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1. Úvod
          Tématem bakalářské práce „Navždy emigranty? Příběhy Čechů, kteří odešli před rokem 1989  

do Západního Německa a žijí tam dodnes,“ jsou životní příběhy pěti rodilých Čechů, kteří, jak je z 

názvu práce patrné, odešli před rokem 1989 z Československa, aby hledali a nalezli nový domov za 

železnou oponou v bývalém Západním Německu,1 přičemž do České republiky se dodnes natrvalo 

nevrátili. Fenomén emigrace2 z Československa před rokem 1989 na Západ3 je v českém prostředí 

neustále připomínaný – je častým hlavním či vedlejším tématem filmové a televizní tvorby (např. 

Hřebejkův  film  Pelíšky,  dokumentární  cyklus  Příběhy  železné  opony  a  další)  a  literatury 

(Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí či Vieweghova Báječná léta pod psa). Značné pozornosti se 

dostává také některým světoznámým emigrantům českého původu (např. Miloš Forman, Madeleine 

Albrightová,  Martina  Navrátilová,  Milan  Kundera  a  Jan  Hammer).  Tato  práce  vychází  z 

přesvědčení, že osudy českých minorit žijících mezi lety 1948-1989 na Západě jsou důležitou a 

přitom stále nedostatečně probádanou oblastí studia soudobých dějin. Nesmírnou výhodou tohoto 

studia je, že se stále můžeme opřít o přímá svědectví samotných emigrantů. Autor by rád přispěl k 

uchování pamětí emigrantů českého původu, kteří opustili Československo v době před rokem 1989 

a ještě na jaře roku 2012 žili v německých městech Frankfurt nad Mohanem, Mohuč či Wiesbaden v 

Rýnsko-mohanské oblasti.4 

Vzhledem ke skutečnosti, že se tito emigranti ani dvaadvacet let od pádu železné opony zpět 

do Česka nevrátili, patrně pro to mají své důvody. Cítí se po několika desetiletích v Německu spíše 

jako Němci než Češi? Jsou v tamní společnosti již zcela asimilováni a ztratili současně kontakty s 

lidmi v Česku?5 Hledí na českou společnost s despektem? Zůstávají v Německu lákáni tamními 
1    V českém prostředí byla zkratka NSR (Německá spolková republika) používaná zejména pro označení Západního 
Německa, které přestalo existovat v roce 1990 po sjednocení s NDR (Německá demokratická republika). Pro označení 
současného sjednoceného Německa se v textech nejčastěji setkáváme se zkratkou SRN (Spolková republika Německo),  
někdy ale také s NSR. V německých textech zkratka  „die BRD“ („die Bundesrepublik Deutschland“) označuje jak 
Západní Německo 1949-1990, tak i sjednocené Německo po roce 1990.  Narátoři ve svých výpovědích často termínem 
„Německo“ označují nejen sjednocenou zemi, ale také Západní Německo (z kontextu je tak vždy zřejmé), pozn. autora
2    „Emigrace  (z lat. emigrare = stěhovat se, vystěhovat se) – přestěhování (dobrovolné i nucené) do jiného místa,  
trvale nebo dočasně. Termín emigrace označuje skupinu emigrujících a většinou se používá pro tzv. politickou emigraci  
(dobrovolnou či nedobrovolnou). (...) Českým ekvivalentem pojmu emigrace je vystěhovalectví. V české literatuře se  
oba pojmy používají jak v souvislosti se zahraničním cestováním, tak pro libovolný jiný typ odstěhování se z místa  
bydliště,  běžnější  je však pojetí  emigrace jako vystěhování se do jiného státu.“  FIALOVÁ Ludmila,  Emigrace. In: 
MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ, Alena ed., Velký sociologický slovník, Praha: Vydavatelství 
Karolinum, 1996, s. 255
3  „Západem“ je myšlen prostor západně od železné opony. V evropském prostředí se jednalo o státy, které nespadaly 
do sovětské sféry vlivu, pozn. autora  
4    Rýnsko-mohanská oblast (něm. „Rhein-Main-Gebiet“) je název metropolitního regionu, který se nachází v širokém 
okolí města Frankfurt nad Mohanem. Většina tohoto prostoru se nachází v jižní části spolkové země Hesensko, menší 
části ve spolkových zemí Porýní-Falcko (na východě) a Bavorsko (na západě), pozn. autora 
5     Asimilace je „situace, kdy většinová společnost vstřebá (nebo pohltí) menšinu a ta převezme hodnoty a normy  
dominantní kultury.“ GIDDENS Anthony, Sociologie. Z angl. originálu Sociology přeložil Jan JEŘÁB. Příbram: PB 
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ekonomickými výhodami?  Nebo v Německu zůstávají  jen kvůli  svým známým a již  dospělým 

dětem, které třeba ani neumějí česky? Výzkumná otázka práce je aktuální: práce si klade za cíl 

zjistit,  proč se pětice emigrantů dodnes do České republiky nevrátila.  Jelikož se jedná o velice 

komplexní  problém,  je  vhodné  pokusit  se  nejprve  najít  odpověď  na  otázku,  z  jakých  důvodů 

jednotliví emigranti odešli před rokem 1989 do Západního Německa.

Z respektu k těmto emigrantům jako osobnostem s mimořádnými životními zkušenostmi , je 

tato práce koncipována tak, aby byl každý životní příběh představen samostatně a v rámci práce 

dostatečně obsáhle. Práce sleduje dva hlavní cíle. Prvním je snaha o zachycení názorů, postojů a 

vzpomínek ze života vybraných emigrantů z Rýnsko-mohanské oblasti, druhým je výzkum, jenž 

usiluje o odkrytí důvodů setrvání v Německu namísto reemigrace do České republiky.6 Ambicí této 

práce je stát se zajímavým doplňkem k současnému historickému studiu o životě českých emigrantů 

v letech 1948-1989 v Západním Německu.

Tato práce je strukturovaná následujícím způsobem: nejprve se seznámíme s výzkumem po 

teoretické a metodologické stránce. Přiblížíme si obor orální historie, použité metody sběru dat a 

také průběh samotného výzkumu. V následující kapitole se budeme věnovat problematice emigrace 

z Československa na Západ mezi lety 1948-1989 a imigrace do Západního Německa 1949-1990. 

Poté si konečně představíme životní příběhy pěti rodilých Čechů žijících více jak tři desetiletí v 

Německu, přičemž následně tyto příběhy souhrnně interpretujeme v samostatné kapitole. Nakonec 

se pokusíme zodpovědět otázku, proč se tito emigranti dodnes nevrátili do své rodné země.

Tisk, 1999. s. 555
6     O reemigraci se hovoří v případě návratu emigranta zpět na místo, na kterém dlouhodobě pobýval před svou 
emigrací. FIALOVÁ Ludmila, Emigrace. In: MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ, Alena ed.,  
Velký sociologický slovník, Praha: Vydavatelství Karolinum, 1996, s. 255
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2. Teoretická a metodologická část

2.1. Teoretické zakotvení práce 
Tato práce je kvalitativním interdisciplinárním společenskovědním výzkumem založeným na 

sběru a interpretaci dat získaných převážně prostřednictvím biografických narativních rozhovorů s 

vybranými  narátory.  Disciplinárně  ji  lze  zařadit  pod  orální  historii,  obor,  který  byl  v  českém 

prostředí  doposud  nejpodrobněji  představen  Miroslavem  Vaňkem  a  jeho  kolektivem.  Rostoucí 

význam orální historie v českém prostředí potvrzuje nejen celá řada vědecký prací a populárních 

publikací, které v posledních letech v rámci oboru vznikly, ale také skutečnost, že se Pracoviště 

orální  historie  -  soudobých  dějin  stalo  roku  2008  samostatným magisterským oborem Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy.

Ačkoliv se „práce s pamětníky“ v české historiografii začala objevovat již v šedesátých let 

minulého století,7 samotná orální historie se zde mohla začít rozvíjet až v demokratickém prostředí 

po roce 1989.8 Nejjednodušeji by se dala charakterizovat jako obraz (lidské) minulosti popsaný 

slovy.9 Orální  historie  díky  kvalitativní  povaze  svého  výzkum,  přistupuje  k  narátorovi  jako  k 

svébytnému individuu - jeho vyprávění zachycuje prožitky a individuální pocity, které jsou natolik 

unikátní,  že  je  lze  stěží  zobecnit  či  kvantifikovat.  Orální  historie se  dále  „snaží  'dávat  slovo'  

opomíjeným (tzv. bezdějinným) vrstvám společnosti a více reflektuje tzv. malé dějiny, individuální  

prožitky,  dějiny 'psané zdola'“.10 Jinak řečeno, v rámci rekonstrukce doby minulé se nesoustředí 

výhradně na zaznamenávání a interpretaci vzpomínek historicky významných osobností, ale čerpá 

také z vyprávění obyčejných lidí.11

Jde o jakousi sondu do života emigrantů, jež zachycuje především takové momenty, kterým 

sami  narátoři  připisují  největší  význam,  a  o  kterých  jsou  současně  ochotni  hovořit.  Není  v 

možnostech této práce vytvořit celistvý pravdivý obraz narátorova života nebo české menšiny v 

dané  části  Německa.  Pozornost  je  zde  spíše  věnovaná  každodennímu  životu  emigrantů, 

vyobrazeného  subjektivním  vyprávěním  s  odstupem  několika  desetiletí.  Charakter  výzkumné 

7     VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel a PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2007, s. 55
8     Tamtéž
9     Tamtéž, s. 11
10    Tamtéž, s. 16
11    Jako příklad orálně-historické práce čerpajcí ze vzpomínek historicky významných osobností, můžeme uvést 
publikaci Květy Jechové: Lidé Charty 77 (JECHOVÁ, Květa, Lidé Charty 77, Zpráva o biografickém výzkumu, Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 2004, ISBN 80-7285-033-4). Třísvazková publikace „Obyčejní lidé,“ kterou vyrobil 
tým pod vedeném Miroslava Vaňka, je naopak ryzím příkladem orálně historického výzkumu, který dává slovo oněm 
opomíjeným „bezdějinným“ vrstvám společnosti. (VANĚK Miroslav et. al, Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv.  
mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence, Praha: Academia, 2009, ISBN 978-
80-200-1791-8), pozn. autora

3



metody není  vhodný pro  sběr  historických faktů,  které  lze  ostatně  snadno dohledat  v  odborné 

literatuře. Emigraci z Československa na Západ mezi lety 1948-1989 a struktuře československého 

exilu  byla  věnována  již  celá  řada  odborných  prací.  Souhrnný  historický  přehled  emigrace  z 

Československa na Západ 1948-1989 a imigrace do Západního Německa 1949-1990 je uveden v 

následující samostatné kapitole. 

Pomocným krokem na cestě k zodpovězení výzkumné otázky práce (proč se tito emigranti 

dodnes  nevrátili  do Česka?)  je  rekonstrukce převládajících důvodů, které  motivovaly jednotlivé 

narátory  k  emigraci  na  Západ.  Vystačíme  si  přitom  se  základní  kategorizací  emigrace  z:  1) 

politických, 2) ekonomických, 3) osobních a jiných důvodů.12 Pro účel této práce autor definoval tyto 

důvody následovně: Pokud byl narátor během svého života v Československu vystaven perzekuci 

(nebo se perzekuce obával) kvůli svému (třídnímu) původu, politickému, náboženskému, a jinému 

přesvědčení, případně se v Československu nemohl realizovat ve své umělecké,  vědecké,  a jiné 

činnosti,  a na Západ odešel především z touhy po svobodě, lze v případě emigrace konstatovat 

důvody  politické.  Tyto  důvody  lze  v  zásadě  připsat  celé  emigraci  bezprostředně  po  nástupu 

komunistického režimu v roce 194813 či ve větší míře také emigraci v letech 1968-1969 následkem 

okupace Československa v obavách z celospolečenské změny ve smyslu návratu poměrů do období 

po  roce  1948.14 Za ekonomické důvody k  odchodu  na  Západ  považujeme  emigraci  pramenící 

především z nespokojeností se životním standardem v Československu a touhy po životě ve větším 

blahobytu na Západě. Tento fenomén vystihuje především emigraci v sedmdesátých a osmdesátých 

letech.15 Konečně  emigraci  z  osobních  a  jiných  důvodů konstatujeme  v  případě,  kdy  narátor 

neemigroval  ani  z  ekonomických,  ani  politických  důvodů.  Toto  se  týká  především  dětí,  které 

emigrovaly spolu se svými rodiči či osob, které na Západ odešly především kvůli udržení rodinné 

pospolitosti či jiným osobním důvodům. 

Narátoři nebyli během rozhovoru přímo vyzváni k určení jednoho ze tří zmíněných důvodu 

emigrace. Autor se inspiroval kvantitativním výzkumem Oty Ulče, který konstatoval, že emigranti z 

12    Rozdělení důvodů emigrace na polické a ekonomické odkazuje na výzkum Oty Ulče, který je uveden v části 2.6. 
Hodnocení kvality výzkumu. Pro účely této práce autor toto rozdělení rozšířil o kategorii osobních a jiných důvodů,  
pozn. autora
13    Tigrid tvrdí, že všichni emigranti poúnorového období mají právo nazývat se „československou demokratickou  
emigrací,“ která se vznikla v logickém důsledku selhání spolupráce nekomunistických stran s komunisty. TIGRID, 
Pavel. Politická emigrace v atomovém věku, Praha: Edice Prostor, 1990, s. 56
14    Např. Fialová ve svém příspěvku k pojmu „emigrace“ ve Velkém sociologickém slovníku uvádí: „Celkově 
Československo zažilo 3 vlny polit. motivované emigrace: po r. 1938, 1948 a 1968.“ FIALOVÁ Ludmila, Emigrace. In: 
MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ, Alena ed., Velký sociologický slovník, Praha: Vydavatelství 
Karolinum, 1996, s. 256
15    Paukertová označuje důvody emigrace v 70. a v 80. letech za smíšené (tedy jako kombinaci politických a 
ekonomických důvodů). PAUKERTOVÁ, Libuše, Několik základních údajů o odchodu z Československa, 1948-1991. 
In: HRUBÝ, Karel a BROUČEK, Stanislav, eds. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Nakladatelství 
Karolinum, 2000, s. 25
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Československa mají silnou tendenci hodnotit svoji emigraci jako politickou, ačkoliv toto tvrzení 

nemají čím podložit.16 Autor se proto sám pokusil na základě výpovědí zařadit každého narátora do 

jedné z těchto tří kategorií. Interpretace důvodů k emigraci, vztahu k rodné zemi a možných příčin 

setrvání  v  Německu  jsou  uvedena  v  části  Závěrem k  narátorovi  u  každého  životního  příběhu. 

Souhrnná interpretace všech životních příběhů se nachází ve výsledcích výzkumu. V závěru práce 

jsou představeny důvody, kvůli kterým narátoři setrvávají v Západním Německu. 

2.3. Výzkumná strategie
Před zahájením samotného výzkumu bylo nutné seznámit s dosavadními poznatky týkající se 

tématu práce, tedy s emigrací z Československa na Západ před rokem 1989 a přistěhovalectvím do 

Západního Německa mezi lety 1949-1990. Po nalezení a vybrání vhodného výzkumného vzorku 

následovaly samotné rozhovory. Bezprostředně po ukončení každého rozhovoru byl sepsán protokol 

s detailními poznámkami ohledně situace rozhovoru, který byl později využit v přípravě každého 

životního příběhu. Poté byl vyhotoven kompletní přepis rozhovoru, který byl následně využit jako 

pramen  při  sepisování  životních  příběhů.  Snahou  autora  bylo  maximálně  využít  autentických, 

pokud možno nijak neupravených,  výpovědí  narátorů.17 Při  žádném z rozhovorů nebyl  dodržen 

chronologický postup vyprávění.  Z  tohoto důvodu bylo  třeba výpovědi  sestavit  do tématicky a 

časově návazných okruhů. Výpovědi byly doplněny o autorovy texty, jejichž funkcí bylo usnadnit 

čtenáři  orientaci  v probírané tématice.  Tyto texty současně shrnovaly jiné narátorovy výpovědi, 

které nebyly přímo citovány.18 

Samotné  životní  příběhy byly ve  většině  případů  rozděleny do tří  částí.19 Pracovní  verze 

těchto příběhů byly následně nabídnuty narátorům k autorizaci, během které mohli autora upozornit 

na  faktografické  chyby,  např.  nesprávné  hláskování  názvů  a  jmen  či  nesprávné  osobní  údaje. 

Nakonec došlo k souhrnné interpretaci všech životních příběhů a nalezení odpovědi na otázku, proč 

tato pětice Čechů žije v Německu.

2.4. Technika sběru dat
Sběr dat probíhal formou nestandardizovaných20 rozhovorů mezi narátorem a autorem práce, 

16    Výzkum Petra Ulče je podrobně popsán v části 2.6. Hodnocení kvality výzkumu, pozn. autora
17    Pro srozumitelnost byla v citacích odstraněna některá mnohokrát se opakující pomocná slova, typická pro mluvený 
projev (např. „prostě,“ „jako“ apod.). Pokud to autor shledal za nutné, změněn byl také slovosled, pozn. autora
18    Citovány nebyly především příliš komplikované a obsahově nepřehledné výpovědi narátorů, pozn. autora
19    Do částí Život v Československu, Emigrace a život v Západním Německu, přičemž ve dvou případech (Vajnorský, 
Rösch) byly doplněny o další tématické okruhy, pozn. autora
20    Nestandardizované rozhovory jsou typickým nástrojem kvalitativního sociálního výzkumu. Charakteristický pro něj 
je „princip otevřenosti.“ Na rozdíl od standardizovaného rozhovoru se tazatel neomezuje pouze na předem daným 
seznamem otázek – své otázky ze seznamu volí nebo přímo formuluje v závislosti na výpovědích dotazovaném. 
Struktura rozhovoru není předem daná, vymezen bývá pouze tématický rámec rozhovoru.  ROSENTHAL, Gabriele, 
Interpretative Sozialforschung. Bonn: VG Bild-Kunst, 2005, s. 13

5



ze kterých byly pořízeny zvukové záznamy o průměrné délce asi 100 minut na rozhovor. Zvolený 

postup vedení rozhovoru kombinoval metody sběru dat orální historie podle Vaňka, tedy interview a 

životopisné  vyprávění,21 s  narativním  interview  podle  Rosenthal.22 Původním  záměrem  bylo 

uskutečnit s každým narátorem dva rozhovory, nejlépe pak v intervalu jednoho měsíce tak, jak je to 

v orálně historických výzkumech běžné.23 Ke dvěma a více osobním setkáním došlo nakonec pouze 

ve dvou případech z pěti (Rösch a Vajnorský) v důsledku nepředvídatelných událostí, které druhé 

setkání znemožnily (nemoc či několikaměsíční pobyt mimo domov či přerušení kontaktu ze strany 

narátora). Díky zvolené strategii nicméně i jediné setkání postačilo k získání potřebného materiálu. 

Druhé  setkání,  které  mělo  v  tomto  výzkumu  funkci  spíše  korekční  a  doplňovací,  bylo  možné 

alespoň částečně nahradit telefonickou a písemnou komunikací. Pouze s Neumannovou došlo jen k 

jednomu setkání. Další komunikace byla ze strany narátora odmítnuta.

Každému narátorovi byl nejdříve představen průběh, úskalí a cíle výzkumu, přičemž autor 

práce se od začátku snažil vytvořit uvolněnou a spíše neformální atmosféru. Stejně důležité bylo i  

vytvoření vzájemného pocitu důvěry. Rozhovor probíhal ve třech fázích. Na začátku první fáze byla 

pamětníkům položena otevřená otázka:  „Jak vzpomínáte na své dětství?“ na kterou narátoři dle 

předchozí  dohody odpovídali  vyprávěním svého životního příběhu od dětství  až po současnost. 

Chronologický postup vyprávění jim byl spíše doporučován, vyžadován ale nebyl. V hlavní fázi 

rozhovoru,  de facto vlastní prezentaci, dostal  každý narátor libovolný prostor hovořit  způsobem 

sobě vlastním o  významných událostech  svého dosavadního života.  Jelikož  narátoři  znali  téma 

výzkumu, přirozeně se ve větší míře orientovali na události bezprostředně související s emigrací na 

Západ. Autor se v této fázi snažil motivovat narátory v jejich vyprávění,  do proudu vzpomínek 

nicméně zasahoval v co nejmenší míře. Do monologu bylo třeba vstoupit ve chvíli,  kdy narátor 

příliš  dlouho  hovořil  o  tématech,  která  s  jeho  životem či  emigrací  nijak  nesouvisela.24 Během 

úvodního vyprávění si autor zapisoval poznámky, které využil v druhé části rozhovoru. V této fázi 

pokládal  autor  otázky  k  vybraným  tématům  z  předchozího  vyprávění,  která  vyžadovala  další 

vysvětlení  či  doplnění  o podrobnější  informace.  Ve třetí  fázi  rozhovoru přišla  konečně na řadu 

doposud  nezmíněná  témata  představující  neopominutelnou  část  výzkumu.  (viz. 2.4.2.  Základní 

otázky k životním příběhům emigrantů). 

21   VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel a PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2007, s. 75
22    ROSENTHAL, Gabriele, Interpretative Sozialforschung. Bonn: VG Bild-Kunst, 2005. s. 137-152. 
23    VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel a PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2007, s. 101
24    „Přerušit by měl tazatel narátora tehdy, když nevybočí jen z právě probíraného okruhu, ale z celé tematiky  
rozhovoru. Pak je na místě, aby tazel do vyprávění nenásilně vstoupil.“ VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel a 
PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 103
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2.4.1. Základní struktura modelového rozhovoru:25 
1.fáze – výzva k vyprávění („Jak vzpomínáte na Vaše dětství?“), po které následovala hlavní část 

rozhovoru, tedy vlastní životní příběh

2.fáze – kladení doplňovacích otázek, kterým dalo za vznik předchozí vyprávění

3.fáze – kladení otázek na do té doby nezmíněná, avšak pro účely výzkumu neopominutelná témata

2.4.2. Základní otázky k životním příběhům emigrantů

− Kdy jste poprvé začal/a uvažovat o emigraci?

− Co vás motivovalo k odchodu na Západ?

− Jaké jste měl/a očekávání od života na Západě?

− Kdo věděl o vaší plánované emigraci? 

− Jaké byly vaše přípravy na emigrací? 

− Jak probíhala samotná emigrace?

− Co následovalo bezprostředně poté, co jste se ocitl/a na Západě?

− Co bylo zdrojem Vašich finančních prostředků?

− Jak na vaši emigraci reagovali vaši příbuzní a známí v Československu? 

− Cítil/a jste někdy, že jste v nové zemi handicapován vaším československým původem?

− Existovalo poblíž vašeho bydliště nějaké sdružení, kde se scházeli čeští emigranti? 

− Tvořili okruh vašich nových přátel spíše Němci, Češi či jiní cizinci a jak je tomu dnes?  

− Viděl/a jste zpětně na životě v Československu nějaká pozitiva?

− Jak se vyvíjel Váš právní status během vaše setrvání v Západním Německu?  

− Zůstával/a jste s lidmi v Československu v kontaktu? Jakým způsobem probíhala kontakty?  

− Kdy jste se poprvé po emigraci znovu přijel/a podívat do Československa? Jaké to bylo?

− Jaké je vaše současné občanství? 

− Cítíte se více jako Čech nebo jako Němec? 

− Proč jste se dodnes nevrátil/a do své rodné země?

2.5. Výběr vzorku, prostředí výzkumu
Češi žijící v Německu, kteří emigrovali na Západ na konci šedesátých let či dříve, tvoří s 

postupujícím časem čím dál  tím méně početnou skupinu osob.  Důvodem není  jen s  rostoucím 

věkem  zvyšující  se  úmrtnost  cílové  skupiny,  ale  i  fakt,  že  někteří  z  emigrantů  opouštějí  své 

25     Tato struktura rozhovoru vychází z konceptu narativního interview tak, jak jej navrhuje Gabriele Rosenthal. Podle 
autorky nabízí narativní interview dotazovanému největší možný prostor pro prezentování svých zkušeností způsobem 
sobě vlastním, stejně tak jako pro rozvíjení vlastní perspektivy k diskutovaným tématům. ROSENTHAL, Gabriele, 
Interpretative Sozialforschung. Bonn: VG Bild-Kunst, 2005, s. 137
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německé domovy, aby se v poslední fázi života vrátili do rodné země.26 Šance setkat se v Německu 

s českým emigrantem, který odešel na Západ v šedesátých letech a dříve, je tak rok od roku menší.

Hledání českých emigrantů za účelem tohoto výzkumu začalo v prosinci 2010 u příležitosti 

otevření  České  školy  ve  Frankfurtu  nad  Mohanem.  Tato  událost  se  zdála  být  mimořádnou 

příležitostí k setkání se s širokou skupinou Čechů žijících v této části Německa. Autor práce při ni 

zastihl pouze jediného emigranta z období před r. 1989. Byla jím Eva Rösch, která tehdy přislíbila 

budoucí  spolupráci  na  výzkumu  a  později  autorovi  poskytla  kontakt  na  dalšího  emigranta 

(Vajnorský).  Třetí  kontakt  získal  autor na doporučení svého otce,  který se s jistým emigrantem 

(Krupkou) setkal v obchodě v centru Prahy. Také on později autorovi zprostředkoval kontakt na 

jiného  rodilého  Čecha,  jeho  souseda  z  Mohuče  (Bělovský).  Poslední  osoba  podílející  se  na 

výzkumu si nepřála uvést své pravé jméno a další osobní údaje. Z tohoto důvodu vystupuje v rámci 

této práce pouze pod jménem Neumannová,  stejně tak nemohou být  uvedeny ani  okolnosti,  za 

kterých autor tento kontakt získal. 

V rámci příprav na tuto práci shromáždil autor třináct kontaktů a uskutečnil osm rozhovorů. 

Pro účely tohoto výzkumu se ukázalo být použitelných pouze pět rozhovorů.27 Pětice narátorů se 

odlišovala pohlavím (zastoupení mužů a žen bylo tři ku dvěma), věkem (nejstaršímu narátorovi 

bylo v roce 2012 79 let, nejmladšímu 61 let), nejvyšším dosaženým vzděláním (tři vysokoškolské 

diplomy,  jedna maturita a jeden výuční list)  a především datem emigrace (1964, 1968, dvakrát 

1970, 1981). Každý narátor musel splňovat následující podmínky: český původ, trvalé bydliště v 

Západním Německu před listopadem 1989, současné trvalé bydliště v Německu, dostatečná fyzická 

i psychická zdravotní způsobilost, ochota pamětníka sejít se a vyprávět svůj životní příběh.

Místo  konání  rozhovoru  přenechával  autor  práce  na  samotných  narátorech.  Jedinou 

podmínkou  bylo  klidné  prostředí,  které  nerušilo  narátora  ani  autora  práce  během  uskutečnění 

rozhovoru a současně umožňovalo nahrání kvalitního zvukového záznamu. Ke dvěma rozhovorům 

došlo  na  pracovišti  narátora  (Rösch a  Vajnorský),  zbylé  tři  rozhovory byly provedeny v jejich 

domovech. 

2.6. Hodnocení kvality výzkumu
Orálně historické prameny dodnes čelí kritice např. ze strany konzervativních historiografů, 

kteří jim vytýkají jejich nespolehlivost pramenící ze subjektivity každé lidské vzpomínky. Odpůrci 

orální historie poukazují na možnosti lidské paměti jsou omezené a vzpomínky na některé události 

26    O této problematice hovořila např. Eva Rösch, která se dlouhodobě angažuje v organizacích sdružujících české 
emigranty v Německu, pozn. autora
27    Jeden audio záznam byl z technických důvodů nepoužitelný, zbylé dva rozhovory faktograficky neúplné, pozn. 
autora
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jsou časem ztraceny.28 Jiné události naopak v paměti přetrvají, ovšem v pozměněné podobě kvůli 

jejich překrytí či dokonce splynutí s novějšími událostmi.  „Prakticky všichni lidé jsou subjektivně  

přesvědčeni  o  tom,  že  se  jim  okolnosti  provázející  některé  významné  události  vryly  do  paměti  

naprosto přesně. Výsledky výzkumů však nasvědčují tomu, že tomu tak není.“29 Vaněk podotýká, že 

orálně historický pramen sám o sobě „k co objektivnějšímu obrazu minulosti“ nestačí.30 Teprve jeho 

kombinace  například  s  výsledky archivního  výzkumu tvoří  předpoklad  pro  pravdivé  historické 

poznání. Tento výzkum nicméně o vytvoření objektivního obrazu minulosti neusiluje, proto může 

čerpat pouze z orálních pramenů.  

       Přesto je třeba brát na vědomí,  že emigranti,  kteří byli ochotni a schopni poskytnout po 

několika desetiletích života v Německu rozhovor,  tvoří  sami o sobě specifickou skupinu.  Autor 

výzkumu by jen  stěží  mohl  provést  rozhovor  s  lidmi,  jejichž  vzpomínky na  minulost  jsou  tak 

negativní, že na ně nechtějí vůbec vzpomínat. Dále také vyvstává otázka limitů lidské paměti. Tyto 

fakt nutně zkresluje výsledky každého orálně-historického výzkumu. V rámci hodnocení výsledků 

výzkumu je třeba také zvážit, za jakých podmínek samotné rozhovory vznikaly. Jednotliví emigranti 

byli  konfrontováni  s  mladým  studentem  z  jejich  rodné  země,  jemuž  svá  vyprávění  určitým 

způsobem přizpůsobovali. Výpovědi narátorů by mohly do značné míry záviset na povaze tazatele. 

Například na otázku, zda-li se dotazovaný cítí více Němcem nežli Čechem, by dotazovaný mohl v 

extrémních případech odpovídat odlišně v závislosti na národnost tazatele. Stejně tak i jazyk, ve 

kterém interview probíhá, by mohl do jisté mírypředurčovat povahu odpovědí. 

V polovině  osmdesátých  let  se  Ota  Ulč  snažil  v  rámci  svého  kvantitativního  výzkumu 

zjistit, jak svoji emigraci vnímají emigranti samotní. Výzkum byl proveden dotazníkovou metodou 

se  120  emigranty  v  šesti  zemích  světa  (mj.  v  Západním  Německu).  Emigranti  měli  za  úkol 

ohodnotit  dvanáct  různým důvodů k  emigraci  z  uvedené nabídky,  a  to  podle  jejich  důležitosti 

(nejméně 1 – 10 maximum). Nejvyšší ohodnocení připadlo faktorům „politika jako taková, nutnost  

klanět se a naslouchat mocným primitivům“ a  „pomyšlení, že by naše děti musely žít v takovém  

systému.“ Jak po letech vzpomínal Ulč, „tento nejnápadnější motiv,“ tedy že by děti musely žít v 

takovém systému, „zdůrazňovaly i bezdětné manželské páry a svobodní jedinci. Někteří podtrhli  

ono maximum '10' jednou, dvakrát, připojili vykřičníky nebo pro zdůraznění přidali další nuly.“  

Další  zajímavostí  je,  že  78  %  respondentů  hodnotilo  svoji  životní  úroveň  v  Československu 

„průměrně“ či „nadprůměrně“.  Klíčová otázka výzkumu se týkala hlavní motivace k odchodu na 

Západ. Emigranti měli sami označit jeden z těchto důvodů, kvůli kterému odešli na Západ:  „1.  
28    PERLIS, Vivian, VAN CLEVE, Libby. Composers' Voices from Ives to Ellington: An Oral History of American  
Music, 506 s., New Haven: Yale University Press, 2005. s. XX
29    PLHÁKOVÁ Alena, Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007, s. 207
30    VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel a PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2007, s. 17

9



výlučně  ekonomický,  2.  převážně  ekonomický  3.  částečně  ekonomický  4.  převážně  politický  5.  

výlučně politický.“ Ulč nakonec došel k poněkud rozpačitým závěrům. „K výlučně ekonomickému 

se nehlásil ani jeden dotázaný. Kdyby se mělo věřit tvrzení respondentů, téměř tři čtvrtiny volily exil  

z převážně či výlučně politických důvodů. Tak tvrdili i jedinci, kteří dále v dotazníku přiznali svůj  

naprostý nezájem o všechno politické. Údajní disidenti třeba neměli ponětí o existenci Charty 77.  

Očividně je přivádělo do rozpaků přiznat se k naprosté racionální ambici jít za lepším, mít život  

příjemnější a bohatší.“31  Ulčův závěr dokazuje, že čeští emigranti popisující své důvody k emigraci 

mají jisté tendenční sklony. V rámci tohoto výzkumu můžeme rovněž očekávat, že spíše málokdo 

bude popisovat svoji životní úroveň v Československu jako podprůměrnou, přičemž pravděpodobně 

nikdo nepřizná, že ze země odešel výlučně z ekonomických důvodů.32 

2.7. Etické otázky společenskovědního výzkumu
 Jak je v orálně-historických výzkumech pravidlem, každý narátor byl předem informován o 

všech  podrobnostech,  které  výzkum provázejí,  především pak  o  způsobu  zpracování  životního 

příběhu i  o  možnostech  uchování  zvukového záznamu rozhovoru  v  archivu autora  práce,  resp. 

výzkumného ústavu (FHS-UK). Bylo třeba respektovat jakékoli narátorovy výhrady a chovat se k 

němu s úctou. Dodržování zásad slušného chování bylo samozřejmostí. Narátor je ostatně dárcem 

vzpomínek, nikoliv vyslýchaným nešťastníkem. 

Povinností řešitele bylo dodržet zásady zpracování osobních údajů.  „Z hlediska legislativy  

se  orální  historie  považuje  za problematickou a to  především kvůli  zpracování  tzv.  osobních a  

citlivých údajů.“33 Každý narátor se mohl sám rozhodnout,  zda chce zůstat  v anonymitě či  zda 

souhlasí s uveřejněním svého skutečného jména. Čtyři narátoři s uveřejněním osobních údajů pro 

účely  této  práce  písemně  souhlasili  (Krupka,  Bělovský,  Rösch  a  Vajnorský).  Jediný  narátor 

(Neumannová) souhlas k uveřejnění svých dat neposkytl, proto muselo být pravé jméno narátora, 

stejně jako další směrodatné údaje, změněno.

31    ULČ, Ota. Profil a motivy uprchlíků poslední komunistické vlny. In: HRUBÝ, Karel a BROUČEK, Stanislav, eds. 
Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 34
32  Tamtéž 
33  VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel a PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2007, s. 155 
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3. Historický přehled

3.1 Emigrace z Československa 1948-1989
      K  emigraci  z  Československa  na  Západ  docházelo  v  různé  míře  po  celou  dobu  vlády 

komunistické strany. Nejjednodušeji lze toto více jak čtyřicetileté období rozdělit do dvou téměř 

stejně dlouhých částí, na emigraci před a po 21. srpnu 1968. K první výrazné vlně emigrace došlo 

bezprostředně po komunistickém převzetí moci v roce 1948, k druhé počínaje zmíněným datem. 

Většina badatelů se shoduje v tom, že k odchodům z republiky na Západ docházelo především z 

politických  důvodů,  přičemž  v  posledních  dvou  desetiletích  konstatují  zvýšený  podíl  emigrace 

motivované  ekonomickými  důvody.34 Paukertová  uvádí,  že  o  politické  emigraci lze  zcela  jistě 

hovořit  v  období  1948-1969,  zatímco  emigraci  mezi  lety  1970-1989  označuje  za  smíšenou 

(zapříčiněnou politickými i ekonomickými důvody).35 Toto rozdělení se zdá být sice zjednodušující 

nicméně těžko zpochybnitelné.36  

Brzy poté, co v únoru 1948 převzali komunisté moc nad Československem, začala na jeho 

hranicích s Rakouskem a Západním Německem vyrůstat železná opona, jejímž cílem bylo zamezit 

obyvatelům Československa v nedovolenému opuštění republiky. To bylo podle  Prokopa Tomka 

trestným činem politické povahy, kdy „pachatel podle bezpečnostního a justičního aparátu nejen  

že přestupoval zákon, ale dával se odchodem do zahraničí i do služeb nepřítele“.37 Kdo tento zákon 

porušil a pronikl na Západ, musel v případě návratu do Československa počítat s trestem odnětí 

svobody na dobu jednoho až pěti let.38 Ještě předtím, než se stalo ochranné hraniční pásmo plně 

funkčním, podařilo se deseti tisícům obyvatel Československa ilegálně opustit zemi. Podle Sládečka 

odešlo ze země mezi lety 1948 a 1967 zhruba šedesát tisíc Čechů a Slováků, přičemž většině z nich 

se  odchod  podařil  už  v  prvních  třech  letech  po  únoru  1948.39 Podle  oficiálních  údajů  ze 

sedmdesátých let opustilo ilegálně republiku mezi lety 1948-1951 více jak pětadvacet tisíc obyvatel, 

což zhruba odpovídá emigraci třiadvaceti  lidí denně.40 Emigranti poúnorového období nejčastěji 

34    PAUKERTOVÁ, Libuše, Několik základních údajů o odchodu z Československa, 1948-1991. In: HRUBÝ, Karel a 
BROUČEK, Stanislav, eds. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 
25
35    Tamtéž
36   NEŠPOR, Zdeněk R., Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002, s. 50
37    TOMEK, Prokop. Emigrace. In: Totalita [online] 
38    ČESKOSLOVENSKO. Zákon č. 231 ze dne 6. října 1948 na ochranu lidově demokratické republiky. In: 
GABAUER, František, KAPLAN, Karel, KOUDELA, František a VYHNÁLEK, Rudolf: Soudní perzekuce politické  
povahy v Československu 1948-1989 (statistický přehled). Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1993, s. 112
39   SLÁDEČEK, Zdeněk. Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exils. München: Fides-
Verlagsgesellschaft, 1976, s. 13
40    ČESKO, MINISTERSTVO VNITRA, MVČR: Směrnice o úpravě právních ČSSR k emigraci z 16. března 1977. 
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odcházeli do anglicky mluvících zemí:  42 000 Čechů a Slováků našlo nový domov především ve 

Spojených státech, Kanadě a Austrálii, zbylá méně než třetina se rozhodla pro některou z dalších 

osmdesáti zemí světa.41 Tigrid tvrdí, že všichni emigranti poúnorového období mají právo nazývat 

se  „československou  demokratickou  emigrací,“ která  vznikla  v  logickém  důsledku  selhání 

spolupráce  nekomunistických  stran  s  komunisty.42 Nešpor  doplňuje,  že  v  poúnorovém  období 

docházelo k politické emigraci v první řadě v obavách z  perzekuce či v druhé řadě ve snaze zvrátit  

politický  vývoj  skrze  exilový  odboj.  Připomíná  také  důvody  ekonomické (zákaz  soukromého 

podnikání)  i  pracovní  (nemožnost  náležitého  uplatnění),  které  také  hrály  roli  v  konečném 

rozhodnutí odejít na Západ.43 Podle důvodů k odchodu z republiky rozlišovalo emigranty dokonce i 

samotné československé Ministerstvo vnitra. Pro tento účel bylo vytvořeno hned šest kategorií: v 

prvních třech kategoriích byli pod vlivem ideologie o třídním nepříteli zastoupeni odpůrci lidového 

režimu,  kteří  odešli  převážně  z  politických  důvodů. Čtvrtou  kategorií  tvořily  osoby  „politicky 

svedené,“ které  se  obávaly  stíhání,  ve  zbývajících  dvou  byli  zločinci  utíkající  před  trestem a 

vojenské  osoby.44 Podle  Kaplana  v  tomto  kádrování,  jakkoliv  ideologicky  vykonstruovaném, 

chyběly skupiny mladých lidí toužících po dobrodružství nebo po službě v cizí armádě a nakonec 

také ti, kteří využili příležitosti a odešli z ekonomických důvodů.45 Většinu poúnorových emigrantů 

tvořili mladí lidé, případně zástupci střední generace.46 

V padesátých letech se útěk na Západ zdařil již jen málokomu. Přechod přes hranice, které 

byly obehnány ostnatými dráty a minovými poli, se stal prakticky nemožný.47 Šance k emigraci se 

začaly naskytovat  až  v šedesátých letech  spolu s  častějším udělováním povolení  vycestovat  na 

Západ v rámci tehdejší Chruščovovy „bedlivě regulované“ destalinizace.48 Tehdy směli za určitých 

podmínek  obyvatelé  Československa  legálně  vycestovat  na  Západ,  odkud  se  nicméně  mnozí 

nevrátili. Tato cesta byla možná „na základě pozvání cizinců, výjimečně i rodinných příslušníků z  

řad emigrace, dále prostřednictvím drahých zahraničních zájezdů, služebních cest a při dalších, byť  

nepříliš početných příležitostech.“49 Po životě na Západě toužili především  mladí lidé, z  „nichž 

někteří vyrostli a byli vychovávání už výlučně v poúnorovém režimu.“ 50 Stojí za to připomenout, že 
41    SLÁDEČEK, Zdeněk. Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exils. München: Fides-
Verlagsgesellschaft, 1976, s. 13
42    TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku, 1. vydání v Československu. Praha: Prostor, 1990, s. 56
43  NEŠPOR, Zdeněk R., Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002, 41
44  KAPLAN Karel, Poúnorový exil 1948-49. Liberec: Dialog, 2007, s. 12
45  Tamtéž
46    SLÁDEČEK, Zdeněk. Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exils. München: Fides-
Verlagsgesellschaft, 1976, s. 13
47  TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku, 1. vydání v Československu, Praha: Edice Prostor, 1990, s. 

43 
48  Tamtéž s. 58
49   TRAPL Miloš, Česká politická emigrace ve 20. století (1914-1989). In: HRUBÝ, Karel a BROUČEK, Stanislav, 
eds. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 36
50   TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku, 1. vydání v Československu, Praha: Prostor, 1990. s. 43

12



v  padesátých  letech  nebyl  československým  občanům  zapovězen  pouze  vstup  do  sousedních 

kapitalistických zemí, nýbrž také do bratrské NDR. Až do stavby berlínské zdi v roce 1961 nabízelo 

NDR příležitost pro útěk z východního bloku.51

Možnost legálního vystěhování z republiky sice také existovala, jen mezi lety 1952-1975 z 

Československa  odešlo  na  osmdesát  tisíc  obyvatel,  podle  Roučka  se  ale  ve  většině  případů 

vztahovala na Němce, kteří stále žili v Československu.52 

Historickým zlomem se  v  mnoha ohledech stal  21.  srpen 1968,  kdy se  vojska  některých 

členských státu Varšavské smlouvy ocitla na československém území s cílem ukončit Pražské jaro. 

Do té doby nepropustné hranice byly otevřeny a všem zájemcům se naskytla jedinečná příležitost k 

opuštění republiky. Podle Sládečka se následkem vzniklé paniky ocitalo v posledních srpnových 

dnech  na  200  000  občanů  Československa  na  Západě  (celých  180  000  na  rakouském území), 

většina Čechů a Slováků se ale po několika týdnech či měsících znovu vrátila domů. Mnozí se prý 

nedokázali rozhodnout, kde zůstanou, a tak cestovali tam a zpět, než se hranice s konečnou platností 

uzavřely (pravděpodobně)  v říjnu 1969.53 Již 15.  září  vypršela  amnestie,  kterou československá 

vláda nabídla svým občanům v případě návratu do Československa, využilo ji ale jen 1 % z nich.54 

Údaje o celkovém počtu Čechů a Slováků, kteří v tomto období trvale opustili Československo, se 

liší: Sládeček v této souvislosti hovoří o 60 000 lidech, Tigrid tvrdí, že jejich počet „čítá sto tisíc  

lidí, možná víc“,55 Kučera uvádí údaj o 104 000 emigrantech,56 a v literatuře je často zmiňovaný 

také výpočet švýcarského Neue Zürcher Zeitung z 9. 11. 1972, podle kterého opustilo republiku na 

51   MARKLÍK, Václav. Češi a Němci: Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti, Praha: Vydavatelství 
Ideál, 2009, s. 369
52   Právě osudy zbylých Němců, kteří z Československa nemuseli odejít následkem Benešových dekretů, jsou zvláštním 
případem, který také stojí za zmínku. Němci žijící v Československu sice získali právo na odchod do Západního 
Německa na základě dohody, která byla podepsána v roce 1950 mezi československými úřady a americkým Military 
Permit Office, už o rok později ale československá strana Němcům opuštění země nedovolovala. Zatímco se politici v 
NDR stavěli k problému Němců na území Československa téměř lhostejně (s výjimkou smlouvy „Vetrag über den 
Rechtsverkehr in Zivil-, Familie- und Strafsachen“ z r. 1956, po  jejímž podpisu odešlo v následujících letech do NDR 
pouze několik stovek Němců), snažili se politici ze západoněmeckého Bonnu dlouho marně vyjednávat s komunisty o 
možnostech jejich přesídlení. Úřady Němcům k odchodu ze země nebránily až po roce 1966. Také po roce 1971 
československá strana povolení udělovala, tentokrát ovšem po zaplacení vysokého poplatku, který dokázali mnozí 
splatit až po letech spoření. K uvolnění došlo v prvních třech letech osmdesátých let, kdy legálně odešlo do NSR 
průměrně asi 1700 Němců za rok. ROUCEK, Libor. Die Tschechoslowakei und die Bundesrepublik Deutschland 1949-
1989. München: Tuduv-Verl.-Ges., 1990, s. 211-14
53   Přesné datum uzavření hranic není uvedeno v žádném ze zdrojů použitých pro tuto práci. Oldřich Bělovský, jeden z 
narátorů této práce, plánoval začátkem října 1969 výjezd na roční výzkumný pobyt do západoněmecké Mohuče. V 
emailové komunikaci z 2.8. 2012 uvedl: „S uzavřením hranic se počítalo 1. října, stalo se tak ale až 9. října.“ V dalším 
emailu z 19.8.2012 doplnil: „Ten studijní pobyt jsem měl až od 1. října (1969), tudíž jsem ten den chtěl také odjet. O  
den dříve jsem vycestoval proto, že se říkalo, že 1. října se zavřou hranice. Na těch datech trvám...“ Zdroj: Archiv 
autora.
54    SLÁDEČEK, Zdeněk. Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exils. München: Fides-
Verlagsgesellschaft, 1976, s. 13
55 TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku, 1. vydání v Československu, Praha: Prostor, 1990, s. 92
56    PAUKERTOVÁ, Libuše, Několik základních údajů o odchodu z Československa, 1948-1991. In: HRUBÝ, Karel a 
BROUČEK, Stanislav, eds. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 
26
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127 000 Čechů a Slováku.57 

Vlna  posrpnové  emigrace  byla  pro  českou  společnost  zvláště  bolestivá,  jelikož  ze  země 

odcházely mladší  ročníky a  především inteligence.58 V literatuře  je  často  zmiňovaná  Tigridova 

charakteristika  emigrantů  tohoto  období,  která  je  rozděluje  do  tří  skupin:  První  skupinu tvořili 

pronásledovaní či režimem diskreditovaní, kteří v obavách z návratu poměrů v zemi do časů před 

Pražským jarem, a tudíž v obavách o svoji budoucnost, využili šance k opuštění země s celou svou 

rodinou. Druhou, velmi početnou skupinu, tvořili „odborné kádry,“ tedy lékaři, inženýři, umělci a 

studenti, kteří se obávali odborné či existenční diskriminace. Konečně třetí skupinu, zastoupenou 

téměř výhradně vzdělanci, představovali aktivní účastníci reformního hnutí, ať už funkcionáři KSČ, 

novináři, universitní profesoři či spisovatelé.59  Trapl toto rozdělení komentuje s tím, že v případě 

první a třetí skupiny šlo o emigraci vynucenou politickými změnami, zatímco motivy k emigraci 

skupiny „odborných kádrů“ byly často „ekonomické“.60  Sládeček tvrdí, že drtivá většina Čechů a 

Slováků emigrovala lákána novým začátkem ve světě svobodných poměrů a ekonomické prosperity.
61 Podle Nešpora to byly ve své „nejhlubší příčinné rovině důvody politické“, které „při vědomí její  

majoritní  ekonomické  motivace“ vedly  v  posrpnovém období  Čechy a  Slováky k  emigraci  na 

Západ.62 

Co se týče cílových zemí emigrace, po roce 1968 byl zájem o život v německy mluvících 

zemích  mnohem vyšší  než  po  roce  1948.  Nový  domov nalezlo  podle  Sládečka  ve  Švýcarsku, 

Rakousku a Západním Německu na 33 000 občanů Československa, zatímco do Kanady a USA 

odešlo tentokrát jen 22 000 lidí.63 Tuto tendenci vysvětluje následovně:  „Chtěli  (čeští a slovenští 

emigranti) zůstat ve střední Evropě, aby zůstali nablízku své vlasti. Věřili, že Moskva musí jednoho  

dne  znovu  povolit  uzdu,  že  přebudování  východnější  střední  Evropy  ve  smyslu  reformního  

socialismu nemůže být zastaveno.“64 

Uzavření hranic v říjnu 1969 v žádném případě konec emigrace na Západ neznamenalo, byť ji 

drasticky snížilo. Pokus o přímý ilegální přechod československých hranic se opět stal hrou na život 
57    SLÁDEČEK, Zdeněk. Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exils. München: Fides-
Verlagsgesellschaft, 1976, s. 14
58  Tamtéž
59    TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku, 1. vydání v Československu, Praha: Prostor, 1990, s. 92
60    TRAPL Miloš, Česká politická emigrace ve 20. století (1914-1989). In: HRUBÝ, Karel a BROUČEK, Stanislav, 
eds. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 40
61    SLÁDEČEK, Zdeněk. Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exils. München: Fides-
Verlagsgesellschaft, 1976, s. 37.
62    NEŠPOR, Zdeněk R., Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002, s. 47
63    SLÁDEČEK, Zdeněk. Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exils. München: Fides-
Verlagsgesellschaft, 1976, s. 37
64    Tamtéž. Autorův překlad z německého originálu: „Sie wollten in Mitteleuropa bleiben und damit der Heimat nahe  
sein und sie hofften, daß die Umwandlung des östlichen Mitteleuropa im Sinne eines reformierten Sozialismus auf die  
Dauer nicht aufhalten weden kann.“
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a na smrt, a proto bylo třeba hledat nové cesty.  K emigraci na Západ během posledních dvaceti let 

komunistického  režimu  docházelo  nejčastěji  skrze  opuštění  turistických  zájezdů,  v  rámci 

zahraničních  stáží,  při  pracovních  cestách,  a  v  rámci  cest  sportovců.65 „Emigranti  dost  často  

odcházeli  do  svobodného  světa  i  přes  Jugoslávii,  i  když  to  oficiálně  jugoslávské  úřady  

nepovolovaly.  Využívalo  se  také  tzv.  'devizových  příslibů',  po  jejichž  vydání  mohli  naši  občané  

cestovat i na Západ (dostávali je však většinou lidé prověřeni režimem, či občané vázaní na návrat  

např.  tím,  že  doma  museli  nechat  děti),“66 přičemž „v  posledních  letech  před  pádem 

komunistického  režimu  bylo  možno  cestovat  i  po  složení  určité  devizové  částky  cizinci  v  

československých bankách pro naše konkrétní občany.“67  Do začátku sedmdesátých let odcházeli 

na Západ častěji Češi než Slováci, kteří tvořili jen pětinu celkové emigrace z Československa.68 

Podle oficiálních údajů o ilegální emigraci odešlo mezi lety 1971-1977 ročně na Západ kolem 

jednoho tisíce československých občanů. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let jejich počet 

vystoupal asi na 6 000 lidí za rok, mezi lety 1983-1989 se ustálil zhruba na pěti tisících emigrantech 

za rok.69 Lze rovněž odhadnout, že během osmdesátých let opouštělo republiku každým dnem asi 

patnáct lidí.  „Tento emigrační nárůst byl do značné míry umožněn fyzickou možností  na Západ  

cestovat.“70

Údaje o celkovém počtu osob, které emigrovaly z Československa mezi lety 1948-1989, se v 

literatuře výrazně liší. Například v pátém vydání Dějin zemí Koruny české II z roku 1998, studijní 

publikaci, se kterou se na středních školách či gymnáziích mohla setkat značná část studentů, je 

uvedeno, že počet emigrantů se jen v posrpnovém (!) období  „někdy odhaduje na 700-800 000 

osob“.71 Toto číslo se zdá být mimořádně nasazené. Paukertová se celkovou ilegální emigraci na 

Západ  pokusila  vypočítat  metodou  srovnání  demografických  dat  o  přirozeném  přírůstku 

obyvatelstva a povoleném zahraničním stěhování s výsledky sčítání lidu. Došla tak ke zjištění, že 

jen do konce padesátých let opustilo zemi na 260 000 obyvatel. Celkově pak emigraci mezi lety 

1948-1991  odhaduje  na  „asi  600  tisíc  osob.“72  Vůči  tomuto  údaji  se  nicméně  ohradil  např. 

65    TRAPL Miloš, Česká politická emigrace ve 20. století (1914-1989). In: HRUBÝ, Karel a BROUČEK, Stanislav, 
eds. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 41 
66    Tamtéž, s. 44
67    Tamtéž, s. 41
68    Tamtéž, s. 37
69    GABAUER, František, KAPLAN, Karel, KOUDELA, František a VYHNÁLEK, Rudolf: Soudní perzekuce 
politické povahy v Československu 1948-1989 (statistický přehled). Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1993, s. 196
70    NEŠPOR, Zdeněk R., Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002, s. 53
71   Dějiny zemí Koruny české II., 5. vyd.. Praha a Litomyšl: Paseka, 1998.
72   „Statistika je vedena v tzv. intercenzálních obdobích, a proto není možné vypočítat do 1948-1989, nýbrž 1948-
1991.“ PAUKERTOVÁ, Libuše, Několik základních údajů o odchodu z Československa, 1948-1991. In: HRUBÝ, 
Karel a BROUČEK, Stanislav, eds. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 
2000, s. 27
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Nešpor.73 

3.2. Obraz Západního Německa v Československu
Příčiny toho, proč se Češi a Slováci bezprostředně po únoru 1948 v menší míře uchylovali k 

emigraci do západní části rozděleného Německa, lze hledat jak ve všeobecné zlobě vůči Němcům, 

která  v  Československu  po  letech  nacistické  okupaci  nepochybně  byla,  tak  i  v  hospodářské, 

společenské a politické situaci válkou zpustošené země (od roku 1949 jako Západní Německo), 

která na svůj ekonomický zázrak teprve čekala. Emigranti z Československa se v Kanadě či USA 

mohli těšit mnohem bohatší nabídce pracovních příležitostí, příslibu větších jistot a vyšší životní 

úrovni v zemích s dlouholetou tradicí demokratického zřízení.74 

Projevy nenávisti Čechů vůči Němcům byly nejpatrnější bezprostředně po skončení druhé 

světové války, kdy se po letech nacistické nadvlády osvobození Češi v některých případech krvavě 

mstili  na  nevinných  německých  civilistech.75 Na  základě  Benešových  dekretů  musela  většina 

Němců žijících po staletí na území dnešní České republiky opustit svůj domov a vzdát se přitom 

svých nemovitostí. Ačkoliv se československá společnost téměř více méně zbavila problematického 

německého  elementu,  protiněmecké  nálady  v  zemi  i  často  nadále  přežívaly  a  byly  poháněny 

dokonce samotným režimem. Samotný pojem  „Němec“  se stal v Československu padesátých let 

podle  Glaubera  nadávkou.76 Ovšem  „není  Němec  jako  Němec,“  hlásal  po  vzniku  Západního 

Německa  a  NDR  československý  prezident  Klement  Gottwald.77 Komunistická  propaganda 

odlišovala Němce na ty  „dobré“ a ty  „špatné“, přičemž  západní Němci byli  pochopitelně  „ti  

špatní.“ Podle  režimu  neexistovaly  mezi  „bratry“  NDR  a  ČSSR  žádné  problémy,  který  by 

pramenily z nacistické minulosti východních Němců. Mnichovská dohoda z roku 1938 a následný 

rozpad Československa byla připisována výhradně Západnímu Německu.78 Jistá část společnosti si 

nicméně  dobře  uvědomovala  rozsah  a  nepravdivost  propagandy  vládnoucího  režimu  a  toto 

černobílé rozdělení Němců neuznávala. 

73  NEŠPOR, Zdeněk R., Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002, s. 11
74    SLÁDEČEK, Zdeněk. Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exils. München: Fides-
Verlagsgesellschaft, 1976, s. 13
75    Značné pozornosti se v roce 2010 dostalo Vondráčkově dokumentárnímu filmu „Zabíjení po Česku“ 
pojednávajícímu o bezpráví, kterého se po skončení druhé světové války dopouštěli Češi vůči Němcům. Vysílán byl na 
celostátními televizí v hlavním vysílacím čase jak v ČR, tak i v Německu. VONDRÁČEK, David. Zabíjení po česku. 
ČR: Česká televize, 6. 5. 2010.
76    GLAUBER, Eva. Tschechen und Deutsche: Der schwierige Weg zu guter Nachbarschaft. In: GALLIO, Claudio und 
HEIDENREICH, Bernd, eds. Deutsche und Tschechen – Nachbarn im Herzen Europas. Köln: Verlag Wissenschaft und 
Politik, 1995, s. 24
77    MARKLÍK, Václav. Češi a Němci: Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti, 1.vyd. Praha: 
Vydavatelství Ideál, 2009, s. 375 
78   GLAUBER, Eva. Tschechen und Deutsche: Der schwierige Weg zu guter Nachbarschaft. In: GALLIO, Claudio und 
HEIDENREICH, Bernd, eds. Deutsche und Tschechen – Nachbarn im Herzen Europas, Köln: Verlag Wissenschaft und 
Politik, 1995, s. 25

16



Jistou rozpačitost nejen nad propagandistickým obrazem „dobrého“ a „špatného“ Německa 

přinesl konec srpna 1968. Tehdy měli být  „dobří Němci“ z NDR zapleteni do okupace ČSSR,79 

která dávala vzpomenout na invazi Němců do republiky o tři desetiletí dříve, kterou, jak řečeno, 

režim připisoval výlučně Západnímu Německu. NDR nicméně nebylo za svou údajnou účast na 

invazi zvláště postiženo, Češi totiž chápali, že východní Němci jednají pod nátlakem sovětského 

velení, stejně jako ostatní zúčastněné země.80 Jak uvádí Marklík, vstupem armád Varšavské smlouvy 

na území ČSSR se změnil obraz nepřítele v české společnosti: „Nenávist, která byla od nacistické  

okupace soustředěna na Němce, takzvaný 'německý komplex', se přenesla na Rusy.“81 

Jistou  roli  v  nespokojenosti  vedení  NDR  s  reformním  vývojem  v  ČSSR  mohly  kromě 

ideologických  důvodů  hrát  také  „příkladně  dobré“ vztahy,  které  podle  Roučka  panovaly  mezi 

Prahou a Bonnem v době uvolnění mezi oběma znepřátelenými bloky. Rouček tvrdí,  že období 

1964-1968 představovalo dosavadní  vrchol  poválečných vztahů NSR a ČSSR v oblasti  kultury, 

informovanosti  a  humanitárních  kontaktů.82 Stále  častější  kontakty  a  postupné  prohlubování 

kulturních vztahů mezi oběma zeměmi se už v lednu 1968 nevyhnulo ostré kritice ze strany SSSR a 

NDR.83 V tomto období v ČSSR neexistovala cenzura a na pražských jevištích a v koncertních 

síních vystupovali světoví umělci stejných jmen jako v Západním Německu.84 Němčinu ovládající 

Češi a Slováci se skrze týdeník Der Spiegel mohli sami přesvědčit, s jakým zájem byl v Západním 

Německu  pozorován  politický  vývoj  v  Československu:  „Sedí  ve  svých  pražských  redakcích,  

literárních  kavárnách  a  kancelářích  strany.  Sní  o  sociální  demokracii,  která  má být  lepší  než  

jakákoliv jiná státní správa, jež svým občanům poskytne více práv než kterákoliv jiná společnost.  

Pokouší  se  sloučit,  co  doposud  ještě  nikdy  sloučeno  nebylo:  socialismus  a  svobodu.  Snaží  se  

oddělit, co doposud drželo pohromadě: komunismus a diktaturu.“85 Západoněmecký  Der Spiegel 

bylo podle Roučka v roce 1968 možno zakoupit v jakémkoliv větším novinovém stánku, ať už v 

Karlových  Varech,  Praze  nebo Bratislavě.86 Lze  tedy předpokládat,  že  mladší  generace  neměla 

důvod cítit vůči Němcům takovou zášť, jako pamětníci nacistických zločinů.

Zatímco  v  NDR zavládl  po  výstavbě  berlínské  zdi  relativní  klid,  v  Západním Německu 
79    Tamtéž
80    MARKLÍK, Václav. Češi a Němci: Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti, 1.vyd. 
Praha:Vydavatelství Ideál, 2009, s. 373
81  Tamtéž s. 375
82    ROUCEK, Libor. Die Tschechoslowakei und die Bundesrepublik Deutschland 1949-1989. München: Tuduv-Verl.-
Ges., 1990, s. 155
83 Tamtéž, s. 156
84 Tamtéž
85    Anon, Tschechoslowakei/Kommunismus. Teuere Genossen: Der Spiegel. 1968, Nr. 30, s. 56. Autoův překlad z 
německého originálu: „Sie träumen von einer sozialistischen Demokratie, die besser sein soll als jeder andere Staat,  
die ihren Bürgern mehr Rechte einräumt als jede andere Gesellschaft. Sie suchen zu vereinen, was ·bisher noch nie  
vereint wurde: Sozialismus und Freiheit. Sie suchen zu trennen, was bislang zusammengehörte: Kommunismus und  
Diktatur.“
86 Tamtéž
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docházelo v druhé polovině šedesátých let k masovým protestům převážně levicově smýšlejících 

mladých lidí  bouřících se proti  vládě velké koalice křesťanů (CDU) a socialistů (SPD) či  proti 

kancléři NSR, K. G. Kiesingerovi, jemuž vyčítali jeho dřívější působení ve státním aparátu  Třetí  

říše.87 Nepokoje v ulicích československých měst bezprostředně po invazi (či v den jejího výročí o 

rok později) byly demonstracím v NSR z první poloviny roku 1968 podobné, v obou případech šlo 

převážně  o  civilisty  bojující  za  své  ideály  proti  ozbrojené  policejní  či  vojenské  přesile.  Tato 

skutečnost  mohla  být  důkazem  proměny  západoněmeckého  společenského  smýšlení  během 

posledních  tří  desetiletí.  Země  lákala  emigranty  jak  ekonomické,  tak  i  politické.  Komunistická 

strana byla v této zemi ostatně již roku 1956 zakázána jako protiústavní.88

 V sedmdesátých  a  osmdesátých  letech  československá  státní  média  znovu  neobjektivně 

kriticky informovala o situaci v Západním Německu, zatímco o dění v NDR vycházelo nápadně 

mnoho  dobrých  zpráv.  Zvláště  v  osmdesátých  letech  si  běžný  občan  Československa  naplno 

uvědomoval hospodářskou a technologickou zaostalost ČSSR či NDR v porovnání se Západním 

Německem, přičemž právě tento faktor se stával stále častějším důvodem k emigraci na Západ. Ať 

se  komunistická  propaganda  obraz  západních  Němců  snažila  pošpinit  sebevíc,89 bylo  více  než 

zřejmé, že tamní životní úroveň je nesrovnatelně vyšší než kdekoli ve východním bloku. Také pro 

svou geografickou polohu a jazyk90 bylo Západní Německo jedním z nejvyhledávanějších míst pro 

emigraci. 

3.3. Imigrace do Západního Německa 1949-1990
Předtím, než se dostaneme k představení čtyř hlavních přistěhovaleckých skupin,  které se 

mezi lety 1949-1990 usazovaly v Západním Německu, stojí za to si alespoň krátce připomenout 

některé starší události z německé historie. Roku 1933 se v Německu (tehdy Výmarské republice) 

dostali  k  moci  nacisté,  kteří  brzy začali  uplatňovat  rasovou  politiku  namířenou  zpočátku  proti 

Židům, později i proti dalším negermánským skupinám. Nesnášenlivost a opovržení vůči domněle 

rasově podřadným se stala jakousi ctností, ke které byli Němci vychováváni již od školních let. 

Druhá světová válka, která vypukla po útocích Německa na sousední státy ve snaze rozšířit svůj 

životní prostor s konečným cílem dobít celý svět a prosadit údajně nadřazenou německou kulturu, 

87    FRANZ, Cornelia, STROHM, Leo, H, Deutsche Geschichte. 256 s., Köln: Parragon 2008, s. 195
88    SCHWARZ, Hans-Peter, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Die Ära Adenauer 1957-1963. Stuttgart: 
Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, 1983, s. 347  
89    Příkladem propagandy režimu může být scéna z 24. minuty seriálu 30 případů majora Zemana v epizodě Mimikry. 
V roli drogových dealerů tam vystupují muži, kteří do Československa přijeli v zašpiněném bílém voze Mercedes-Benz. 
Drogy, které do Československa přivezli, způsobili v tomto příběhu smrt jedné mladé dívky. Aby nikomu neuniklo, že 
se jedná o Západní Němce, záběr na jejich mnichovskou poznávající značku trvá téměř šest sekund. Třicet případů 
majora zemana, 29.díl, Mimikri. TV, ČST, 17. února 1980 
90    Na základě historického vývoje i geografické polohy Československa lze předpokládat, že větší část populace 
ovládala spíše němčinu než jiný ze západoevropských jazyků, pozn. autora
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zanechala za sebou miliony nevinných obětí a skončila totální porážkou Německa, zničením jeho 

měst a rozdělením země mezi vítězné mocnosti.

K  masovému  přesunu  německého  obyvatelstva  z  východu  na  území  dnešního  Německa 

docházelo  již  od  konce  druhé  světové  války,  ať  už  ze  strachu Němců před  postupující  Rudou 

armádou  či  následkem vyhnání.  Nucený  přesun  po  skončení  války  postihl  celkově  18  milionů 

Němců.  Jednalo  se  především o  slezské  Němce  (4,5  milionu),  sudetské  Němce  (3,5  milionu), 

východopruské Němce (2,5 milionu) nebo ruské Němce (2 miliony).91 „Jedním z nejnáročnějších  

úkolů pro hospodářství a společnost Spolkové republiky bylo začlenění vyhnaných a kompenzace  

ztráty jejich vlastnictví (…).“92 

Díky finanční pomoci Spojených států, Erhardově měnové reformě, důsledně provedenému 

programu  4D  (denacifikace,  demokratizace,  demilitarizace,  demonopolizace)  a  nakonec  i  díky 

odhodlání  a  pracovitosti  samotných obyvatel,  se NSR brzy znovu postavilo na nohy a stalo se 

lákavým cílem emigrace. Zatímco ještě v roce 1950 žilo na území Západního Německa zhruba půl 

milionů cizinců, v roce 1973 jejich počet vystoupal na čtyři miliony.93 Hlavní skupiny přistěhovalců 

do Západního Německa byly: Němci a osoby s německými předky, zahraniční pracovníci a utečenci 

a žadatelé o azyl. 

3.3.1. Němci a osoby s německými předky
Velmi početnou skupinu obyvatelstva, která mezi lety 1949-1990 přicházela do Západního 

Německa,  tvořily  osoby  s  německým  či  říšským  občanstvím  („deutsche-“,  „reichs-  

Staatsangehöriger“)94 či osoby příslušící  k německému národu („deutsche Volkszugehöriger“).95 

První vlna přistěhovalectví do Západního Německa se týkala především německých občanů, kteří se 

po skončení druhé světové války postupně vraceli na nově ohraničené území své vlasti. Vedle nich 

se v Západním Německu osidlovala také další skupina, která žádala o občanství NSR na základě 

svého  německého  původu.  Jednalo  se  o  osoby,  které  se  identifikovaly  s  německým národem, 

přičemž  toto  sebeurčení  měly  potvrzovat  určitými  znaky  jako  je  německým  původem,  řečí, 

výchovou a kulturou.96 Zdaleka ne všechny příchozí osoby všemi těmito znaky disponovaly. Údajní 

potomci Němců, kteří měli například jen velmi slabé německé jazykové znalosti, se odkazovali na 
91    GÖRTEMAKER, Manfred, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Von der Gründung bis zur Gegenwart, 
München: Manfred Görtemaker, 1999, s. 169 
92     Tamtéž. Autorův překlad z německého originálu: „Eine der schwierigten Aufgaben für Wirtschaft und Gesellschaft  
der Bundesrepublik war die Eingliederung der Vertriebenen und die Kompensation ihrer Eigentumsverluste (...).“
93     NĚMECKO, MINISTERSTVO VNITRA. Bundesministerium des Innern: Migration und Integration:  
Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland, Berlin: BMI, 2011, s. 15-16
94    GÖRTEMAKER, Manfred, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Von der Gründung bis zur Gegenwart, 
München: Manfred Görtemaker, 1999. ISBN: 3-406-44554-3, s. 169 
95    NĚMECKO, MINISTERSTVO VNITRA. Bundesministerium des Innern: Migration und Integration:  
Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland, s. 23
96  Tamtéž s. 141
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své předky i  o  několik  generací  nazpět,  v  extrémních  případech až na předky z  dob pozdního 

středověku,  kdy  německý  stát  vůbec  neexistoval.97 V  německé  literatuře  se  v  souvislosti  se 

zmíněnými skupiny setkáváme s několika termíny: v případě nucených přesunů rodilých Němců 

bezprostředně po skončení války se hovoří o skupinách „Vertriebene“ (do češtině lze přeložit jako 

„vyhnaní“)  či „Heimatvertriebene“ („z  domova vyhnaní“),  zatímco „Spätaussiedler“ („pozdně 

vysídlení“)  je  termín  používaný  zpravidla  v  případech  návratů  osob příslušících  k  německému 

národu, v zásadě osob s německými předky. Pro poslední zmiňovanou skupinu se až do roku 1993 

používal výraz „Aussiedler“ („vysídlení“).98 

        Mezi lety 1950 a 1981 se na území Západního Německa přistěhovalo na 1,8 milionů těchto 

„vysídlenců“ či osob s německým rodným listem, přičemž mezi lety 1982 a 2010 (po roce 1990 již 

do sjednoceného Německa) k nim přibylo další 3,5 milionu osob.99 Problematika návratů či přesunů 

Němců na území dnešního Německa je značně komplikovaná a s ohledem na téma práce nám tato  

charakteristika musí postačit. 

3.3.2. Zahraniční pracovníci (Gastarbeiter /Gastarbeitnehmer) 
       V padesátých letech prožívalo Západní Německo ekonomicky mimořádně úspěšná léta, díky 

čemuž se mohlo brzy pustit do nákladné výstavby svých vybombardovaných měst. Zemi v důsledku 

lidských ztrát během druhé světové války výrazně chyběla pracovní síla, a proto se západoněmecká 

vláda rozhodla využít pracovních sil ze zahraničí, tzv. Gastarbeiter. Za tímto účelem byly uzavírány 

dohody o náborech dělníků ze zahraničí (smlouva s Itálií z roku 1955, Španělskem a Řeckem z roku 

1960, Tureckem z roku 1961, Marokem z roku 1963, Portugalskem z roku 1964 a Jugoslávií z roku 

1968).100 Jelikož byl pobyt příchozích zahraničních dělníků v Západním Německu zamýšlen pouze 

na  omezený  čas,  stát  nijak  neusiloval  o  jejich  integraci  do  společnosti.  Dělníci,  kteří  měli  být 

nejčastěji  po  ročním  pracovním  pobytu  nahrazeni  jinými  kolegy,  v  Německu  ale  zůstávali  a 

namísto jejich návratu do země původu za nimi začaly přijíždět celé jejich rodiny. Tento fenomén se 

týkal primárně dělníků z Turecka.101 Roku 1973 byly následkem ropné krize nábory zahraničních 

pracovníků zastaveny a ti, kdo se jen krátkodobě vrátili do své vlasti, ztráceli současně v Západním 

Německu pracovní  povolení,  což vedlo ještě  k silnější  vlně stěhování  celých rodin do země.102 

97     Příkladem mohou být potomci německých kolonizátorů „Siebenbürger Sachsen.“ BADE, Klaus, Migration und 
Integration in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Hannover: Niedersächsische Landeszentrale für politische 
Bildung, 2000, s. 14
98     NĚMECKO, MINISTERSTVO VNITRA. Bundesministerium des Innern: Migration und Integration:  
Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland, s. 138
99    Tamtéž, s. 13
100    NĚMECKO, MINISTERSTVO VNITRA. Bundesministerium des Innern: Migration und Integration:  
Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland, s. 15
101 Tamtéž
102 Tamtéž
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Celkově  v  rámci  náborů  zahraničních  pracovníků  mezi  lety  1955-1973  přišlo  do  Západního 

Německa na 14 milionů zahraničních dělníků, z nichž 3 miliony v zemi zůstaly natrvalo.103  

3.3.3 Utečenci a žadatelé o azyl
    Stvrzením výsledků jednání ženevské konference 1951104 se Západní Německo zavázalo přijímal 

utečence.105 Podle  informací  německého  Ministerstva  vnitra  byl  příliv  utečenců  do  Západního 

Německa mezi padesátými a sedmdesátými lety relativně nízký a ročně se to týkalo zhruba deseti 

tisíců  osob.  Zvýšený počet  utečenců a  žadatelů  o  azyl  byl  zaznamenán pouze  v návaznosti  na 

povstání v Maďarsku v roce 1956 a okupaci Československa v srpnu 1968.106 K růstu počtu žádostí 

o azyl docházelo až v průběhu osmdesátých let. Vedle utečenců z východního bloku tvořili celou 

polovinu žadatelů Turci, kteří již neměli možnost přijet do Německa jako zahraniční pracovní síla.  
107 

103   BADE, Klaus, Migration und Integration in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Hannover: Niedersächsische 
Landeszentrale für politische Bildung, 2000, s. 10
104   Pojem „uprchlík“ a jeho právní postavení byl definován mezinárodní dohodou z 28.7. 1951 v Ženevě. Uprchlík je 
ten: kdo “má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z  
důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna  
přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní  
příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která  
vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit.“ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OSN, Úmluva o 
právním postavení uprchlíků, Ženeva: Organizace spojených národů, 1951, článek 1, odstavec 2.
105   NĚMECKO, MINISTERSTVO VNITRA. Bundesministerium des Innern: Migration und Integration:  
Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland, s. 24
106    BADE, Klaus, Migration und Integration in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Hannover: Niedersächsische 
Landeszentrale für politische Bildung, 2000, s. 11
107   NĚMECKO, MINISTERSTVO VNITRA. Bundesministerium des Innern: Migration und Integration:  
Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland, s. 17
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4. Životní příběhy

4.1. Oldřich Bělovský
rok narození: 1939

rok emigrace: 1970

současné bydliště: Mohuč (německy Mainz)

vzdělání: vysokoškolské (VŠCHT - Praha)

zaměstnání: důchodce, dříve laboratorní chemik na univerzitní klinice v Mohuči

děti: 2 (narozeny v Československu a Německu) 

občanství: české i německé

4.1.1. K situaci rozhovoru
Rozhovor s panem Oldřichem Bělovským proběhl v odpoledních hodinách v neděli 26. 2. 

2012 v jeho bytě v Mohuči, kde jej autor práce zastihl s manželkou Ludmilou. Kontakt na něj získal 

autor od pana Krupky, jiného narátora, Bělovského souseda z Mohuče.

Během milého posezení u čaje s českými koláči bylo manželům Bělovským představeno 

téma  práce  a  obor  orální  historie.  Autor  vysvětlil,  že  metoda  výzkumu  nedovoluje  podnikat 

rozhovor s dvěma narátory ve stejný moment. Zpočátku se zdálo, že by žádosti o rozhovor raději  

vyhověla jeho žena spíše než Bělovský. S rozhovorem přesto nakonec souhlasil. Bělovský hovořil 

výbornou  a  bohatou  češtinou,  vzhledem  k  časovým  možnostem  setkání  také  vyčerpávajícím 

způsobem. Jak se později ukázalo, nebyla role pouhé posluchačky pro jeho ženu snadná. V poslední 

fázi rozhovoru se několikrát ujala slova, aby opravila či doplnila manželovy výpovědi. Ačkoliv se 

zapojení  dalších  osob  příčí  zásadám  správného  vedení  biografického  narativního  rozhovoru, 

rozhodl  se  autor  v  nahrávání  rozhovoru  pokračovat.  Žena  Oldřicha  Bělovského  se  totiž  často 

dotýkala citlivých a důležitých témat, navíc v době, kdy se rozhovor blížil ke svému konci. Až na 

výjimky však nebyly její poznámky při sestavování Bělovského životního příběhu brány v potaz.108

Když se autor práce vrátil v květnu 2012 zpět do Frankfurtu, chystali se manželé právě na 

několikatýdenní cestu do České republiky, druhý rozhovor se tak nepodařilo uskutečnil. 

4.1.2. Krátce o narátorovi
Oldřich Bělovský se narodil jako syn truhláře ve Ctiněvsi pod Řípem na krátce po vypuknutí 

druhé světové války. Jako malý kluk byl nadšeným členem skautského oddílu a zajímal se o chemii 

108  V případě, že se informace zakládala na tvrzení jeho manželky, v textu je to vždy zřejmě uvedeno, pozn. autora
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– oba tyto zájmy jej provázely po celý život. Západní Německo navštívil krátce v září 1968, než 

tam o rok později odjel na roční stipendijní výzkumný pobyt na univerzitu v Mohuči. Až do konce 

tohoto  pobytu  mu  bylo  umožněno  cestovat  mezi  Československem  a  Západním  Německem, 

přičemž doprovázet jej  směla i jeho žena s dcerou. Až když se jeho zahraniční pobyt chýlil  ke 

konci, rozhodl se, že se do Československa nevrátí. Bělovský pracoval dlouhá léta jako chemik na 

univerzitní klinice v Mohuči, vedle toho ve volném čase vedl spolu se svou ženou oddíl Českého a 

slovenského  skautingu  v  exilu.  Manželé  svou  vytrvalou  činností  neusilovali  pouze  o  udržení 

československé skautské tradice, ale snažili se také o zachování češtiny i povědomí o vlasti rodičů u 

dětí emigrantů. 

4.1.3. Život v Československu
Bělovský své nepřerušované vyprávění zahájil vzpomínkou z konce druhé světové války, 

když jako malý kluk doma na vesnici sledoval ustupující vojáky německého Wehrmachtu směrem 

na západ: „Tak jsme byli za vratama a koukali jsme škvírou ven... Můj otec dokonce zakopal u nás  

na zahradě nějakou velkou bednu, kde měl připravený různý věci, kdybychom měli utýct, abychom  

si to zase vyhrabali (…).  Když už bylo po všem, tak vím, že jsme si jako děti hráli na to, co tam  

Němci  zanechali,  nějaký  pancéřový  vozidla  a  podobně...“ Po  několika  letech  na  vesnici  se 

přestěhoval do Ústí nad Labem, kde měl jeho otec přislíbené místo u dopravních podniků. Dostali 

tam narychlo opuštěný byt, odkud byli vystěhovaní sudetští Němci. Vzpomíná si, jak tehdy na dně 

vany objevili německé dětské hračky s vojenskou tematikou. 

Do školy začal  chodit  v Černoučku,  obci  asi  kilometr  vzdálené od Ctiněvsi,  první  třídu 

nicméně dokončil již v Ústí nad Labem. Tomu, co bylo součástí tehdejších školních osnov, se dnes 

může jen smát:  „Najednou jsme museli třeba napsat dopis ruskému dítěti.  (...)  Nebo horníkům.  

Horníci to dostali, asi se tomu smáli nebo co... A poslali knihu o hornících. V životě jsem ji nečetl,  

nikdo ji nečetl, sme to zahodili... (smích). Z toho získá člověk dojem, že tady ta země, to je všechno  

jen formalita. (…) To je taková úlitba, úlitba vrchnosti.“ 

Důležitou událostí v Bělovského dětském životě, která později ovlivnila jeho budoucí život 

na Západě, byla jediná účast na skautském táboře na Šumavě. Jediná proto, že skauting byl brzy po 

únorovém převratu 1948 zrušen.  „No víte, teď bude pionýr, a to je něco podobnýho, tak všichni  

přejděte do pionýra,“ oznámili jim tehdy. „Říkal jsem si, když to bude to samý, to je fajn, co jsem  

se naučil v tom skautingu, budu moci tam pak praktikovat. Velice brzo jsem byl  zklamán (…).  

Jednak to bylo při škole, to je vlastně pokračování školy, a to není ono - ten skautig byl mimo, tam  

byly jiný děti, jiný lidi...A tady vlastně skončila škola a pokračovalo se dál (…). Byla to ryze taková  

formalita....“ 
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Skrze časopis Vpřed se Bělovský začal zajímat o chemii. Po ukončení jedenáctiletky chtěl jít 

na  chemickou  průmyslovku,  nechal  se  ale  přemluvit  svou učitelkou  a  šel  studovat  organickou 

chemii na  VŠCHT v Praze.  „Když to skončilo, tak tenkrát, to už dneska taky není, byly takzvané  

umístěnky. Zkrátka každýmu bylo přiděleno, kam půjde. A já jsem takle dostal, že se mám dostavit  

do Lovosic, tam je chemická továrna, a to se mi strašně nelíbilo, protože jsem slyšel,  že ti,  co  

vystudovali a šli tam, tak dostali kolečko a vozili něco do sudu, i když to byli vyštudovaní lidé... A  

tak  jsem  přemýšlel,  jak  se  z  toho  dostat  a  jediná  možnost  byla,  začít  dělat  aspiranturu...“  Z 

umístěnky do Lovosic se mu skutečně podařilo dostat tím, že získal místo asistenta na VŠCHT.  Až 

do roku 1968 pak pracoval na své aspirantuře, po jejímž absolvování získal titul kandidáta věd. V 

Německu mu byla později uznána jeho ekvivalence s doktorským titulem.

Někdy  mezi  lety  1967-1968  byl  Bělovský  osloven  kolegyní  s  vážnou  nabídkou: „Víš  

Oldřichu, nechtěl by si taky vstoupit do strany? “ řekla mu prý tehdy. „Já jsem se vymlouval, jak  

jsem mohl. Mně to bylo protivný, jsem věděl, že všechno je to jenom formalita, že je to k ničemu.  

Byli  jsme  v  pionýru  (...),  v  ČSM  nebo  SČM,  ve  Svazu  československý  mládeže,  to  byly  ty  

komunistický  organizace,  tam člověk  v  podstatě  musel,  to  bylo  povinný...  Nic,  žádnou  činnost  

nevyvíjet, jenom tam bejt a platit příspěvky.“ Další podobnou organizací, kam bylo možno vstoupit 

a kromě placení příspěvků se ničeho nezúčastňovat, byl Svaz československo-sovětského přátelství, 

jak Bělovský doplnil v pozdější emailové komunikaci. Každý člen tohoto svazu prý získal bod, 

když se vyplňoval kádrový dotazník.109

Na politický vývoj v Československu do 21. srpna 1968 vzpomíná velmi pozitivně. „To víte,  

to  byla  euforie  v  tom lednu...  Sme slyšeli,  že  se  to  začíná všelijak  vařit  i  v  ústředním výboru  

komunistické strany a mělo to strašlivej spád. A ve zprávách se začalo mluvit i jinak. A objevili se i  

některý lidi, který vlastně do teďka museli mlčet. (…) To Pražský jaro jsem začal brát vážně, až když  

jsem si na Václavském náměstí mohl koupit Spiegel, a viděl jsem pochodovat skauty. Tak jsem říkal  

– teď je to opravdovský.“

4.1.4. Emigrace 
Ještě před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa bylo Bělovskému a jeho 

dalším dvěma kolegům oznámeno, že uspěli ve výběrovém řízení  DAAD na stipendijní pobyt v 

Západním Německu. Výjezd byl naplánován až na říjen 1969. V rámci jiného studijně-poznávacího 

zájezdu měl Bělovský nicméně možnost, podívat se do Západního Německa už o rok dříve. „To 

bylo v září 1968. (...) Tak jsme si říkali, z toho nic nebude, ale bylo. Celá ta naše katedra a ještě pár  

jiných  lidí  jsme  sedli  do  autobusu  a  klidně,  skutečně  jsme  jeli.  Viděli  jsme  ruský  vojáky  na  

109  Zdroj: Archiv autora
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hranicích, jenom seděli a nic. No a my jsme jeli,  jeli,  jeli,  a teď jsme tady v Německu viděli v  

televizi (...) jak jsou zničený místnosti v Praze v rozhlase. (…) Všichni nás tady málem objímali.  

Protože jsme byli oběti, že... Co jsme chtěli, to jsme dostali. Přišel tendle a ptal se: 'Tak co bys...?'  

'A já bych litr thiofenu!'  říkal jeden, to je taková chemická sloučenina. Okamžitě šli,  dostal litr  

thiofenu! A hostili nás všade. A na tom nejzajímavější bylo, že jsme se všichni komplet vrátili zpátky.  

Nikdo tady nezůstal,“ říká.

„Pak přišel ten rok 1969, přišel Husák, a teď my jsme měli, ti tři nebo kolik nás bylo, už z  

toho  roku  '68  přislíbeno  stipendium do Německa.  Klaplo  to,  mohli  jsme vyjet.  A zase  to  bylo  

trošičku dramatický, protože se začalo proslýchat, že 1. září se zavřou hranice.110 Tak jsem si říkal,  

ježkovy, co teď budu dělat. (…) Tak jsem říkal, pojedu tam o den dřív.“ Hranice se uzavřely nakonec 

o 7-10 dní později. „To byly scény. Lidi ve vlaku vraceli, který měli řádný vízum, všechno. 'Konec  

na hranicích, všechno zpátky!' No, to už jsem byl tady. Manželka s dcerou, zůstaly v Praze... Já jsem 

to  měl  na  rok.  Tenkrát  byla  ještě  možnost,  když  byl  někdo  rok  venku  takle,  tak  rodina,  nebo  

manželka, nebo obráceně, měli nárok ho navštívit. Tak jsme byli zvědaví, jestli to klapne, když už  

tam byl  Husák  a  zkrátka  se  to  všechno  vracelo.  Já  jsem se  na  Vánoce  potom vrátil,  ne  tedy  

definitivně, ale jako zpátky na pár dní. Musel jsem si všechny papíry, všechno udělat znova. To, co  

jsem měl do teďka to povolení, to už neplatilo, ale kupodivu to šlo, ještě...“  

Do Československa  přijel  o  Vánocích 1969 a  pak znovu na Velikonoce  1970.  Obě tyto 

návštěvy byly pro Bělovského šokující.  „Já jsem viděl  lidi,  který předtím strašně horovali  pro  

obrodu a pro to Pražský jaro...  Najednou byli takle malinký, a všichni se káli  a už i  jezdili  do  

Moskvy, já jsem se nestačil divit, co se tam stalo, jak se mohli změnit, všechny tydle lidi. (…) Já  

jsem  říkal:  'Proboha,  co  to...?  Honem  pryč  zase...!'  A  pak  jak  jsme  sledovali,  jak  říkám,  

Československý rozhlas a podobně, to přibejvalo jeden ke druhýmu. Jak tam jde všechno zpátky, jak  

se ti lidi kajou... 'Jakápak okupace, to nebyla okupace, to bylo potlačení kontrarevoluce!' A všichni  

se zpytovali, aby zůstali na svých místech... Pomalu to takto uzrálo k tomu, že tu zůstaneme...“

Po Velikonocích 1970 odjel Bělovský zpět do Mohuče v doprovodu své mladé rodiny. „No 

a kupodivu všechno klaplo. Nebyly žádný potíže, sedli jsme do vlaku, měli jsme s sebou dvě kola  

jízdní, pár věcí, trochu nádobí, tu malou holku... Na hranicích, to byla taková zajímavá příhoda,  

když řekl ten pohraničník: 'Vy jste si tam tu holku připsali sami, že jo?!'111 No, ale prošlo to...“ Když 

tehdy odjížděl na posledních pár měsíců do Mohuče, netušil, že se znovu do Čech podívá až za 

dvacet let. 

„Potom přišel zhruba srpen '70, kdy jsme se pomalu měli vrátit. Tak jsme si říkali, 'co teď?'  
110     Po autorizaci textu opravil toto datum na 1. října 1969.  Zdroj: Emailová komunikace mezi Oldřichem Bělovským 
a Jindřichem Pýchou z 2.8.2012, archív autora.
111     Dceru si do výjezdní doložky nepřipsali, doplnila manžela Ludmila Bělovská, pozn. autora.
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(…) Tady se dala večer poslouchat Praha, tak jsme slyšeli ty strašlivý zprávy. Změnili reportéry,  

všichni začali být najednou servilní... Tak jsme si pořád říkali: 'Vrátit se tam - nevrátit se tam?'  

Takové to rozhodující byl moment, kdy soudruh Husák tenkrát prohlásil: 'Z našich hranic si korzo  

dělat nenecháme!' Tak jsme si řekli: 'Tak to teda ne!' A rozhodli jsme se tady zůstat.“  Svou výpověď 

do Prahy zaslal až později. Nejprve si prodloužil pobyt o dovolenou, na kterou měl ostatně nárok. 

„Mezitím jsme samozřejmě řekli mému šéfovi, že tady zůstaneme, tak mně okamžitě sehnal placený  

místo na té univerzitě tady. Byli velice hodní. Dali nám televizor a starali se o nás velice... A pak  

jsem tam napsal tedy do Prahy, že vypovídám své místo, že tady zůstanu. Načež během deseti dní  

přišla odpověď: 'Nenene, my Vás vypovídáme, že jste se nevrátil!'“

Zatímco jeho žena nesla emigraci velice těžce, také kvůli odmítavému postoji svého otce, 

který  ji  považoval  za  vlastizrádkyni,  Bělovský  se  s  odchodem z  vlasti  vyrovnal  relativně  bez 

problémů.  „Já jsem takovej kosmopolit. Já bych mohl klidně žít třeba v Kostarice,“  říká o sobě. 

Zatímco Bělovského matka emigraci syna „nijak dobře nenesla,“ jeho otec byl s odchodem syna na 

Západ  smířen.  Jelikož  dlouhodobě  soupeřil  se  svým  bratrem  o  to,  kdo  vychová  úspěšnějšího 

potomka, byl alespoň patřičně hrdý na synovy studijní výsledky.

4.1.5. Život v Západním Německu
Placené  výzkumné  místo,  které  získal  na  univerzitě,  bylo  bohužel  časově  omezené. 

Bělovskému nezbylo, než aby si hledal práci někde jinde. Ucházel se o místo v různých továrnách, 

většinou ale dostával negativní odpovědi, jako například po pohovoru ve firmě Höchst: „Nějakým 

způsobem mně to bylo divný, že se z toho nějak vykličkovali... A pak jsem se oklikou dozvěděl, že  

mají  obchody s Východem, a že by jim bylo velice nepříjemný, kdyby tam najednou zaměstnali  

politickýho emigranta...“ Později jej na jiné volné místo v laboratoři na universitní klinice upozornil 

kolega chemik z Čech, shodou okolností také stipendista, který se po ukončení stipendijního pobytu 

vrátil do Československa, aby krátce na to odešel zpět na Západ. Bělovský do nového zaměstnání 

nastoupil k 1. 1. 1973 a vydržel tam až do své penze. 

Po  právní  stránce  pobývala  Bělovského  rodina  v  Západním  Německu  dva  až  tři roky 

počínaje  létem 1970 se statutem uprchlíků,  poté získali  občanství  německé.  České občanství  si 

směli ponechat, na rozdíl od přistěhovalců z jiných zemí. „Oni vyžadovali, aby se člověk zbavil  

toho původního občanství, to je jedno jak, a pak mohl dostat německý. A právě po Čechoslovácích  

to nevyžadovali. Protože říkali, je to nedůstojný, nebo abyste jednali s tím režimem, před kterým jste  

utekli, jo, tak to dostanete. (…) Zažádali a dostali jsme ho... Proto máme vlastně dvojí občanství do  

dneška...“  

Komunikace s lidmi v Československu byla komplikovaná a potenciálně nebezpečná, jak 
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Bělovský vysvětluje:  „Na začátku, první rok nebo takle, jsme se ještě snažili udržovat styky se  

známými. Jak se ukázalo, nebylo to pro ně příliš bezpečné. Tady vycházely knihy, bylo tady několik  

nakladatelství,  třeba  v  Torontu,  v  Kanadě,  Škvorecký,  vydával  spoustu  knih,  které  nesměly  v  

Československu vycházet. A já jsem si řekl, já to tady okopíruju, a budu to postupně – tak jeden, dva  

listy – posílat jednomu mému velmi dobrému známému....“  Po pátém odeslaném dopise ale dostává 

z Mnichova pohled. „Oldo, prosím tě, už mi nic neposílej...“ stálo v něm. „No, po letech, když už  

všechno prasklo, tak jsem se dověděl, že mu to tajná služba otvírala. (…) Dostal přidělený krycí  

jméno 'Anděl' a všechny styky se mnou musel hlásit. Takže on to takto obešel, že jeho známej jel na  

nějakou konferenci  do Mnichova,  tak poslal  tenhleten  pohled  a tím mě varoval,  abych mu nic  

neposílal, a tím byl z obliga. A oni ho potom nechali, když viděli, že styky přestaly...“

Na otázku,  zda v Mohuči  a  jeho okolí  existovaly nějaké  spolky českých a  slovenských 

emigrantů, Bělovský odpověděl: „Sokol taky fungoval. Ale jinak tady v našem okolí nějaký spolek,  

to nevím... Sdružovalo se to třeba kolem knihkupectví (ve Frankfurtu). (...) „Velkou činnost vyvíjel  

také katolický Velehrad.” Ten pořádal české mše. „Takže lidé, kteří byli třeba nábožensky založení,  

se sdružovali takle kolem tohodle...“  Domnívá se, že Češi se za komunistického režimu celkově 

spíše neradi sdružovali. „A tady (na Západě) jsme to nemuseli...“ 

Roku 1976 se manželé dočetli v exilových novinách České slovo, které bylo možné zakoupit 

v Mohuči na nádraží, o existenci exilového skautského oddílu ve Švýcarsku.  „No jsme zajásali  

úplně, říkali jsme, no tak tam musíme přihlásit naši Elišku!“ Skrze tento oddíl se nakonec dozvěděli 

o  existenci  českého a slovenského skautského oddílu v městě  Pfungstadtu u Darmstadtu,  ležící 

pouhých  50  km  od  Mohuče.  Tam  nakonec  přihlásili  svoji  dceru.  Jelikož  oddíl  neměl  vlastní 

klubovnu,  scházeli  se  jednou za  měsíc  v  bytě  u  manželů  Wendligových,  kteří  byli  původními 

vedoucími oddílu. Oddíl v tu dobu procházel krizí, která vyústila v jeho rozdělení. Část skautů se 

nakonec  scházela  jednou  za  dva  týdny,  druhá  jednou  za  měsíc.  Manželům  byla  nabídnuta 

spolupráce v oddílu, který se scházel častěji, jehož vedoucí pro něj získal jméno Velena Fandrlika.112 

Dcera Bělovských přitom chodila do „konkurenčního oddílu.“ Manželům se nakonec podařilo oba 

oddíly znovu sjednotit. Když Wendligovi odcestovali do Kanady, bylo Bělovským předáno vedení 

skautů, které jim zůstalo i po návratu Wendligů do Pfungstadtu.

„Taková hlavní myšlenka, kromě skautingu, byla: My musíme těm dětem, pokud to rodiče  

chtějí, umožnit zachovat český jazyk a trošku povědomí o tom, odkud jsou jejich rodiče, čili kulturu.  

No a tomu jsme také přizpůsobili vlastně náš program... My jsme třeba všechny hry, který jsme  

dělali, měli na pozadí vždycky trošku, aby se tam používala čeština. I když jsme třeba šifrovali – aby  
112     Fanderlik byl posledním skautským starostou v Československu. Bělovský v pozdější emailové komunikaci 
doplnil: „V tu dobu žil (Fandrlik) v Kanadě a byl uznán náčelníkem našeho exilového skautingu.“ Zdroj: Email 
komunikace mezi Oldřichem Bělovským a Jindřichem Pýchou z 2.8.2012, achiv autora. 
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museli česky. Mluvilo se zásadně česky, na táborech se mluvilo česky. Bylo to někdy legrační, ale to  

je  jedno...  My jsme četli,  vyprávěli  jsme jim český dějiny,  starší  i  současný,  až  po Palacha...“ 

Vyvrcholením  ročního  setkávání  skautského  oddílu  byly  tábory.  Ty  prý  byly  typicky  české  i 

vzhledově. „To znamená podsady, což je tady na Západě prakticky neznámý.“

Podle údajů Lídy Bělovské se ve skautském oddíle vystřídalo pod jejich vedením na 280 

dětí. Nejvíce měl oddíl v jeden moment třicet dětí, ovšem „fluktuace byla dosti velká,“ připomíná 

Bělovský. Některé děti přijížděly až ze sto kilometrů vzdáleného Heidelbergu. „Často to řešili tak,  

že sebrali plno dětí a přijel jen jeden (rodič) a někde to přečkal...“

 „Byla to zajímavá léta,“ hodnotí Bělovský své působení ve skautském exilovém oddíle a 

vzpomíná na další úsměvné příhody z této doby: „Nevím, kde to už bylo... Stalo se, že nějaká paní,  

Němka, když to viděla, my jsme samozřejmě vztyčovali československou vlajku, tak říkala: 'No,'  

řekla to samozřejmě německy, 'to je krásný, že ta vláda v Československu umožní těm dětem takle  

jezdit na tábory do Německa!' (…) A stalo se taky, to bylo tady v Mainzu u nás, že nás jednou  

pozvali na takovou schůzku, vedoucí teda... A říkali: 'My bysme Vám rádi pomohli, aby se děti tady  

integrovaly!' My jsme se museli smát, říkali jsme: 'Vždyť my pracujeme přesně obráceně! Ty děti se  

strašně integrovaly, my chceme aby zachovaly trochu ten jazyk a todle!' A nakonec to pochopili. V  

Bavorsku to měli nějaký horší. Tam je nutili nějak víc, ale taky se z toho dostali....“ 

Na začátku prosince pořádal oddíl pravidelnou mikulášskou besídku: „Tam se zpívaly český  

koledy,  divadlo se hrálo a různý scénky apod.,  a taková zajímavá příhoda,  to  byla zase jedna  

babička tady na návštěvě, a řekla: 'Já jsem ráda tady, tady si poslechnu konečně český koledy, u  

nás v Československu se to nehraje, a tady to slyším, jak to děti zpívají!' Negativní bylo, že se tady  

zřejmě našli i lidé, kteří pracovali pro tajnou službu v Čechách. (...) To přijela nějaká babička, byla  

se podívat na tom táboře, a když přijela zpátky  (do ČSSR), tak si ji zavolali a už ji ukazovali ty  

fotky z tábora... Tam musel někdo být, kdo tady špionoval takle... No, čili zprávy o nás byly...“ 

Vedení československého skautského oddílu věnovali manželé Bělovští mimořádně mnoho 

svého  volného  času  a  energie.  Dodnes  mají  doma  schované  množství  dobových  fotografií  a 

videozáznamů. Pravidelně připravovali také skautské noviny, psáné samozřejmě česky. „Člověk si  

myslí, seš na Západě, máš volno, jezdi si, můžeš cestovat všude... Nikoliv. Máš dovolenou, seber  

všechny děti, oddíl a dělej tábor! Takže my jsme poznali různý louky tadydle akorát!  (smích)  Ale 

bylo to záslužný.“ Přesto, když dnes s odstupem času hodnotí svoji činnost ve skautském oddílu, ptá 

se sám sebe, co jej k tomu vlastně vedlo: „Já se nijak moc nesdružuji, já se vůbec divím, že jsem ten  

skauting vůbec začal dělat. Jedině ty mé sentimentální vzpomínky mě do toho vedly. Ale já jsem  

nikdy žádnej kolektiv nevyhledával...“

Sametová  revoluce  v  Československu  znamenala  konec  pro  exilový  skautský  oddíl  v 
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Mohuči.  „Děti  dorůstaly,  nové  nebyly.  Čili  ten  skauting  začal  pomalu  odumírat  na  nedostatek  

materiálu dětskýho, dětí... Teď s tím převratem v tom devětaosmdesátým, tak s tím skauting skončil  

úplně. Protože se mohlo jezdit tam (do Československa). Ta čeština už tady nebyla potřeba. To se  

zkrátka sebraly děti a jely k babičce, a tam měly češtiny víc. Tak jsme si říkali co s tím, a tak  

pomalu skončíme...“

Prosinec 1989 zastihl oddíl na mikulášské besídce v Lucembursku. „No a teď jsme slyšeli v  

rádiu, tak co se tam děje (v Československu). Tam byly manifestace na Václaváku a všechno...  

Taky, že se skauti začínají v Československu obnovovat, tak jsme jim okamžitě poslali zdravice.“  

Už někdy mezi  prosincem a  lednem stála  Lída  Bělovská s  mladší  dcerou pod sochou svatého 

Václavem na pražském Václavském náměstí. Dcera, která je také skautka, tam tehdy pronesla řeč 

jako zástupce exilového skautingu.

 „Byl zajímavej ten první dojem...,“ vzpomíná na moment, když se po zhruba dvaceti letech 

poprvé  nacházel  na  území  Československa.  „Za prvé  na  hranicích  jsme si  ještě  pořád museli  

opatřit vízum, no, ale celkem ho dávali bezevšeho. Ještě jsme zažili obrovský železný závory, který  

by vydržely, když do nich najel náklaďák. To tam ještě všechno bylo... Teď jsme přijeli a teď jsme  

viděli špínu. První dojem byla špína. To bylo v zimě. Všechno bylo šedý, černý... My jsme jeli domů  

v Ústí nad Labem. My jsme neviděli ty cedule, ty byly tak zašpiněný... Já jsem musel vstát a očistit  

si to, abych viděl kam jedu! (…) Dneska, když se tam přijede, je to úplně něco jinýho...“

Ještě před tím, než oddíl zanikl úplně, byl o něm natočen film s názvem „Byli připraveni“. 

Podstatná část tohoto filmu byla natočena na oddílové schůzce ve Wiesbadenu, některé další části 

doma u Bělovských či na táboře u města Tábor v Čechách.  „Je to takový... Trochu citový, ale v  

podstatě to ukazuje, jak jsme tady pracovali.“

 Nezapomenutelná byla pro Bělovského společná účast mohučských skautů s obnoveným 

skautským oddílem z Československa na Intercampu v Belgii roku 1990. Cestu obou oddílů hradili 

mohučští kompletně z vlastních prostředků. „Oni přijeli, měli ty malý stany jen ze čtyřech celt – ti  

všichni (skauti z jiných zemí) měli ty honosný stany a všechno...  A teď kázeň: Absolutní! Tady jsou  

děti rozjívený... Ale ty  (z Československa)  byly ukázněné, nástupy a všechno. A teď na ně všichni  

koukali a obdivovali je... A když se bude vytahovat vlajka: 'Ať jdou Češi, ať jdou Čechoslováci!“ A  

byli vobletovaný... My jsem vzali několik našich ještě exilových skautů, aby mohli tam našim dětem  

z Prahy, z toho oddílu, tlumočit. Ony neznaly nic – maximálně ruštinu. (…) Utíkaly, když k nim  

přišel ňákej jinej skaut, protože mu nerozuměly...“ 

Bělovský strávil sice většinu svého života v Německu, nic to ale nemění na faktu, že se stále 

cítí jako Čech. „Já nevím, jestli se nějakej českej emigrant cítí jako Němec, možná jsou takový. Já  

tady žiju mezi Němcema v této zemi, já jsem ten kosmopolit, ale jsem Čech, co bych to zatajoval...“ 
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V Německu je  spojený,  říká. „Tady máme penzi  (…) děti  jsou tady,  který tady pracujou...“ V 

současnosti  věnují  manželé  mnoho  času  své  vnučce,  kterou  učí  česky. Zatímco  Bělovského 

manželka by se do Česka stále ráda vrátila, její manžel se nikam stěhovat nechce. Do své rodné 

země se často nevrací, v roce 2011 Českou republiku například ani jednou nenavštívil. Když chtěla 

Ludmila Bělovská před lety koupit v Praze byt, Bělovský byl zásadně proti. „Já jsem po tom bytu  

nikdy netoužil, já jsem to v podstatě zablokoval. To mně manželka teď vyčítá...“

4.1.6. Závěrem o narátorovi
K  výjezdu  na  roční  stipendijní  pobyt  do  Západního  Německa  Bělovského  vedly  spíše 

důvody osobní:  profesní (výzkumná činnost na mohučské univerzitě)  a studijní zájmy (chtěl  se 

např.  naučit  německy),  částečně ale také ekonomické (stipendium od  DAAD).  Z jeho vyprávění 

vyplývá,  že  před  svým výjezdem na Západ nad možností  emigrace vůbec neuvažoval. S  touto 

myšlenkou si  začal  pohrávat  až  v průběhu svého zahraničního pobytu s  tím,  jak se blížil  jeho 

plánovaný návrat do Československa. Konečné rozhodnutí o setrvání v Mohuči vzešlo, dle jeho 

výpovědí,  především  z  důvodů  politických  –  z  hrůzy  z  toho,  jakým  směrem se  vyvíjela 

československá  společnost  mezi  koncem léta  1969 a  jarem 1970,  zatímco on poznával  život  v 

Západním Německu a přivykal si tamní společnosti.  Bělovský se nechtěl vracet do systému, ve 

kterém všechnu společenskou činnost vnímal jako „formalitu“ či „úlitbu vrchnosti“. 

Když se v průběhu dalších let  v Západním Německu naskytla  příležitost,  ujal  se vedení 

exilového skautského oddílu, který dlouhá léta spravoval spolu se svou ženou ve svém volném čase. 

Z  lásky  ke  skautingu  a  v  naději,  že  přispěje  k  zachování  češtiny  a  rozšíření  povědomí  o 

Československu u dětí emigrantů. Ačkoliv Bělovský nejen pro tuto činnost působí jako opravdový 

vlastenec, on sám možnost trvalého návratu do rodné země odmítá. Do Čech by se přitom ráda 

vrátila také jeho manželka. Říká, že je kosmopolita, a že mu je jedno, kde žije. Život by si prý 

dokázal představit třeba i v Kostarice. V Německu nicméně žijí a pracují jeho dcery, díky kterým 

jsou Bělovští  prarodiči.  Bělovský nevidí důvod, proč by se za této situace měl  stěhovat někam 

jinam. Po dvaačtyřiceti letech se v Mohuči cítí jako doma. Jako Čech žijící v cizině.
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4.2. Jaroslav Krupka
rok narození: 1933

rok emigrace: 1964

současné bydliště: Mohuč

vzdělání: vyučen v potravinářském odvětví

zaměstnání: v důchodu, dříve majitel obchodu s obloženými chlebíčky

děti: 2 (narozeny v Německu)

občanství: české i německé

4.2.1. K situaci rozhovoru
Rozhovor s Jaroslavem Krupkou proběhl 17. 2. 2012 v Krupkově rodinném domku v klidné 

oblasti nedaleko centra Mohuče. Kontakt na narátora získal autor od svého otce, jehož obchod s 

nábytkem  Krupka  kdysi  v  Praze  navštívil.  Zaujali  jej  tam  historické  kovové  cedule  známých 

automobilových značek a již tehdy se prý projevoval jako ochotný a milý vypravěč. Krupka byl v 

době setkání nachlazený a často kýchal, přesto se zdál být ve velmi dobré náladě. Rozhovoru byla 

přítomna také jeho manželka, která se do manželova vyprávění zpočátku několikrát zapojila, aby 

doplnila  či  upřesnila  jeho výpovědi.  Poté,  co  ji  autor  práce znovu vysvětlil,  že  pro tento  druh 

rozhovoru je nezbytné vyprávění pouze jedné osoby, vyhověla jeho žádosti a do rozhovoru se více 

nezapojovala.  Zajímavé  ale  bylo,  že  v  jeden  moment  promluvila  německy,  ačkoliv  Krupka  v 

rozhovoru  říká,  že  doma  hovoří  výhradně  česky.  V bytě  se  vyskytovala  také  jejich  nejmladší 

vnučka.

Krupka vyprávěl zvláště nadšeně o vlastním prožití  historicky pozitivních událostí  české 

historie dvacátého století,  jakými bylo například období obnovené Československé republiky po 

druhé  světové  válce,  Pražské  jaro  (které  sledoval  již  ze  Západního  Německa),  či  pád 

komunistického režimu a následný rozkvět českých měst. Zároveň neskrýval své rozhořčení nad 

bezprávím,  kterého  se  dopouštěli  komunisté  během své  více  jak  čtyřicet  let  dlouhé  vlády nad 

Československem. 

V  období  autorova  květnového  pobytu  ve  Frankfurtu  nad  Mohanem  byl  pan  Krupka 

nemocný. Z tohoto důvodu nebylo další setkání možné. 

4.2.2. Krátce o narátorovi 
Jaroslav Krupka se narodil v roce 1933 a své dětství prožil ve Zvoli u Prahy. Jeho otec byl  

majitelem stavební firmy Krupka, která ještě v roce 1938 zaměstnávala na sto čtyřicet lidí. Po druhé 

světové válce byl podnik znárodněn a jeho otec roku 1948 uvězněn. U mladého Jaroslava, který 

kvůli  svému  nedělnickému  původu  nesměl  studovat,  brzy  začala  vznikat  averze  vůči 
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komunistickému režimu. Západní Německo si prý později jako cíl své emigrace zvolil také proto, že 

v této zemi byla komunistická strana zakázaná. Na Západě žije spolu se svou ženou již od roku 

1964. Přechod hranic se jim podařil během zájezdu do Budapešti. Řidič autobusu zastavil nedaleko 

Vídně  poté,  co  si  Krupkova  manželka  úmyslně  přivodila  nevolnost  polknutím křídy.  Jen  co  ji 

Krupka vyprovodil ven z autobusu, okamžitě se vydali na útěk vstříc svobodě. První půlrok žili v 

Rakousku  a  poté  odešli  do  Německa.  Po  třech  letech  se  ze  severu  Hesenska  přestěhovali  do 

Mohuče. Krupka se v Československu vyučil v potravinářském oboru a s krátkými pauzami v něm 

zůstal  až  do  svého  důchodu.  V Mohuči  si  otevřel  obchod  s  obloženými  chlebíčky,  který  vedl 

dlouhých šestatřicet let. 

4.2.3. Život v Československu
Jaroslav  Krupka započal  své  vyprávění  vzpomínkou na svého otce,  který  byl  majitelem 

stavební  firmy  Krupka sídlící  ve  Zvoli  u  Prahy.  Těsně  před  vypuknutím  druhé  světové  války 

zaměstnávala sto čtyřicet lidí a mnoho zakázek měla i během protektorátního období. „Dědeček byl  

stavitel, pradědeček byl stavitel...Všechno stavitelé. Táta měl taky firmu. (…) On stavěl před válkou  

hodně židům. A když byla válka, tak dali židy do koncentráků a přišli noví majitelé, Němci. A ti  

hledali někoho, architekta, kterej ty domy stavěl, tzn. tatínka a ten musel mejt ty starý trámy, a teď  

přišly přání třeba todle to okno zazdít, tady udělat balkon, támdle jiný dveře... Takže on měl práce  

dost. On měl auto a s tím jezdil do roku 1945. Až do konce války měl povolení z Jílový  k ježdění...“ 

V době Protektorátu Čechy a Morava chodil do školy na Zbraslav ležící asi deset kilometrů 

od Zvoli.  „Všude byli německý vojáci. Pak jsme přestali chodit do školy a do tý školy nám dali  

raněný a my jsme se učili jenom doma, vždycky jednou za měsíc jsme se dostali do školy... Museli  

jsme chodit do toho Kuratoria, svazu český mládeže, tam jsme byli připravovaní prostě na to, žít v  

Protektorátu. Tzn. Emil Hácha prezident, Emanuel Moravec ministr školství... To byl jinej režim,  

spousta lidí bylo zavřenejch...“  Už jako dítě si uvědomoval, že jeho rodná země byla okupována 

cizími vojsky. „Poslouchali jsme tajně třeba 'Volá Londýn', když mluvil Jan Masaryk, ten syn pana  

presidenta Masaryka. A nesměli  jsme nikde nic říct,  v podstatě to byl totalitní  systém. Jako za  

komunistů, to samý...“

Po skončení druhé světové války se do české společnosti vrátila dobrá nálada, vzpomíná: 

„Smělo  se  tančit,  poslouchat  hudba,  lidi  se  mohli  bavit,  prostě  normální  život.  (…)  To  bylo  

fantastický. To všechno bylo úplně fantastický. To jsme měli všichni radost. Pan prezident Beneš,  

všechno bylo krásný.... Než přišli komunisti. V roce 1948 byl konec.“ Firma Krupkova otce byla 

znárodněna a jeho otec skončil v kriminále. „Právě proto ho zavřeli, že měl firmu. To dneska tomu  

nebudete vůbec rozumět.  Vy jste  pracoval  celej  život,  neměl  jste  vůbec dovolenou celej  život  a  
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potom jste byl za to odsouzenej. Platil jste celej život daně, všechno normálně a byl jste odsouzenej.  

Stejně...“

Zatímco  Krupkův  o  čtyři  roky  starší  bratr  vystudoval  architekturu,  režim  příjetí  k 

vysokoškolskému studiu mladšímu Jaroslavovi již nedovolil.  „Já jsem nesměl studovat, protože  

tatínek byl soukromník (...) a já jsem byl v té kategorii těch lidí prostě z kapitalistickejch rodin. To  

znamená, to bylo všechno pasé. (…) Já jsem šel pracovat do Pramenu. To byl Kulík tenkrát, Karel  

Kulík firma, a to byly takový dvě veliký firmy, Karel Kulík a Julius Meinl. A já jsem pracoval pro  

Kulíka. Pak přišlo znárodnění, pak udělali Pramen, a tam jsem byl do roku 1950. (…) Pak byla  

taková  akce,  že  mladí  z  distribuce  a  z  takovejch  všeljakejch  povolání,  museli  do  výroby.  To  

znamená, já jsem musel odejít do škodovky, kde sem pracoval asi rok. Měl jsem tam taky úraz. No,  

to byla taková akce, musel jsem opustit svoje zaměstnání a musel jsem do výroby. Vůbec se s váma  

nikdo nebavil, to byl zákon. Distribuce do výroby (…) Sověti chtěli těžkou výrobu - lokomotivu,  

zbraně, tanky...“  Další rok pracoval v závodě  Rudých letnic v Radotíně a do roku 1955 byl na 

vojně. 

Ještě před nástupem na vojnu se ve volném čase věnoval motoristickému sportu. „Já jsem 

jezdil motocyklový závody, jezdil jsem R3 1953. Dostal jsem taky od Mladý fronty jednu cenu, když  

jsem vyhrál v Prokopském údolí. (...) Pak v Berouně, v Rokycanech, hodně jsem toho najezdil...“ 

Když se vrátil z vojny, musel se zaobírat spíše existenčními než jinými starostmi a motoristický 

sport musel jít stranou. 

Na otázku, zda už tehdy cítil vůči režimu zlost, Krupka odpověděl: „Samozřejmě, že jo. Ne,  

zlost, ale prostě nepochopení. Proč jako, co sem udělal? Já sem nic neudělal. Já jsem byl normální  

a bylo mi to zakázaný.“ Kromě studijních a pracovních omezení si jej režim více nevšímal. „Dalo 

se to přežít,“  řekl v jiné části rozhovoru. „Když jste nic nedělal vyloženě proti, třeba nekřičel na  

ulici 'komunisti jsou blbý!', tak se vám nic nestalo...“  Krupka se oženil roku 1961 v Praze. ,„My 

jsme jezdili na chatu, my jsme si vedli na ty poměry dobře. Měli jsme auto, starší samozřejmě. (…)  

Prostě jsme žili bez komunismu, naprosto jsme to ignorovali...“ Později ale přeci jen pocítil, že by 

svou budoucnost mnohem raději budoval na Západě. „Najednou jsem zjistil, že nežiju ve svobodě.  

Že nesmím nikam. Viděl jsem ty děti s těma šátkama, to mně šokovalo, úplně. Ty pionýři všude stáli  

na ulici a zpívali, jak krásnej je Sovětskej svaz. Já sem úplně šílel. Já jsem říkal Jiřině, tady nikdy  

nezaložíme rodinu...“

4.2.4. Emigrace
Krupkovi bylo 31 let, když se spolu se svou ženou rozhodl k emigraci na Západ. „My jsme 

jeli  vlastně  zájezdem,  to  dovolil  tenkrát  ten  Novotný  poprvé  v  roce  1964,  že  se  smělo  jet  do  
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Maďarska přes Vídeň. A my jsme v tý Vídni... Jiřina tam předstírala, že jí je špatně, a ten autobus  

zastavil, a tak jsme vyběhli (...) a utíkali jsme do kostela, kde jsme se schovali a byli tam, já nevím  

kolik hodin...“  vzpomíná Krupka na emigraci,  která  nebyla bez rizika.  „To muselo bejt  tenkrát  

provedený rychle. Protože Jiřina předstírala, že ji není dobře... Ona snědla nějakej kousek křídy,  

byla celá bledá, a že ji je špatně. No a tím pádem ten autobus zastavil, my jsme vystoupili ven a  

utekli... Za námi ještě utíkal někdo, to byl v takovým koženým kabátě, to byl zřejmě nějakej estébák,  

kterej hlídal ty lidi, ale nedohonil nás...“ Kufry přitom zůstaly v autobuse. U sebe měli 50 marek a 

především adresu na německou rodinu ve Vídní, u které měli přislíbené ubytování. 

Tento kontakt jim výrazně ulehčil v jejich nesnadné životní situaci. „Prostě jsme dostali  

adresu na rodinu, která nás přijala, takže jsme tam bydleli asi půl roku nebo jak dlouho.“  Velký 

problém zpočátku představovaly finance. „Měli jsme taky hlad, samozřejmě, na začátku, protože  

jsme neměli peníze žádný a nic. Neměli jsme nic co na sebe. Paní měla lodičky jenom jedny, teď  

byla zima, to bylo v listopadu, bylo asi 4. listopadu, to byla zima, tenkrát... Na ty začátky, na ty  

nerad vzpomínám. To měl ale každej jinak... Někteří byli zastřelení při útěku na hranicích, tak jsme  

prošli ještě dobře. Nelituju toho, v žádným případě ne.“  Krupka byl zpočátku ochoten přijmout 

jakékoliv zaměstnání. „To jsem četl v novinách, (…) tam byly všeljaký (nabídky zaměstnání) jako 

roznašeč letáků nebo ňákých prospektů, nebo tak... Zoufale jsem něco hledal... Pak jsem tam našel  

takovou firmu, to byla firma Schneider-Elektric, která dělala nějaký kondenzátory, a ta přijímala  

prostě i nevyučený lidi, tak jsem se tam přihlásil a tam jsem pracoval. (…) Neměli jsme peníze a  

nikdo vám nic nedal. Jedině židům, ty dostali okamžitě. Tady taky v Německu, židovská obec ve  

Frankfurtu okamžitě peníze dala všem. Ale my jako normální jsme nedostali nic.“

Později se Krupkovi přihlásili u jisté organizace,113 která jim měla zprostředkovat cestu do 

Západního Německa. „Dávali  nám nabídku, jestli  chceme do Austrálie,  nebo do Ameriky,  nebo  

kam...  A  my  jsme  chtěli  zůstat  v  Německu,  protože  Německo  bylo  jediná  země,  která  neměla  

komunistickou stranu, tady byla německá (komunistická) strana zakázaná. A to mě fascinovalo.“

O svém záměru emigrovat řekl doma v Československu pouze své matce, nikdo jiný o jeho 

úmyslech nevěděl. Otec v té době již nežil.  „Dal jsem ji všechny svoje úspory, který jsem měl. Já  

jsem tam měl chatu, auto, já měl všechno... Tak jsem to všecko prodal, mamince jsem tam dal ty  

peníze,  aby tam něco měla,  protože neměla žádnej  důchod pořádnej...  No a to věděla,  že jako  

utečeme...“

113     Těsně před dokončením této práce obdžel autor email od Krupkovi manželky. „Na Vaši otázku, jaké bylo jméno 
organizace v Rakousku, Vám už nemohu odpovědět, ale nebylo to nic oficiálního, protože Němci tenkrát nebrali  
emigranty, kteři neuprchli přimo na německou půdu.“ Zdroj: Emailová komunikace mezi Jindřichem Pýchou a paní 
Krupkovou ze dne 8. 9. 2012, archív autora.
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4.2.5. Život v Západním Německu
Asi po půl roce v Rakousku se Krupkovým splnil sen o životě v Západním Německu: „Ve 

Vídni jsem nechtěl zůstat, protože tenkrát Německo bylo taky někde jinde než je teď. Teď je pořád  

ještě dobrý, ale tenkrát bylo úplně fantastický - to bylo úžasný! V tom pětašedesátým roce, to byl ráj  

tady. (…) To se daly vydělat peníze. Dostal jste byt, dostal jste všecko co jste chtěl! Taky sem jezdili  

z celýho světa. Portugalci a Španělé a Italové na práci... Tady potřebovali každou ruku. To bylo  

opravdu, to bylo ráj tady. My jsme byli potom v roce 1970 v Americe, a tak jsme říkali, 'Ježiši, ještě  

že jsme tam nešli!'“ O azyl si zažádali v Norimberku a dostali jej bez problémů. V nové situaci se 

neocitli jen oni, ale také rodiče obou manželů doma v Československu. Protože jejich děti ilegálně 

opustily republiku, čekaly je nepříjemné výslechy.  „Moje maminka, když jsme utekli, tak byla asi  

desetkrát v Bartolomějský, a máti tady Jiřinky také...“  

První tři roky života v Západním Německu prožili Krupkovi v severní části Hesenska. „My 

jsme bydlili v těch oblastech, kde bylo hodně sudetských Němců, to byl Frankenberg/Eder... To je za  

Frankfurtem, směrem na Kassel, tam jich je hodně, sudetských Němců. (…) Hlavně na začátku, ty  

suďeťáci,  ti  sudetští  Němci,  který  museli  opustit  po  Benešových  dekretech  tenkrát  území  

Československa, tak ty nám řikali: 'My to známe, co to je, když přijdeš z jiný země a nemáš nic'. Tak  

nám dali, já nevím, starou skříň a nůžky, starý kalhoty, marmelády a spousta marmelád a hodně  

nám pomáhali...“ Dalším problémem byla zpočátku jazyková bariéra. Německý jazyk sice manželé 

ovládali již v době před emigrací, hessenskému dialektu začali úplně rozumět až po několika letech. 

„Když jsme přišli do Německa, něco jsme s Jiřinou rozuměli. Ale jenom něco.“

Krupka  se  domnívá,  že  jeho  počáteční  nesnáze  při  hledání  patřičného  zaměstnání  byly 

zapříčiněny především nedostatečnou kvalifikací. Podle jeho názoru tento problém postihoval také 

další odborně vyučené či vystudované emigranty: „Například doktor práv, učitel nebo lékař, nebo  

obchodník, to je moje profese, tak to v cizině nemáte žádnou naději na něco, protože to je všecko  

úplně jiný. Učitel nemůže učit, protože to je jiná řeč, jiný osnovy, všechno jiný... Doktor práv taky  

nemůže a obchodník taky nemůže. Já jsem tady nemohl nic prodávat, co bych taky prodával, vždyť  

je to úplně jiný, všechno úplně jiný... Tak jsem začal od píky. Dělal jsem v takovým betonwerku, (…)  

prostě jsem hrdě dřel. (...) Dělal jsem jak blázen, v neděli v sobotu, furt sem jenom dělal. (...) A pak  

jsem se dostal sem do Mainzu.“

V hlavním městě spolkové země Porýní-Falcko se tehdy dvaačtyřicetiletý Krupka vrátil do 

oboru,  ve kterém se vyučil. „Já jsem tady založil  chlebíčkárku - chlebíčky obložený.  Byli  jsme  

jediná firma v Německu, která to dělala.  Já jsem měl velkou firmu, my jsme dodávali  na Uni-

Klinikum, na radnice, na všechny možný ministerstva... To lidi tady neznali a byli úplně nadšení,  

protože když měl někdo třeba schůzi, nebo nějakou slavnost, kde bylo 20-30 lidí, tak co jim dát?  
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(…) Začátek byl velice krutej, ale potom... Já jsem to tady vedl třicet šest let, my jsme měli tři-cet-

šest let s mojí paní, a samozřejmě zaměstnance jsme měli  (dva Čechy), tu firmu, zavedli jsme to  

všechno...“ Každý den vstával ve čtyři ráno, aby už od půl páté mohl pracovat. V chlebíčkárně 

zůstával až do půl osmé do večera,  „takže to byl den jako hrom. Já dělal čtrnáct hodin, patnáct  

hodin denně. (…) My jsem byli několikrát v televizi, protože jsme byli jediná taková firma.(...) Toho 

tolik nadělali  (chlebíčků),  ježišmarja, když si vzpomenu!“  Jelikož Krupkovi k otevření obchodu 

chyběly  finanční  prostředky,  neměl  jinou  možnost,  než  si  peníze  půjčit.  „To sem pokládal  za  

užasnou věc, že ten režim tady v Německu nám vlastně vyšel vstříc, že nám půjčila Lastenausgleich  

v Bad Godesbergu. To byla banka, která půjčovala uprchlíkům na základ jejich existence. Jako na  

začátek. Tak oni nám půjčili tenkrát asi 30 000 DM za úplně minimální cinzum  (úroky),  to jsem 

platil asi 5 % těch cinzů... To jsem si říkal,'to je úžasný!', protože to nedělají ani v Americe, ani ve  

Švédsku, nikde. To vyloženě Němci. 'Klobouk dolů', sem říkal, 'to je úžasný!' 

Když v Československu vrcholilo Pražské jaro, žil Krupka již čtvrtým rokem na Západě. 

Toto období nicméně i z ciziny prožíval velice emocionálně. Nesmírná podpora Československu 

byla ostatně cítit i v samotné Mohuči. „1968? To se stal ten malér s tím Dubčekem... To si pro mě  

sem přišli v Mainzu Němci, to zjistili někde, že jsem Čech. Odvedli mě až tady k divadlu, na hlavní  

třídě, Ludwigsstraße, a před tím divadlem jsem mluvil do mikrofónu prostě o Čechách. A to Vám  

řeknu,  co mě teda úplně tak strašně překvapilo a mojí  paní  taky:  Ten první  den,  co začal  ten  

nepokoj v Čechách, tak v tu ránu bylo plný město československejch vlajek... Já jsem to nikdy ještě  

od tý doby nezažil. Kde to lidi to vzali, to vůbec nevím. Každej dům měl československou vlajku!  

Prostě hrozný sympatie byly tady... Proti Rusům byli tady odjakživa, že jo, no a my taky vlastně,  

Češi. A potom, když to tam prasklo, tak ty lidi tady – nadšení. To byla senzace! To sem tam mluvil (u 

divadla na Ludwigsstraße),114 to sem tam šel, to už nevím ale... Tak sem tam to řekl, že malá země,  

která byla tak dlouho v sevření těch ruskejch pařát, tak se teďka, že mají svobodu, no... Tak mi  

všichni tleskali a to bylo takový nadšení!“ 

V reakci na okupaci Československa na konci léta 1968 přicházelo do Západního Německa 

stále  více  Čechů  a  Slováků.  Někteří  z  těch,  kteří  se  usazovali  v  Rýnsko-mohanské  oblasti,  se 

zpočátku s žádostí o pomoc či radu obraceli na Krupkovi. „Dokonce víte, nebudete tomu věřit.  

Znáte tu Čáslavskou? Tak ta cvičila s Janou Poznerovou. To byly dvě, Čáslavská a Poznerová. A ty  

měly tenkrát ten triumf, vyhrály nějakou tu medaili na olympijských hrách. Tak ta Jana Poznerová  

za náma přišla s manželem, abysme jim dali nějaký tipy, prostě co maj dělat. Ty tady zůstali... My  

jsme poradili hodně, hodně Čechům. To sem přijíždělo lidí. (…) To byly všeljaké rodiny, které jsme  

114     Z nahrávky nebylo názvu ulice rozumět. Že se jednalo o Ludwigsstraße uvedl Krupka během emailové ve svém 
dopise autorovi práce. Zdroj: Archiv autora
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viděl jen jednou...“ Spolu s novou vlnou emigrace Čechů a Slováků na Západ se svého rozmachu 

dočkal také společenský život této minority žijící v Západním Německu. „Jednou za rok se vždycky  

tady dělalo ve Frankfurtu u nějakýho českýho hospodskýho, kterej se jmenoval, já si  vzpomenu... 

Tam se dělala vždycky zabijačka. A tam přijížděli Češi z Rakouska a vodevšad, to byla obrovská  

slavnost. A byl tu taky českej ples jednou za rok, to bylo ve frankfurtským Palmengarten. A tam  

jezdily český orchestry z Rakouska a ze Švýcar, uprchlíci... Jinak já nevím, no. Jo a skauti tady byli,  

český skauti. Tam chodili obě naše děcka. Tam se mluvilo česky, ten vedoucí to tam vedl všechno  

perfektně... Jak se jen jmenoval, počkejte...“ Krupka náhle přerušil své vyprávění, aby se šel zeptat 

manželky na jméno vedoucí skautského oddílu: „Bělovský!“ volala na něj. Krupka, který později 

autorovi poskytl kontakt na Bělovského, hned pokračoval:  „Tak to byl doktor. (...) Ten dělal kůži  

nebo co. A ten se tomu věnoval úžasně, perfektně. Děcka měly tábory každej rok, v lese krásný stany  

a naučily se tam česky dobře, měly besídky česky, všechno možný. (…) Ten skaut se scházel vždycky,  

myslím, jednou za tři neděle a to se vždycky někde sešli. Oni měli takovou nějakou chatu tady někde  

za Wiesbadenem, měli ji půjčenou, a tam se vždycky nějak sešli. My jsme tam vždycky přivezli ty  

děcka a ty tam byly celej den, nebo tam taky spaly někdy, a tam se věnovaly těm stopám , (a tomu) 

co skauti dělaj.“ Zájem o skauting ze strany dětí a rodičů byl značný: „To byl celej... Tady byla v  

Mainzu  celá  ta  skupina,  celej  oddíl,  jak  se  říká.  Tam bylo  hodně hodně českých  dětí....Hodně  

desítek. Nejmíň padesát.“

Na otázku,  zda  se  mezi  českými  a  slovenskými  emigranty  pohybovala  nějaká  vedoucí 

osobnost,  Krupka odpověděl,  že  se  nedomnívá,  že  by tu  někdo takový  byl.  „To bylo  všechno 

rozptýlený.“ Vzpomněl si však na jednu osobnost:  „Měli jsme tu českýho faráře, který študoval  

tenkrát v osmačtyřicátém ve Vatikáně, a když přišli ti komunisti, tak on tam zůstal v tom Vatikáně.  

Tak potom tady dělal na italský misii českej farář. Tak nás samozřejmě přivítal hezky a potom, když  

jsme slavili stříbrnou svatbu, tak nám to skvěle organizoval, to byl výbornej doktor, Kachňák se  

jmenoval, ten už zemřel, bohužel...“ 

Z exilových periodik Krupkovi odebírali České slovo: „Tam byly všelijaký schůzky, doktoři  

– adresy. A faráři dělali všelijaký takový, že se sejdou třeba jednou za měsíc, pro starší lidi, pro  

všechny starší český uprchlíky…“ Dle Krupky byla setkání Čechů v exilu „hezky organizovaná“, 

přesto  se  jich  především z  časových  důvodů  spíše  neúčastnil: „Já  jsem pracoval,  já  měl  jiný  

starosti...“  České slovo přestalo vycházet už v roce 1990, podobně jako další exilová periodika. 

„Všechno padlo,“  vzpomíná na začátek devadesátých let. „Lidi potom mohli jezdit zase domů a  

kupovat si noviny tam. (…) Ta motivace tu už nebyla, aby se scházeli a debatovali o politice, co je a  

co bude... To už chybělo...“ Emigranti brzy ztratili zájem o již tradiční události, jakými byly např. 

mikulášské besídky.
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Na půdu své rodné země Krupka poprvé znovu vstoupil v roce 1990, více jak čtvrt století od 

své emigrace. Po celou dobu života v Západním Německu se nevzdal československého občanství. 

Vykoupení,  tedy  zřeknutí  se  československého  občanství  za  určitý  finanční  poplatek, zásadně 

odmítal.  Osoba, jež se vykoupila,  přitom směla cestovat  do Československa.  „Na tom vydělali  

komunisti příšerný peníze. To bylo v Kolíně115 na českém velvyslanectví, a ti lidi, co se vykoupili,  

pak směli do Čech. Ale jednali s nima v tom Kolíně jako s dobytkem. (…) Hrozně se k nim chovali.  

(…) On když někdo přišel a říkal, že mu zemřela maminka nebo tatínek, a že by chtěl hrozně rád na  

pohřeb, tak oni říkali: 'Tak proč jste utíkal? Vždyť jste mohli zůstat doma!'“ Ačkoliv částka, kterou 

museli  emigranti  za  vykoupení zaplatit,  byla  pro průměrného československého emigranta stále 

poměrně vysoká, finance nebyly hlavním důvodem, proč se Krupka nevykoupil. „To nebylo málo,  

to bylo hodně peněz. Já nevím, kolik to bylo, asi 10 tisíc (marek). A ty lidi potom směli domu. Ale to  

byla taková, jak bych to řekl... My, co jsme nejeli, tak jsme se na tydlety lidi dívali tak jako... Prostě  

blbě. Že jsou jako zrádci, že se vykoupili.“  Krupkovi se také nelíbilo, jak se tito vykoupení Češi 

během návštěv rodné země chovali: „Dělali tam voloviny. Moc. Dávali diškrece desetimarky. Když  

chtěli jít někam, na nějaký ty diskotéky, a bylo tam hodně lidí, tak začal mávat desetimarkovkou a  

ten ho hned pustil a takový voloviny... A ti, co tam zůstali, byli hned vyjevení. (…) Oni tam lhali, ty  

lidi úplně zblbli, rozumíte. Oni lhali, že má třeba barák, dvě auta... Prostě lhali. A ti lidi, co byli  

doma, tak měli špatný představy. Každej si myslel, že sem přijde a dostane všechno možný a pak,  

když nedostali nic, tak se divili. (…) Já jsem vždycky říkal, dyť to není pravda! (…) My jsme utekli a  

já jsem nikdy v životě nepočítal s tím, že bych se vrátil zpátky. Vůbec, jako zvláště na návštěvu  

třeba... My jsme nevěděli, co jednou přijde, ňákej Dubček, to hold nikdo nevěděl... Nebo Havel.“ 

 Na začátku devadesátých let prý Praha a další česká města vypadala o poznání hůře než 

dnes, Češi v posledních dvou desetiletích odvedli ohromný kus práce, hodnotí Krupka. Také proto 

jej návštěvy rodné země v posledních letech velmi těší. „To bylo ještě smutný, když jsme jeli od  

hranic do Prahy, to nebyla ještě dálnice, tak jsme jeli přes Plzeň a to bylo všechno šedivý, tmavý,  

otlučený,“ vzpomíná na první návštěvu Československa v devadesátých letech. „Teď je to všechno 

udělaný, teď to už vypadá dobře. Je to dobrej pocit, když tam vždycky člověk přijede, moc se tam  

změnilo. Praha je krásná teď, úplně ožila barevně, nádherný. (…) Na to, za jak krátkou dobu se  

Češi  teda dostali  z  tý  komunistický hrůzy,  to  teda je  obdivuhodný...  Protože od nikoho žádnou  

pomoc nedostali.  Podívejte  se  tady,  ve východním Německu do dneška dostávají  od západního  

Německa, tzv. Solidaritätszuschlag – solidární měsíční peníze. (…) Češi nedostali nic a je to tam  

úplně fantastický.“

Většinu života sice strávil v Německu, přesto se jako Němec necítí: „Ne, ne, ne! To nejde.  

115  V německém „Köln“, pozn. autora
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To máte v sobě. To jste Čech a zůstanete Čechem. Nebo jste Francouz a zůstanete Francouzem. (…)  

Je to taky možná tím, že jsme s paní teďka spolu vlastně 53 let. My jsme měli loni na Vyšehradě  

zlatou svatbu, to jsem sám organizoval, protože jsme se tam brali 1. července (1961) na Vyšehradě 

v  tý  kapitole…“  Prahu  navštěvoval  v  posledních  dvou  desetiletích  průměrně  dvakrát  do  roka, 

zvláště pak kvůli dodnes žijící matce jeho manželky.  „Nikdy toho nelituju, že jsem opustil Čechy,  

protože Čechem jsem, jsem rozenej Čech, a Čechem zůstanu. Národnost je česká a hotovo. To mi  

nikdo nevezme. Ale jinak, prostě jsem rád, že jsem to udělal, protože… Já jsem viděl od Ameriky až  

po Tchaj-wan, celej svět jsem viděl... Teď jsem úplně spokojenej, že po čem jsem vždycky toužil, to  

znamená cestovat, něco vidět, tak to se mi všecko povedlo... Samozřejmě musel jsem na to dělat, ale  

vyplnilo se mi to. V Americe jsem byl dokonce třikrát, tam je taky spousta Čechů, strašně moc. (...)  

Holky taky viděly obě dvě celej svět. Ta jedna dcera je v Reisebüro116 a od Ameriky po Filipíny ta  

všude byla, (…) druhá byla v Korei, ve Vietnamu, (…), prostě viděly svět.“

Krupka se domnívá, že Němci mají k Čechům pozitivní vztah, alespoň on žádné nepřátelství 

vůči Čechům nikdy nezaregistroval. „Za tu dobu, co jsem tady, to je přes čtyřicet let, jsem nikdy  

neslyšel, že by říkal: 'Ty Böhmer!' nebo 'Tschecher', ne.. .Jako opovržením, vůči Čechům. Ne, ne.  

Ne. Naopak. Opravdu nám hrozně moc lidí pomohlo.“

V roce 2014 tomu bude půl století od emigrace Krupkových na Západ: „Když jsme utíkali,  

mysleli jsme, že se vrátíme, že to za pět let praskne... Jako bylo tenkrát to Maďarsko v roce 1956, to  

bylo... To všichni jsme si v Čechách mysleli, 'teď je po komunismu'. Tam se komunisti věšeli na  

lampách, tam se to likvidovalo. V Čechách, kolik známejch komunistů si vzalo život.“ V Německu 

manželé založili rodinu, vychovali děti, dnes jsou prarodiči. „Po roce 1989 se vrátit nešlo. To už  

byly děti tady... to už ne...“ 

4.2.6. Závěrem o narátorovi
Nejsilnější  důvod  emigrace  Jaroslava  Krupky z  Československa  by se  podle  autora  dal 

charakterizovat jako politický. Jako dítě zažil znárodnění stavební firmy svého otce, stejně jako 

jeho  nespravedlivé  odsouzení  v  roce  1948.  Krupka  samotný  byl  v  době  svého  dospívání  také 

znevýhodňován,  když  nesměl  například  studovat.  Ačkoliv  si  v  dalších  letech  na  život  v 

komunistickém režimu zvykl a vedlo se mu podle vlastních slov  „na poměry dobře“, představa 

dalšího  setrvání  v  uzavřeném Československu  mu  radost  nečinila.  Z  oslavných  zpěvů  o  kráse 

Sovětského svazu „úplně šílel“ a nechtěl připustit, aby něco podobného zpívaly jednoho dne jeho 

vlastní  děti.  Krupka  chtěl  procestovat  svět,  toužil  po  životě  ve  svobodě.  Ačkoliv  si  Západní 

Německo jako cíl své emigrace vybral také pro jeho mimořádnou ekonomickou atraktivitu,  zdá se, 

116  Česky: „Cestovní kancelář,“ pozn. autora
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že ekonomické důvody hrály v jeho emigraci z Československa spíše druhořadou roli. Jak sám řekl,  

v Čechách měl po materiální stránce všechno, co mohl - auto a chatu. Na Západním Německu jej 

ale fascinovalo, že tam byla komunistická strana zakázaná.

Krupka se i po téměř půl století života v cizině cítí jako pravý Čech. Neskrývá přitom hrdost  

na pokrok, jakého jeho rodná země v průběhu dvaadvaceti  let  od pádu komunistického režimu 

dosáhla. Ačkoliv Českou republiku Krupka navštěvuje poměrně často a pobývá tam někdy i několik 

měsíců, natrvalo se tam vracet nechce. V Německu má on a jeho žena po sedmačtyřiceti letech 

silnější zázemí. Žijí tam mimo jiné obě jejich děti a také vnoučata. 
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4.3. Petra Neumannová
rok narození: 1945

rok emigrace: 1981

současné bydliště: Wiesbaden

vzdělání: Karlova Univerzita – Fakulta sociálních věd a publicistiky

zaměstnání: v důchodu, naposledy pracovnice v humanitární organizaci 

počet dětí: 2 (narozeny v Československu)

občanství: české a německé 

4.3.1. K situaci rozhovoru
Rozhovor s paní Petrou Neumannovou proběhl 11. 3. 2012 v jejím bytě ve Wiesbadenu. 

Neumannová působila  v  době setkání  v  dobré náladě  a  k  žádosti  o  rozhovor  se  stavěla  velice 

ochotně.  Setkání  vymezila  zhruba  dvě  hodiny  času,  poté  očekávala  příchod  vnučky.  Během 

vyprávění  často  zmiňovala  své  příbuzné,  zvláště  pak  zemřelého  manžela.  Nevěnovala  se  příliš 

popisu či hodnocení minulé doby jako takové. O osobních záležitostech mluvila podrobně a velmi 

otevřeně. Její vyprávění dalo vzniknout téměř románově laděnému příběhu na pozadí historických 

událostí. 

Už během prvního telefonického rozhovoru s autorem práce naznačila, že nemá zájem o 

zveřejnění  svého jména.  Na konci  jediného osobního setkání  ale  souhlasila,  že  se  po autorově 

návratu do Frankfurtu nad Mohanem ještě jednou sejdou, aby se domluvili na přesných podmínkách 

zpracování jejího příběhu. Když se autor v květnu 2012 na její telefonní číslo po několika marných 

pokusech konečně dovolal, jen co se stačil představit, byl hovor druhou stranou ukončen. Jelikož 

žádná dohoda mezi autorem práce a narátorem podepsána nebyla,  bylo nutné v zájmu ochrany 

osobních údajů pozměnit nejen její jméno, ale také některé další směrodatné údaje. 

4.3.2. Krátce o narátorovi
Neumannová se narodila na konci druhé světové války v rodině s německými předky. V 

šedesátých letech studovala na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze a v 

rámci  tohoto  studia  se  seznámila  s  Řehořem  Neumannem,  mediálně  známým  pražským 

intelektuálem, filmovým kritikem a přívržencem Pražského jara. V osmdesátých letech odešla s ním 

a jejich dvěma dětmi do Západního Německa. Emigrace se udála náhle, krátce poté, co se v roce 

1981 Neumannův syn z prvního manželství rozhodl emigrovat do Švédska. Po právní stránce byli 

manželé díky svým německým předkům přijati jako tzv. „Aussiedler“.117 Zatímco sedmdesátá léta 

byla dobou, kdy se Neumannovi těšili alespoň šťastnému osobnímu životu, začátek devadesátých 
117  Více v historické části této práce v 3.3.1. Němci a osoby s německými předky, pozn. autora.
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let je zastihl v nejtěžším životním období. Lékaři diagnostikovali manželovi rakovinu, na kterou 

roku 1990 zemřel. Místo plánování případného návratu do Čech nezbylo Neumannové nic jiného, 

než tvrdě pracovat, aby sama uživila rodinu s dvěma studujícími dětmi. 

4.3.3. Život v Československu
Na  dětství  Petra  Neumannová  podle  svých  slov  nijak  zvlášť  nevzpomíná  a  výjimku 

neudělala ani při našem rozhovoru. Jak říká, žije spíše současností. Připustila však, že její dospívání 

nebylo vždy snadné. „Vyrůstala jsem v rodině, kde můj tatínek byl většinou v Rakousku jako konzul.  

(…) Životní situace se zkomplikovala tím, že můj táta ochrnul, já jsem se o něj starala. Umřel, když  

mi bylo 15 let...“ Již od mala měla blízko k divadlu a filmu. Její bratr byl slavným dětským hercem, 

„takže jsem byla strašně vyhledávaná, protože jsem měla krásnýho bratra. Holky si mě přecházely,  

klukům jsem se líbila...“  Filmové prostředí neměla zprostředkované pouze bratrem, nýbrž později 

také  nevlastním otcem,  který  byl  režisér.  Zvláště  díky němu se později  pohybovala  „ve velice  

kulturním prostředí“, vzpomíná.

 Svá vysokoškolská studia absolvovala na Fakultě sociálních věd a publicistiky Karlovy 

univerzity v Celetné ulici  v Praze. Říká,  že  „to byly hezký studentský léta“, ačkoliv o samotné 

úrovni studia pochybuje. „Myslím si, že to studium nebylo moc hodnotný, nicméně jsem věděla, že  

dostanu diplom, a že s diplomem se přece jenom dá něco dělat.“  Nedílnou součástí  tehdejšího 

společenskovědního studia bylo studium a zkoušky z marxismu: „Kdo by mohl mít rád marxismus?  

Nikdo! Dělali jsme si z toho srandu, nicméně muselo to bejt, jinak se nedalo žít.“ Uvolněná doba 

šedesátých let podle Neumannové umožňovala studentům hovořit otevřeně o politických tématech. 

„Nikdo z nás si před nikým nedával pozor, neměli jsme strach. Pak jsme stejně ale zjistili, že náš  

spolužák byl fízl, kterej to jako fízl v jednu chvilku dotáhl daleko...“

Do roku 1968 žila Petra Neumanová s jedním Francouzem, o kterém říká, že byl  „trochu 

demagogickej a prosovětskej“. Vztah nebyl pro mladou Petru ideální, Francouz měl dvě děti a od 

mladé Petry očekával s  ohledem na její  věk příliš. „Já jsem měla pořád co dělat.  Prala jsem,  

vychovávala  jsem  jako  mladá  mladičká  dvě  děti,  vedla  jsem  dvě  domácnosti,  sledovala  jsem 

kulturu, učila jsem se francouzky, vlastně jsem se naučila v praxi, moc jsem se naučila. (…) Ale my  

jsme se nehádali, my jsme měli spolu legraci, já jsem člověk, kterej žije pro legraci.“  Rozchod, 

kterým jejich vztah skončil, nesl její tehdejší přítel „nesnadně“. 

V době, kdy se její studium blížilo ke konci, setkala se s mužem, který jí měl změnit život.  

Jednalo se o známou a váženou osobnost, která se do povědomí československé veřejnosti dostala 

skrze populární pořad 'Světový film', který moderovala. Petra se s ním seznámila jako s vedoucím 

své závěrečné diplomové práce. „Protože jsem měla ráda film, vybrala jsem si práci 'Hvězdy filmu  
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dnes a v minulosti'. Když jsem se sháněla, tady se říká 'Diplomvater', kdo by mně vedl diplomovou  

práci, tak mně jedna kamarádka řekla, že zná pana Jana Neumanna a toho že by se zeptala, jestli  

jeho bratr, Řehoř Neumann, by mně nemohl vést diplomovou práci. A tak se stalo. A můj muž pak  

tvrdil další léta, že jsem vstoupila 3. 1. 1968 do jeho redakce (...) a tím i do jeho života. (…) V roce  

1968  jsem  vstoupila  nejen  já  do  jeho  života,  ale  vstoupila  i  ruská  vojska  do  Čech.  Tím  se  

zkomplikoval náš život a můj muž tvrdil, že přestože měl nejhorší, nebo jednu z nejtěžších dob jeho  

života, kdy byl sesazen z funkce šéfredaktora, protože nesouhlasil se vstupem sovětských vojsk, tak  

měl privátně nejhezčí dobu života, protože si vzal za ženu svou žačku... Musel se tedy samozřejmě  

nejdřív nechat rozvést, mezitím se nám narodilo dítě, jeho syn v '68 zůstal v Americe...“

Jak již bylo řečeno, srpnová okupace roku 1968 zastihla mladou Petru na dovolené s jejím 

francouzským přítelem v jeho rodné zemi. „Už jsem byla s mým mužem spojená a už jsem věděla,  

že od Francouze odejdu, nicméně jsem byla v Marseille a každej mně říkal: 'Přece se nevrátíš?' Ale  

já jsem se chtěla vrátit, vrátila jsem se, no a pak, jak říkám, byly to přece jenom trochu tvrdý léta  

pro ženu mého muže.“ Neumannova první žena se v průběhu roku 1968 nejenže dozvěděla, že její 

muž má milenku, musela se ale také vypořádat se skutečností, že se její čerstvě dospělý syn možná 

nevrátí z USA, kam krátce předtím odjel. Zatímco se pražskými ulicemi proháněly sovětské tanky, 

tato čtveřice řešila vlastní nesnadnou životní situaci. „Docházelo k různým komplikacím, takže můj  

život  se  v  těhletěch  letech  kritických  trošičku  více  točil  kolem  rodinného  zázemí,  než  kolem  

politiky.“ Neumannová ovšem odmítá, že by tak tomu bylo vždy: „Oba dva jsme byli přece jenom 

političtí  v  tom,  že  můj  muž  prožil  lágr,  prožil  stalinovskou  éru,  prožil  komunistickou  éru,  byl  

vyškrtnutej  ze strany,  nesměl dělat pod svým jménem, dělal pod mým jménem, dělal pod jiným  

jménem,  ale  pořád  se  nám  vedlo  docela  dobře.  (…)  V  tý  tvrdý  době  jsme  přece  jenom  byli  

zamilovaní, a když je člověk zamilovanej, tak je všechno trošičku jinak... Ale láska hold kvete... Ale  

přece jenom jsme tak spokojený, je jasný, s tím režimem, nebyli, když jsme pak zůstali venku.“

Již roku 1970 se manželům narodilo první dítě, přičemž druhý potomek přišel na svět v roce 

1975.  „Takže  nejsem  ten  příklad,  kterej  strašně  trpěl,“  říká.  Neumannová  po  každém porodu 

strávila dva roky v domácnosti. Fakt, že její děti nejdříve vyrůstaly v Československu, představoval 

pro matku určité výhody: „To, co se mně líbilo v Československu, byla péče o děti. Že tam člověk v  

podstatě to dítě dostal do školky nebo do jeslí. Tady (v Německu) je to katastrofa. Tady stát chce,  

aby byly děti a nedá dost možností, aby matky děti umístily... V Čechách to bylo výhodnější pro  

matky s dětma. Jinak samozřejmě, Německo je taky sociální stát, ale bohužel je doba, kdy má každý  

strach o místo. V Čechách za mojí doby ten strach nebyl. Protože každej nějaký to uprděný místečko  

dostal...“

Na  sedmdesátá  léta  v  Československu  vzpomíná  celkově  v  dobrém.  Tehdy  se  těšila 
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šťastnému rodinnému životu  a  spokojená  byla  i  po  pracovní  stránce,  když  byla  zaměstnaná  v 

nakladatelství  Admirál:  „Byli  tam moc  fajn  lidi,  neměla  jsem strach  něco  říci,  vtipy  kolovaly,  

vínečko teklo, autoři byli dobrý,“ vzpomíná. „Cenzura tam byla, samozřejmě, nicméně i přesto  

vznikaly hezké knížky...“ Její muž, kritik okupace Československa, se v sedmdesátých letech musel 

ve svých profesionálních ambicích uskromnit. Na televizní obrazovku ani do pozice šéfredaktora se 

vrátit  nemohl.  Zaměstnán  byl  i  tak  na  relativně  dobré  pozici  v  jiném  nakladatelství,  přičemž 

prožíval  nejkrásnější  období  svého  osobního  života,  alespoň  podle  její  manželky:  „Měla  jsem 

ohromného muže, dost jsme cestovali po východním Německu, protože můj muž pracoval (...) a měli  

jsme dost tuzexových bonů, i dost východních marek, takže jsme si dobře užili východního Německa.  

Jednou takle jsme jeli autem, a já jsem řídila, můj muž byl velice špatný řidič, čili já jsem s ním  

nechtěla jezdit. Přejížděli jsme hranice a jeden celník říkal: 'Vy se máte, vy máte takovou mladou  

milenku!' A on říká: 'Ehm ehm, to je moje žena!' (…) Měli jsme hezké dovolené, měli jsme strašně  

moc přátel, měli jsme weekendhouse, chatičku, nic moc, s latrínou, ale bylo to naše, a zažili jsme  

tam hezký chvíle. Děti si hrály na dvorku... (…) Oba jsme se snažili i mimo publikovat, můj muž  

samozřejmě pod cizím jménem, já pod značkou, nebo i pod mým jménem Velmrázová, nebyla jsem  

Neumannová...“

Neumannová  se  během  svého  vyprávění  nevyhnula  ani  otázce  členství  v  komunistické 

straně.  Jak  říká,  její  bratr  vstoupil  do  strany  „okamžitě“ v  roce  1968,  aby  z  ní  byl  hned  v 

následujícím roce vyhozen. Zpočátku nad členstvím v KSČ uvažovala i Neumannová. „Si blázen? 

Lízt do strany? To v životě nedělej!“ řekl ji prý tehdy její muž. Někdy během sedmdesátých let si 

Neumannovou k sobě do kanceláře pozvala sama ředitelka Admirála: „Ptala se jestli bych vstoupila  

do strany, já jsem řekla, že ne, takže jsem věděla, že velkou šanci tam nemám. Nicméně se mně tam  

vedlo dobře, měli jsme fajn lidi, hodně hodně legrace, dělali jsme hezký knížky... Měla jsem moc  

fajn paní vedoucí... Samozřejmě šéfredaktoři a ředitelové byli v rámci strany, jako jednoznačně pro  

stranu a pro komunismus... Jenomže my jsme měli svoji partu v redakčním oddělení.“

4.3.4. Emigrace
Do Západního Německa odešla Neumannová se svou rodinou až na začátku osmdesátých 

let.  K  tomuto  kroku  ji  přiměl  odchod  Neumannova  syna  z  prvního  manželství  do  Švédska. 

Stárnoucí  otec  si  nedovedl  představit,  že  se  se  synem již  nikdy nespatří,  říká  Neumannová.  K 

opuštění země měla rodina ale i další důvody:  „Zůstali jsme venku z přesvědčení, že ten život v  

Čechách nikam nepovede,  že je  to  hrozný,  žít  pod komunismem, mít  strach, co řekne soused.“ 

Možnost emigrace nicméně nikdy nebrala vážně, vždyť její manžel byl téměř v důchodu. „Každej s  

tím koketuje, chvilku, že jo... Můj muž říkal, 'měli bychom zůstat venku', ale já jsem nevěřila, že  
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bychom měli zůstat venku. Pak ale jeho láska k prvnímu synovi přeci jenom zvítězila nad rozumem.  

Kterej mužskej v 57 letech s malejma dětma a s mladou ženou zůstane venku?“  Na Západě se 

manželé ocitali již během návštěvy Vídně v roce 1973. Tehdy ovšem zůstalo jejich prvorozené dítě 

v Československu, emigrace tak nepřipadala v úvahu.  

Už roku 1968 se zdálo, že Neumannův syn z prvního manželství v USA zůstane, nakonec se 

ale do Československa vrátil, také kvůli své opuštěné matce. V sedmdesátých letech se mu velice 

dařilo,  když  se  proslavil  jako  novátorský  hudebník  a  diskžokej:  „Udělal  v  Čechách  kariéru,  

vydával desky (…) ale pak, když šla po něm StB, a tak říkal: 'Já už ten tlak nevydržím, já zůstanu  

venku.'“  Nakonec odjel na stáž do Švédska:. „Protože von to dostal na půl roku, jeho žena tam  

mohla vyjet. Vyjela (navíc s dvěma dětmi), zůstala. A my jsme v době, kdy ještě ale ona nezůstala,  

kdy tam teda ještě byla, tak jsme vyjeli na dovolenou...“

 Neumannovi žádali o dovolenou v Řecku, pochybovali však, že jim bude umožněna. Pokud 

by se tak stalo, v jediný moment by se na Západě nacházelo hned osm členů Neumannovy rodiny! 

Vycestovat  přesto  směli.  Domnívali  se,  že  se  tak  stalo  jen  díky  nedostatečné  informovanosti 

příslušných úřadů. Nepřišli na to, „protože nebyly computery,“ mysleli si Neumannovi,  „ale jistý  

pán se zasloužil o to, že věděli, že vyjíždí osm Neumannů, ale přesto nás pustili ven...“  Tím pánem 

nebyl nikdo jiný než manžel jedné přítelkyně Neumannové, který své podezření o možné emigraci 

přátel  manželky,  tedy  rodiny  Neumannů,  sdělil  příslušným  orgánům.  Tuto  skutečnost  se 

Neumannová dozvěděla teprve před pár lety. „Kdyby se to jen dozvěděl můj muž...,“ Proč tehdy ale 

úřady nezasáhly? „Asi si říkali, ten starej blázen přece nezůstane venku. Co by tam dělal? Dyť je  

starej!“ Neumannová se domnívá,  že emigrace manželova syna z prvního manželství na Západ 

mohla její rodině v Československu způsobit dosti komplikací. „Kdyby se pak zjistilo, že emigroval  

syn, tak by se pravděpodobně děti na vysokou školu nikdy nedostaly. Nevěděli jsme, že v roce 1989  

přijde Sametová revoluce...“ 

O samotných přípravách na emigraci říká: „V podstatě já jsem nevěřila, že zůstaneme venku,  

takže jsme toho ani moc...  Pár věcí jsme dali  k mámě, do obálky. Máma ani nevěděla,  co tam  

dáváme... Dali jsme tam vkladní knížky a pár dokumentů, jinak všechno zabral bolševik. Všechno,  

co v bytě zůstalo, a tam zůstalo všechno, že jo... My jsme nemohli nic vynášet, protože jsme bydleli v  

domě, kde vedle nás bydlel fízl a nahoře bydlel voják a nad náma bydleli cikáni, kteří by si určitě  

všimli, že se něco vynáší...“

Neumannová  vysvětluje,  že  nejprve  „dostali  příslib“ na  dovolenou  do  Řecka,  přičemž 

cestovat  na  jihovýchod Evropy směli  přes  Rakousko.  „My jsme měli  z  Čech razítko.  My jsme  

dokonce... Náš rakouskej známej nám zaplatil cestu z Rakouska přes Jugoslávii. A přes Jugoslávii  

jsme  pak  jeli  do  Řecka.“ Celou  tuto  zhruba  dva  tisíce  kilometrů  dlouhou  trasu  absolvovali  s 
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osobním vozem značky Škoda, který řídila Neumannová, protože „manžel byl hroznej řidič“, říká. 

Jelikož byli čtyři, mnoho místa na další věci ve voze nezbylo. S sebou měli jen několik kusů letního 

oblečení a „lavor,“ ve kterém Neumannová každý den přepírala rodině oblečení. Když dorazili na 

hranice s Albánií, dozvěděli se, že do této země povolení ke vstupu nemají. Cesta se zkomplikovala 

a do Řecka nakonec dojeli s denním zpoždění. Tam pak strávili deset dní. „Pro nás dva to nebyla  

žádná  dovolená.“ Zatímco  se  emigrující  rodina  ubytovala  v  jednom  „horším  hotelu  'jako  pro 

Čechy'“,  v  sousedním  luxusním  hotelu  bydlel  Neumannův  dobrý  známý  z  Frankfurtu  nad 

Mohanem, který do Řecka zavítal proto, aby se tam po letech setkal s Neumannem. Poznali se jako 

vězni v nacistickém koncentračním táboře o čtyři  desetiletí dříve,  a nyní měl Neumannův starý 

známý pomoci  jeho rodině  v útěku do Západního Německa.  Setkání  zařídil  Neumannův syn z 

prvního manželství, který v tu dobu již několik měsíců pobýval ve Švédsku. Po deseti dnech v 

Řecku se rodina vydala na cestu trajektem do Itálie a pak zpět do Rakouska. Namísto návratu do 

Československa ale překročili hranice Západního Německa. „V Rakousku, tam za náma na hranice  

přijel jeden náš známej Němec, museli se na německý hranici za... (zařídit?) různý formality, to se  

vyřídilo, a pak jsme jeli ke známejm do Mnichova. Tam jsme byli asi dva dny, a z Mnichova jsme  

pak jeli do Norimberka, do toho lágru, se přihlásit jako 'Aussiedler'....“ 

Další  tři  týdny bydleli  právě  u rodiny známého z  Frankfurtu  nad Mohanem,  který  se  s 

Neumannovými setkal předtím v Řecku. „Museli mít s náma, chudáci, taky hodně práce, dvě děti,  

že jo, starší lidi už to byli...“  Později museli odjet na pár dní do uprchlického tábora,  „lágru“, jak 

říká, do Bad Neuheim. Jak pro jejího manžela, který zažil nacistické koncentrační tábory, tak pro 

staršího syna, to nebyl v žádném ohledu pěkný zážitek,  „jelikož tam nebylo všechno tak čistý“. 

Později dostali svůj první „hezký“ byt, který se nacházel „ve vyhlášené sociální čtvrti,“  jak brzy 

zjistili. V něm žili následujících devět let. Známí jim věnovali nábytek, například sedací soupravu, 

která ale do té doby stála v chatě.  „Když něco stojí v chatě, která se nevětrá, tak to má takovou  

zvláštní vůni. A já měla dlouhý vlasy a vím, že ty vlasy chytly tu vůni...“ První noc v novém bytě 

nezamhouřila oči. Také díky jednomu opilému Němci, který na ulici řval: „Ich bin ein Deutscher,  

Aus-län-der raus!“118 

4.3.5. Život v Západním Německu
První měsíce ve Wiesbadenu byly pro Neumannovy mimořádně náročné a rodina se musela 

zpočátku ve svých nárocích výrazně uskromnit. „Mnozí říkali, no voni se zbláznili, co ten Neumann  

tam dělá jako, na starý kolena... Pak někde říkali, no jo, tomu se to emigruje, ten tam má určitě sta  

tisíce...“ Ve skutečnosti byli Neumannovi příjemci sociálních dávek. „To bylo hrozný. A pro mýho  

118   Česky: „Já jsem Němec, cizinci ven!“ pozn. autora 

46



muže to bylo hrozný, když musel jít poprvé na pracovní úřad. On, kterej nikdy se nemusel prosit o  

práci,... A najednou musel jít na pracovní úřad, kde mu říkali: 'No jo, ale už jste dost starej...'“ 

Zvláště  silným  zklamáním  pro  Neumannovi  bylo,  když  její  manžel  nezískal  slibované 

pracovní místo u televize v nedaleké Mohuči. „Paní mu slíbila, že to nebude žádnej problém,“  

vzpomíná. „Můj muž šel za tou paní, která mu to místo slíbila, a ta mu řekla, že žádný místo nemá,  

a navíc, že takovýdle lidi jako on, že choděj vyžírat Německou republiku, z čehož se nesložil on,  

nicméně já, protože jsem opravdu s tímdletím nepočítala.. Zhubla jsem 10 kilo, což bylo dobrý,  

jenomže  10  kg  ztratit  najednou,  zanechá  taky  stopy...“ Vyčerpaná  Neumannová  se  později  od 

nevlastního syna dozvěděla, že její manžel na tom nebyl o moc lépe. Neměl ale na výběr a svůj 

skutečný stav před manželkou tajil. Emigrací přišla rodina o své společenské postavení a přátele v 

Praze nebo o byt a chalupu v Rožmitále. Petře Neumannové trvalo rok, než se se vzniklou situací 

smířila. Výčitkami trpěla také proto, že v Československu zanechala svoji matku. Pomohla jí až její 

návštěva ve Wiesbadenu: „A dost, udělalas to, já si to vyřeším,“ řekla jí matka během návštěvy v 

Západním Německu, asi rok po dceřině emigraci. „Máma byla asi dvakrát pozvána na výslech, pak  

taky byla pozvaná do Dlážděný ulice (...) a dostala takovej papír, že jsme odsouzeni k šesti měsícům  

vězení za nedovolené opuštění republiky.“ Zbylí členové rodiny, kteří žili v Československu, nadále 

pokračovali ve svých činnostech a nijak emigrací Neumannové postiženi nebyli. 

„Myslela jsem si, že budeme mít klidný rodinný život, že budeme cestovat, že se děti budou  

mít dobře a že mají budoucnost. V podstatě to bylo hlavně kvůli dětem,“ říká. „Vůbec jsem netušila,  

že  to  bude  takle  hrozně  těžký.  Myslela  jsem  si,  že  opravdu  muž  dostane  místo,  a  že  já  se  

pravděpodobně přeškolím na něco...  Ale že to bylo tak těžký,  a že to bylo...  Ne,  nečekala jsem  

todleto.  Proto jsem rok  života  určitě  ztratila.  Zaplať  pánbůh,  že  jenom rok.  Jsou lidi,  kteří  se  

zasebevraždili, jsou lidi, kteří to nemohli unýst a vrátili se,“ a následně šli do vězení, jak zmínila 

později, „jsou lidi, kteří jsou poznamenaní na celý život... Já doufám, že já jsem v pořádku.“

Dodnes Neumannová vzpomíná na pomoc, která jim byla v nejtěžším období nabídnuta. 

Nepomáhali pouze přátelé, ale také přátelé přátel. Nabízeli oblečení, kusy nábytku...  Zvláště ráda 

vzpomíná na peněžní dar,  který zčistajasna obdržela od naprosto neznámého člověka:  „To byly  

druhý Vánoce,  najednou zazvoní pošťák a přinese 300 DM. A já řikám: 'To ne...?! Já neznám  

tudletu paní, co nám to posílá. A von říká: 'A jmenujete se tak a tak?' A já řikám: 'Ano jmenuju.' A  

von říká: 'Ale je to tady, podepište to.' Tak jsem to podepsala a divila jsem se, co to je... A druhej  

den volá jedna paní, naše známá ze Švýcar, a říká: 'Petro, já jsme o vás vyprávěla jedné známý,  

které se vede moc dobře, a ta se stará o jednu paní bez peněz, ehrenamtlich,119 a ta ji dala na  

Vánoce 300 DM a ta říká, že je nechce, a tak říká, že to pošle vám... A tak jsem brečela, je to cizí  

119  Česky: „čestná“ či „neplacená“ (např. funkce), pozn. autora
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člověk, kterýho jsem neznala. Pak jsem ji poznala, hrozně milá paní, vždycky na ní o Vánocích  

vzpomínám...“

Její  muž  nakonec  získal  místo  u  jedné  humanitární  organizace, čímž  se  životní  situace 

rodiny uklidnila, říká Neumannová. Zpočátku musel její muž pracovat v prostředí nesrovnatelně 

horším než v Praze.  „Najednou jsme nebyli  sociální.  Jak se tady tomu říká,  nebyli  jsme žádní  

asociálové.“  U  té  samé  organizace  nalezla  později  zaměstnání  také  samotná  Neumannová  a 

vydržela pro ni pracovat dlouhých šestadvacet let.  „Můj muž byl pak šťastnej, když dostal místo  

jako Lehrbeauftragte a mohl učit film (...) na univerzitě v Mohuči. To ho naplňovalo štěstím.“ Na 

konci osmdesátých let navíc přednášel ve filmovém muzeu. Během jednoho desetiletí se tak vrátil 

do svého oboru.   

„Když  jsme  se  to  dozvěděli,  tak  jsme  se  nehnuli  od  televize,“  hovoří  o  přelomových 

událostech listopadu 1989. „A poprvé jsme jeli do Čech v lednu nebo v únoru, myslím v lednu, a  

vezla nás kamarádka, která byla zrovna v té době nemocná, nicméně řekla: 'Já sem vám to slíbila,  

povezu  vás!'  Nevím,  proč  sem  nejela  mým  autem,  asi  bylo  rozbitý...  Přijeli  jsme  na  hranice,  

vystoupili jsme, šli jsme se posílit do nějakýho bistra, a tam byla paní prodavačka a podívala se na  

mýho muže a povídá: 'Pane doktore, vy se vracíte?' A můj muž se rozbrečel... A já koukala na něj,  

protože já, která měla tu šílenou touhu vrátit se do Čech, tak mě to nechalo chladným a můj muž se  

rozbrečí už na hranici. (…) A pak vím, jak jsme sjížděli u Motola, takle dolů, toudle křižovatkou na  

Smíchově. (…) Praha byla zalitá takovou strašnou mlhou, vošklivý to bylo, šedivý, a já jsem říkala  

'pane bože!'“

„Pak jsme přijeli, dělali s mým mužem interview v televizi, v rádiu, to už byl ale můj muž  

nemocnej, měl rakovinu... Dělal si plány, že by ještě učil na vysoké škole, a co bude... Ale nebylo  

nic, umřel v roce 1990.(...) Osud k němu nebyl milostivej... (...) Bylo to dojemný, jak nás přátelé  

vítali, znovu jsme zažili pár dní legrace, ale pak už to šlo z kopce se zdravím. (…) Už nešlo nic  

plánovat. Tak teďko se mně otvíraj možnosti a já nemůžu, myslím, že už pak věděl, že už dlouho  

nebude...“  Po smrti manžela se Neumannová musela sama postarat o finance a chod domácnosti, 

jelikož obě její děti v té době studovaly. Návrat do Čech nepřicházel v úvahu.

Ačkoliv Neumannová v Německu žije přes třicet let, československého občanství se nikdy 

nezřekla. „Můj muž řekl, že se nikdy nevykoupí, a že prostě s Českem, teda Československem, se  

rozloučil, kdyžto já jsem pořád říkala, já si ušetřím, vykoupím se. Naštěstí to nebylo nutný.“ Dodnes 

se přátelí  s  váženými a  úspěšnými lidmi,  které  poznala skrze svého manžela.  „Já se stýkám s  

trošičku vyšší společností, ne s Hartz IV120,“ říká dále a svůj výrok  doplňuje: „Za to nikdo nemůže,  

120       „Příjemci Hartz IV“ jsou zpravidla osoby, které přišly o zaměstnání a využívají podpory německého státu v 
nezaměstnanosti, pozn. autora. 
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to může dostat kdekoliv kdokoliv, to se stává často.“

Obě děti Neumannové ovládají bez problémů český jazyk, její syn dokonce v Česku rok 

pracoval, zatímco její vnučka „mlufí tak trochu česky,“ snaží se napodobit její výslovnost. Do Čech 

Neumannová  jezdí  asi  čtyřikrát  ročně.  „Po  Sametové  revoluci  jsem  si  říkala,  tak  až  budu  v  

důchodu, tak já se vrátím do Čech. Dneska to už nejde. Ono už to po určitých letech nejde. A když  

máte děti a vnoučata tady, vůbec to nejde. Nicméně ráda jezdím do Čech, ráda tam zůstávám, ráda  

chodím do divadel, scházím se s kamarádkama. (…) Každej se diví, jakto, že mluvím tak perfektně  

česky... Já mám ráda češtinu, pořád čtu… Dneska už mi je jedno, jestli čtu česky nebo německy. Ale  

mám ráda českej jazyk a mám hodně českých přátel tady. (….) Do dneška, když otevřu pusu, tak je  

slyšet, že nejsem Němka. I když už si dávám velký pozor, abych ty umlaut pěkně hezký 'Ü' - 'Ö'  

(vyslovuje s německým přízvukem)  udělala... Ale stejně je to poznat... Jen doufám, že nedělám  

ostudu českýmu národu mojí němčinou.“

Podle Neumannové byl život emigranta v Západním Německu alespoň v osmdesátých letech 

docela  jiný,  než si  někteří  lidé v Československu představovali:  „Jak si  Češi  idealizovali,  že  v  

Německu lítají zlatý kuřata přímo do pusy... Samozřejmě jsem si to asi myslela taky, myslela jsem si,  

že to nebude tak těžký. Vůbec jsem si nemyslela, že to bude tak těžký, a že se v Německu vydělávají  

peníze tak těžko...“  Na otázku, zda se v Západním Německu stýkala doposud více s Němci nebo 

Čechy, odpověděla:  „Ze začátku, samozřejmě, chcete jít  mezi emigranty, chcete takovou určitou  

podporu...  A dneska  mám tu  takovou  míchanou  společnost.  (…)  Takže  kolikrát  se  u  mě  sejde  

společnost, když se ohromě baví českoněmecky. Nakonec i pro ty Němce je ta česká duše hezká,  

protože ty  Češi  jsou přece jenom trošičku lehčí  nátury.  (…) Ty duše jsou si  dost podobný,  ale  

rozhodně jsou Češi humornější národ... A možná, že jsou taky trošku závistivější, než Němci... Jsou  

upřímnější: co na srdci, to na jazyku. Můj muž mně vždycky říkal, 'prosím tě, dej si pozor, neříkej  

všechno...!'“  Neumannová  přiznala,  že  zná  ale  i  takové  Němce,  kteří  necítí  k  Čechům  příliš 

respektu: „Mám taky známý, kteří si myslej, že Češi sou tak trošku jejich vazalové...“ Co se týče  

života  v Česku, podle Neumannové se za poslední  čtvrt  století  velmi změnil.  „Dneska už není  

sranda, dneska už se taky každej bojí o místo. (...) Říkám si, že česká skutečnost se už blíží německé  

skutečnosti.“

Od roku 2010 je Neumannová v důchodu. Často se schází s českými i německými přáteli a 

několikrát týdně si dokonce telefonuje s první ženou svého zemřelého muže, která žije v Čechách, 

„což taky není normální, že jo...?“  Přes internet sleduje pravidelně české zpravodajství a stará se 

také o nejmladší vnučku, se kterou mluví výhradně česky.  Občanství má české i německé. Sama se 

cítí se jako „Čechoněmec, spíš tedy ale jako Čech.“
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4.3.6. Závěrem o narátorovi
Ačkoliv Neumannová naznačovala,  že na Západ odešla především z politických důvodů, 

autor  usoudil  se,  že  tento  důvod  nebyl  tím  nejsilnějším  v  případě  její  emigrace.  Ačkoliv  v 

sedmdesátých letech prožívala nejšťastnější období svého osobního života, když se například těšila 

výhodám mateřské dovolené v socialistickém Československu a líbilo se jí také v jejím zaměstnání, 

současně tvrdila, že bylo „hrozný, žít pod komunismem, mít strach, co řekne soused.“  Řekla, že 

emigrovala „v podstatě kvůli svým dětem“ s tím, že se obávala následků emigrace manželova syna z 

prvního  manželství,  že  její  děti  nebudou  připuštěny  ke  studiu.  Z  jiných  výroků  vyplývá,  že 

emigrovala s nadějí, že její manžel, jenž byl postižen neúspěchem Pražského jara, bude moci na 

Západě vykonávat  prestižnější  zaměstnání  (u televize)  spojené  s  vyšším pracovní  uspokojením. 

Samotná  Neumannová,  matka  dvou  dětí,  která  německy  hovořit  neuměla,  do  poslední  chvíle 

nevěřila, že emigrují. Fakt, že možnost emigrace nebrala příliš vážně, může potvrzovat i to, že se o 

ní nezdráhala hovořit před svými přáteli (na rozdíl od ostatních emigrantů, kteří o své plánované 

emigraci  kromě  nejbližších  příbuzných  nikomu  neřekli).  O  odchodu  podle  všeho  rozhodl  její 

manžel, který měl, na rozdíl od své ženy, v Západním Německu spoustu kontaktů. Neumann, který 

byl téměř v důchodovém věku, se nedokázal smířit s myšlenkou, že se již nesetká se svých synem, 

který se rozhodl emigrovat do Švédska. 

Na  základě  vyprávění  Petry  Neumannové  autor  došel  k  závěru,  že  její  emigrace  byla 

zapříčiněna především z osobních důvodů – odhodláním doprovázet svého manžela. Zatímco se v 

srpnu 1968 kvůli Řehoři Neumannovi vrátila z Francie do okupovaného Československa, o třináct 

let později za iniciativy tohoto samého muže zemi opustila. 

Neumannová  dodnes  hovoří  plynulou  a  bezchybnou  češtinou.  Přes  internet  pravidelně 

sleduje dění v České republice a stále udržuje kontakty s lidmi z její rodné země, mimo jiné také s 

první ženou svého zemřelého muže. Obě její děti mluví česky, vnoučata se česky učí. Přesto říká, že 

se alespoň částečně cítí jako Němka, konkrétně jako Čechoněmka. Byť přiznává, že dodnes hovoří s 

přízvukem.

Výrok,  že  pro  Neumannovou  je  její  osobní  život  mnohem  důležitější  než  politika, 

ekonomické  výhody  či  jakýsi  patriotismus,  není  myšlen  nijak  špatně.  Ačkoliv  vždycky 

předpokládala, že se v důchodovém věku odhodlá k návratu do Čech, v současnosti jej považuje za 

nemožný. Po třech náročných desetiletích života v Německu si konečně užívá zaslouženého klidu: 

navštěvuje kulturní akce, schází se s německými i českými přáteli. Ve Wiesbadenu žijí také její děti 

a vnoučata. Neumannová má mnoho důvodu, proč setrvává v Německu.
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4.4. Eva Rösch 
rok narození: 1947

rok emigrace: 1970

současné bydliště: Frankfurt nad Mohanem

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze 

zaměstnání: soukromý podnikatel

děti: 2 (narozeny v Německu)

občanství: české i německé  

4.4.1. K situaci rozhovoru
Autor práce se s paní Evou Rösch poprvé setkal v prosinci 2010 při příležitosti otevření 

České školy ve Frankfurtu nad Mohanem. Jako vhodného narátora pro jeho bakalářskou práci na 

téma  emigrace  z  Československa  do  Západního  Německa  mu  ji  doporučovalo  hned  několik 

náhodně dotázaných účastníků akce:  „Ona je tady takovou neoficiální šéfkou emigrantů z Česka.  

Zná všechny emigranty ve Frankfurtu. Ta vám řekne nejvíce...,“ slyšel autor.121 Eva Rösch prosbě o 

rozhovor  vyhověla.  K  prvnímu nahrávanému rozhovoru  došlo  23.  února  2012,  k  druhému 23. 

května stejného roku. 

Všechna setkání probíhala v jejím obchodě s uměleckým sklem v atraktivní části  centra 

Frankfurtu, v bezprostřední blízkosti hlavní budovy frankfurtské burzy. První rozhovor s narátorem 

probíhal  již  v  devět  ráno,  asi  hodinu před  začátkem otevírací  doby jejího obchodu.  Setkání  se 

nakonec protáhlo až do půl druhé odpoledne, svůj obchod Rösch až do konce rozhovoru neotevřela, 

byť tím pravděpodobně přicházela o tržbu. 

Eva Rösch je dlouhodobě angažovaná v záležitostech české menšiny ve Frankfurtu a rovněž 

hájí české zájmy v Německu. Proto nebylo překvapením, že své úvodní vyprávění věnovala ve 

velké míře popisu české menšiny ve Frankfurtu či rozdílům mezi německou a českou společností a 

méně prostoru věnovala průběhu vlastní emigrace a dalších životních událostí, alespoň v porovnání 

s jinými emigranty. Z důvodu rozsáhlosti a tématické bohatosti jejího vyprávění, byly tři standardní 

části  životního  vyprávění  doplněny  o  další  dvě  témata  („Češi  v  Rýnsko-mohanské  oblasti“  a 

„Rozdíl  mezi  Čechy a Němci a vnímání  ČR v Německu“).  Své postoje  a  názory často uváděla 

výrokem: „Toto nebude rádo slyšeno.“ 

4.4.2. Krátce o narátorovi
Eva  Rösch  se  narodila  v  Československu  rok  před  komunistickým  převratem.  Dětství 

121   Jedná se o výrok, jenž si autor práce tehdy poznamenal do svého zápisníků. Autorem výroku je neznámá zhruba 
třicetiletá žena českého původu. Zdroj: Archiv autora 
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prožila ve Vrchlabí, později se kvůli studiu na Vysoké škole ekonomické přestěhovala do Prahy. 

Během  posledních  tí  semestrů  vysokoškolského  studia  v  Praze  pracovala  pro  mezinárodní 

studentskou organizaci AIESEC, skrze kterou se dostávala do kontaktu s lidmi ze zahraničí. Poté, co 

v Praze vystudovala Vysokou školu ekonomickou, odjela na postgraduální studium do Západního 

Berlína na  tamní  Freie  Universität.  Po dvou letech v Západním Berlíně se  namísto  návratu  do 

Československa přestěhovala do Frankfurtu nad Mohanem, kde se seznámila se svým budoucím 

německým manželem. Po sňatku podala žádost o vystěhováni z Československa a úřady v Praze jí 

vyhověly.  V  průběhu  sedmdesátých  a  osmdesátých  let  směla  z  tohoto  důvodu  navštěvovat 

Československo.  Kromě  výchovy  svých  dětí  provozuje  Rösch  dlouhá  léta  ve  Frankfurtu  svůj 

obchod.  Dále  se  angažovala  v  Hospodářském  a  kulturním centru  československém  (zaniklo  v 

osmdesátých  letech),  stala  se  za  českou  stranu  víceprezidentkou  Československé  hospodářské 

společnosti  (existuje  od  roku  1988  nebo  1989)  a  sama  připravila  založení  Německo-české 

společnosti (vznikla roku 1993 v Bonnu).

4.4.3. Život v Československu
Na své dětství vzpomíná  Rösch pozitivně. Jak říká, vyrůstala úzce spojena s přírodou v 

horském prostředí ve Vrchlabí, kde byl ještě v padesátých letech cítit silný německý vliv. Kladně 

hodnotí způsob tehdejší výchovy a oceňuje, jaká pozornost byla tehdy věnována nejmladší generaci. 

„V dnešní době a z pohledu prožitého života vidím to dětství, které jsme tenkrát prožívali, jako silně  

intenzivní a propojeno s nesmírnými prožitky. Alespoň tam, kde jsem žila já, bylo pro nás děláno  

nesmírně  mnoho.  My  jsme  měli  různé  zájmové  kroužky,  kterým  se  věnovali  rodiče  silně  

intenzivně...“

Její otec pracoval ve firmě Tesla, která připravovala pro děti svých zaměstnanců pravidelné 

letní tábory, které byly připravovány  „nesmírně pečlivě a krásně“, vzpomíná Rösch.  „Většinou to  

byla taková skupina lidí, idealistů, kteří vytvořili, nebo dokonce vyrobili tábor (…). Tam se nám  

věnovali lidé, pro které to bylo v rámci jejich zaměstnání, ale věnovali se nám tak, že jsme měli  

neustále program. Bylo tam pro nás vařeno, byla tam celá kuchyni. Byly pro nás konány zážitky a  

vedlo nás to k takové nějaké disciplině, kterou mám dodneška. Byly sice někdy ty nároky na nás,  

jako na děti o prázdninách, i takové náročné - vstávat v určitou dobu, seřadit se, vytáhnout vlajku,  

zazpívat si - ale dnes to vidím tak, že to byla správná výchova, mít své věci v pořádku. (…) Vše bylo  

doprovázeno  vřelostí.  Nebylo  nám hubováno.  Prováděli  jsme i  věci,  za  které  jsme  měli  dostat  

vyhubováno... Měli jsme snídani, svačinu, oběd, svačinu, životní režim byl dobře dán... V zimně  

jsme jezdili na lyže, vždy bylo o vše postaráno, vždy byly kuchařky... Nemuseli jsme se starat o to, že  

si tedy musíme obstarat oběd. Ten oběd byl pro nás obstarán, každé dítě mělo povinnost v kuchyni  
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pomáhat... Ten kolektiv, který jsme tam zažili, nám nikomu neuškodil, protože jsme byli vychováváni  

tak nějak jeden pro všechny a všichni pro jednoho.“ Na pravidelných setkáních spolužáků se dnes 

všichni shodují v jednom: pro děti to byla „silně emocionálně, duševně i lidsky výtvarná doba...“  

„Samozřejmě,  že  jsme  zpívali  internacionálu,  a  že  jsme  se  museli  zúčastnit  1.  máje,  a  

říjnových, listopadových záležitostí... To je pochopitelná věc, věc té doby a ideologie, co tam vládla.  

Ale nemůžu vám říci, že by mě ta ideologie nějak poškodila. Já jsem věděla, že se určité věci konat  

musí, v rodině jsme na to měli svůj názor. V každé společností musíme konat věci, se kterými ne  

vždycky  jsem souhlasná.  Ale  já  nemohu říci,  že  bych  byla  nějak  silně  komunisticky  ovlivněna.  

Myslím, že to byla nějaká taková specifika u nás, protože tam u nás přežít v horských podmínkách  

nebylo vždy jednoduché.“ Z dětství si ovšem nese také nepěkné vzpomínky, například z povinných 

návštěv biografu, kde byly promítány filmy z nacistických koncentračních táborů. Na děti měly 

nezřídka traumatizující účinky, říká.  

Jiná  vzpomínka  Evy  Rösch  souvisí  s  projevy  protiněmecké  nenávisti  v  poválečném 

Československu: „Chápu tu hrůzu... Já jsem vyrostla ve Vrchlabí, a to bylo silně německé. Já jsem i  

jako dítě zažívala různé situace. (…) Já jsme chodila do školy s ňákou Maruškou Richerovou, která  

teda byla dcera německé matky. Její dědeček byl kostelníkem u nás v kostele a byla to taková velmi  

spořádaná rodina. Maruška trpěla pod tím, že neuměla dobře česky, de facto skoro vůbec. Když  

chodila do školy (...) jedna učitelka na ni byla zlá. A my kolikrát, potom, když ona ji tam chtěla  

zesměšnit, my jsme ji vždycky našeptávali: 'Maruško, řekni to takhle...'  Já mám s tou Maruškou  

dodneška kontakt, je to velmi dobrá paní, která je dneska češtější než mnozí Češi... Žije v Čechách,  

měla několikrát možnost odejít do Německa, ale neodešla. Měli ale skutečně krutý život. Jednoho  

dne se najednou dostala do oběhu taková fáma, že její dědeček byl výzvědný člověk, že měl na  

kostele umístěnou vysílačku, což vůbec nebyla pravda. Přišli k nim, zabavili jim veškeré věci, které  

doma měli, a které měly původ německý a vyložili to v knihkupectví za tři výkladní skříně, jako  

posměch - celé město, aby se jim smálo, že co jsou to za špatné lidé, že všechno mají z Německa...  

Tam byly tužky, tam bylo oblečení... To byla tak strašná věc, mně bylo té Marušky tak strašně líto, že  

někteří lidé na ni byli škaredí... To byly takové situace, které jsme zažily jako děti. (...) Pro mě to  

bylo  něco  strašnýho.“  Rösch  je  toho  názoru,  že  skutečně  vinní  Němci  utekli  z  poválečného 

Československa mnohem dříve,  než mohli  být  odsunuti.  V českém pohraničí  podle ní zůstávali 

převážně obyčejní lidé, kteří se stali nešťastnými oběťmi poválečného bezpráví. „Byla to taková 

škaredá doba...“

Jednoho dne obdržela  mladá  Rösch dopis  od  Niny,  neznámého děvčete  z  Volgogradu v 

Sovětském svazu, která jí nabídla své přátelství. Dopisovaly si a později ji rodina Niny pozvala na 

návštěvu do Sovětského svazu. Rösch tam strávila celé prázdniny. „Naučila jsem se perfektně rusky,  
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naučila jsem se trochu chápat takovou tu ruskou duši a získala jsem tam mnoho přátel. Prožili jsme  

krásné prázdniny. Musím poznamenat, že ta rodina byla trochu prominentní (...) Bohužel přišel rok  

'68, a já jsem byla tak silně emocionálně dotčena tím, že teda ti přátelé, které  jsem v podstatě tam  

získala, a o kterých jsem měla tak vysoké mínění, mně, de facto nás, zradili. To byl takový pocit  

zrady. A já jsem jí tu noc napsala dvanáctistránkový dopis, ve kterém jsem ji ten můj zážitek a  

zklamání dala najevo. V tu noc jsem zapomněla rusky.“ Dopis odeslala, odpověď na něj ale nikdy 

neobdržela. „Tím, jak jsem strávila ty prázdniny v Rusku, se pro mě otevřel takový nějaký svět. Já  

jsem poznala,, že v jiných zemí se žije jinak, že to člověku nesmírně otevře horizont, tudíž pro mě  

vznikla touha poznat svět. A poznat svět, skutečně tím, že to tam člověk prožije nějakou dobu...“

 Během studia na Vysoké škole ekonomické v Praze byla Rösch vyzvaná k členství v KSČ s 

tím, že pro studenta této školy je to nutností. „Tak jsem kolem toho běhala jako kolem horké kaše, a  

tak nějak sem to vždycky odložila (…). Já jsem prostě zásadně nechtěla. Když jsem přesvědčená, že  

to je správné, tak tam vstoupím. Ale jenom, že mně někdo řekne, že je to nutnost na této škole, a že  

by se mně mohlo stát, že bych jako tudle školu kvůli tomu nemusela dovést do konce, tak to se ve mě  

tak nějak všechno vzepře... Měla jsem štěstí., že jsem se tomu vyhnula....“  

Rösch  řekla,  že  o  emigrací  na  Západ  před  srpnem  1968  nikdy  neuvažovala.  Okupace 

Československa byla pro ní šokem:  „Jako studenti  jsme měli  takovou velikou ideu a přání  být  

svobodní... Dnes vím, že to tak zcela jednoduché není, být svobodným člověkem... Nicméně ten rok  

'68 nás zcela určitě silně poznamenal, protože předcházela taková nějaká doba uvolnění. (…) Ten  

rok '68 byl taková nějaká klíčová situace, kdy si člověk uvědomil, že se to vrátí zpátky, a že to bude  

daleko horší. (…) Jako mladý člověk jsem chtěla něco vidět, poznat... A to bylo možné jenom touto  

formou (tedy emigrací na Západ),  což bylo, myslím si, špatně. Já si myslím, že kdyby nás nechali  

poznat, skutečně tu stránku té jiné společnosti, že by se většina z nás, myslím si, vrátila. (…) Tak to  

vidím já, možná, že nemám pravdu, ale myslím si, že to byla jedna z klíčových věcí, že prostě ti lidé  

byli tak silně omezováni. A že to byla v podstatě jedna z důležitých věcí, že ti lidé měli vyjet, měli to  

vidět.... Protože by viděli, že i tady je chleba o dvou kůrkách, a že i tady se musí všechno tvrdě  

zaplatit.“ 

4.4.4. Emigrace
Eva Rösch vycestovala do Západního Berlína na konci roku 1968.  „Já jsem odjela zcela  

regulérně.  (…) Byl  to  de facto studijní pobyt v Západním Berlíně.“ Jednalo se o postgraduální 

studium na  Freie  Universität  pod  záštitou  mezinárodní  studentské  organizace  AIESEC.  „To se 

potom prodloužila celá ta záležitost za jejich pomoci... Ještě to byla taková doba v tom roce '69, kdy  

teda to  bylo ještě  takové otevřenější.“ Studijní pobyt  v  Západním Berlíně trval  dva roky.  Jako 
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studentka z okupovaného Československa se tam setkávala s vřelým přijetím.  „Bylo to někdy až  

dojemné.“ Naposledy se v Praze ocitla někdy mezi lety 1969 a 1970.

 Na  pobyt  v  Západním Berlíně  Rösch  nedostala  žádné  stipendium.  „Já  jsem  si  na  to  

vydělala. Já jsem během toho studia chodila do práce, chodila jsem do jednoho vydavatelství, kde  

jsem se  podílela  na  nějaké  takové  té  počítačové  záležitosti.“  Ještě  předtím,  než  se  definitivně 

rozhodla pro setrvání v Německu, dostala předvolání od jednoho amerického úřadu v Západním 

Berlíně. „Já jsem z toho byla  rozpačitá, a tak se ptala, co to má znamenat, jestli se tam mám  

dostavit a oni se na mě podívali a říkali: 'No, tam se asi dostavit musíš!' Tak sem se tam dostavila, a  

ten výslech byl silně podivný. Já jsem vyšla ven a vůbec jsem nevěděla, co po mně vlastně chtěli.  

Vyslýchali  mě docela podrobně, já jsem dávala všeobecné informace, neměla jsem vědomosti  o  

některých věcech, které by je zajímali. A mám ten dojem, že potom zjistili, že teda nejsem zajímavá  

osoba a už se o mě nikdo nezajímal. Ale tahle záležitost, že jsem tam byla předvolaná, ta mě docela  

překvapila. Pak sem ale slyšela od jiných, že to tak bylo u všech.“

Později  se  Rösch podařilo  přestěhovat  do Frankfurtu  nad Mohanem,  kde poznala  svého 

muže, za kterého se nedlouho na to provdala. „Potom ta legalizace proběhla relativně rychle.“ Její 

žádosti o vystěhování z Československa bylo po zaplacení určitého poplatku vyhověno. 

Na to, že se do Československa nevrátí, se připravovala spíše jen psychicky. „Byla to docela  

krátkodobá záležitost. Tak nějak jsem v pozadí hlavy měla, že se eventuálně nevrátím. Stoprocentně  

jsem si jistá ještě nebyla, (…) ale samozřejmě, vzala jsem si s sebou všechny důležité doklady.“  

4.4.5. Život v Západním Německu 
Ve Frankfurtu nad Mohanem pracovala nejprve ve firmě, která byla „počítačovou centrálou 

pro bankovní instituce,“ po porodu svého prvního dítěte ale byla donucena zůstat v domácnosti. Na 

mateřskou dovolenou měla nárok jen na dvanáct týdnů – šest týdnů před a po porodu.  Podmínky 

pro zaměstnané ženy s dětmi byly podle Rösch v Západním Německu neúnosné. „Školka tady 

existovala v tu dobu v tom smyslu, že jste tam v půl desáté dítě odvedl a v půl dvanácté jste ho  

musel  vyzvednout.  Jesle,  nebo  takové  věci,  vůbec  neexistovaly.“ Rösch  dostala  odstupné  a  své 

zaměstnání opustila. Do vlastního podnikání se pustila až po porodu druhého dítěte. „Když jsem 

přišla do Německa, byla jsem otřesena postavením ženy v rodině a ve společnosti, který pro mě bylo  

zcela zpátečnický. V tu dobu (…) žena například neměla právo koupit něco většího do bytu. Musela  

se zeptat manžela a manžel jí na to musel dát svolení. Musela se zeptat manžela, jestli může chodit  

do práce. Jestli manžel řekl, že nemůže, žena nesměla. A to jsem z Čech neznala.“

Díky povolení  k vystěhování  do Západním Německu směla Rösch již  před rokem 1989 

navštěvovat  Československo.  Její  návštěvy  rodné  země  ale  probíhaly  vždy  „za  velmi  velmi  
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obtížných  okolností,“ říká.  „Já  jsem  musela  pokaždé  zažádat  na  konzulárním  oddělení  

velvyslanectví o vízum, které nám bylo buď povoleno, nebo nepovoleno. Byly doby, kdy nám bylo  

odmítnuto, byly doby, kdy nám bylo povoleno,“ říká s tím, že udělení víza neznamenalo, že ji bude 

vstup  na  území  Československa  povolen.  Někdy se  tak  stalo  pouze  v  případě  jejího  manžela, 

zatímco Rösch samotné byl přechod přes státní hranice zapovězen. „Museli jsme udat přesně den  

odjezdu a příjezdu. Museli jsme pokaždé zaplatit za to vízum, museli jsme teda udělat takzvanou  

povinnou  výměnu  peněz.  A  pak  jsme  mohli  jet  do  Čech,  teda  zase  za  toho  předpokladu,  do  

čtyřiadvaceti hodin se přihlásit. To znamená, když jsme jeli třeba na nějaký prodloužený víkend, tak  

jsme třeba přijeli v sobotu večer a v pondělí ráno bylo naše první, že jsme museli odjet do Trutnova,  

kde  jsme  museli  vystát  hodiny,  než  teda  nás  vyslechli,  propustili  a  dali  razítko,  které  jsme  

potřebovali... Tím, že jsme navštěvovali rodiče, tak samozřejmě jsme nebydleli v hotelu, kde by nám  

to razítko dali, a museli jsme teda chodit na tu policii. Což byla velmi nepříjemná situace.“ 

Právě výslechy, které byly s návštěvou Československa nutně spojeny, považovala Rösch za 

„trošku i ponižující.“ Byla jim podrobena jak ona, tak i její manžel. Jelikož manžel nemluvil česky, 

Rösch musela překládat.  Ve výslechové místnosti  přitom slyšela zapnutý magnetofonový pásek. 

„Byli jsme vyptáváni na všechno možné a vždycky opakovaně. A tak jsme si s manželem vytvořili  

takovou nějakou situaci, kterou jsme tam vždycky líčili. Co dělá můj manžel, proč to dělá, jak, nač  

to dělá.... Já jsem ze sebe udělala takovou obyčejnou ženu z domácnosti, aby se mě dál nevyptávali.  

(…) Někdy jsme byli i tak nějak vyzváni, abychom přivezli ten a onen časopis nebo noviny. Protože  

jsme měli dojem, abychom někdy nebyli při kontrole přichyceni, že třeba vezeme nějaký Spiegel  

nebo  něco  takového,  takže  jsme  to  nikdy  neudělali.“  K  tomuto  činu  byli  nicméně  opakovaně 

vyzýváni. Do Československa směli manželé poprvé vyjet v roce 1972 nebo 1973. Návštěvu její 

rodné země podnikali dvakrát až třikrát do roka. „Mohu vám říci, že na tuhletu dobu nevzpomínám  

ráda.“

„Když se mi narodil syn, tak jsme asi po roce zažádali o povolení cesty i se synem, kdy jsem  

požádala, aby teda pro něj bylo vydáno cestovní povolení, což bylo odmítnuto s tím, že jako matka  

českého původu to dítě musí mít české občanství, že nejprve o něj musím zažádat. Tak jsem musela  

zažádat o udělení českého občanství pro syna, což jsem musela proplatit velmi vysokým správním  

poplatkem. Můj syn tedy obdržel české občanství na základě mého českého původu a mohli jsme s  

ním potom odcestovat. On dostal papíry, české papíry, a pouze na ty české papíry směl jezdit do  

Čech.“ Přiznává současně, že si nikdy nebyli zcela jisti, zda je v Československu na hranicích pustí 

zase zpět na Západ. „To byla taková doba strachu.“ 

Jelikož byl manžel Evy Rösch při cestách do Československa neustále konfrontován jen s 

tím negativním, nemohl si tak udělat skutečný obrázek o životě v této zemi, domnívá se Rösch.  „Ta 
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situace byla tak nepříjemná, že, popravdě řečeno, u manžela vznikla taková averze. (…) Myslím si,  

aby se Čechy ukázaly tak, jak jsou, k tomu on neměl vůbec žádnou šanci. A mohu vám říci,  že  

neexistovala cesta do Čech, abychom nezaplatili několik pokut. Naprosto nesmyslné pokuty, byli  

jsme zastaveni a my jsme nebyli schopni prostě něco k tomu říci. (…) A viděli jsme třeba, že sedí na  

domě a pozorují dalekohledem....“

Rösch se i  za  nepříznivé  situace  snažila  nadále udržovat  kontakty se svými  známými a 

přáteli  v Československu.  Když se chtěla  setkat  s  jednou svou přítelkyní  ze studií,  neměla její 

telefonní číslo, a proto ji musela zavolala na její pracoviště do firmy Kovospol: „Tam mně bylo  

telefonicky od ní sděleno, že to není možné, abychom se setkaly. Nicméně mě pak privátní cestou  

dala najevo, že bychom se setkat jako mohly, i jsme se setkaly, ale musím říci, že to všechno bylo se  

strachem. Protože jsme vždycky měly dojem, že nás někdo sleduje.“ 

I přes všechny problémy a obavy, které cesty do Čech a zpět nutně obnášely, byla možnost  

legálního  vstupu  na  území  socialistického  Československa  obrovskou  výhodou.  Mnoho  jiných 

emigrantů ji nemělo „a silně pod tím trpěli,“ říká Rösch. „Samozřejmě měli obrovskou touhu se do  

Čech podívat,  ale  nebylo  jim to  možný.  (...)  Já  jsem systematicky  prožívala,  jak  se  ty  hranice  

vybudovávaly.  Já,  když jsem jezdila  dříve,  tak tam tydlety vybudované věci,  které jsme tak pak  

viděli, tydle ploty, ty tam nebyly. To se teprve všechno budovalo. Takže to byla taková věc, kdy bylo  

vidět, že to Československo se absolutně neprodyšně uzavírá. A to bylo takový smutný.“

„Víte, byl to takový pocit bezmocnosti,“  hodnotí své pocity z doby před listopadem 1989, 

„protože sem viděla v podstatě tu možnost, (…) ale vy jste nemohl nic dělat. To byla taková jedna  

věc, proč sem se tady tak silně pro Čechy angažovala. Já jsem měla pocit a potřebu, pro to něco  

udělat, aby se ty Čechy otevřely, aby se ti lidé uvolnili (…), abychom vedle sebe žili normálně, tak  

jako dneska ...“

Co se týče rodiny Evy Rösch, obě její děti mluví česky, přičemž její dcera, ač narozená v 

Německu,  vystudovala  v  Praze  medicínu. „Po  návratu  do  Německa  ji  vítali  všude...  Teď je  v  

absolutně špičkovém centru v Mnichově. Myslí si, že to, co se v Čechách naučila, ty možnosti, co  

měla, by v Německu neměla.“ Její syn se nicméně v pozdějších letech českého občanství vzdal, prý 

také z důvodů povinné vojenské služby. 

 V otázce možného návratu do Čech je Rösch spíše skeptická,  ačkoliv se cítí  stále jako 

Češka a Českou republiku vnímá pozitivně. „Já se tou otázkou velmi často zabývám...,“ odpověděla 

na otázku, proč se dodnes do Čech nevrátila. Domnívá se ale, že jak ona, tak i česká společnost se 

od  doby,  kdy emigrovala,  výrazně  změnily.  „Nejsem si  jistá,  že  bych  našla  pravou  míru  toho  

uspokojení s tím, že bych se po tolika letech vrátila. Nejsem si úplně jistá. Možná, že ano. Kdybych  

šla do Prahy, tak zcela určitě. (…) Navíc zde  (v Německu)  mám děti, mám zde rodinné závazky.  
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Úplně natrvalo vrátit se do Čech - možná se to neuskuteční. (…) Někdy se ptám, jaké by to bylo,  

kdybych tam byla zůstala. A zcela určitě bych neměla ten rozhled, a ten pohled na život, který mám  

dnes.“

4.4.6. Češi v Rýnsko-mohanské oblasti z pohledu Evy Rösch 
Pravděpodobně jen málokdo zná lépe českou menšinu v Rýnsko-mohanské oblasti, než Eva 

Rösch. „Mám tady asi osm set adres, které samozřejmě asi už nejsou všechny aktuální, protože se  

mnoho lidí vystěhovává (...) a mnoho lidí také zemřelo.... Ale prostě nějaký takový základní štok  

tady je,“ říká ke svému seznamu kontaktů na české (a slovenské) emigranty, které postupem času 

sama nasbírala, případně získala od jiných angažovaných emigrantů.

Bezprostředně po roce 1968 hrálo podle Rösch významnou roli v exilovém prostředí města 

Frankfurt nad Mohanem a jeho okolí vydavatelství Dialog, které vedl Václav Hora: „V tom Dialogu  

se vydávaly v tu dobu zajímavé tiskopisy i knihy. Když bych si je dnes prošla, tak pro člověka, který  

si  tu dobu neprožil,  myslím si,  že by ani neměly moc smyslu.  Ale pro ty lidi,  co tady žili,  byly  

nesmírně důležité.“ S touto skupinou Rösch těsné vztahy neměla, také proto, že do Frankfurtu přišla 

až na začátku sedmdesátých let. „To vydavatelství bylo skutečně po tom '68 takový nutný a čerstvý,  

kde se to všechno zpracovávalo, kde ta literatura se vydávala. Ty lidi měli tu potřebu (zabývat se 

událostmi  a  tématy  Pražského  jara),  skutečně,  protože  to  bylo  takový  odejít  z  Čech  a  být  

odstřihnutý...“ 

 „Já jsem nevěděla o všech (emigrantech), ale v rámci té práce jsem na to přišla, kdo tady  

žije. A tak nějak jsem se je snažila oslovit. Někteří se nechali oslovit, někteří se nenechali oslovit.  

Pak tady byla jedna skupina, která pořádala úžasné české plesy, úžasné, v Palmengarten, kde teda  

přijeli Yvetta Simonová, Chladil, orchestry tady byly... Prostě to byla taková krásná doba. A bylo to  

silně navštěvované.“ Před rokem 1989 fungovalo v Rýnsko-mohanské oblasti také několik českých 

podniků, přičemž zvláště dobrá restaurace se podle Rösch nacházela ve Wiesbadenu. 

Ačkoliv na Západě žili v relativním bezpečí, velkou část Čechů a Slováků stále sužovaly 

obavy a strach,  které  jim bránily sdružovat  se s  dalšími emigranty.  Někteří  z  těchto emigrantů 

zůstávali velmi uzavření. „Byly tady různé osoby, které sem byly vysílány, aby vyzvídaly a udávaly...  

A někteří lidé měli i takový nějaký životní strach sami od sebe. To je skutečnost. (...) To znamená, že  

ti  lidé se tady uzavírali  do sebe a měli  jenom ty,  kterým naprosto důvěřovali,  takže v podstatě  

analog k české situaci... Pak tady byla skupina, která byla otevřenější. Pak tady byla samozřejmě i  

skupina těch, kteří se tak dobře neuplatnili a byli nespokojení, ale nemohli se vrátit. Nicméně ta  

skupina, třeba kolem toho vydavatelství Dialog byla velmi silná. Ta byla ta otevřená.“ Celkově bylo 

podle jejího odhadu  „otevřených“ emigrantů asi čtyřicet procent. Jiní emigranti se podle Rösch 
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německé  společnosti  naopak  přizpůsobili  natolik,  že  časem  ztratili  zájem  připomínat  svoji 

příslušnost k Československu.

„Vím, že mnoho lidí z té generace '68 se teď v důchodovém věku vrací do Čech, někteří  

úspěšně, někteří neúspěšně. Lidé, kteří tady strávili tu dlouhou dobu života, se samozřejmě vyvinuli  

jak  myšlenkově,  tak celkově  jedním směrem, a česká  společnost  se  vyvíjela taky  svým směrem.  

Pokud ti lidé neměli tu možnost jako já, častěji tam jezdit, tak ten vývoj nezpozorovali a po návratu  

byli postaveni před situaci, kde se nacházeli ve společnosti, kterou de facto neznali.“

Jak bylo již na začátku řečeno, sama Rösch se výrazně angažovala v několika sdruženích, 

která mimo jiné usilovala o podporu obchodní a kulturní spolupráce mezi Západním Německem a 

Československem či mezi sjednoceným Německem a Českou republikou. V době před listopadem 

1989  pracovala  pro  Hospodářské  a  kulturní  centrum  československé  a  později  také  pro 

Československou  hospodářskou  společnost.  Poslední  jmenovaná  dodnes  existuje,  byť  dnes 

reprezentuje jen Slovensko.

„Po rozdělení Československa (…) přišla představa, že by bylo vhodné založit jen českou  

společnost. A tuto společnost jsem tenkrát založila s panem velvyslancem Grušou. A tato společnost  

měla za účel přiblížit Čechy a Němce a navzájem si prominout, nebo se vyrovnat s minulostí. Bylo  

také naším cílem přivést  Čechy tady do té  západní  společnosti  jako takové.  Podporovali  různé  

vztahy,  podporovali  jsme partnerství  měst  (…),  několik  partnerství  dokonce,  bych řekla,  jsme i  

přivedli a doprovázeli (…). Pak jsme pořádali, to byla více méně i moje taková záležitost, jsem  

pořádala  na  frankfurtské  burze  takové  meetingy  a  semináře  pro  nastávající  volné  bankéře  v  

Čechách. Takže tak nějak se dávala pomoc i směrem na Česko, naší záležitostí  ale také bylo v  

podstatě té německé straně tu českou mentalitu objasnit a navázat vztahy. Protože byla třeba i celá  

řada firem,  které  hledaly  kontakty  do  Čech,“ říká  ke  zrodu a  funkci  dodnes  fungující  Česko-

německé společnosti.

„My jsme dělali několik takových skutečně krásných konání a dokonce musím říci, že jsme  

tady měli jednu velkou záležitost, kde byli přítomni oba ministři dopravy.“ Stalo se tak v roce 1994 

při jedné události, kterou pořádala Německo-česká společnost. Během ní bylo rozhodnuto, že se 

úsek rychlostní komunikace E50 z Norimberka do Prahy bude jmenovat Via Carolina. „Na to jsme 

strašně hrdí...“

  Veřejných debat, které tato sdružení pořádala, se neúčastnili výlučně jen čeští a slovenští 

emigranti, nýbrž také odsunutí sudetští Němci. Ti se po druhé světové válce ve velké míře usazovali 

v centrálních částech Německa, tudíž také v Rýnsko-mohanské oblasti, vysvětluje Rösch. Ačkoliv 

tito Němci měli (a dodnes mají) vlastní sudetoněmecká sdružení, nezanedbatelná část z nich měla 

zájem také o aktivity české minority žijící v Západní či později sjednoceném Německu. Většina 
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sudetských Němců byla „velmi rozumná,“ přičemž byla „ochotna objektivně diskutovat a na něčem 

se podílet. I měli radost, že se něco koná, mluvili sice špatně česky, ale mluvili. To pro ně bylo něco  

takového...  Krásný pocit.“ Ne všichni ale oplývali vstřícností.  Zvláště někteří muži, říká Rösch, 

pravidelně a záměrně narušovali program sezení. Jejich naléhání na uznání jejich nároků v České 

republice získávalo na intenzitě zvláště v období po roce 1989. „My jsme měli zcela velký problém.  

Když jsme pořádali nějakou větší akci, kdy se o těchto věcech hovořilo, vždycky tam měli sudetští  

Němci potřebu prezentovat jejich neštěstí, které se jim stalo. A neustále a neustále... A prostě to  

konání rozhodili takovou formou, že v podstatě oni chtěli být středem pozornosti, aby se diskutovalo  

o tom, že tedy ty Benešovy dekrety se musí zrušit... Já si myslím, že to je jedna záležitost, která se  

nemůže upomenout, a kterou jsem ochotna diskutovat i dvacetkrát ale pětadvacetkrát už ne!“

4.4.7. Rozdíl mezi Čechy a Němci a vnímání ČR v Německu podle Rösch
Dokud  bylo  Česko  považováno  za  chudou  zemi,  říká  Rösch,  byli  Němci  ve  vztahu  k 

Čechům smířliví. V posledních letech se podle Rösch situace ale začíná měnit.  „V ten okamžik,  

když se Čechům najednou začalo dařit vlastní píli lépe, vznikla taková averze vůči Čechům, a tu  

averzi pozoruji stále a vice a více. (…) Musím i zkonstatovat, že česká značka, která tady není  

etablovaná  z  dřívějších  dob,  má  tady  skoro  nulovou  šanci  se  uplatnit,  protože  je  česká.  (…).  

Celkově takový ten dojem vzniká i mediálně, v novinách. Okamžitě, když se v Čechách něco děje, je  

třeba to okamžitě  negativně komentovat.  Negativně,  ne prostě  objektivně,  co už zase se  tam (v 

Česku) děje...“

„Oni se v podstatě ukazovali jakoby takoví elokventní, jakoby bohatý strýček tomu českému  

člověku,“  snaží se přiblížit, jak se sudetští Němci prezentovali před rokem 1989,  „jakoby chtěli  

vytvořit dojem 'vy jste nás vyhnali, ale my jsme přece něco jenom lepšího', asi v tom smyslu. To se  

potom  převrátilo  v  podstatě  v  takovou,  nechci  říct  nenávist,  ale  v  podstatě  averzi.“  Rösch 

naznačuje, že Němci mají jednu zvláštní vlastnost, která nemusí být všem mentalitám srozumitelná 

a přijatelná. „Němci mají vždycky ten pocit, že když já přijdu, tak tě musím poučit, jak se má žít a co  

se má dělat. To je taková pořád jejich nějaká snaha, být nadčlověkem. Oni to mají prostě v sobě. To  

není tak nějak, že bych to chtěla vidět negativně, oni to myslí i v dobrým slova smyslu: 'No,tady ti  

musím říci, jak se to dělá'.“ Němci a Češi mají podle Rösch velmi odlišný přístup k životu. „Němec 

žije proto, aby pracoval. Čech žije proto, aby žil.“

 Na  Češích  Rösch  oceňuje  jejich  dobrosrdečnou  povahu.  „Vřelost,  která  mezi  Čechy  

existuje, ta vřelost tam neustále je. Takové ty situace, třeba dnes, když vám v sousedství vypomůžou  

- já žiju tady, tam mám dům, tak mi prostě posekají trávu, když vidí, že je vysoká, když nasněží, tak  

mi uklidí sníh, bez nějakých nároků na něco - to považuji zde za nemožné. A v Čechách je to prostě  
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taková vřelost... Prostě se tam cítí člověk dobře. Já vím, že mnozí mladí lidé mají určitý názor, který  

má své oprávnění, ale má životní zkušenost mi říká, že ten tvrdý kapitalismus, který v Čechách  

samozřejmě na sebe svrhl moc, nebyl zcela správný. A ani pro českou společnost se nehodí.“ 

4.4.8. Závěrem k narátorovi
 Jak Rösch vysvětlila, svůj plánovaný zahraniční postgraduální studijní pobyt v Západním 

Berlíně jako možnost k odchodu na Západ původně nevnímala. O emigraci začala uvažovat až v 

reakci na šokující  události  srpna 1968. Jako mladá studentka věřila v ideály Pražského jara, ve 

svobodnou  a  sociálně  spravedlivou  společnost.  Osobní  pozitivní  vztah  měla  dokonce  i  k 

Sovětskému svazu, kde jednou strávila celé prázdniny u spřátelené ruské rodiny. V srpnu 1968 

nemohla uvěřit, že Rusové, její přátelé, Československo zradili. V den okupace napsala své ruské 

přítelkyni dopis, ve kterém jí své přátelství vypověděla, v tu chvíli současně zapomněla rusky, řekla. 

Z jejího vyprávění vyplývá, že okupace Československa, respektive strach z návratu poměrů v zemi 

hluboko do doby před Pražským jarem, hrály nejsilnější roli v jejím rozhodnutí o emigraci. Z těchto 

důvodů autor práce v jejím případě označil důvod emigrace jako politický.

 Návrat  do  České  republiky  je  jednou  z  otázek,  kterou  se  Rösch  podle  svých  slov  v 

současnosti často zabývá. Její dcera, ačkoliv narozená v Německu, v Čechách dokonce úspěšně 

vystudovala  medicínu,  v  současnosti  ale  žije  v  Mnichově.  Rösch  se  domnívá,  že  ona  i  česká 

společnost se od roku 1968 vyvíjeli každý jiným směrem, že by z tohoto důvodu v případě trvalého 

návratu do rodné země nemusela nalézt „pravou míru uspokojení“. V Německu ji stále zaměstnává 

její  obchod s uměleckým sklem a její  rodinné závazky.  Návrat do Čech se možná nikdy konat 

nebude, řekla. 
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4.5. Jan Vajnorský

rok narození: 1951

rok emigrace: 1968 

současné bydliště: Frankfurt nad Mohanem

vzdělání: nedokončené gymnázium (v ČSSR) maturita a studium hotelové školy (v NSR)

zaměstnání: podnikatel v oblasti cestovního ruchu

děti: 2 (narozeny v Německu)

občanství: české a německé 

4.5.1. K situaci rozhovoru
Kontakt na pana Vajnorského získal autor práce od paní Rösch, jejíž obchod s uměleckým 

sklem leží  shodou  okolností  asi  tři  minuty  chůze  od  Vajnorského  cestovní  agentury.  První  asi 

osmdesátiminutový nahrávaný rozhovor se uskutečnil 12. 3. 2012, druhý, který trval zhruba čtvrt 

hodiny, 21. 5. 2012. Setkání probíhala vždy v odpoledních hodinách v sídle Vajnorského cestovní 

agentury nedaleko frankfurtské burzy.

Přestože se v době našeho rozhovoru nacházel někde uprostřed svého pracovního dne a čas 

od času mu zazvonil telefon, který se snažil vždy co nejrychleji vyřídit, působil v dobré náladě, 

možná až nadšeně z toho, že se někdo z Čech zajímá o jeho téměř čtyřiačtyřicet let starou emigraci  

do  Západního  Německa.  Zpočátku  se  autor  práce  obával,  jakým  způsobem  bude  rozhovor  v 

kanceláři šéfa úspěšné firmy probíhat. Profesionalita prostředí působila na každém kroku od přijetí 

sekretářkou, až po samotné setkání s kultivovaně vystupujícím Vajnorským. Obavy se ukázaly jako 

neopodstatněné,  Vajnorský se  projevoval  jako ochotný a  uvolněný vypravěč.  Věnoval  se  nejen 

vzpomínání  na  zkušenost  vlastní  emigrace,  ale  vyjadřoval  také  názory  ohledně  některých 

současných a historických problémů. Byť se omlouval za svojí češtinu, která se podle jeho slov u 

něj přestala vyvíjet v roce 1968, hovořil plynně česky, a spíše výjimečně hledal správná slova.

4.5.2. Krátce o narátorovi
Jan Vajnorský se narodil v roce 1951 rodičům nedělnických profesí a židovského původu. 

Jeho otec prošel nacistickým koncentračním a pracovním táborem a jeho teta žila od roku 1949 v 

Izraeli.  Dětství  prožil  na  Praze  1.  Aby  mohl  studovat  na  gymnáziu,  musel  na  čas  odejít  na 

Slovensko, kde mu studium umožnil ředitel, který byl rodinným přítelem. Po rozvodu rodičů zůstal 

s matkou a jejím novým druhem, trenérem národního mužstva ve vodním slalomu a sjezdu. Byl to 
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nakonec  on,  kdo  rozhodl  o  odchodu  rodiny  přes  Rakousko  do  Západního  Německa,  jenž  se 

uskutečnil  jen  několik  málo  týdnů  po  vypuknutí  okupace  Československa  v  roce  1968. 

Sedmnáctiletý Vajnorský se náhle ocitl v Západním Německu bez jazykových znalostí, bez přátel, v 

domě známých svého nevlastního otce. Dnes je majitelem úspěšné cestovní agentury, obě jeho děti 

hovoří česky. 

4.5.3. Život v Československu
Vajnorský  zahájil  vyprávění  o  svém  dětství  jeho  rozdělením  na  dvě  fáze:  na  první  v 

Československu (mezi lety 1951-1968) a druhou v Západním Německu (od roku 1968 zhruba do 

roku 1972).  „Myslím si,  že to  dětství  probíhalo úplně normálně.  (...)  Měl  jsem šťastný dětství.  

Materiální  problémy  u  nás  nebyly,  ty  nebyly  nikde  v  Československu,  takže  na  to  si  vůbec  

nevzpomínám. (…) Věci, který jsem tam měl, mně chybí do dneška, nebo chyběly tenkrát... Zvlášť  

hodně prostě ten sport. Ne, že by tady nebyl, ale prostě už to bylo o něčem jiným... Chodit bruslit,  

na ulici a na rybník, to prostě tady nikde nebylo. A takový to kamarádství, to se tak nepeklo tady  

jako v Československu. Vy už to asi taky tak neznáte, ale bylo to trošku jiný. A tím, že jsme všichni  

prostě měli s odpuštěním nic, teďko to řeknu hezky, tak nás to nějak tak slepilo dohromady a prostě  

jsme si užívali líp než ta mládež tady, aspoň v mých očích to tak je.“

Vajnorský vzpomíná, že někdy zhruba ve dvanácti letech začal vnímat, že existují také jiné 

země než Československo, kde se žije jinak a podle všeho lépe.  „Tenkrát, samozřejmě, byla jen  

jedna jediná země, a to byl Západ. Jestli už to byla Amerika, Německo nebo Švýcarsko, byla to  

jedna země a všichni po tom toužili. Já jsem si o tom nedovedl moc představit, ale i já jsem věděl,  

že je to něco lepšího.“ 

Jednou z nejsilnějších vzpomínek z dětství si Vajnorský nese z návštěvy čínské ambasády v 

Praze. „Já nevím, jestli to bylo rebelství, nebo jestli to byla móda... Prostě jsme se nějak dostali na  

čínský velvyslanectví, my jsme si šli pro knížky od Mao Ce-tunga, a to bylo snad poprvé, co sem měl  

co  společnýho s  policií  a  s  tajnou službou...“  Do vnitřních  prostor  ambasády vstoupili  školáci 

nikým nepovšimnuti.  Každý z chlapců obdržel asi deset knížek Mao Ce-tunga velikosti tehdejší 

občanské  legitimace  a  hned následující  den je  rozdávali  mezi  kamarády ve škole. Nebyli  však 

Maovými skutečnými obdivovateli, jejich čin byl čistou recesí. Sranda skončila, když přišlo udání. 

Následoval řetěz vysvětlování a omluv, „učitel, třídní učitel, ředitelna, policie – výslech, taková ta  

klasika.“  Vajnorskému tato událost zrovna nepomohla, alespoň co se týče jeho cesty ke studiím. 

Také ke skutečnosti, že jeho rodiče byli nedělnických profesí (otec byl lékařem, matka pracovala v 

cestovním ruchu),  studium na  gymnaziu  mu  bylo  zapovězeno.  „Přišlo  doporučení  do  těžkého  

průmyslu. (…) Tomu jsem se vyhnul tím, že můj dědeček, kterej žil na Slovensku v Banský Bystrici,  
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měl z první světový války kamaráda, kterej byl shodou okolností ředitelem gymplu a ten mě tam ňák  

prostě, ňákým takovým menším nebo středně menším podvodem, prostě vzal. Půl roku jsem byl jako  

na Slovensku a potom jsem se dostal normálně legálně, kdy jsme se kvazi přestěhovali normálně do  

Prahy a tím jsem tu skvrnu nějak vyžehlil...“

Ve školním věku  se  Vajnorský  učil  dvěma  světovým jazykům,  němčina  ale  mezi  nimi 

nebyla. Výuku ruštiny sice měl, spíše ji ale zanedbával. „Učil jsem se ve škole anglicky, ale to byla  

ta školní angličtina. Ruštinu jsem se učil taky, ale jako všichni jsem se nerad učil tu ruštinu, a taky  

jsem ji špatně ovládal, nebo ji (stále špatně) ovládám, což byla chyba,“ říká dnes. 

V průběhu dětství se jeho rodiče rozvedli a jeho nevlastním otcem se stal trenér národní 

reprezentace, který sehrál nejvýznamnější roli v emigraci rodiny z Československa. „Můj nevlastní  

otec byl  jako tvrdej  antikomunista  a navíc byl  na exponovaném místě,  a  tam prostě  ho trápili  

hodně...  Tak  prostě  prohlásil,  že  to  neexistuje,  že  tady  nezůstane  ani  hodinu.  Na základě  jeho  

povolání měl kontakty po celém světě a hodně v Německu, kde měl i známý. Prostě tady si to vyřídil,  

že jsme u známých (...) mohli bydlet.“ Opustit Československo si koneckonců přála i jeho matka.

4.5.4. Emigrace
Náhlý odchod rodiny z Československa se uskutečnil v září nebo říjnu 1968.122 „Já jsem 

nechtěl  emigrovat.  Já  jsem...  Ne,  ne...  Já  bych na to  nepřišel  v  sedmnácti,  bych asi  taky  sám  

nemohl. Prostě rodiče emigrovali a bylo úplně jasný, že pojedu s nimi. A netušil jsem, do čeho se  

dávám. Ale jako, já jsem toho nelitoval, ani vteřinu...“  Rodina se dle vzpomínek Vajnorského na 

zlomový  moment  jejich  životů  „spíše  nepřipravovala“, protože  „jakákoliv  příprava  by  byla  

nápadná.“  Jediní,  komu o těchto plánech řekli,  byli  rodiče Vajnorského matky, kteří  bydleli  na 

Slovensku. „My jsme je jenom pozvali jako na návštěvu. A ti o tom taky nevěděli, (...) až den před  

tím. (…) Máma jim sdělila, o co se jedná. A ty přípravy, snad nebyly žádný... Peníze jsme měli  

jenom to, co... Ani jsme snad nepotřebovali peníze... Bylo jako domluvený, že tady na nás nějaký  

peníze už čekaly... Já jsem to ani nejlepšímu kamarádovi neřekl.“

Vajnorský připouští, že velký přehled o politickém dění v Československu v době před svojí 

emigrací neměl. Dnes se domnívá, že reformní proudy Pražského jara byly příliš silné.  „My jsme 

ještě v sedmnácti letech nebyli politicky vzdělaní, ale všichni jsme věděli, že je to moc dobře, jak se  

to vyvíjí. (…) Jak se ukázalo, bylo to krátký.“ Svůj podíl na tom podle něj měla i „česká nátura,“ 

jejíž vlastností je, že „chci to mít – a chci to mít hned, nebo rychle,“ říká. „Možná, že kdyby to šlo  

pomaleji, že by to bylo dopadlo jinak. (…) Že by se to Pražský jaro, že by se z toho vyvinulo Pražský  

léto,  a  tak  dále...  Ale  bohužel  to  nevyšlo.  Ale  možná...  Možná,  že  trošku,  mohlo  to  jít  trošku  
122   Na začátku rozhovoru se Vajnorský omluvil, že si nepamatuje přesná data. Během rozhovoru několikrát prohlásil, 
že k jeho emigraci došlo v říjnu 1968, jindy ovšem hovořil o září, pozn. autor
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pomalejc. Možná, že to dobře dopadlo. Ale to jsou hypotézy.“

Ještě před cestou na Západ čekal sedmnáctiletého Vajnorského reparát z biologie, z které ve 

svém posledním školním roce v Československu propadl.  „Už jsem věděl, že pojedeme pryč. Ale  

ještě jsem na ty zkoušky šel, abych si to udělal. Aby to nebylo nápadný, takže jsem na ty nápravní  

zkoušky nastoupil. Jednadvacátého byla okupace a prostě už jako jsem si myslel, že se nemusím  

učit. Že jako už stejně nás nebudou zkoušet.“ Zkoušky se nakonec konaly a prý je „čirou náhodou“ 

úspěšně  složil.  Více  času  než  učení  věnoval  Vajnorský  při  svých  posledních  prázdninách  v 

socialistickém Československu brigádě v márnici. „Tam jsem si vydělal přesně tisíc sto korun. Tisíc  

korun stály lyžařský boty na přezky. Takže to byl důvod, proč jsem tu brigádu dělal. A ty jsem si  

prostě koupil. My jsme v září emigrovali s lyžařskejma botama. Rodiče nechtěli, abych si je vzal.  

(...) Bylo to strašně nápadný, jakože v září berem lyžařský boty... Ale já jsme říkal, 'já jsem pracoval  

měsíc v márnici, a jako bez nich neemigruju!' Dnes přiznává, že to bylo velmi nerozumné.

Ke státním hranicím přijel se svou matkou v malém voze Fiat 500, zatímco nevlastní otec jel 

napřed vlakem.  „My jsme měli zařízený papíry do Rakouska, ale my jsme nevěděli, co nás tam  

čeká... Zprávy nebyly, že jo. Jako věděli jsme, když máme vízum do Rakouska, takže tam můžem, ale  

samozřejmě jsme věděli, že nás tam kdykoliv můžou poslat nazpátek...“ Vajnorského matka sbalila 

šperky a další cenné drobnosti, které měla doma, přičemž do Rakouska jeli jakoby na výlet. „Ona 

měla řidičák asi, já nevím, tři měsíce, a my jsme opravdu kličkovali mezi tankama.... Bohužel jsem  

to nemohl fotit,  protože jsem neměl fotoaparát.“  Nezapomenutelným zážitkem se pro oba staly 

poslední minuty na státních hranicích mezi Československem a Rakouskem. „My jsme tam čekali  

asi  pět minut,  my už jsme byli  odbavení ale těm pohraničářům se nechtělo po každý zvedat tu  

rampu, tak jsme čekali než se odbavěj tři auta, a než se ty dvě auta odbavily, to prostě bylo... My  

jsme netušili, proč to je. (…) Už jsme byli odbavení a čekali jsme a říkali: 'Ježiš, co to je...?!' Máma  

samozřejmě na nervy, já taky... 'Co teďko, telefonujou, co asi, na něco přišli...?' Prostě, bylo to  

maximálně pět minut, ale nám to připadalo jako hodiny, to bylo hustý jako, to byl nápor nervově...“ 

Přechod hranic proběhl bez komplikací. „Pak jsme jeli do Rakouska a tam nás už čekal známej od  

rodičů  a  ten  nás  načerno  vzal  (do  Západního  Německa),  protože  my  jsme  neměli  vízum  do  

Německa. (…) A pak jsme tady požádali o azyl.“

4.5.5. Život v Západním Německu
Druhá etapa Vajnorského dětství, jak již bylo řečeno, probíhala na Západě. Byla o poznání 

náročnější než ta první v Československu, jak přiznává. Bezstarostný život vystřídalo komplikované 

období kolem osmnáctého roku života v neznámé zemi, zpočátku bez přátel, bez znalosti tamního 

jazyka a zvyků. „Mně bylo cizí vlastně všechno. Jako o řeči vůbec už nemluvím. (…) Jiný bylo jako  
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prostě to oblečení, to chování... Podat ruku - tady prostě musíte podat. V Československu (…) naše  

generace si prostě ruce nepodávala.“ Také stravovací návyky byly v obou zemích velmi odlišné. 

„My jsme nebyli zvyklí jíst saláty, to jsme neuměli. (…) Maximální salát byl bramborovej salát...“  

Propastné rozdíly byly nakonec i v možnostech cestování, byť svobody pohybu po světě zpočátku 

rodina využívat nemohla. „Na prázdniny se odjíždělo, každej někam, my jsme neměli kam jet, (tedy) 

měli, ale nemohli. Teoreticky mohli, ale prakticky to ze začátku, samozřejmě, finančně bylo pro nás  

nedostupný.“ Možnosti  života na Západě Vajnorského celkově překvapily: „Suma sumárum, to  

překvapení bylo jenom pozitivní.“

Rodina zpočátku žila v domě jednoho známého nevlastního otce. „Byli jsme ubytováni v  

nějaký malý vesničce nedaleko městečka Krefeld, byla to opravdu vesnice, a ten náš známej taky  

dělal do vodního sportu, ale jenom neplatně, jinak byl kominíkem, 'obvodním kominíkem', jak si  

říkal. Měl takovej malej domeček, dvě malý děti, no a u nich jsme bydleli ale bylo to jako strašně  

divný... Já si myslel, že tam hladovali všichni... Ne, že by nám nedali najíst. Ale my jsme byli zvyklý  

se pořádně najíst, ale tam večer byly jen takový chleby s máslem a nějakou šunkou a prostě, každej  

si dal tři chleby a byl konec. A ne, že by neměli, ale prostě oni víc nepotřebovali. (…) Já jsem  

permanentně hladoval, takže jsem (podnikal) v noci takový akce, jako do lednice a tak dále... Prostě  

bylo to divný, úplně jiný jídlo tady bylo, nerozuměl jsem jim. Oni nás samozřejmě vozili všude, a on  

mě  vozil  do  práce...  Ukazoval  mi,  měl  Ford,  ňáky  auto  Ford,  to  mně  připadalo  jako  prostě  

milionářský auto. Když sem v něm jel, to byl samozřejmě zážitek. Jako to bylo trošku takový... Voni  

strašně, strašně se o nás starali, ale prostě, my jsme tam byli hosti, už asi tři měsíce, a už to bylo  

takový dost... Už jsme chtěli prostě bydlet sami. (…) Byli moc hodní, ale starali se až moc. A potom  

mámě sehnali místo, nám sehnali byt (…) a opravdu se starali. Pak jsme si oddechli, když jsme  

poprvé přišli do vlastního bytu. (…) Asi tři a půl měsíce jsme u nich bydleli, což je dost dlouhá doba  

pro hosta... I když měli pěknej barák, místo bylo, ale přece jenom...“

Fakt, že emigrovali téměř bezprostředně v reakci na srpnové události roku 1968, připouští 

Vajnorský, mohl představovat v nové zemi určitou výhodu. „My jsme opravdu byli jedni z prvních  

emigrantů. My jsme ještě byli opravdu jako atrakce, na nás se chodili dívat, (...) opravdu jako do  

zoologický, tenkrát ještě. A půl roku potom, už jich bylo víc.“ Jejich hostitel uspořádal dokonce pro 

rodinu z  Československa sbírku v kostele,  díky které  získali  kabát  a  další  věci.  „Bylo to  jako 

strašně dojemný,“  říká. Se svým českým původem nikdy žádné problémy neměl: „I když si nás  

někdy pletli s Jugošema. (…) Neměli jsme to razítko, jako mají dnes Turci.“

Než si Vajnorského rodiče našli zaměstnání, musela rodina vyjít s minimem financí.  „To 

byly takový částky, který dnes asi utratím v trafice, nebo já nevím, za noviny za den... Pak jsme ale  

dostávali nějaký kapesný. (…) V té době byly volby, tak ironie osudu byla, že socialistická strana  
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Willyho Brandta nám každýmu dala 50 marek, což byly neuvěřitelný peníze, ale my jsme říkali, 'ty  

bysme vzali i od komunistů!' 50 marek byl třikrát 50 marek – pro nás 150 marek – to byl prostě, to  

byl  kapitál...“  Nevlastní  otec  nicméně  našel  vhodné  pracovní  místo  téměř  okamžitě.  Německy 

hovořící bývalý trenér národní reprezentace si z nabídek mohl dokonce vybírat. Nakonec se stal 

učitelem tělocviku na tamním gymnáziu. „Tenkrát učitelé vydělávali dost dobře, takže pak už jako...  

Nebyli jsme v balíku, ale relativně rychle jsme se dostali na nějakou tu střední úroveň.“  Matka, 

která se německy domluvila také relativně dobře, našla práci asi po čtyřech až pěti měsících.

Zatímco kamarádi v Československu Vajnorského v jeho emigraci „vesměs podporovali“ a 

psali  mu  dopisy,  v  kterých  si  otevřeně  stěžovali  na  situaci  v  Československu,  „jak  je  to  tam 

strašný“,  od otce, který se mezitím vrátil do Československa, se však podobné podpory nedočkal. 

„Jako můj otec to taky nevěděl, že budeme emigrovat, protože on v tu dobu byl na stáži ve Francii.  

(…) To vím, to jsem se dozvěděl potom, (otec) byl nucen policií psát mně dopisy, abych se vrátil, že  

je to hloupost... On možná jeden čas to taky chtěl, jako z egoistických důvodů, samozřejmě, aby mě  

viděl,  protože jsem nemohl cestovat  (do Československa),  on taky nemohl cestovat.  Ale vím, že  

spoustu dopisů psal pod tlakem, jakože od policie...“

Neznalost  místní  řeči  byla  zpočátku  Vajnorského  největším  nedostatkem v  jeho  novém 

domově. Učit jazyk se nicméně začal okamžitě.  „První výuka němčiny byla na dálnici, když jsme  

jeli v noci, tak prostě, že „Ausfahrt.“123  Když hledali vhodnou školu, v které by se mladý Vajnorský 

naučil  německy,  neměl  pro  počáteční  finanční  nedostatky  jinou  možnost,  než  aby navštěvoval 

„pomocnou školu“, jak tomu tehdy říkal. „To byla taková, já nevím, snad, dalo by se říci, taková  

lidovka, kde prostě chodili,  já nevím, od 8 do 15 let všichni do jedný třídy...  Mně bylo tenkrát  

sedmnáct. Mě tam taky dali, abych se naučil německy. Takže já jsem tam vlastně byl králem, sice  

jsem nic nerozuměl, ale samozřejmě jsem byl nejstarší, takže jsem pomáhal těm mladším s matikou  

a všechno, co šlo...“ Německy se tam přeci jen trochu naučil. „Měl jsem takový strašně slabý, ale  

měl, základy, který jsem potom vylepšil, když se nám vedlo trošku lépe, jako finančně. Pak jsem  

chodil do jedný jazykový školy a tam jsem se naučil relativně už dost dobře německy a od tý doby se  

to tak nějak pohlo k lepšímu.“ Jeho matce stále uschovávala šperky, které dlouho nechtěla prodat. 

Nakonec tak učinila, jen aby svého syna mohla přihlásit do nejdražší jazykové školy, „do takový,  

kde sem byl sám. (...) Prostě bylo to to nejlepší, co se dalo za peníze koupit. A tam na mě mluvilo  

dvanáct hodin šest učitelů (střídajících se) po hodinách. Já jsem nevěděl, jestli jsem chlapeček nebo  

holčička večer... Takže tam jsem dostal takovejch těch 70 % základu. Tam to bylo opravdu náročný  

a dobrý.“

123   Česky: „výjezd“. Jedná se o dopravní ukazatel, který se v Německu objevuje na každém výjezdu z dálnice, pozn. 
autora
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Co se týče právní stránky jeho pobytu na území Západního Německa, Vajnorský byl po dvou 

až  třech  letech  s  utečeneckým  statusem  uznán  na  základě  německých  předků  za  tzv. 

„Spätaussiedler“,124 byť on o svých německých předcích do té doby nevěděl. O této skutečnosti 

hovořil  až  po  skončení  nahrávaného  rozhovoru,  bohužel  tak  jeho  výpověď  nemohla  být 

zaznamenaná.

Život v Německu poskytl Vajnorskému také prostor pro rozvoj jeho náboženské víry.  „V 

Československu se tenkrát jakýkoliv náboženství nepěstovalo, ale samozřejmě jsem věděl, že jsem  

žid. S babičkou jsem sice chodil do kostela (myšleno synagogy) na vysoký svátky, ale to bylo jako  

vše. A řekl bych, že mi to tak přišlo, až když jsme byli tady, že je to normální, že děti v tom vyrůstaly  

tady nebo v Americe. (…) Tu židovskou výchovu jsem dostal vlastně až tady, v Německu, kde jsem se  

stal členem židovský obce125, prostě mládežnický,(...) určitě to na mě zanechalo různý stopy,“ říká 

Vajnorský.

 V Německu mu jeho poslední dva roky studia na gymnáziu uznány nebyly, což se nakonec 

stalo jedním z důvodů, proč se rozhodl jít nejprve do učení. „Šel jsem do hotelu, kde jsem se učil,  

vyučil  v hotelu a poté jsem šel  na střední  školu,  kde jsem si  dodělal  maturitu  a  (následně) na 

hotelovou školu, kterou jsem dokončil v Heidelbergu. (…) Ten hotelovej směr mně dost seděl, tam se  

mohlo cestovat. Samozřejmě jsem byl vyhladovělej po cestování (…) Mimo Maďarska a Polska a  

Slovenska, jsem nic neznal. Takže další cesta po studiích vedla do Londýna, kde jsem pracoval v  

hotelu, v Paříži jsem pracoval, pak v Hamburku...“ Právě v přístavním velkoměstě na Labi získal 

cenné zkušenosti na pozici asistenta manažera v nejlepším hotelu v Hamburku, říká: „Tam jsem měl  

dokonce možnost mluvit rusky a strašně jsem litoval, že jsem se to neučil, tam bych to uplatnil  

hodně...“ 

Jeho  matka,  která  byla  již  v  Československu  činná  v  oblasti  cestovního  ruchu,  když 

pracovala v ČSA a v Čedoku, si později v Düsseldorfu otevřela vlastní cestovní kancelář. Tam také 

nastoupil  Vajnorský,  aby  se  „vyučil  podruhé“, jak  říká.  „Máma  pak  otevřela  pobočku  ve  

Frankfurtu a byli tady nějaký zaměstnanci a ta kancelář byla jako už hodně na bankrot, tak mně  

sem, to byla vlastně moje první taková trošku vážnější mise, vyslala jako luxusního učně (...) Tak  

jsem se do toho nějak tak zakousl. (...) To bylo tak, že ona mně tu kancelář věnovala a já jsem ji  

zachránil před bankrotem. Potom byla hodně úspěšná, musím říct... Já jsem to dělal asi čtyři nebo  

pět let. (...) Potom jsme měli takový rodinný nepohody a já jsem jako... Z pyšnosti, po tý rodinný  

nepohodě, jsem mámě tu kancelář zase vrátil, já jsem žádný dárky nechtěl... Přepsal jsem to zase  

124    „Spätaussiedler“ je termín používaný až od roku 1993. Do té doby byla skupina přistěhovalců s německými 
předky označovaná jako„Aussiedler.“ Viz. historická část práce 3.3.1. Němci a osoby s německými předky, pozn. autora
125   Podle Vajnorský zhruba třicet současných členů frankfurtské židovské obce pochází z bývalého Československa, 
případně České republiky, pozn. autora
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nazpátek na ně a otevřel jsem si druhou, vlastní  (cestovní kancelář). No a tam jsem začal, ne od  

nuly,  ale  od  mínusu.  Protože  jsem  si  musel  nějaký  peníze  půjčit...“ Vajnorskému  se  v  jeho 

podnikatelských  aktivitách  dařilo  i  později.  Ve  Frankfurtu  po  třech  letech  založil  rodinu,  s 

manželkou původem ze slovenských Košic má dvě dcery. Obě mluví česky.

Co se týče různých sdružení emigrantů z Československa před rokem 1989, Vajnorský sice 

připouští, že  „nějaký určitě existovaly“, on se jim ale spíše vyhýbal. „My jsme si udělali vlastní  

sdružení,  jako  ale  neorganizovaný.“  Šlo  o  občasné  setkávání  kamarádů,  kteří  emigrovali  do 

Západního Německa kolem roku 1968. Rád dále navštěvoval československé lokály.  „V každým 

velkým městě byla nějaká česká hospoda, dneska ale už není.“ Ve Frankfurtu prý bývala jedna velká 

a velmi dobrá hospoda, „to tam bylo takový český velvyslanectví. Tam se chodilo na jídlo, na pivo  

na  kafe,  pokecat.  A  to  už  dneska  není“. Jedinou  v  současnosti  otevřenou  českou  hospodu  ve 

Frankfurtu nad Mohanem hodnotí Vajnorský jako „nic moc“.

I po čtyřiačtyřiceti letech života v Německu si s Němci jako lidmi příliš nerozumí. „Dostat  

kontakt k lidem (...) je tady mnohem těžší než v Československu. Než vás tady někdo pozve domů...  

Tady nemůžete jít k někomu jen tak na návštěvu, ani ke kamarádovi, aniž byste se ohlásil, a jako  

nemůže 'hele, sem tady!'“ vysvětluje. „Kamaráda nemám ani jednoho německýho... A takle, já je  

ani nevyhledávám, abych pravdu řekl. Jako, já mám vlastní společnost, a jsou to, jak sem řekl,  

všechno jiní, než Němci. Mám pár dobrých známých Němců, ale vyloženě kamarádů, to nemám...“

Z československého občanství se nikdy nevykoupil,  kvůli  čemuž nemohl přes dvacet let 

vstoupit na území své rodné země. „Byly to velký položky“, mluví o částce, kterou československá 

strana za vykoupení žádala. „My jsme ty peníze měli, ale já jsem se z principu nevykoupil a byl jsem  

jeden z mála,  z mých kamarádů, který to prostě neudělal.“  Na otázku, zda někdy litoval svého 

odchodu z Československa, odpověděl: „Když byly těžký chvíle, když jsem se učil v hotelu, tak to  

nebyla sranda jako. To mně připadalo dost takový tvrdý, tak sem říkal, 'doprčic, tak todle nemuselo  

bejt!' Kdybych zůstal v Praze, tak sem mohl studovat medicínu. Ale to byly opravdu jenom moment  

a snad ani ne tejdny. Tady se bavíme o hodinách. (….) Opravdu to bylo minimální.“

Rok 1989 prožíval Vajnorský velice emocionálně. Již záběry Němců z NDR překračujících 

hranici  se  Západním Německem na něm zanechaly silný dojem.  „V těch  prvních  vesnicích na 

Západě, tam byly prostě nějaký malý koloniály nebo samoobsluhy, a tam lidi úplně normálně padali  

do mdla. 'Podívej. Podívej!' to bylo ve zprávách, 'hele! Podí.., banány, noo, jéé, banány...!' Lidi se  

smáli,  jako se smějete vy...  Ale já jsem z toho brečel.  Já jsem měl husí kůži, já jsem si dovedl  

představit, o čem se bavěj. 'Hele podívej banány!' A to ještě lidi z východního Německa byli dost  

dobře  informování  přes  tu  televizi...“ Bezprostředně  poté,  co  revoluční  vlna  dorazila  do 

Československa,  vydal  se  do  své  rodné  země. „V  devětaosmdesátém,  opravdu,  jeden  den  po  
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revoluci jsem si sedl do letadla a letěl jsem, a když jsem přistával, tak paní vedle mě, měla taky  

českej pas, tak si srovnávala nějaký vízum. A já jsem realizoval, že vízum nemám. Já jsem si myslel,  

že se dostanu bez víza, což pravda nebyla. To jsem si asi minutu před tím, než letadlo přistálo,  

uvědomil, když jsem tu paní viděl. Tak mě polil studenej pot, tam jsem říkal, 'to bude průšvih!' Otec,  

sestra čekali na letišti, kamarádi čekali na letišti... To bylo, já nevím, dvacet let... Dvacet jedna let  

jsem tam prostě nebyl, a zjistil jsem, že nemám vízum, tak jsem věděl, že to bude průser, že se tam  

nedostanu vůbec. Jsme přistáli na letišti v Ruzyni a byla tam obrovská fronta, já sem říkal, 'to vůbec  

nemá cenu', ale šel sem... Byl jsem jeden z posledních a šel sem na přepážku a říkám: 'Tak helejte,  

já (...) jsem z Československa, ale žiju v Německu, mám německý papíry a německý občanství a  

zjistil jsem, že jsem, bohužel, nějak zapomněl na vízum'. Tak tam byla nějaká slečna a přišel nějaký  

vyšší důstojník a měl hrozně moc hvězdiček a on mě zavolal abych šel s nim... Sem mu vysvětlil, sem  

koktal, sem se potil, třásl se... Byl to hroznej pocit, věděl sem, že rodiče, tedy že otec a sestra mě  

čekají, že je neuvidím... A tak jsem mu řekl moji story a on říkal, jako že to není vůbec problém,  

'pojďte se mnou!' a dal mně razítko. Ten samej, kterej ještě dva dny před tím každýho trápil na  

hranicích,  tak prostě bez problému,  jako by to  bylo jeho povinnost  mně to  dát...  Takže bylo to  

všechno v pohodě... Takže to byla moje první návštěva, trošku dramatická...“

Po roce 1989 navštěvoval Československo čím dál tím častěji. Pokoušel se tam prorazit také 

se svou podnikatelskou činností, když založil „jednu z prvních moderních klasických cestovních  

kanceláří“, která existuje dodneška, přičemž on zůstává jejím spolumajitelem. Měl tehdy pocit, že v 

Čechách musí „něčím pohnout“, spravování této firmy se nicméně později vzdal. „Jedna doba byla 

prostě taková, že jsem byl strašně rád, že jsem tam jel, a ještě jsem byl radši,(...) když jsem se  

vracel... To bylo jako, bylo to naivní. (...) Já jsem neměl trpělivost s těma lidma tam. (…) Už tam ten  

kapitalismus vlastně fungoval, ale ty struktury tam ještě byly jako ty starý, a to sem říkal, 'to snad  

není možný'. To mně šlo strašně na nervy. (...) To bylo tím, že jsem si neuvědomil, že todle nebude  

trvat 10, 20 nebo 30 let. Že todle bude trvat tři generace. Já jsem si to neuvědomil. Prostě já jsem  

neměl tu trpělivost něco tam vyřídit na nějakým úřadě. Jak tam s vámi mluvili. Já jsem na to nebyl  

zvyklej.“

Byrokratické překážky a další komplikace jej sice odradily od podnikání v Česku, do své 

vlasti se i přesto často vracel. Ještě před čtyřmi lety trávil mnoho času,  „deset...  pět-šest dní v  

měsíci,“  na chalupě  v jižních  Čechách,  než  o ní  z  rodinných důvodů přišel. „Tak jsme trávili  

většinou léto, celá rodina (…). Myslím, že, já jsem ji měl tak deset let, člověk se stane takovým  

trochu otrokem. Ono, i když je to blízko, tak je to i daleko, víte. Jako si skočit na víkend - letadlem  

jste tam za hodinu ale trvá to celej den. Takže, ono... My jsme si to dobře užili a teďkon si užíváme  

jiných  destinací  a  jiných  zemí...“  Budoucí  návrat  do  Čech  nevyloučil,  byť  by  si  nedovedl 
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představit,  že  by žil  jenom tam.  Možnost  střídavého  pobytu  na  více  místech  (např.  v  Praze  a 

současně ve Frankfurtu) se mu jeví reálněji.

Na závěrečnou otázku, zda se cítí spíše jako Čech či Němec odpověděl: „Já nejsem Němec.  

Já nejsem Čech. Asi to zní blbě, ale asi to tak bude. Já jsem Evropan židovského původu, tak by se  

to řeklo. Jako, samozřejmě, to zní hrozně divně, 'jsem Evropan', ne divně, ale prostě to zní tak  

důležitě. Ale já se tak důležitě nevidím. Ale prostě na ryzího Čecha nemám a na razítko Němce taky  

nemám. Jako, kdybych se musel... Kdyby mi teďko řekli, máš čtyřiadvacet hodin se rozhodnout, že  

něco musíš bejt - tak bych to asi neuměl. Asi bych to neuměl.... Ten Evropan mně sedí asi nejlíp. To  

je asi i tím, že trošku mluvím nějakými jazyky... Ale jako ryzím Čechem nebo ryzím Němcem, asi  

ne.“

4.5.6. Rozdíl mezi Čechy a Němci a vnímání České republiky v Německu
 Vajnorský během svého vyprávění narazil na další témata, jako například srovnání Čechů s 

Němci či vnímání České republiky v Německu: „Češi vždycky byli a jsou a možná snad budou,  

prostě...  Brali  ten  život  vždycky  trošku  lehčejc.  Někteří  říkají,  že  všichni  Češi  jsou  Švejkové.  

Švejkové jsou. (…) Čech se nebere sám vážně. Ale jako Němec se bere strašně vážně.“ Toto tvrzení 

zakládá  na  vlastních  každodenních  zkušenostech:  „To  ještě  dneska  například,  tady  moji  

zaměstnanci, (…) když mi jedna moje zaměstnankyně něco říká a něco řešíme a (ona) udělá nějakou 

chybu, tak ona sama sobě říká 'paní,' já nevím, 'paní Vajnorská.' (…) Jako kdybych já řekl: 'Pane  

Vajnorský vy jste blbec!' (…) Oni se berou tak vážně, že oni si vykají, když mluvěj sami o sobě...  

'Ježišmarja! Vajnorský, jak můžete udělat takovoudle chybu!' Jako Čech si řekne: 'Ty vole, jaks to  

moh udělat!' tak Němec si řekne: 'Pane Vajnorský, jak jste si mohl udělat takovoudle chybu...?!' V  

Čechách by řekli, 'Ježiš, já jsem magor, idiot nebo vůl...'“

V jiném příkladě srovnává postavení dětí v Čechách a v Západním Německu:  „Moje děti,  

když jsme byli  na tý  chalupě,  a já jsem je  poslal,  prostě já  nevím, kolik jím bylo,  třináct?,  do  

obchodu, ať si koupěj boty, samy. Tak prodavačka je vyhodila: 'Kde máš rodiče?' A jak s nima  

mluvili... Bez respektu. Tady je respekt vůči dětem. Tady mají mnohem větší respekt než v Česku.  

Tam bylo každý druhý slovo 'ty hajzle'. Tak to bylo zkrátka... Ten respekt vůči dětem je tady mnohem  

větší.“

Co se týče vnímání České republiky v Německu, Vajnorský se domnívá, že za její nepříliš 

pozitivní  obraz  jsou  odpovědní  také  čeští  politici. „Já  jsem se  strašně  těšil,  když  Česko mělo  

předsednictví v Evropě. Když to dostalo, strašně jsem se těšil... To byla taková ostuda! Tam co se  

dělo...!  Tam  nejenom  v  mých  očích,  (...)  to  byla  přece  jedinečná  šance,  jako  malou  Českou  

republiku aspoň profilovat v Evropě nebo do světa. Ale tam všechno, co se dalo udělat špatně, se  
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udělalo špatně. A já jsem se opravdu styděl za to, co se tam děje...   A taky Němci se o Česku  

vyjádřili,  jaká  to  byla  ostuda,  nemohli  se  ani  jinak  vyjádřit...  Bohužel  ještě  dneska Slovensko,  

Slovinsko, Česko, to se tady ještě moc nerozlišuje, (…) taková ta střední třída, ty mají s tím ještě  

problémy.  Slovensko,  Slovinsko,  Česko...  Jestli  je  to  jeden  stát,  nebo  dva  státy?  Nebo  

Českoslovinsko nebo Československo...? Ten stát se nebere vážně. Musím bohužel... Je mi to, takle  

to aspoň nějak tak cítím, je mi to líto. (…) Prostě taková ta střední lepší třída, bych řekl, že nebere  

Česko vážně. (…) Maj to redukovaný na pivo, na Prahu... Možná ještě na ten Karlův most to maj,  

ale víc... Hudbu možná, ale to už ta střední třída nebude, to už bude potom trošku vejš... Ale jako,  

není to stát, kterej se bere vážně, jako, mně to jako bolí,  musím říci, mně to taky bolí. Češi nehrajou  

tu  samou  ligu  jako  Italové,  Francouzi,  Angličani...  Bohužel  v  očích  Němců  nehrajou  Premier  

League. Což mně je líto...“

4.5.7. Závěr 
O důvodech, které Vajnorského vedly k odchodu na Západ, nemá velký smysl spekulovat, 

jelikož byl v době své emigrace nezletilý a více méně podřízený vůli svých rodičů. 

Po  pádu  železné  opony  podnikl  pokus  o  návrat  do  své  rodné  země,  když  se  tam  v 

devadesátých letech pokoušel prorazit se svými podnikatelskými aktivitami. Po určitém čase se jich 

ale vzdal. Při každodenním styku s českými úředníky či prodavači v obchodě začal zjišťoval, že 

tamní společnost je příliš vzdálená standardu, na který je on zvyklý. Že bude trvat ještě několik 

generací, než z české společnosti zcela vymizí struktury minulého režimu. Později do Čech jezdil 

alespoň na chalupu, s rodinou tam trávil celé prázdniny, později ale o chalupu přišel. Příliš toho ale 

nelituje, cestovat pravidelně o víkendech do Čech až z Frankfurtu bylo časově náročné. Nyní si 

podle vlastních slov on a jeho rodina užívají  jiných destinací. Po čtyřiačtyřiceti letech života v 

Německu na jedné straně říká, že mu život v této zemi vyhovuje více, než v Čechách, a že je v 

současnosti v mnohém spíše Němcem. Na straně druhé překvapivě přiznává, že žádné skutečné 

přátele  mezi  Němci  nemá,  a  že  tato  přátelství  ani  nikdy  nevyhledával.  Byť  působí  jako 

perfekcionista, typický Němec, tuto vlastnost čas od času jakoby odmítá a částečně vyzdvihoval 

jakousi českou přirozenost.  

Vajnorský nakonec přiznal, že se jako Čech necítí. Necítí se však ani jako Němec, byť na 

základě svých německých předků získal tamní občanství (jako  „Aussiedler“). Také díky svému 

zaměstnání a dlouhodobým kontaktům s cizinci sám sebe vnímá jako Evropana. Budoucí návrat do 

České republiky Vajnorský nevyloučil, konal by se ovšem jedině za předpokladu, že by vedle toho 

žil ještě v jiné zemi. V současnosti je nicméně stále zaneprázdněn svými obchodními aktivitami v 

Německu, které mu odchod do jiné země nedovolují. Spolu s faktem, že jeho zhruba dvacetileté děti 
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doposud vyrůstaly ve Frankfurtu, je to podle všeho jedním z důležitých důvodů, proč zůstává v 

Německu.
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5. Výsledky výzkumu
Ačkoliv pětici narátorů pojí podobné osudy, každý životní příběh je jedinečný. Narodili se a 

žili v Československu, než později z různých důvodů emigrovali za železnou oponu do Západního 

Německa.126 Jejich zkušenosti se lišily především v závislosti na tom, v jakém roce se narodili, kdy 

a za jakých podmínek emigrovali na Západ. Životní situace bezprostředně po emigraci v případě 

Bělovského  a  Rösch,  kteří  před  svým  definitivním  opuštěním  Československa  působili  jako 

hostující mladí vědci a studenti na německých univerzitách, byla bezpochyby o něco snazší, než 

pozice utečence s minimálním zázemím, kterou zažil například Krupka.

 Zatímco nejstarší emigranti, Krupka (nar. 1933) a Bělovský (nar. 1939), se o době svého 

mládí v Československu, případně Protektorátu, až na výjimky vyjadřovali spíše kriticky, mladší 

narátoři  své dětství  a  dospívání  popisovali  pozitivněji.  Komunistický převrat  zasáhl  Krupku ze 

všech narátorů nejsilněji.  Jak řekl,  po letech 1945-1948, kdy bylo „všechno úplně fantastický,“ 

přišli k moci komunisti a  „byl konec“. Jeho otec, majitel velké stavební firmy, byl nespravedlivě 

odsouzen a uvězněn. Samotný Krupka nesměl studovat a jak říká, později musel odejít pracovat do 

výroby.  Bělovský,  o  šest  let  mladší  než  Krupka,  kritizoval  systém jako  „úlitbu  vrchnosti“,  ve 

kterém bylo vše jen „formalitou“. Mrzelo jej, že byl roku 1948 zakázán skauting, přičemž členství 

v pionýru ani jiných komunistických organizacích mu radost nečinilo. Neumannová (nar. 1945) na 

dětství nevzpomínala, naznačila jen, že z osobních důvodů nebylo vždy snadné. V pozitivním duchu 

se o svého dětství vyjadřovali spíše mladší narátoři,  Rösch (nar. 1947) a Vajnorský (nar. 1951). 

První  jmenovaná  oceňovala  zájem,  který  byl  na  přelomu padesátých  a  šedesátých  let  věnován 

dětem, ať už se jednalo o pořádání táborů či různých zájmových kroužků, kladně  hodnotila také 

tehdejší  výchovu.  Z  pohledu  dítěte  vyrůstala  v  „silně  emocionálně,  duševně  i  lidsky  výtvarné  

době,“ byť kritizovala tehdejší nenávist vůči Němcům a také v rámci školní docházky povinnou 

účast  na  promítání  filmů  z  nacistických  koncentračních  táborů.  Kladně  hodnotila  kolektiv,  ve 

kterém byl „jeden pro všechny a všichni pro jednoho.“ V podobném duchu hovořil také Vajnorský, 

podle  kterého  neexistence  sociální  rozdílů  působila  na  dětský  kolektiv  pozitivně  tím,  že  jej 

stmelovala. Mládež v Československu trávila v jeho očích svůj volný čas lépe než na Západě. Všem 

byly dostupné zájmové kroužky a také sport, které děti na Západě mohly zpravidla provozovat jen 

za finančního přispění rodičů. 

Narátoři,  kteří  měli  zkušenost  s  životem v  Československu  také  z  pozice  nestudujícího 

pracujícího občana (pouze dva z pěti narátorů), hodnotili svou životní úroveň před emigrací spíše 
126   V případě narátora Krupky předcházel emigraci do Západního Německa přechodný půlroční pobyt v Rakousku, 
pozn. autora
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pozitivně. Krupka řekl, že se mu vedlo  „na poměry dobře“ - měl auto, kterým jezdil na chatu, v 

padesátých letech dokonce závodil na motocyklech. Komunistický režim ignoroval až do chvíle, 

kdy pojal  myšlenku  založit  vlastní  rodinu.  Na  život  v  Československu  v  sedmdesátých  letech 

vzpomínala v dobrém Neumannová. Ačkoliv byl její manžel neúspěchem Pražského jara výrazně 

postižen,  Neumannovi  se  těšili  alespoň  spokojenému  osobnímu  životu.  Jezdili  na  chatu, 

procestovali  celé  NDR,  navštívili  dokonce  i  Vídeň.  Také  práce  v  nakladatelství  Neumannovou 

bavila.

 K  rozhodnutí  emigrovat  dospěl  každý  z  narátorů  v  různém časovém horizontu.  Jediný 

Vajnorský byl úvah o odchodu na Západ ušetřen, neboť emigroval bez vlastního přičinění spolu se 

svou matkou a nevlastním otcem. Neumannová přiznala,  že si s myšlenkou emigrace pohrávala 

delší  dobu. V srpnu 1968 dokonce pobývala ve Francii,  do Československa se ale vrátila kvůli 

svému budoucímu manželovi.  Čím starší  její  manžel byl,  tím méně věřila v možnost emigrace. 

Stalo se tak nakonec nečekaně, třináct let od její již zmíněné návštěvy Franci. Na základě výpovědí 

Neumannové  lze  předpokládat,  že  o  emigraci  rozhodl  spíše  její  sedmapadesátiletý  manžel. 

Bělovský,  jenž  byl  od  roku  1969  na  stipendijním  výzkumném  pobytu  v  Mohuči,  s  možností 

emigrace  v  době  svého  výjezdu  z  Československa  vůbec  nepočítal.  K  setrvání  na  Západě  se 

odhodlal až v reakci na politický vývoj v Československu v průběhu let 1969-1970. Podobně tomu 

bylo i v případě Rösch, byť brala možnost setrvání na Západě v potaz již při svém prvním výjezdu z 

Československa.  Krupka,  na  rozdíl  od  ostatních  narátorů,  neměl  v  padesátých  letech  žádnou 

vhodnou příležitost k opuštění neprodyšně uzavřeného Československa. Až když se dozvěděl, že 

zájezdové autobusy do Budapešti projíždí Rakouskem, neváhal a k riskantnímu pokusu o emigraci 

se odhodlal. 

Nejrozsáhlejší přípravy před emigrací na Západ podnikl Krupka, který prodal veškerý svůj 

majetek  a  získané  peníze  věnoval  své  matce.  Rösch  a  Neumannová  před  výjezdem na  Západ 

uschovaly blíže nespecifikované předměty do obálek, které předaly svým matkám. Bělovský se na 

emigraci téměř nepřipravoval, avšak po poslední návštěvě Československa se na stipendijní pobyt 

záměrně vydal  v  doprovodu své ženy a dcery.  Vajnorského rodina se nápadných příprav raději 

zdržela, neboť se jeho rodiče obávali, že by případné stěhování nábytku a jiných předmětů vzbudilo 

pozornost v sousedství. 

Zatímco Krupkova matka o synově záměru emigrovat věděla, Rösch a Vajnorský se s touto 

možnosti nikomu v Československu nesvěřili. Před známými musel o plánech rodičů mlčet také 

Vajnorský. Neumannová byla jediná,  kdo se před svými přáteli  o úmyslu emigrovat nezdráhala 

otevřeně hovořit. Jak se později dozvěděla, o plánech její rodiny věděly dokonce i příslušné státní 

orgány.  Ty  byly  o  možné  emigraci  Neunammových  informovány  manželem  jedné  její  dobré 
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kamarádky. Z neznámých důvodů jim byla cesta na Západ i přesto umožněna.

Krupka  (emigroval  v  roce  1964)  byl  jediným narátorem,  který  musel  při  své  emigraci 

skutečně riskovat: jeho manželka polkla křídu v autobuse projíždějícím přes rakouské území se 

záměrem vyvolat si nevolnost. Poté, co autobus musel zastavit, vyprovodil Krupka manželku ven a 

pár se vydal na útěk. Běžel za nimi muž v černém kabátě, který je ale nedohonil. K překročení v té 

době otevřených hranic, nedlouho po vypuknutí okupace 1968, došlo v případě Vajnorského a jeho 

matky bez komplikací. Neumannová se na Západ dostala díky zájezdu do Řecka, kam směla v roce 

1981 s rodinou vycestovat. Když se po deseti dnech vraceli, setkali se v Rakousku se známým, za 

jehož blíže nespecifikované pomoci překročili hranice do Západního Německa. Rösch a Bělovský 

měli svůj pobyt na Západě československými úřady zpočátku povolený. V případě Rösch se jednalo 

o  dvouleté  postgraduální  studium,  zatímco  Bělovský  byl  na  ročním  stipendijním  výzkumném 

pobytu. Až když se jejich pobyty chýlily roku 1970 ke konci, rozhodli se v Západním Německu 

zůstat. Zatímco Rösch si setrvání v zemi po sňatku s Němcem z pohledu československých úřadů 

zlegalizovala, Bělovskému další pobyt v Německu povolen nebyl. Jeho další setrvání na Západě 

bylo československou stranou považováno za trestný čin, stejně tomu bylo i v případě zbylých tří 

narátorů.

Rösch  emigrovala  sama,  Krupka  se  svou  ženou,  Bělovský  se  svou  ženou  a  dcerou, 

Vajnorský se svou matkou a nevlastním otcem a Neumannová s manželem a dvěma dětmi. 

V rámci interpretace životních příběhů se autor práce pokoušel na základě sebraných dat 

určit  nejsilnější  důvod  emigrace  každého  z  narátorů.127 Rozhodoval  se  přitom  mezi  třemi 

kategoriemi emigraci: z politických, ekonomických či osobní a jiných převládajících důvodů. Autor 

zpravidla  konstatoval  dva převládajícími  důvody emigrace:  Za  prvé,  převážně  politické důvody 

emigrace  byly  patrné  u  tří  narátorů:  Krupky,  Bělovského  a  Rösch.  Zvláště  první  dva  narátoři 

projevovali  silné  protikomunistické  názory,  jak  již  bylo  ostatně  dříve  řečeno.  Rösch  byla  v 

hodnocení tehdejšího režimu smířlivější, nakonec však řekla, že nebýt srpnové okupace, nikdy by 

neemigrovala.  Za  druhé,  emigraci  převážně  z  osobních  a  jiných autor  konstatoval  v  případech 

Vajnorského  a  Neumannové.  První  jmenovaný  byl  v  době  své  emigrace  nezletilý  a  na  Západ 

vycestoval s rodinou - na rozhodnutí emigrovat se přitom nijak nepodílel. Zatímco tento případ byl 

zřejmý,  určit  jeden  převládající  důvod  emigrace  u  Neumannové  bylo  komplikovanější.  Autor 

konstatoval, že podnět k emigraci na Západ nevycházel z její vlastní iniciativy,  nýbrž ze strany 

manžela, který byl od svého syna žijícího na Západě oddělen železnou oponou. 

 Narátoři  ve  svých  vyprávěních  spíše  přehlíželi  ekonomickou  atraktivitu  poválečného 

Západního Německa. Většinou se nevěnovali ani jiným tématům, jenž by mohly napovídat o jejich 

127 Viz. Závěrem o narátorovi na konci každého životního příběhu, pozn. autora 
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ekonomických motivech  jejich  emigrace.  Autor  tak  nemohl  u  žádného  z  pětice  emigrantů 

konstatovat převládající ekonomický důvod emigrace.  Jediný Krupka přímo hovořil o výborných 

pracovních možnostech a výhodných půjčkách pro přistěhovalce, jež Západní Německo nabízelo. 

Částečně se ekonomických důvodů dotkla také Neumannová, když přiznala, že její manžel očekával 

v  Západním Německu  získání  práce  v  televizním průmyslu.  Rösch  a  Bělovský  důvody svého 

setrvání na Západě s očekáváním lepšího pracovního uplatnění vůbec nespojovali.

Neumannová, Krupka i Vajnorský se v prvních týdnech a měsících spoléhali na ubytování u 

známých, až později se přestěhovali do vlastních bytů. Pobyt v uprchlickém táboře zažila pouze 

Neumannová,  byť  jen  po  dobu  několika  málo  dní.  Bělovský  využíval  zpočátku  univerzitního 

ubytování na studentských kolejích, později se však přestěhoval do vlastního bytu. V rozhovoru s 

Rösch nebyly okolnosti jejího ubytování blíže specifikovány.  

Všichni narátoři se v Západním Německu setkali s pomocí ze strany Němců. V polovině 

šedesátých let pomáhali Krupkovi především sudetští Němci, kteří byli z Československa vyhnáni o 

dvě desetiletí dříve. Nejsilnější solidaritu s osudem Československa ze strany Němců cítil Krupa v 

srpnu  1968,  kdy  bezprostředně  po  okupaci  spatřoval  v  německé  Mohuči  na  každém  kroku 

československé vlajky. Vajnorští byli v Západním Německu přijati s podobnou vřelostí. Vzhledem k 

tomu, že emigrovali krátce po okupaci, tedy dříve než většina Čechů a Slováků, stali se jakousi 

atrakcí pro široké okolí.  Pro rodinu byla vyhlášena dokonce sbírka v kostele.  Bělovský se těšil 

podpory především ze strany univerzitních kolegů. Rösch prohlásila, že její začátky v Západním 

Německu  provázela  přátelství  mnoha  lidí,  kteří  jí  pomáhali  v  její  těžké  životní  situaci.  Také 

Neumannová se  dočkala  podpory ze  strany starousedlíků,  byť  jako jediná  hovořila  o  situacích 

vypovídajících o nepřijetí její rodiny. 

Reakce  příbuzných  narátorů  na  jejich  emigraci  nebyly  vždy  kladné. Zdálo  se,  že  se  s 

odchodem syna na Západ nemohl smířit otec Vajnorského. Nejmladší z pětice narátorů emigroval 

spolu se svou matkou a jejím novým druhem, aniž by o tom byl předem informován biologický otec 

Vajnorského.  Ten  psal  později  synovi  dopisy,  v  nichž  jej  přesvědčoval  k  návratu  do 

Československa.  Až  po  roce  1989  se  Vajnorský  dozvěděl,  že  tak  činil  pod  nátlakem  Státní 

bezpečnosti, ačkoliv to částečně mohla být i jeho vlastní iniciativa. Bělovského otec vnímal synův 

odchod na Západ v rámci možností pozitivně, neboť byl hrdý na jeho studijní úspěchy. Krupkova 

matka byla s emigrací syna smířená a mohla mu být vděčná alespoň za finance, které ji dal před 

odjezdem. Později syna v Západním Německu navštívila. Podobně za svými dětmi přijely i matky 

Bělovského či Neumannové. Z vyprávění narátorů vyplývá, že režim lidem v důchodovém věku 

cesty na Západ ve většině případů umožňoval. Rodiče jezdili na Západ oficiálně z toho důvodu, aby 

přesvědčili  své potomky k návratu do socialistického Československa.  Skutečnost byla většinou 
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jiná. Pokud by se tito lidé ze Západu nevrátili,  režim by alespoň ušetřil  na vyplácení důchodů, 

případně by zabavil jejich byty.

Rösch  se  do  Československa  v  průběhu  sedmdesátých  a  osmdesátých  letech  vracela 

několikrát do roka. Tyto návštěvy popisovala jako velice komplikované. Režim se jí pobyt v rodné 

zemi snažil co nejvíce znepříjemnit: Často byla vyslýchána, dostávala nesmyslné pokuty a každý 

den se musela hlásit na policejní stanici. Během pobytů v Československu žila ve strachu, zdali ji 

úřady návrat do Západního Německa umožní. Rösch byla ostatně stále držitelem československého 

pasu, stejně jako její děti, se kterými později do Československa cestovala.

Všem narátorům se v Západním Německu po pracovní stránce dařilo dobře. Krupka byl sice 

zpočátku nucen vykonávat hůře placená zaměstnání, později si ale otevřel vlastní obchod, ve kterém 

dlouhých šestatřicet let on a jeho zaměstnanci připravovali a prodávali obložené chlebíčky. Podle 

něj v té době žádný podobný obchod v Německu neexistoval,  několikrát  o něm psaly dokonce 

noviny. Bělovský našel uplatnění jako laboratorní chemik na universitní klinice, kde působil až do 

penze. Ve volném čase se vedle toho věnoval vedení skautského oddílu. Rösch pracovala během 

pobytu v Západním Berlíně v nakladatelství a později si ve Frankfurtu otevřela vlastní obchod s 

uměleckým sklem,  který  funguje  dodnes.  Pracovala  také  v  různých organizacích  podporujících 

česko-německou kulturní a ekonomickou spolupráci. Vajnorský během svého mladí v Západním 

Německu pracoval v hotelovém průmyslu, později působil v matčině cestovní kanceláři. Později si 

založil vlastní agenturu, v níž dodnes působí jako majitelem a ředitel v jedné osobě.

Rösch připustila, že se zpočátku přátelila spíše s Němci a až později se seznámila s dalšími 

emigranty z Československa a jinými cizinci. Krupka, Bělovský a Neumannová se podle svých slov 

zpočátku stýkali spíše s Čechy a Slováky. Nicméně v dalších letech navazovali užší kontakty s  

Němci a dalšími cizinci. Podobně tomu bylo i v případě Vajnorského, který ovšem konstatoval, že 

mezi Němci žádné opravdové přátele nikdy neměl. 

Obě  ženy,  Neumannová  i  Rösch,  oceňovaly  výhody,  které  život  v  socialistickém 

Československu nabízel matkám s dětmi. Podle Rösch v Západním Německu vůbec neexistovaly 

jesle, přičemž školky byly otevřené např. jen dvě hodiny denně. Zatímco Rösch měla v Západním 

Německu nárok na mateřskou dovolenou o celkové délce dvanácti týdnů, Neumannová, jejíž děti se 

narodily ještě v Československu, směla zůstat na mateřské celé dva roky. Rösch, která musela z 

tohoto důvodu opustit zaměstnání, byla zpočátku „otřesena“, jak  „zpátečnická“ západoněmecká 

společnost  byla  v  otázce  postavení  ženy  v  rodině  a  ve  společnosti.  Žena  směla  vykonávat 

zaměstnání pouze se souhlasem manžela.

Život  v  Rýnsko-mohanské  oblasti  nabízel  četné  možností  seznámení  s  dalšími  Čechy a 

Slováky. Vyskytovalo se zde totiž mnoho českých hospod. Podle Rösch byla jedna zvláště dobrá ve 
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Wiesbadenu, zatímco Vajnorského oblíbený český podniků, který se nacházel ve Frankfurtu nad 

Mohanem, byl dle jeho slov  „takovým českým velvyslanectvím“.  Většina z těchto lokálů dnes již 

neexistuje.  Bezprostředně  po  srpnu  1968  byla  podle  Rösch  zvláště  činná  skupina  kolem 

vydavatelství Dialog, která vydávala různé tiskopisy zabývající se společenskopolitickým vývojem 

v  Československu.  O  jistém  knihkupectví  ve  Frankfurtu,  kolem  kterého  se  sdružovali  Češi  a 

Slováci,  hovořil  také Bělovský.  Rösch uvedla,  že jistá  skupina emigrantů pořádala společenská 

setkání ve frankfurtské Palmergarten, kterých se účastnily známé osobnosti jako Yvetta Simonová a 

Milan Chladil. Podle Krupky na tyto události přijížděly také české a slovenské exilové orchestry z 

Rakouska a Švýcarska. Krupka zmínil i pořádání tradičních zabijaček v režii jistého hospodského 

českého původu. Stejně tak v Mohuči působil  český farář Kachňák. Bělovský rovněž hovořil  o 

významné roli  organizaci Velehrad, která pořádala české mše pro katolické emigranty.  Samotný 

Bělovský vedl spolu se svou manželkou exilový skautský oddíl, v průběhu let se v něm vystřídalo 

na 280 dětí. Kromě klasické skautské činnosti, bylo cílem oddílu také přispět k zachování českého 

jazyka a povědomí o rodné zemi rodičů. Před rokem 1989 ve Frankfurtu působilo také Hospodářské 

a kulturní centrum československé, jehož hlavním posláním bylo rozvíjet hospodářskou a kulturní 

spolupráci mezi Československem a Západním Německem. Pro toto centrum pracovala také Eva 

Rösch. 

Všichni narátoři po určitém čase (zpravidla do tří let) nabyli německé občanství. Krupka a 

Bělovský dosáhli na německé občanství na základě svého uprchlického statusu.  Neumannové a 

Vajnorskému bylo německé občanství  přiznáno díky jejich německým předkům („Aussiedler“). 

Rösch občanství nabyla po sňatku s německým občanem. Pro tuto skupinu narátorů je příznačné, že 

se žádný z nich během života v cizině československého občanství nezřekl. Dodnes jsou tak držiteli 

jak německého, tak i českého pasu. Krupka, Vajnorský i Neumannová shodně uvedli, že osobě, jenž 

se  před  rokem  1989  z  československého  občanství  vykoupila,  tedy  zaplatila  československým 

úřadům určitý poplatek, bylo umožněno cestovat do Československa bez hrozby trestního stíhání za 

nedovolené opuštění republiky. Krupka přiznal, že Čechy, kteří se vykoupili, vnímal jako zrádce. 

Během návštěv Československa se tyto osoby dle Krupky chovaly nepřiměřeně a lhaly o svých 

skutečných životech v Západním Německu. Mnozí v Československu nabyli dojmu, že život na 

Západě byl mnohem snazší, než tomu bylo ve skutečnosti. Vajnorský se podle svých slov na rozdíl 

od většiny svých československých přátel  „z principu“  nevykoupil. Neumannová přiznala, že o 

vykoupení zájem měla.  Nicméně rok 1989 přišel  dříve,  než tak stačila učinit.  V případě Rösch 

vykoupení z občanství nemělo smysl.  Vzhledem k faktu,  že vystěhování z Čech měla oficiálně 

povolené, mohla do rodné země cestovat i s československým pasem. Při rozhovoru s Bělovským 

nebylo téma vykoupení diskutováno. 
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Na otázku, zda se narátoři někdy cítili v Západním Německu handicapováni svým českým 

původem,  všichni  shodně  odpověděli,  že  tomu  tak  nebylo.  Dle  Vajnorský  Češi  nikdy  neměli 

„podobnou  nálepku“ jako  například  Turci.  Ačkoliv  si  je  někteří  zaměňovali  s  Jugoslávci, 

představovali Češi vždy méně početnou a spíše neznámou skupinou přistěhovalců. Přesto někteří 

Němci vnímají Čechy s jistým despektem: Neumannová má i takové přátele, kteří Čechy považují 

za  jakési  vazaly  Němců.  Rösch  konstatovala,  že  ani  v  současnosti  nemají  české  značky  na 

německém trhu žádnou šanci prorazit jen kvůli svému českému původu. I německá média hodnotí 

dění v České republice převážně kriticky a negativně. 

Jedna  ze  závěrečných  otázek  každého  rozhovoru  byla,  zda  se  narátor  po  několika 

desetiletích života v cizině cítí  stále  jako Čech.  Krupka,  Bělovský a Rösch odpověděli  na tuto 

otázku kladně, přičemž Krupka dodal, že to ani jinak nejde, že  „to má člověk v sobě,“ zatímco 

Bělovský krátce uvažoval nad tím, zda je vůbec možné, aby se český emigrant cítil jako Němec. 

Neumannová, ačkoliv z pětice narátorů  žije v Německu nejkratší dobu, odpověděla, že se cítí jako 

Čechoněmka.  Připomeňme  si,  že  Neumannová  získala  německé  občanství  na  základě  svých 

německých předků, jako tzv. „vysídlenec“128 (něm. „Aussiedler“), podobně jako Vajnorský. To, že 

jejich  vazby  k  tradičně  pojímané  německé  identitě  byly  v  době  příjezdu  do  Německa  slabé, 

potvrzuje např. i jejich nedostačující znalost němčiny během emigrace. Vajnorský dokonce o svých 

německých  předcích  v  době  emigrace  vůbec  nevěděl.  Fakt,  že  se  Neumannová  cítí  jako 

Čechoněmka zůstává nevysvětlen. Její sebepojetí by mohlo být spojeno s jejím statusem německého 

„vysídlence“, mohlo by však jít i o jiné v rámci rozhovoru nespecifikované důvody. . Vajnorský na 

rozdíl od Neumannové uvedl, že se necítí ani jako Čech ani jako Němec, nýbrž jako „Evropan s  

židovskými předky.“ Tento pocit odůvodňuje kosmopolitním prostředím, ve které se dlouhodobě 

pohybuje v rámci svého zaměstnání.  

Po roce 1989 se všichni narátoři v různé míře vraceli do své rodné země. Většina z nich se 

do Československa poprvé podívala v roce 1990, Vajnorský již v roce 1989. Jejich první dojmy po 

návratu nebyly pozitivní. Narátoři se ve svých výpovědích shodovali na tom, že se vše tehdy zdálo 

být  „špinavé a šedivé.“ Zároveň uvedli, že se situace během let v tomto ohledu výrazně zlepšila. 

Nejdéle na území své rodné země nevkročil Krupka (26 let), dále Vajnorský (21 let), Bělovský (20 

let)  a  Neumannová  (9  let).  Rösch,  jak  již  řečeno,  cestovat  ze  Západního  Německa  do 

Československa směla již v předrevoluční době.

128 Viz. historický přehled, 3.3.1. Němci a osoby s německými předky 
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6. Závěr
Cílem této práce bylo najít odpověď na otázku, proč se tato pětice emigrantů dodnes do své 

rodné země nevrátila. Jak se ukázalo, příčinou k setrvání narátorů v Německu do současnosti není 

skutečnost, že by v průběhu desetiletí do německé společnosti zcela asimilovali a ztratili přitom 

svou původní národní identitu. Žádný z narátorů se svým původem nikdy netajil, nevzdal se ani své 

rodné řeči, ani nepřerušil kontakty s lidmi v Československu. Nutno zmínit, že všichni narátoři mají 

jak německé, tak i české občanství. Ačkoliv žijí v Německu, stýkají se s českými emigranty stejně 

jako s Němci. Také nejmladší narátor, Vajnorský, který emigroval ještě před dosažením dospělosti, a 

tudíž  měl  největší  šanci  na  plnou  asimilaci,  se  vůči  Němcům zpravidla  vymezoval.  Aby  tuto 

skutečnost zdůraznil, řekl, že mezi Němci nikdy žádné skutečné přátele neměl a tato přátelství ani 

nikdy nevyhledával. Ostatní narátoři se vyjadřovali zdrženlivěji, v zásadě se ale shodli, že česká a 

německá mentalita je velmi odlišná. 

Dva ze tří narátorů, kteří na Západ odešli z politických důvodů,129 našli v Německu pracovní 

uplatnění  v  podnikatelské  sféře  v  sektoru  služeb.  Takové  zaměstnání  by  v  Československu 

vykonávat nemohli. Rösch a Krupka si již za časů železné opony otevřeli ve Frankfurtu a Mohuči  

vlastní obchody. Lze předpokládat, že navázání na podnikatelskou činnost by v případě návratu do 

jejich  rodné  země  po  roce  1989  bylo  obtížné  a  nejisté.  Bělovský  by  nejspíše  uplatnění  jako 

laboratorní chemik nalezl, ovšem pravděpodobně za předpokladu horších pracovních podmínek a 

nižšího  finančního  ohodnocení.  Těžko  odhadnout,  jak  náročné  by  bylo  nalezení  vhodného 

pracovního  uplatnění  po  návratu  do  Česka  v  případě  Neumannové.  Ta  po  svém  příchodu  do 

Západního  Německa  dlouhodobě  vhodnou  pracovní  příležitost  hledala,  až  později  nalezla 

zaměstnání  v  humanitární  organizaci,  ve které pracovala od poloviny osmdesátých let  po dobu 

šestadvaceti let. Celkově tři narátoři setrvávali ve svém zaměstnání od dob před rokem 1989 až po 

odchod do důchodu (Neumannová, Krupa a Bělovský). Rösch je ve svých obchodních aktivitách 

stále činná. Fakt, že tito narátoři měli v Západním Německu jistotu stabilního zaměstnání, může do 

jisté míry vysvětlit, proč se jim návrat do Česka nemusel jevit jako lákavá možnost.

Zaměstnání je jedním z hlavní důvodů, kvůli kterým zůstává v Německu Vajnorský, jak on 

sám ostatně přiznává. Nutno podotknout, že on, doposud jako jediný z pětice narátorů, podnikl 

přesvědčivý  pokus  o  návrat  do  České  republiky,  když  se  tam v  devadesátých  letech  pokoušel 

prorazit  v  oblasti  cestovního  ruchu.  Tehdy  ještě  v  Československu  založil  jednu  z  prvních 
129   Převládající politický důvod emigrace autor konstatoval u tří z pěti narátorů: Bělovského, Krupky a Rösch. 
Převládající osobní důvod emigrace byl shledán u zbylých dvou narátorů, Neumannové a Vajnorkého, viz. Závěrem k 
narátorovi na konci každého životního příběhu

81



cestovních kanceláří, která existuje dodnes, ačkoliv ji Vajnorský již nespravuje. Přestože měl po 

roce  1989  velkou  chuť  v  Česku  něčeho  dosáhnout,  neustále  při  svých  snahách  narážel  na 

byrokratické překážky, kvůli kterým se nakonec rozhodl pro trvalý návrat do Německa. Příznačné 

je, že jako jediný z pětice narátorů hovořil o životě v Česku po roce 1989 i v negativním slova 

smyslu.

Ačkoliv jistota stabilního zaměstnání se zdá být logickou příčinou k setrvání v Německu, 

mnohem častěji se narátoři odkazovali přímo na své děti, které byly na svých rodičích na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let  mnohdy stále finančně závislé.  Nejen že by narátoři  v případě 

návratu do své rodné země po roce 1990 ztratili jistotu finančního přijmu, ale  případné stěhování 

celé rodiny do Česka by narušilo i studijní vývoj a osobní život jejich dětí. V pozdějších letech 

nicméně děti některých narátorů v České republice delší období pobývaly – např. syn Neumannové 

tam pracoval zhruba rok, zatímco dcera Rösch, narozená v Německu, v Praze vystudovala vysokou 

školu. Žádný z narátorů ale neřekl, že by se jeho potomek do Čech natrvalo přestěhoval – celá 

druhá generace, tedy potomci emigrantů z tohoto výzkumu, rovněž dodnes žije v Německu.

Někteří z narátorů připouštěli možnost návratu do rodné země v důchodovém věku. V roce 

1990 bylo narátorům mezi 43 - 57 lety,  ne každý měl tak k odchodu do důchodu daleko. Tato 

očekávání  měla  v  minulosti  například  Neumannová,  přičemž  pracovně  stále  aktivní  Rösch  a 

Vajnorský možnost návratu do Čech v důchodu také zcela nevylučují.

Dalším důvodem k setrvání  narátorů  v Německu může být  i  samotná  neochota znovu se 

stěhovat a začleňovat do nové společnosti. Bělovský přímo řekl, že pro něj není důležité, kde žije. 

Jako Čech žijící mezi Němci je spokojený a nevidí žádný důvod pro návrat. Rösch a Vajnorský se 

obávají,  že již nepředstavují  typické členy české společnosti.  Rösch se nechala slyšet,  že česká 

společnost se od dob, kdy emigrovala, vyvíjela jedním směrem a ona jiným. V případě návratu do 

rodné země by nemusela najít „pravou míru uspokojení.“ Také Krupka se po téměř sedmačtyřiceti 

letech života v Německu stěhovat nechce. 

Tři narátoři, kteří již odešli do důchodu (Bělovský, Krupka a Neumannová) jsou v současnosti 

také prarodiči. Jejich potomci si založili vlastní rodiny a narátoři se částečně starají o svá vnoučata.  

Právě  zachování  rodinné  pospolitosti  je  důvod,  který  tuto  trojici  nejvíce  motivuje k  setrvání  v 

Německu. Vajnorský zatím žádná vnoučata nemá, jeho děti ale teprve nedávno nabyly dospělosti. 

Také on zůstává v Německu v první řadě kvůli své rodině a obchodním zájmům. Ve Frankfurtu svůj 

obchod stále provozuje také Rösch. Ačkoliv i ona má v Německu rodinné závazky, jako jediná ze 

všech narátorů přiznala, že se otázkou návratu do Čech často zabývá. Třebaže je v této věci spíše 

skeptická. 

Rozhodnutí setrvat v zahraničí namísto návratu do rodné země vždy vychází ze specifických 
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motivů individuálního emigranta. V případě zkoumané pětice toto rozhodnutí vycházelo převážně z 

pracovní a rodinné situace. Čtyři emigranti se po roce 1989 nevzdali svého zaměstnání a namísto 

návratu do Čech zůstávali  se svými rodinami v Německu. Jejich děti  se v některých případech 

narodily již v Německu a emigranti je nechtěli vystavovat životu ve společnosti, která je pro ně 

neznámá. Někteří předpokládali, že se po osamostatní dětí a odchodu do důchodu do Česka vrátí. 

Kvůli  udržení  rodinné  pospolitosti  tak  ale  neučinili.  Jejich  potomci  vychovávají  vlastní  děti  a 

pomoc jejich rodičů je pro ně v mnoha ohledech neocenitelná. Prarodiče se starají o svá vnoučata a 

učí je česky, např. když jsou jejich rodiče v práci nebo chtějí chvíli volna. Po více jak třiceti letech v 

Německu si na tamní život zvykli,  nestávají  se však v ryzími Němci a specifika české národní  

identity si zpravidla nadále zachovávají. 

Závěry,  kterých  bylo  na  základě  rozhovorů  s  touto  pěticí  emigrantů  dosaženo,  nemůže 

považovat za reprezentativní pro skupinu českých emigrantů, která v Západním Německu žila v 

době před listopadem 1989 a dodnes ve sjednocené zemi zůstává. Vzorek emigrantů byl pro tento 

účel  nejenže  příliš  malý,  zkoumaná pětice  navíc  zastupuje  pouze  specifickou  část  emigrantů  z 

Československa  v  Německu.  Jsou  jimi  ti,  kteří  byli  ochotni  a  schopni  poskytnout  rozhovor  v 

českém jazyce studentovi z České republiky a současně ti,  které byl autor práce schopen vůbec 

vyhledat (především na základě kontaktů s jinými emigranty). Nejspíš není náhodou, že čtyři z pěti 

narátorů z této práce žili (či dodnes žijí) v Německu spolu se svým manželem či manželkou z Čech 

nebo ze Slovenska (Neumannová, Krupka, Bělovský, Vajnorský), a zbylá narátorka, byť vdaná za 

německého manžela,  po  léta  aktivně  spolupracovala  na  podpoře česko-německých kulturních  a 

obchodních vztahů (Rösch). Všechny narátory tak svým způsobem charakterizoval jakýsi kladný 

vztah ke svému českému původu, kterým se nijak nijak netajili. Byť se vzorek může zdát být na 

první pohled pestrý, rozhodně nemůže zastupovat skutečnou různorodost zkušeností a postojů k 

některým otázkám emigrace  a  následného života v Německu.  Autor  práce se při  svém hledání 

českých emigrantů setkal  pouze  s  jedinou osobou,  která  vyjadřovala negativní  názory k otázce 

české minority v Německu. Je příznačné, že žádosti o rozhovor nevyhověla. 
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