stylu Petra Zenkla 

není těžké odvodit si, že československý politik zmíněná kritéria nesplňoval. 

Obecně měli velkou výhodu ti, kteří realisticky pochopili, kudy se svět, rozdělený 

železnou oponou, ubírá a že nelze trpět na starých přežitých zásadách. Bohužel to 

nebyl Zenklův případ. Vzhledem k jeho důchodovému věku ani nešlo očekávat, 

že by se lehce adaptoval na nové podmínky a patřil k nejprogresivnějším 

představitelům zahraniční akce. State Department v lednu 1950 zaslal Radě 

svobodného Československa dotazník, jak by si přední exulanti představovali 

politické uspořádání Československa po případné porážce komunistů a návratu do 

vlasti. Okruhy podotázek se týkaly konkrétně ústavní struktury, zlepšení 

zemědělství, industrializace a zahraniční politiky.491 Není překvapující, že 

socialista Zenkl, ani po zkušenostech s fungováním společnosti a politiky v USA, 

se nadále držel v hranicích politického systému poválečné republiky a nepřicházel 

s žádnými výraznými reformními návrhy. Nadále trval na limitovaném pluralismu 

jako nejideálnějším stranickém systému, na kontrole státu nad průmyslem, 

zemědělstvím, obchodem a odborovými organizacemi, na určité míře 

znárodňování. Konzervativní zůstal také v úrodnostních otázkách. Čechy a 

                                                
490 Marshall, Tom: Úspěšné vůdcovství – je to opravdu (ne)možné?, KSP, Příbram 2003, s. 193-196. 
491 Archiv bezpečnostních složek, fond 310, signatura 310-73-37, Dr. Petr Zenkl. Odpověď na Dotazník State 
Departmentu, 4. února 1950. 
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Slováky nadále považoval za jediný národ a odmítal jejich kulturní a politické 

oddalování. K Němcům a Maďarům cítil nedůvěru a ospravedlňoval jejich 

poválečný odsun jako nutnou prevenci před etnickými rozbroji v Československu 

do budoucna. V roce 1953 v Chicagu vydal padesátistránkovou studii Tomáš G. 

Masaryk a idea federalisace Evropy a světa,492 v níž zmiňoval myšlenky přerodu 

od nacionalismu k evropanství, odbourávání státní svrchovanosti, utváření 

evropských federací a transatlantických aliancí. Věděl však, že podobné úvahy 

jsou určeny primárně příštím generacím a že ani on sám by je, poznamenán 

neveselými životními zkušenostmi, neuměl plně docenit a pochopit.  

 

Zenklovo výsostné postavení v exilu přijal i nepřítel doma, konkrétně 

Státní bezpečnost a komunistická propaganda. Sledujeme-li stránky Rudého 

práva, ročníky 1949-1952, redaktoři téměř denně věnovali Zenklovi nelichotivou 

zmínku. Jen v létě 1952, kdy došlo k opětovnému sjednocení Rady svobodného 

Československa a volbě nového zastupitelstva, což věstilo opětovnou aktivizaci 

exulantů, jméno Zenkl se objevilo v plných sedmnácti vydáních.493 „Zenklova 

smečka zaprodanců“, „Zenklova banda štvavých reakčních emigrantů“ či „Zenkl a 

jeho posluhovači imperialismu“ je malý vzorek z barvitých přirovnání, na něž 

tehdejší čtenáři mohli narazit.  

K očernění exilu samozřejmě nesloužil pouze denní tisk. V teoretickém a 

politickém měsíčníku ÚV KSČ Nová mysl často vycházely úvahy, „osvětlující“ 

cíle a pohnutky emigrantů. V listopadovém čísle z roku 1954 vyšel článek 

Poslední etapa československé buržoazie, jenž mimo jiné uvádí: 

„Buržoazní emigrace žije a udržuje se ještě po určitou dobu v ovzduší 

válečné propagandy a agresivních plánů. (...) Její vůdcové vložili svůj další osud, 

své naděje na návrat svého panství i svou holou existenci do rukou cizích 

imperialistů a podřídili své záměry plně jejich válečným plánům. Tak skončila 

československá buržoazie jako nejzavilejší nepřítel samostatnosti i národní 

existence Čechů a Slováků...“494   

V roce 1953 vyšla propagandistická práce Emigranti proti národu,495 

jakýsi soubor medailonků vůdců exilu. Po úvodní části, dopodrobna líčící spory 
                                                
492 Zenkl, Petr: Tomáš G. Masaryka idea federalisace Evropy a světa (Politická knižnice), Kruh přátel 
československé knihy, Chicago 1953. 
493 Český národní korpus, projekt FF UK, http://ucnk.ff.cuni.cz, heslo Petr Zenkl, zdroj Rudé právo 
(16.6.1952 – 1.9.1952).   
494 Hájek, Jiří: Poslední etapa československé buržoazie; In: Nová mysl (11/1954), ÚV KSČ, Praha 1954. s.4. 
495 Suchý, Čestmír a Hochman, Jiří: Emigranti proti národu, Mladá fronta, Praha 1953. 
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uvnitř RSČ, následovaly kapitoly o jednotlivých osobnostech. V kapitole 

Panoptikum zrady – vrchol kariéry Dr. Petra Zenkla autoři více méně 

rekapitulovali komunistické útoky plné lží a polopravd proti Zenklovi za poslední 

dvě desetiletí, od pracovních kolon, účasti v Beranově vládě a úlohy kápa 

v koncentráku po defraudaci státních peněz a rekrutování „špionů a vrahů“, 

posílaných do Československa k plnění diverzních úkolů.  

Komunistická propaganda pracovala neustále na plné obrátky, při 

význačných vnitropolitických či zahraničních událostech a výročích štvavé útoky 

nabývaly na intenzitě. Krátce po procesu s Miladou Horákovou vydalo 

Ministerstvo spravedlnosti soubor náležitě upravených výpovědí obžalovaných 

Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice,496 v nichž často 

zaznívaly zmínky o Zenklovi jako o géniovi zla a mozku operací proti lidově 

demokratickému zřízení. Zenkl a jeho společníci v exilu vycházeli jako původci 

všeho zla také při zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa v květnu 1951, 

v období měnové reformy v červnu 1953 nebo během války v Indočíně, kde 

v řadách francouzské cizinecké legie bojovali také českoslovenští exulanti, podle 

propagandy přímo rekrutovaní Zenklovými lidmi. Rudé právo, 28. listopadu 1953: 

„Bídnou a zločinnou úlohu, kterou za hranicemi hraje ve službách 

amerických imperialistů banda vlastizrádců v čele se Zenklem, Ripkou, 

Lettrichem, Majerem, Peroutkou a dalšími, potvrzuje strašná skutečnost. Zrádci 

národa, Zenkl a spol., prodávají v cizině západním imperialistům pro jejich 

zločinné války Čechy a Slováky jako potravu pro děla. Řemeslní verbíři, kteří 

v Rakousku a západním Německu vykonávají pro Zenkla špinavou práci, kteří loví 

tyto nešťastníky v uprchlických táborech, dostávají za každého naverbovaného 

mladíka jidášský žold 10 marek...“497 

Poprask nastal v souvislosti s dopisem německému kancléři Konradu 

Adenauerovi, vyzývajícím ke spolupráci v boji s komunismem, který do Bonnu 

12. března 1960 zaslal ACEN a Zenkl jako tehdejší předsedající organizace 

spolupodepsal.498 V duchu zásady sebeurčení národů, s níž ACEN pracoval, dopis 

                                                
496 Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice – Horáková a společníci, Ministerstvo 
spravedlnosti ČSR, Praha 1950.  
497 K.H: Obchodníci s lidskými životy; In: Rudé právo, 28. listopadu 1953, s. 4-5. 
498 Pro zasedání ACEN býval každý rok v září na jednoleté funkční volen předsedající (Chairman), který řídil 
schůze a zastupoval ACEN navenek, vedl komunikaci s mezinárodními, vládními a soukromými 
organizacemi. Za celou dobu politické činnosti organizace (1954-1972) ji Čechoslováci předsedali pouze 
dvakrát. Petr Zenkl na přelomu let 1959-60 a Jozef Lettrich mezi lety 1967-68. Co do vnitřního fungování 
ACEN byla mnohem důležitější pozice generálního sekretáře (Secretary General), který se svým týmem 
zajišťoval administrativní záležitosti a každodenní chod.  
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vyjadřoval podporu úsilí západního Německa o sjednocení celého Německa a 

Berlína a odstranění zůstatků druhé světové války. V nejstručnější možné 

interpretaci – Němci chtějí svobodu i pro spoluobčany za železnou oponou, lid 

„porobených evropských národů“ také. Touha po osvobození od komunistické 

tyranie byla ústředním motivem dopisu. Podpis předsedy RSČ Zenkla se ovšem 

stal vhodnou záminkou pro falešné obviňování exilu ze spřáhnutí se s německými 

revanšisty a z uznání sudetoněmeckých územních a majetkových nároků. Mladá 

fronta 2. června 1960: 

„Emigranti typu Zenklova chápou, že nemají naděje na návrat do 

Československa – tady už nejde o nějakou posici! Vidí v západoněmeckém 

militarismu a revanšismu jedinou sílu v Evropě, jejíž útočnost by mohla poněkud 

změnit jejich situaci. Proto se s nimi spojují. Ale tato jejich naděje je marná.“499 

V dalších dnech přinesly šablonovitě podobné články také Svobodné slovo 

a Lidová demokracie.500 Zenkl si byl vědom, o jak citlivé téma se jedná, proto 

okamžitě oběžníkem informoval o pravém stavu věcí zastupitelstvo RSČ a 

v Newyorských listech uveřejnil osvětlující článek.501   

Nežádoucí pozornost přitahovaly i Zenklovy pracovní cesty. Na podzim 

1955 podnikl velké turné po Evropě, v rámci něhož navštívil Řím, Florencii, kde 

se zúčastnil mezinárodní konference samosprávných pracovníků, dále Vídeň, 

Paříž, Oslo, Stockholm a Londýn. O pět let později se propaganda soustředila na 

zájezd předsedy RSČ do Francie a Švýcarska a především do Kanady, kde ku 

příležitosti oslav 28. října v Ottawě a Torontu pronesl několik významných 

projevů za účasti představitelů kanadského společenského a politického života.502  

Od šedesátých let začaly vycházet napůl faktografické, napůl fiktivní 

špionážně laděné knihy, vtahující poutavým způsobem čtenáře do prostředí exilu 

jako semeniště podvratných živlů, placených CIA. Zenkl zde bývá vnímán coby 

„guru“, nejprohnilejší z prohnilých, který na všechny strany dští síru a rozdává 

instrukce, jak uškodit Československu.503 Tento Zenklův obraz doma setrval až do 

                                                
499 Vladimír Horák: Zenkl navrhuje Adenauerovi: spojme své síly proti Československu; In: Mladá fronta, 2. 
června 1960, s. 3. 
500 Emigranti se spojují s revanšisty (na okraj Zenklova dopisu Adenauerovi) – Svobodné slovo 3. června 
1960, Úmysly revanšistů jsou odsouzeny k nezdaru – zrádce Petr Zenkl se chtěl spojit s kancléřem 
Adenauerem – Lidová demokracie 4. června 1960.  
501 Petr Zenkl: Aby bylo jasno; In: Newyorské listy, 10. června 1960, s. 1-2. 
502 28. říjen 1960. Kanada oceňuje práci Dr. Zenkla; In:  Naše hlasy, 5. listopadu 1960, s. 1. 
503 Tuto dnes zapomenutou, době poplatnou brakovou literaturu, nejlépe vystihují tituly Sibyla hádá špatně 
(Praha 1965), Hlasatelie falošnej slobody (Bratislava 1972), Spolek mrtvých stínů (Praha 1974), Tajný deník 
dr. Firta (Praha 1977), Cesta bez návratu (Praha 1978),), Alasca House (Praha 1988), Pohled za oponu 
(Bratislava 1987). Autorem posledních dvou je nechvalně proslulý rozvědčík Pavel Minařík.  
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listopadu 1989. Poté se znovu objevily objektivní články a knihy, připomínající 

politikovy celoživotní zásluhy.    

 

Od poloviny 50. let zahájily složky československého ministerstva vnitra 

tzv. aktivní opatření proti exilu, zahrnující dezinformační, pomlouvačné a 

nátlakové kampaně, vydírání a nasazování agentů do význačných institucí, včetně 

Rady svobodného Československa a Rádia Svobodná Evropa. Cílem bylo 

prohlubovat spory mezi vrcholnými představiteli exilu a šířit v krajanské 

komunitě strach a nedůvěru.504 Obětí několika úspěšných akcí StB se stali Jožka 

Pejskar, Hubert Ripka, Štefan Osuský a další osoby v bezprostředním Zenklově 

okolí.505  

 

Petra Zenkla v exilu lze označit za výraznou, třeba kontroverzní, široce 

uznávanou a reprezentativní postavu, což ostatně svým neustálým zájmem 

uznávaly i československé úřady. Byl však vůdcem exilu?  

Efektivní činnost Rady svobodného Československa, stejně jako 

naplňování Zenklovy vůdcovské úlohy, kromě neustálých osobních sporů mezi 

exulanty a zásahů komunistického protivníka, ztěžovala neexistence jednotného a 

nosného politického programu exilu. Jeho hledání zaměstnávalo řadu 

československých akademiků, působících na Západě, stalo se tématem mnoha 

studií a přednášek.506 Z valné většiny však stále šlo o příliš obecné proklamace, 

interpretace něčeho či naopak vymezování se vůči něčemu. Chyběly hluboké 

programové zásady v oblasti hospodářské, zahraniční, kulturní či národnostní 

politiky, od nichž by se mohl exil „odrazit“ k další činnosti. Bez pevného zázemí  

                                                
504 Více k aktivním opatřením viz Brouček, Stanislav a Grulich, Tomáš: Domácí postoje k zahraničním 
Čechům v novodobých dějinách (1918-2008), Public History s.r.o. a Etnologický ústav AV ČR, Praha 2009, 
s. 116-123.  
505 Více k akcím StB proti exilu viz Tomek, Prokop: Československé bezpečnostní složky proti Rádiu 
Svobodná Evropa - Objekt Alfa, Sešity č.14, Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006. Srov. 
Čelovský, Bořivoj: Moje střetnutí s rozvědkou StB, Tilia, Šenov u Ostravy 2003. 
506 K významnějším patřila například „Příčiny exilu a účel exilu“ - přednáška, kterou proslovil prof. dr. 
Jaroslav Stránský v cyklu přednášek pořádaných Hospodářskou radou v Londýně dne 10. února 1950, nebo 
přednáška Huberta Ripky „Program československého demokratického protikomunistického exilu“, 
prezentovaná na oslavě 70. narozenin Petra Zenkla 13. června 1954 ve Washingtonu D.C.   
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mohl Zenkl jen těžko exil úspěšně vést, řídit a usměrňovat.507 Postupem času 

ztrácel politickou autoritu a uchyloval se k „nepolitické politice“, aby si udržel 

alespoň zdání morální autority. Podobný proces sledujeme u jiných exilových 

vůdců první poválečné generace. Při nemožnosti ovlivňovat domácí politiku, či 

dosáhnout viditelných úspěchů v mezinárodní politice, se exiloví politici mnohdy 

přeorientovali na pole vědy a kultury, na publikační či sociální činnost. Pochopili, 

že dílčí kroky jako pomoc uprchlíkům, vydávání knih, zviditelnění se na 

manifestačních a vzpomínkových akcích jim přinese mnohem více užitku, 

pozornosti a slávy než schůzování v bezzubých politických organizací. Hovoříme 

i o případu Petra Zenkla. Nový impuls pro oživení exilové politiky přinesla invaze 

Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a normalizace počátkem 70. let. Byť nadále 

v obdivuhodné mentální a fyzické kondici, předseda RSČ už v té době postrádal 

síly a nadšení, aby zvedl hozenou rukavici. Uvolnil místo mladším a odebral se do 

ústraní. Téměř čtyři roky žil u příbuzných v Severní Karolíně, užíval si odpočinku 

a častých návštěv přátel. Zemřel po krátkém pobytu v nemocnici v Raleigh v 

pondělí 3. listopadu 1975 na selhání orgánů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
507 Poměrně trefnou charakteristiku exilového vůdcovství přinesl v jedné ze svých úvah, uložených 
v „Jaromir Smutny papers“ na Columbia University bývalý prezidentův kancléř Smutný: „Vůdce v 
demokratické emigraci neběhá za lidmi, neprosí je o hlasy, nevolán nesnaží se o nějaké formální sjednocení, 
nýbrž dělá svou práci. Vůdcem se někdo nestává, nýbrž vůdcovské vlastnosti buď má, nebo je nemá. Právě tak 
jako spisovatelem se někdo nemůže vyučit, i když by se snažil sebevíce spisovat. Naučí se psát, ale nebude to 
nikdy mít jiskru a posvěcení skutečného umělce. Právě tak v politice se někdo může stát poslancem a 
řečníkem, ale nestane se ani Churchillem nebo Masarykem nebo Benešem. To je problém naší politické 
emigrace. Nikdo z politiků nechce na vůdce se vypracovat, nýbrž považuje se za vůdce Bohem daného, nebo 
řekněme ne Bohem, nýbrž svým poslaneckým nebo ministerských mandátem určeného. Proto nemáme a 
nebudeme mít vůdce v této demokracii, protože mnoho jich chce vůdcem býti, ale žádný nechce za tím účelem 
nic riskovat, ani dočasný ústup ze slávy.“ 
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Závěr 
 

 Disertační práce si vzala za cíl 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. 

 

 Petr Zenkl v roce 1911 obohatil úspěšně rozběhnutou pedagogickou a 

filologickou dráhu o veřejnou činnost pro Karlín jako člen městské rady a 

zastupitelstva. Pochopil, že těžkosti, na které v obci narážel, trápily v jisté formě 

celý národ, uvězněný v trouchnivějící rakousko-uherské monarchii. Nepřijal 

v české politice stále ještě převládající program reformy a federalizace panství 

Habsburků, ale od roku 1914 se otevřeně hlásil k ideji rozchodu. Podmínky 

poskytla až první světová válka, která po čtyřech letech krvavých bojů vyústila 

v rozpad Rakousko-Uherska a vznik samostatných republik v podunajském 

prostoru. Zrodilo se i Československo a Zenkl 15. červnem 1919 zahájil 

významnou éru svého působení na vedoucích funkcích. Ten den se konaly obecní 

volby, které jej vynesly do pozice karlínského starosty. Dokázal zajistit víceméně 

bezproblémové připojení Karlína k hlavnímu městu Praha a rozeběhnout řadu 

moderních sociálních projektů. V této činnosti pokračoval i jako odborný úředník 

na ministerstvu sociální péče.  
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 V červnu 1923 se stal předsedou Ústředního sociálního sboru, nově 

zřízené organizace, mající na starosti celou sociální agendu metropole. Znovu se 

osvědčil, a když parlament od roku 1925 uzákonil institut sociálního pojištění, 

spravovaný Ústřední sociální pojišťovnou, Zenkl byl vybrán na místo jednoho ze 

tří ředitelů této instituce. Vlivné manažerské postavení umožňovalo realizovat 

jeho dlouhodobý záměr, vybudování Ústřední ho sociálního ústavu hlavního 

města. Tzv. Masarykovy domovy v pražské Krči se ve své době staly i díky 

zkušenostem, které Zenkl nasbíral během četných studijních cest po Evropě, 

zřejmě nejmodernějším zařízením podobného typu v Evropě. Díky úspěšnému 

projektu si Zenkl řekl o pozornost v nejvyšší politice.  

 V roce 1929 byl zvolen do Zemského zastupitelstva Země České, v květnu 

1931 Zenklovy zásluhy ocenila i národně socialistická strana a přijala jej do 

předsednictva. Za dalších pět let se přičinlivý karlínský straník stal 

místopředsedou strany.  

 27. dubna 1937 následoval vrchol kariéry v komunální politice, zvolení 

pražským primátorem. Pod Zenklovým vedením by v klidnějších dobách býval 

zřejmě následoval nebývalý rozkvět města, výstavba moderních čtvrtí, nové 

kanalizace či tras elektrické dráhy. Místo toho se republika ocitla v ohrožení 

nacistickým Německem a budovatelské nadšení ustoupilo obraně republiky a 

demokracie. Než jako náležité ocenění poctivé práce chápal Zenkl spíše jako 

hořký úděl své angažmá ve vládním kabinetu, krátce po přijetí Mnichovské 

dohody. Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 se opatrně 

pokoušel participovat na domácím odboji. Než stačil rozvinout aktivity v tomto 

směru, byl jako exponent Masarykovy republiky uvězněn v nacistickém 

koncentračním táboře, kde prožil celou druhou světovou válku.  

 V osvobozeném Československu na jaře 1945 se dočkal funkce předsedy 

národně socialistické strany. Jeho nominaci však provázely pochybnosti, zda k ní, 

při absenci jiných vhodnějších osobností, orientujících se lépe v partajní politice, 

nedošlo spíše z nutnosti.   

 Při parlamentních volbách Zenkl dovedl „kladivo a pero“ k druhému místu 

a historickému úspěchu co do počtu získaných hlasů. Radost však kalil výrazný 

náskok Komunistické strany Československa a především nezvratné prorůstání 

komunistické ideologie do všech oblastí veřejného života. Jako první 

místopředseda vlády Národní fronty pod vedením Klementa Gottwalda 
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upozorňoval na nepravosti, páchané komunisty, a stál po boku Edvarda Beneše 

v jeho úvahách, že Československo se politicky udrží na pomezí mezi Západem a 

Východem.     

 Ani v kritických dnech 21. - 25. února 1948 Zenkl nepolevil v důvěře 

v prezidentovy státnické schopnosti, sám však neprojevil příliš politické 

předvídavosti a nepřipravil si náhradní řešení, pokud původní, nepříliš 

sofistikovaná strategie selže. Únorové selhání demokratického tábora připravilo 

základy třetího, protikomunistického exilu. Marné snahy o jeho unifikaci vyústily 

25. února 1949 v založení Rady svobodného Československa, která po nadějném 

rozjezdu ustrnula v permanentní krizi. Petr Zenkl zůstal předsedou fakticky 

pasivní organizace do září 1974, „papírovou“ funkci předsedy exilové národně 

socialistické strany si udržel až do smrti.  

  

 Pro závěrečné zhodnocení jedné z nejvýznamnějších, leč nadále 

trestuhodně opomíjených, osobností našich novodobých dějin, zopakujme slova 

blízkého spolupracovníka, Huberta Ripky, jež poprvé zazněla na oslavě 

Zenklových sedmdesátin 13. června 1954: 

 „Pro Zenkla a celou jeho politickou činnost je příznačné, že vešel do 

vlastní politické aktivity za krize v roce 1938 a že z krizí od té doby nevyšel. Sotva 

čekal podobný úděl. Jeho předchozí sociální a samosprávní činnost předurčovala 

ho spíše normální administrativní a organizační práci, k práci konstruktivní. 

Místo toho doba způsobila, že mu bylo určeno, aby se stal bojovníkem – 

bojovníkem opozičním proti těm, kteří maří a ničí konstruktivní úkol. Bojoval 

proti nacistům a jako zázrakem unikl popravě, k níž jej odsoudili. Bojoval proti 

komunistům, a jen štěstěně děkuje za to, že unikl jejich mstě. Bojuje dále proti 

komunistům a zároveň proti všem, kdo strojí úklady Masarykovu dědictví.  

 Je už svým temperamentem bojovný. A tento sklon v něm byl časem jen 

neobyčejně zesílen shodou okolností, za nichž se rozvíjela jeho politická aktivita. 

Tím je možno také vysvětlit, že nemá mnoho smyslu pro politický kompromis, a 

proč má pověst politika tvrdohlavě neústupného, který se nevyznačuje přemírou 

trpělivosti a snášenlivosti. Ačkoliv znám Petra Zenkla dost dobře, nejsem si jist, 

je-li ve skutečnosti radikálem, jakým se tak často jeví. Byl častěji ochoten 

k ústupkům a smíru, než se ví. Spíše se mi zdá, že to byly a že to jsou okolnosti 
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nezávislé na jeho vůli, či přání, které ho vedou k nesmiřitelným a bojovným 

postojům.“508  

 Ripka poměrně vystihl, jakým způsobem zůstane jméno Zenkl na dalších 

několik desetiletí zapsáno u historiků i laické veřejnosti. Generalizující a 

zjednodušující náhled na Petra Zenkla jako na kontroverzního a především 

neúspěšného politika, který v únoru 1948 prohrál mocenskou hru s lépe 

připraveným soupeřem a poté v rozhádaném exilu a za americké peníze marně 

zápasil za svůj návrat na výsluní, je nesprávný a zavádějící. Zenkl po příchodu do 

exilu za sebou měl čtyři dekády úsilí o zařazení českého, potažmo 

československého národa, do moderní mírové Evropy, o lepší život pro nejchudší 

a znevýhodněné obyvatelstvo, o slušné vedení politiky, postavené na úctě člověka 

k člověku a sounáležitosti všech vrstev společnosti. Tato tvrzení lze doložit fakty 

a v porovnání se zkresleným obrazem Zenkla asociála, defraudanta, kolaboranta a 

zrádce, vytrvale servírovaným komunistickou propagandou, jsou 

nezpochybnitelná. Jaroslava Čečrdlová ve své disertaci nazvala Zenkla jedním 

z tvůrců československé demokracie, s čímž je třeba bezvýhradně souhlasit, 

případně lze přídomek ještě rozšířit na pečovatele, vychovatele a křísitele 

československé demokracie, když přišly zlé časy.   

 Vše, co činil, činil pro mnohem vyšší hodnoty, než osobní prospěch, 

přísun financí, hromadění funkcí či dobrý výsledek strany ve volbách. Jak již bylo 

zmíněno, pocházel z velmi skromných poměrů jihočeského maloměsta. Píli, 

poctivost, zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, o které ho od dětství 

obohatilo prostředí početné rodiny, bohatě využíval již během univerzitních 

studií, pedagogické dráhy i při prvních krůčcích v politickém kolbišti. Starost a 

péče o člověka, jež byla Zenklovi vlastní, postupně rozkvetla na péči o žactvo, 

ulici, čtvrť, město, spolustraníky, národ, exilovou komunitu. Aby mohl dostát 

svému poslání, potřeboval důvěru ostatních a klid na práci. Právě tato dvě 

privilegia mu ovšem byla trvale upírána, což mělo za následek časté zvraty a 

srážky s narušiteli, lhostejno zda se jednalo o agrárníky, nacisty, komunisty či 

slovenské představitele RSČ v exilu. Dobrý politik ovšem musí být připraven na 

každodenní kompromisy, ústupky a prohry. Zenkl nebyl a s věkem se omezené 

schopnosti pochopit motivy a pohnutky soupeřů ještě rozplývaly. Útoky na sebe 

považoval za útoky na „správné“ hodnoty, které zastával, a ještě sílilo jeho 
                                                
508 Národní archiv České republiky (NA ČR), veřejně nepřístupný fond Jožka Pejskar. Hubert Ripka: Petru 
Zenklovi ke kulatinám.  
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odhodlání bojovat proti zlu a nepravostem, které hlavně v exilu jako by 

představovali všichni ostatní. Jako smutné vyvrcholení někdy zbytečně 

nesmiřitelných Zenklových postojů poslouží vzpomínka na podzim 1980, kdy 

Jožka Pejskar připravoval sborník k pátému výročí úmrtí národně socialistického 

exilového vůdce. Příspěvky, osvětlující aspekty Zenklovy mnohotvárné činnosti, 

měli připravit Julius Firt, Vladimír Krajina, Jan Stránský, Mojmír Povolný, Ota 

Hora, Ján Papánek, Jaroslav Zich. Mezi autory se však rozhořely nepřekonatelné 

spory o obsah a interpretaci Zenklova odkazu veřejnosti, že publikace nakonec 

nevznikla. Nepodařilo se ani o čtyři roky později, ke stému jubileu narození. Část 

materiálů Pejskar zužitkoval až ve vzpomínkové knize Pražský primátor.  

 Masarykovu odkazu věrného homo politicus a pracovitého úředníka, 

jakým byl Zenkl, republika potřebovala ve svých počátcích, případně v době 

mnichovského ohrožení o dvacet let později. Už po návratu z Buchenwaldu 

v květnu 1945 cítil, že s novými poměry není spokojen. Možná to byl správný 

moment k opuštění politiky a návratu k sociální péči. Znovu však vyslyšel volání 

svojí strany a naskočil do nebezpečně rozjetého vlaku. Co do funkcí či popularity 

tak bezpochyby vystoupal na vrchol. Strmý pád po únoru 1948 byl o to bolestnější 

a ostudný útěk za hranice zcela roztříštil Zenklův dosavadní smysl života. 

Československo, pro které tolik protrpěl, se zachovalo macešsky a svého věrného 

syna odložilo, pohanělo a nazvalo arcizrádcem. Ani přesto nezanevřel. Své 

vyhnanství chápal jako zlovůli jednoho režimu, úzké skupinky, jež znásilňuje 

milovanou vlast, a zůstal odhodlán bít se za nekompromisně Československo dál. 

 Předchozí text neslouží jako nekritická oslava „nejpoctivějšího 

z poctivých“, pouze přibližuje Zenklovu politickou filozofii a myšlenkový rámec, 

v němž se pohyboval a jehož hranice překračoval jen zřídka. Neuměl či nechtěl 

pochopit mezinárodní vývoj od padesátých let, nerozuměl tomu, proč je morální 

právo národů za železnou oponou na svobodu zašlapáváno nejen sovětským 

nepřítelem, ale i západními spojenci, kteří místo konfrontace zvolili strategii 

otupování napětí. Zabránili pravděpodobně ničivému atomovému konfliktu, 

v očích Zenkla, nesoucího v sobě trauma Mnichova, znovu osudově selhali.  

  

 Kdyby Petr Zenkl po celý život zůstal komunálním politikem, nezapsal by 

se výrazně do české historie. Vzpomínka na něj by setrvala v městských 

věstnících, zápisech ze schůzí, seznamech dárců pomoci chudým a v 



 199 

korespondenci vděčných lidí, kterým by jako sociální pracovník, zastupitel či 

starosta pomohl s jejich malými, každodenními strastmi. Jenže Zenkl oblékl 

státnický kabát. Do jednoho rukávu vklouzl opatrně sám, do druhého mu pomohla 

neklidná domácí politická scéna, límec ohrnul celoevropský vývoj po druhé 

světové válce.   

 Zřejmě ještě uplyne nějaký čas do plného pochopení a docenění významu 

této osobnosti a zařazení na stránky učebnic dějepisu, kam patří. Úkol je to 

obzvláště pro mladé historiky a politology, nepoznamenané minulostí, schopné 

nezaujatě nahlížet na historii první republiky, komunistického Československa i 

třetího exilu. Sám autor za pět let doktorského studia představil Zenklovu 

osobnost v řadě odborných i populárně naučných článků a na dvou mezinárodních 

konferencích.509 Ve zkoumání činnosti Petra Zenkla v širších souvislostech bude 

pokračovat i nadále, neb již během tvorby disertační práce se v zahraničních 

archivech podařilo nalézt dosud málo probádané fondy československých 

exulantů a exilových organizací, s nimiž měl tento muž co dočinění.  

 Život Petra Zenkla v mnohém kopíroval vývoj Československa v klidu 

neoplývajícím 20. století. Objektivní zhodnocení Zenklova významu nechť nám 

napomůže vyrovnat se s vlastní minulostí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
509 Od svobody k nesvobodě 1945-1956, pořádaná Vojenským historickým ústavem ve dnech 18.-19.10. 2010, 
East-Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations, pořádaná Historickým ústavem 
Univerzity Gdańsk ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2012. 
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