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1. Úvod 

1.1. Cíle 

Bakalářská práce se zabývá dvěma tématy, která se navzájem propojují, a to vznik 

československého zastupitelského úřadu v Iráku a činnost Vlasty Kálalové na Blízkém 

východě. Obě dvě myšlenky spojuje právě osoba Vlasty Kálalové, československé lékařky, 

působící v první polovině 20. století na Blízkém východě. Vlasta Kálalová udržovala 

přátelské styky s prezidentem Masarykem a dalšími politicky důležitými osobnostmi, díky 

čemuž mohla částečně ovlivňovat československou zahraniční politiku v této oblasti. Jak moc 

a do jakých záležitostí se směla vměšovat v době svého dlouholetého pobytu na Blízkém 

východě, se pokusím nastínit v následujících kapitolách, zabývajících se mimo jiné tímto 

tématem. 

Práce si klade za cíl zodpovědět několik základních otázek, které se k této 

problematice vztahují. 

1.) Jaké problémy představovalo založení československého konzulátu v Bagdádu? 

2.) Jakou roli hrála Vlasta Kálalová v zahraniční politice Československa vůči Iráku? 

3.) V čem byla důležitá činnost československé lékařky Vlasty Kálalové na Blízkém 

východě?   

 

1.2. Prameny a literatura 

Zaměřím-li se na heuristickou základnu své bakalářské práce, vycházím zejména 

z pramenů institucionální povahy. Právě z těchto dokumentů je čerpáno nejvíce, druhou 

početnou skupinu představují prameny osobní povahy, se kterými se setkáváme právě u osoby 

Vlasty Kálalové. Největší část dokumentů pochází z Archivu Ministerstva zahraničních věcí 

(AMZV), kde je k tomuto tématu archivováno velké množství materiálu. Především fondy I. a 

IV. sekce obsahovaly texty k zahraniční politice Československa vůči Blízkému východu. 

Z období Protektorátu Čechy a Moravy zastupuje tuto politickou činnost fond Londýnský 

archiv – Důvěrný 1939-1945 (LA-D), který obsahuje dokumenty vydávané londýnskou 

exilovou vládou. 
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V Archivu Kanceláře prezidenta republiky (AKPR), fondu Kancelář prezidenta republiky, 

jsou deponovány dokumenty zabývající se politickou angažovaností a zahraniční činností 

Vlasty Kálalové. Fond obsahuje velké množství korespondence, ať už soukromé či oficiální, 

různé studie o Blízkém východě, zápisy z jednání mezi Vlastou Kálalovou, prezidentem 

Masarykem, Karlem Strnadem a dalšími politickými činiteli. 

Co se odborné činnosti doktorky Kálalové týče, bylo vydáno několik lékařských článků, 

zabývajících se jejím studiem tropických chorob, především tzv. bagdádské boule. O 

onemocněních typických pro Blízký východ napsala článek O chorobách a zdravotních 

poměrech v Iráku,1 který byl publikován v Časopise lékařů českých, roč. 1933, čís. 14 – 16. 

Jednalo se o přepis jedné její přednášky, kterou přednesla ve Spolku českých lékařů dne 16. 

ledna 1933. Sepsala i několik studií, tematicky zasazených do oblasti Blízkého východu. 

Jedním z těchto publicistických počinů je i příspěvek nazvaný Cařihradské a bagdádské 

kapitoly,2 který vyšel v časopise Praktický lékař v roce 1933. V Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví (LA PNP) je uložen také strojopis Přes Bospor k Tigridu. Jedná se o 

cestopis, který popisuje její cesty z Československa na Blízký východ, přičemž se ve své době 

se jednalo o velice ceněné dílo. Lékařské činnosti mladé doktorky se věnuje rovněž článek 

Kateřiny Bartošové a Miloslavy Turkové První kroky na cestě za snem - československou 

nemocnicí v Bagdádu3, vydaný roku 2003 v periodiku Lidé města. Společně se podílely i na 

článku Naplnění snu: vybudování československé nemocnice v Bagdádu,4 který popisuje 

vznik tohoto institutu s ohledem na vlastní vzpomínky mladé lékařky. 

Odborné činnosti v rámci přírodních věd se věnuje Karel Kleisner vChitin a čas: 

poznámky k dějinám oboru entomologie v českých zemích (1900-1950)5, který nastiňuje 

základní problematiku sběru hmyzu a drobných živočichů, kterému se Vlasta Kálalová během 

svého pobytu na Blízkém východě věnovala. Spolu s Kleisnerem se tímto tématem zabývala i 

                                                           
1 KÁLALOVÁ-DI LOTTI, Vlasta. O chorobách a zdravotních poměrech v Iráku. V Praze: Vlasta Kálalová-Di 
Lottiová, 1933, 32 s. 
2 KÁLALOVÁ-DI LOTTI, Vlasta. Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, 
45 s. 
3 BARTOŠOVÁ, Kateřina; TURKOVÁ, Miloslava. První kroky na cestě za snem - československou nemocnicí 
v Bagdádu, Lidé města, roč. 2003, č. 11, s. 86–103. 
4 BARTOŠOVÁ, Kateřina; TURKOVÁ, Miloslava. Naplnění snu: vybudování československé nemocnice v 
Bagdádu. Lidé města, 3/ 2005–17: s. 184–202. 
5 KLEISNER, Karel. Chitin a čas: poznámky k dějinám oboru entomologie v českých zemích (1900-1950). 
Praha, 2004. Dostupné z : 

http://web.natur.cuni.cz/filosof/images/stories/kleisner/histentomol_copy.pdf [cit. 2015-04-08]. 
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Adéla Macková s Liborem Jůnem ve své studii o Janu Obenbergerovi (první profesor 

entomologie v Československu), publikovaném roku 2014 v časopise Živa.6 

Prameny osobní povahy týkající se života Vlasty Kálalové jsou z větší části deponovány 

v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896 

– 1971. Tento fond zahrnuje její fotografie, poznámky, dopisy s přítelkyní Marií Tauerovou, 

vědecké články z oboru lékařství, ale i rukopisy z cest, které představují důležitý zdroj 

informací o činnosti této československé lékařky působící v zahraničí. Velice podnětné se 

zdají být vzpomínky právě Marie Tauerové, která sepsala dodatek k románu Ilony Borské 

Doktorka z domu Trubačů7 v roce 1978. Kniha obsahuje navíc doslov doktora Jaroslava 

Slípky, blízkého spolupracovníka Vlasty Kálalové, o kterém bych se ráda zmínila v závěru 

této práce. Korespondence s Marií Tauerovou z let 1921–1970 je uložena ve Zdravotnickém 

muzeu v Praze.  

Již zmíněná kniha Doktorka z domu Trubačů podává zajímavé informace z osobního 

života Vlasty Kálalové, bohužel se však jedná o beletristickou publikaci, tudíž je její využití v 

této práci spíše postranní a musí být k této práci přistupováno do jisté míry kriticky. Tento 

román však byl sepsán na základě bohaté korespondence mezi těmito mladými lékařkami, 

která je v publikaci citována. Vzhledem k tomu, že zachycuje vzpomínky Vlasty Kálalové a 

Marie Tauerové, je svým způsobem i cenným dokumentem k doplnění představy o její 

činnosti a životě. 

Článek Adély Mackové Počátky československého zastoupení v Iráku. Jiří Silvio di Lotti a 

honorární konzulát v Bagdádu,8 vydaný roku 2007, se zabývá tématikou vzniku 

československého diplomatického zastoupení v Iráku, zároveň stručně nastiňuje okolnosti 

vzniku československého zastupitelského úřadu v Bagdádu a činnost Vlasty Kálalové v této 

oblasti. 

Z odborných publikací a syntéz věnujících se tématice Blízkého východu, respektive 

politickým dějinám Iráku, vychází práce především z knihy Petra Přebindy Cesta 

                                                           
6 MACKOVÁ JŮNOVÁ Adéla, JŮN Libor. Jan Obenberger, první profesor entomologie v Československu, 
In: Živa, roč. 2014, č. 5, AVČR. 
7 BORSKÁ, Ilona. Doktorka z domu Trubačů: [Román o Vlastě Kálalové]. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 
329 s. 
8 MACKOVÁ Adéla. Počátky československého zastoupení v Iráku. Jiří Silvio di Lotti a honorární konzulát v 
Bagdádu. Nový orient, ročník 62, 2007/2. 
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k soudobému Iráku. Núrí as-Said a dějiny irácké monarchie (1920–1958),9jež se zabývá pro 

tuto práci důležitým obdobím iráckých dějin. Velmi nápomocná byla i publikace manželů 

Sluggletových, Irák od roku 1958: Od revoluce k diktatuře,10která se neorientuje pouze na 

politické dějiny, ale zkoumá i sociální změny a hospodářskou situaci v Iráckém království 

krátce po jeho vzniku. Co se politické činnosti Blízkovýchodních zemí týče nelze opomenout 

knihu Karla Durmana Blízký východ ve světové politice 1918–1959,11 která poukazuje na 

základní problémy přístupu mimo jiné evropských zemí k situaci na Blízkém východě v první 

polovině 20. století. Zahraniční politice Československa v tomto období se věnuje Jindřich 

Dejmek ve své práci Diplomacie Československa I. díl,12 v níž se zabývá různými politickými 

aspekty vedoucími k zakládání primárních zastupitelských úřadů vesměs po celém světě a 

jejich následné přeměně na efektivní konzuláty. K práci bylo využito více obdobných 

publikací, jejichž výčet je uveřejněn na konci práce v seznamu použité literatury.  

Čerpala jsem rovněž z diplomové práce Tomáše Klusoně, Československo-arabské vztahy 

v meziválečném období. Politické a hospodářské vztahy meziválečného Československa k 

arabským zemím Blízkého východu,13 Praha 2010 a Petra Cimaly, Irácké království,14 Brno 

2006. Práce Tomáše Klusoně se jeví z badatelského hlediska přínosnější, neboť se autor 

pokusil o hlubší proniknutí do samotné problematiky. Tomáš Klusoň zde detailně popsal 

politické, sociální i hospodářské dějiny blízkovýchodních zemí v kontextu s jejich vztahy 

k Československu, ze kterých jsem mohla dále vycházet. Ve své studii mimo jiné nastínil i 

vznik sítě zastupitelských úřadů v této oblasti. 

 

 

                                                           
9 PŘEBINDA, Petr. Cesta k soudobému Iráku. Núrí as-Said a dějiny irácké monarchie (1920–1958), 
Montanex, Ostrava 2005, 155 s., 
10 FAROUK-SLUGLETT, Marion a SLUGLETT, Peter. Irák od roku 1958: od revoluce k diktatuře. Vyd. 1. 
Praha: VolvoxGlobator, 2003. 450 s. 
11 DURMAN, Karel. Blízký východ ve světové politice 1918–1959. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické 
literatury, 1966. 516 s. 
12 DEJMEK, Jindřich. Diplomacie Československa I. díl, Academia, 2013, 320 s. 
13 KLUSOŇ, Tomáš. Československo-arabské vztahy v meziválečném období. Politické a hospodářské vztahy 
meziválečného Československa k arabským zemím Blízkého východu. Praha: FF UK (vedoucí práce: Prof. PhDr. 
Vladimír Nálevka, CSc.), 2010, 205 s. 
14 CIMALA, Petr. Irácké království. Brno: Historický ústav FF MU (vedoucí magisterské diplomové práce: 
doc. PhDr. Vladimír Goněc, Csc. Jean Monnet Chair), 2006, 156 s. 
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1.3. Struktura a obsah práce 

Metoda mé práce stojí na kritické analýze pramenů úřední provenience. Celá 

bakalářská práce je rozdělena do několika na sobě závislých celků. První část se zabývá 

politickou situací v Iráku ve vztahu k Československu. Je dále rozčleněna do dalších dvou 

kapitol. První z nich tvoří kapitola s názvem Dějiny Iráku 1918–1938, která je nezbytná 

pro pochopení některých vzájemných vztahů, ať už politických či hospodářských a také 

přibližuje období, ve kterém Vlasta Kálalová působila. Druhá kapitola Diplomatické 

zastoupení Československa v Iráku si klade za cíl zmapovat politické snahy v navazování 

diplomatických styků v meziválečném období a zaměřuje se právě na oblast Blízkého 

východu a zejména pak Irák. Sleduje jeho vývoj až do druhé světové války a následně se 

krátce zaměřuje i na poválečné období. Tato část je věnována především nejrůznějším 

aspektům československé politiky vůči hospodářsky významným, ale i méně významnějším 

zemím světa v období krátce po první světové válce. 

Druhá část práce se zaměřuje na osobu Vlasty Kálalové. Její působení v Československu, 

následný dlouholetý pobyt v Iráku a Izraeli. Dále mapuje nejen zakladatelskou činnost mladé 

československé lékařky na Blízkém východě, ale také její politickou angažovanost. Závěrečná 

část práce se soustředí na určité zhodnocení jejích úspěchů a neúspěchů, jak v osobním, tak 

v profesním životě. 
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2. Dějiny Iráku 1918–1938 

 

 Roku 1534 dobyl sultán Suleyman Bagdád a Irák se tak stal součástí Osmanské říše. 

Území Iráku bylo rozděleno na tři vilájety a to sice Bagdád, Mosul a Basru. Pod vládou 

Osmanské říše setrval i přes mnohé překážky až do první poloviny 20. století. Od počátku 19. 

století zde začaly své politické a hospodářské zájmy prosazovat evropské mocnosti – Velká 

Británie a Francie si v Bagdádu založily konzuláty. Tyto snahy prosadit se i na Blízkém 

východě podporovali především sami Iráčané, kteří měli zájem o modernizaci země a státy 

západní Evropy považovali za vysoce vyspělé, ochotné jim pomoci. 

Během roku 1908 se moci v říši chopili Mladoturci,15 kteří se snažili o přeměnu 

Osmanské říše v moderní stát a začali s tzv. turkizací.16 Původní nadšení Arabů se vystřídalo 

s odporem vůči všemu tureckému. Jednou z reakcí na mladoturecké snahy v celé říši se stal i 

vznik arabského nacionalismu. Irácký nacionalismus byl obzvláště silný a zasáhl širokou 

skupinu obyvatel od rolníků až po vládní představitele. Členy tajných arabských společenství, 

která bojovala za osvobození, byli mnozí důstojníci irácké armády, z nichž se většina později 

politicky angažovala. Jedním z nich byl významný irácký politik první poloviny 20. století 

Núrí as-Saíd.17 

Na počátku dvacátého století se o Blízký východ začaly zajímat i další evropské země, 

a to především z hospodářských důvodů, které do Iráku v minulém století přivedly i Francii a 

Velkou Británii. V oblasti Iráku bylo objeveno několik ložisek ropy, o které projevilo velký 

zájem Německo, jež na Blízkém východě upřednostňovalo spíše své mocenské ambice, aby 

tak omezilo vliv Velké Británie v této oblasti. K těmto účelům posloužila například i výstavba 

                                                           
15 Jedná se o politické hnutí v Osmanské říši, které vzniklo na konci 70. let 19. století. Mezi hlavní představitele 
patřilo několik armádních důstojníků. Jejich cílem byly reformy jak společenské, tak politické. Roku 1908 
provedli převrat a o rok později donutili sultána Abdul al-Hámida II. k abdikaci. Od té doby až do roku 1918 
tvořili vládu Osmanské říše. V srpnu 1914 uzavřeli spojeneckou smlouvu s Německem a vstoupili do první 
světové války. Během ní se nechvalně proslavili genocidou Arménů, ke které došlo během let 1915–1918. 
Roku 1923 byli zakázáni prvním tureckým prezidentem Mustafou Kemalem Atatürkem. Více: PONÍŽILOVÁ, 
M. Irák, s. 45–47. 
16 PONÍŽILOVÁ, M. Irák, s. 46. 
17 Núrí as Said (1888 – 1958) byl irácký politik, v roce 1930 se stal premiérem za vlády Fajsala I. Podporoval 
dobré vztahy s Velkou Británií, během vypuknutí druhé světové války se odmítal přidat na stranu Německa a 
velmi podporoval Velkou Británii. Tato náklonost se mu stala osudnou, když došlo ke střetu s mladšími 
důstojníky armády, kteří se orientovali na Německo. Núrí as Said strávil několik let v exilu a po návratu v roce 
1941 se stal opět předsedou vlády. Roku 1958 vypukla v Iráku revoluce pod vedením Abdula Karima Kassema, 
který svrhl monarchii a Núrí as Said byl během této revoluce zavražděn davem lidí. Více: PŘEBINDA, P. 
Cesta k soudobému Iráku. Núrí as-Said a dějiny irácké monarchie (1920–1958). 
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Bagdádské dráhy, která měla Německu sloužit k přesunu vojska a zároveň tím zajistila 

možnost těžby ropy a dalších surovin v okolí dráhy.18 

Ropa sehrála důležitou roli i v otázce Kurdů, kteří usilovali o samostatný stát. Irák 

chtěl získat ložiska ropy v oblasti Mosulu a prosazoval připojení provincie Kurdů k Iráku. 

Vznik samostatného státu Kurdů nepřicházel v úvahu ani podle zpráv zástupců Velké 

Británie, která měla zájem o to, aby Kurdové teritoriálně spadali pod Irák a tím pádem 

spadalo toto území pod správu Velké Británie. Zároveň však o tuto oblast usilovalo Turecko, 

v jehož blízkosti by byl potencionální stát Kurdů vytvořen.19 

 

2.1. Irák za první světové války 

Orientace na Německo byla zřejmá i během první světové války, kdy se Osmanská 

říše připojila na stranu Německa a Rakousko-Uherska. Velká Británie byla nucená hájit v říši 

své zájmy, a tak se 6. listopadu 1914 vylodilo britské loďstvo u Basry a během krátkých bojů 

získalo první území v této oblasti v rámci první světové války. Počátkem roku 1917 dobyli 

Britové území Bagdádu a o rok později i na ropu bohatý Mosul. Mezitím se řešila otázka 

poválečného uspořádání v této oblasti. Mezi zástupcem Velké Británie v Egyptě Mac 

Mahonem a zástupcem Arabů, vládcem Hidžázu, Husajnem z rodu Hášimovců, probíhaly 

hovory na téma společného postupu proti Turkům.20 

V červnu 1916 propuklo arabské povstání, kdy se na stranu Husajna a Velké Británie 

přidalo několik dalších arabských kmenů. Vytvořili společnou armádu pod velením Fajsala, 

syna šarífa Husajna, a Thomase Edwarda Lawrence, brzy dobyli Jordánsko a dostali se až do 

Damašku.21 Velká Británie měla úspěchy i v Sýrii a Palestině, kde se jí podařilo Osmany 

porazit. V roce 1920 získala Velká Británie tyto oblasti pod svou mandátní správu. V Iráku 

vyvolala britská nadvláda revoluci, která se stala prvním faktickým náznakem irácké národní 

identity.22 Po revoluci se stal čelním představitelem mandátní správy Percy Cox - ten do čela 

prozatímní irácké vlády jmenoval i Iráčany, díky čemuž došlo ke zlepšení vzájemných vztahů. 

                                                           
18 Společnost národů nakonec roku 1925 uznala správu Velké Británie nad oblastí Mosulu. Více: GOMBÁR, E. 
Moderní dějiny islámských zemí, s. 280–284. 
19 DURMAN, K. Blízký východ ve světové politice 1918–1959, s. 125. 
20 PONÍŽILOVÁ, M. Irák. s. 50. 
21 PŘEBINDA, P. Cesta k soudobému Iráku. Núrí as-Said a dějiny irácké monarchie (1920–1958), s. 20–27. 
22 FAROUK-SLUGLETTOVÁ, M. – SLEGLETT, P. Irák od roku 1958: Od revoluce k diktatuře, s. 12. 
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V srpnu 1921 byl Fajsal ibn Husajn korunován králem a Velká Británie se tak opět snažila 

zmírnit nenávist Iráčanů vůči ní. Vznik Iráckého království nepředstavoval fakticky žádný 

zlom. Mnozí obyvatelé Iráku považovali krále Fajsala pouze za jakousi loutku v rukou Velké 

Británie, neboť vše bylo podřízeno britským zájmům.23 

Mezitím se projednávaly územní spory, které nebyly od první světové války stále 

uspokojivě vyřešeny.  Jednalo se především o oblast Mosulu, na který si činilo nárok i 

Turecko a Saudská Arábie. Roku 1925 Společnost národů rozhodla, že toto území připadne 

Iráku pod podmínkou, že zde bude platit mandátní správa na dalších 25 let nebo alespoň do té 

doby, než Irák vstoupí do Společnosti národů (SN) jako suverénní stát.24 Král Fajsal se snažil 

směřovat právě k tomuto záměru. V následujících sedmi letech udržovala irácká vláda vřelé 

vztahy s Velkou Británií a pokusila se vyřešit územní spory s okolními státy. Další 

podmínkou vstupu do SN bylo neupírání práv a svobod menšinám, tento bod se týkal 

především Kurdů. Po splnění všech podmínek požádal Irák o vstup do Společnosti národů a 3. 

října 1932 se oficiálně stal 57. členskou zemí SN.25 

 

2.2. Nezávislý Irák 

 I přesto, že Irák získal nezávislost, byla situace v zemi fakticky stejná jako za britské 

mandátní správy. Politickou moc drželi pevně v rukou stejní lidé již od roku 1920. Vojenští 

velitelé si udrželi silnou pozici z předešlých let a stále zde svou pozici upevňovali. Roku 1933 

zemřel král Fajsal I. a jeho následníkem se stal syn Ghází.26 Za relativně krátkou dobu této 

vlády se dostala armáda do čela všech institucí a fakticky ovládala celou zemi. Ghází 

nečekaně zemřel roku 1939 při autonehodě, o které se spekuluje jako o atentátu. Králem byl 

zvolen tehdy teprve čtyřletý syn krále Gházího Fajsal II., za kterého dočasně vládl jako regent 

jeho strýc princ Abd al-lláh.27 

 Vojenští důstojníci získali možnost uzurpovat si další moc, když si uvědomili 

nestabilitu země po náhlém úmrtí krále Gházího. Petr Cimala ve své diplomové práci 

zpochybňuje, že by smrt krále Gházího měla jakýkoliv větší vliv na politickou situaci 
                                                           

23 KLUSOŇ, T. Československo-arabské vztahy v meziválečném období, s. 179. 
24 Tamtéž, s. 16. 
25 PŘEBINDA, P. Cesta k soudobému Iráku. Núrí as-Said a dějiny irácké monarchie (1920–1958), s. 62. 
26 FAROUK-SLUGLETTOVÁ, M. – SLEGLETT, P. Irák od roku 1958: Od revoluce k diktatuře, s. 17–18. 
27 Tamtéž. 
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v zemi.28 Musíme si však uvědomit, jak často docházelo k pádům vlády, o čemž svědčí i fakt, 

že Núrí as-Said v letech 1938–1945 sestavoval vládu celkem šestkrát a jaké nepokoje 

propukaly po celé zemi. Nesporný fakt představuje i nízký věk následníka trůnu prince 

Fajsala II. Smrtí krále Gházího končí období prosazování myšlenek panarabismu a naopak 

vzrůstají protibritské tendence a nacionalismus.29 

As-Saidovi bylo často vytýkáno udržování dobrých vztahů s Velkou Británií i přesto, 

že se snažil hájit zájmy Iráku. S příchodem druhé světové války vyvstala otázka, na kterou 

válčící stranu se přidat. Politická scéna byla rozdělena na dvě skupiny, které byly stejně silné. 

Na stranu Velké Británie se rozhodl přidat Núrí as-Said společně s regentem Abd al-lláhem. 

Vztahy s Německem se zhoršovaly již od smrti Gházího, který byl proněmecky orientovaný a 

obdivoval německé generály. To bylo dobře znatelné i na armádě, která byla Gházího 

myšlenkami velmi ovlivněna a orientovala se právě na německou stranu.30 

 Irácká armáda tedy nesouhlasila s postojem premiéra a regenta a měla v plánu 

podpořit státy Osy. Došlo k několika vojenským pučům, kdy se vojenští důstojníci, kteří 

podporovali Německo, chopili moci v zemi. Vláda Núrího as-Saida padla v březnu 1940 a 

k moci se dostala vláda proněmecky orientovaného Rašída al-Kajláního.31 Velká Británie 

zareagovala velice rychle vojenským postupem proti vzbouřencům a v květnu 1941 tyto silně 

nacionalistické jednotky rozprášila. Tím si však zapříčinila svůj vlastní pád v Iráku a ztratila 

zde svou moc. I přes tento neúspěch se probritské vládě roku 1943 podařilo vyhlásit státům 

Osy válku, zároveň došlo k podpisu Atlantické charty.32 

 Roku 1953 se stal princ Fajsal II. plnoletým a mohl tak začít vykonávat své královské 

povinnosti. Regent Abd al-llah i přesto zasahoval do vládních záležitostí. Fajsal započal svou 

vládu ve velmi těžkém období. Prakticky již od roku 1948 probíhaly v zemi permanentně 

nejrůznější nepokoje a demonstrace. Nespokojeni byli vesměs všichni, od politiků, přes 

studenty až po dělníky.33Hlavním cílem protestujících bylo vyhlášení nezávislosti a následné 

odpoutání se od britské moci. Nesouhlas s vládou vyjadřovali i Kurdové a šíité. Obyvatelstvo 

                                                           
28 CIMALA, P. Irácké království, s. 26. 
29 PONÍŽILOVÁ, M. Irák, s. 60. 
30 PŘEBINDA, P. Cesta k soudobému Iráku. Núrí as-Said a dějiny irácké monarchie (1920–1958), s. 82. 
31 DURMAN, K. Blízký východ ve světové politice 1918–1959, s. 205–206. 
32 PONÍŽILOVÁ, M. Irák, s. 61. 
33 CIMALA, P. Irácké království, s. 50. 
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bylo různorodé, ale všichni se nakonec rozhodli zvolit nejlepší řešení pro moderní stát a to 

odpoutání se od královské moci. Nepokoje získaly na síle roku 1958, kdy došlo k vojenskému 

převratu pod velením Abd al-Karima Qasima. Při něm byl proveden útok na královský palác a 

mladý král Fajsal II. spolu s regentem a členy královské rodiny byli na jeho nádvoří 

popraveni.34 Tím došlo i k rychlému pádu irácké monarchie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 DURMAN, K. Blízký východ ve světové politice 1918–1959, s. 473.  
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3. Diplomatické zastoupení Československa v Iráku 

3.1. Československá diplomacie na Blízkém východě 

 Vznik zastupitelských úřadů v cizině mělo na starost několik státních orgánů, z nichž 

se na jejich zakládání podílelo nejčastěji Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo 

obchodu, ale i jednotlivci. Významná role Ministerstva zahraničních věcí ve výstavbě 

zahraničních zastupitelských úřadů je nesporná. Od roku 1921 tvořilo MZV celkem šest sekcí 

– prezidium, odbor politický, sekce právní, sekce národohospodářská, sekce administrativní a 

sekce zpravodajská - které se dále členily na další oddělení.35 

 V období první republiky bylo zvykem zřizovat spíše honorární konzuláty, které 

nezatěžovaly státní pokladnu výdaji na udržování takové instituce, neboť honorární 

zastupitelský úředník měl povinnost hradit chod tohoto úřadu ze svých finančních rezerv, což 

bylo pro stát ekonomicky výhodné. V letech 1919–1921 vybudovalo MZV síť zastupitelských 

úřadů v metropolích tzv. vítězných mocností, které byly pro zemi střední Evropy z hlediska 

politických i hospodářských styků klíčové. S většinou evropských zemí navázalo 

Československo diplomatické styky do roku 1922. Již tři roky po konci první světové války 

fungovalo 29 konzulátů a vicekonzulátů, 20 generálních konzulátů a 23 vyslanectví.36 

Pomaleji došlo k obdobnému navázání s mimoevropskými státy, mezi které patřily Spojené 

státy americké nebo Kanada a předposledním kontinentem, kde začaly vznikat zastupitelské 

úřady, byla Asie. Zdejší prvotní zastupitelské úřady vznikaly na Dálném východě. V Tokiu 

byl prvním oficiálním československým chargé d´affaires zvolen roku 1919 Václav Němec.37 

 Na Blízkém východě došlo ke jmenování prvního tituláře již na jaře roku 1919 

v Turecku (Istanbul). K řádnému zastoupení však došlo až roku 1926 v Ankaře. Postupně 

vznikalo diplomatické zastoupení Československa i v Jeruzalémě (leden 1926), Bejrútu 

(1926) a Íránu (1927). Významné postavení v Asii si získal i konzulát v Bombaji (1920), 

který se roku 1927 přeměnil v generální konzulát.38 V druhé polovině dvacátých let 20. století 

byla již síť zastupitelských úřadů v Evropě téměř úplná a na Blízkém východě byly vytvořeny 

základní předpoklady pro rozšiřování těchto úřadů v rámci hospodářských vztahů, které hrály 

prim pro tuto oblast. 

                                                           
35 DEJMEK, J. Diplomacie Československa I. díl, s. 35. 
36 DEJMEK, J. Československo, jeho sousedé a velmoci ve 20. století, s. 336. 
37 DEJMEK, J. Diplomacie Československa I. díl, s. 45. 
38 Tamtéž, s. 46.  
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Nejdůležitější roli pro tuto práci zde však hrála národohospodářská sekce, která 

rozhodovala o výstavbě sítě zastupitelských úřadů na Blízkém východě. Reprezentanti IV. 

sekce národohospodářské většinou své záměry konzultovali se zástupci Ministerstva obchodu 

a služeb, které v těchto oblastech kladlo důraz na hospodářské zájmy Československa. 

 

3.2. Vznik československého zastupitelského úřadu v Iráku 

 Ministerstvo obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí již na začátku dvacátých let 

dvacátého století navrhly dvě hlavní možnosti, kde v Iráku zřídit zastupitelský úřad a rozšířit 

tak síť připravovaných zastupitelských úřadů na Blízkém východě, které by zde plnily i svou 

hospodářskou funkci. První možnost reprezentovalo přístavní město Basra na jihu Iráku, tento 

návrh byl ale velmi brzy zamítnut z čistě obchodních důvodů. Basra měla jedinou výhodu a to 

polohu. Jakožto přístavní město měla velmi dobré dopravní možnosti, jak po moři, tak po 

souši.39 

 Podle MPOŽ představoval Bagdád vhodnější alternativu, poněvadž působil jakožto 

zprostředkovatel mezi západní Asií a východem, v čemž MPOŽ spatřovalo šanci pro 

obchodní expanzi.40 Ministerstvo zahraničních věcí kladlo velký důraz na zřízení 

zastupitelského úřadu v Bagdádu právě z hospodářských důvodů.  

Aby mohl případný konzul účinně dohlížet na hospodářské záměry Československa na 

Blízkém východě, musel by vzniknout efektivní zastupitelský úřad a ne pouze honorární, 

jehož pravomoci a schopnosti jsou omezené.41 Ve stejném smyslu se vyjádřil i belgický 

efektivní generální konzul v Bejrútu Van de Kerchove d´Hallebast, který podnikl inspekční 

cestu do Iráku od 25. listopadu do 23. prosince 1930a pro Československo získal důležité 

informace o hospodářských poměrech v Iráku a připravil tak prostor pro československé 

podnikatele, kteří měli zájem expandovat na Blízký východ.42 Jeho zpráva obsahovala navíc 

                                                           
39 AMZV, fond IV. sekce, karton č. 2, složka č. 26, spis č. j. 100606/IV-I/25 ze dne 16. 6. 1925. 
40 AMZV, fond IV. sekce, karton č. 2, spis č. j. 1134050/IV-I/25 ze dne 24. 7. 1925. 
41 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 123241/I-1/25 ze dne 28. 7. 
1925. 
42 Ve své zprávě vyjádřil domněnku, že pro obchodní podnikání v Iráku by bylo zřízení efektivního 
československého zastupitelského úřadu v Bagdádu hlavní podmínkou, neboť činnost honorárních konzulátů je 
většinou velmi málo efektivní a funguje správně pouze tehdy, má-li dohledací úřad možnost pravidelně a 
osobně činnost honorárního konzulátu kontrolovat. Více AMZV, fond IV. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty 
v cizině, karton č. 2, spis č. j. 7418 ze dne 19. 1. 1931. 
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základní údaje o možnostech podnikání, vývozu a dovozu zboží na východ a případné 

kontakty na irácké obchodníky. 

Založení a vedení zastupitelského úřadu bylo ale velmi nákladné, proto se ministerstvo 

rozhodlo ze státního rozpočtu pro rok 1926 vyškrtnout výdaj na československý vicekonzulát 

ve Štětíně a tuto částku použít na vytvoření konzulárního úřadu v Bagdádu. Jeho zřízení 

schválila vláda na schůzi konané dne 15. ledna 1926,43 ale až do roku 1929 neučinila žádný 

krok k jeho faktickému vytvoření. Překážku nepředstavoval pouze výběr kandidáta vhodného 

na post zastupitelského úředníka, ale i neshody, o jaký druh zastupitelského úřadu se bude 

jednat, zda se vybuduje pouze honorární zastupitelský úřad, či efektivní úřad, o který byl 

původně větší zájem a lépe by obhajoval hospodářské zájmy. Již v dubnu 1929 bylo však 

zřízení efektivního konzulátu v Bagdádu opatřením vlády zrušeno a finanční prostředky 

určené pro tento konzulát se nakonec použily na vybudování efektivního konzulátu 

v Curychu.44 Místo efektivního konzulátu tak bylo rozhodnuto o vytvoření honorárního 

úřadu.45 

 Vybrat vhodného kandidáta nebylo vůbec jednoduché, neboť žádný z adeptů 

nedosahoval takových kvalit, jaké se od něj očekávaly, nebo nebyl dostatečně finančně 

zabezpečený. Honorární úředník měl mít dostatečnou finanční rezervu, aby mohl úřad 

spravovat na své náklady, v původních návrzích byla i nutnost mít československé občanství, 

od které se později upustilo, protože většina kandidátů nebyla schopna tuto podmínku splnit a 

hlavním předpokladem, který požadovalo MPOŽ, byla podpora československých 

obchodníků a podnikatelů na Blízkém východě.  

Mezi prvními navrhovanými byl československý obchodník žijící v Bagdádu Ludvík 

H. Svoboda. Kandidát na konzula Svoboda nebyl podle dopisu Jana Masaryka ze 17. srpna 

1925 vhodným adeptem, jeho vzdělání ani postavení neodpovídalo předpokladům pro 

vykonávání této funkce,46 jedinou skutečnou výhodou bylo jeho československé občanství. 

                                                           
43 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 9148/I-1/26 . 
44 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 53223/I-1/1929 ze dne 25. 4. 
1929. 
45AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 98441/I-1/1927 ze dne 16. 7. 
1927. 
46 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 134756/I-1/25 ze dne 21. 8. 
1925. 
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Ve stejném smyslu se vyjádřila i bombajská banka, která poskytovala informace o finanční 

situaci některých adeptů.47 

 Druhým adeptem na úřad československého honorárního konzula byl Ital žijící v Iráku 

Giorgio di Lotti. Di Lotti podal ucelenou zprávu o současném stavu v Iráku a ke zprávě 

připojil i své návrhy na zlepšení vývozu zboží a surovin z Československa do Iráku. Ani tento 

kandidát neuspokojil nároky, které si MZV a MPOŽ kladly. Podle informací z Bejrútu 

pracoval do roku 1927 Giorgio Spiridione di Lotti jako ředitel pobočky Compagnie Singer 

Sewing Machine.48 Poté se stal samostatným komisionářem. V červnu 1927 cestoval po 

Evropě za účelem navázání obchodních styků, především získání zastoupení vývozců do 

Iráku.49 Podle zpráv bombajské banky však di Lotti neopustil místo u Singerových šicích 

strojů sám, nýbrž tuto pozici ztratil kvůli neschopnosti podnik vést tak, aby prosperoval a 

kvůli svému výstřednímu chování.50 Co se však výstředním chováním v tomto smyslu míní, 

není zcela jasné, neboť jeho manželka Vlasta Kálalová ve svých pamětech Cařihradské a 

bagdádské kapitoly a popisuje manžela jako velmi pracovitého, svědomitého, galantního a 

spravedlivého muže. 

Negativní bylo i hodnocení konzula Touška z Bejrútu, který získal informace od 

francouzského konzulátu v Bagdádu: „Podepsaný přednosta konzulátu v Beyruthu z ústních 

informací obchodníků a úředníků britských a konsulárních funkcionářů italských nabyl 

přesvědčení, že osoba p. di Lottiho nehodí se za eventuálního kandidáta čs. honorárního 

konzula v Bagdádu. Týž je původem Ital a přijal zřejmě, aby se vyhnul vyhoštění ze strany 

britských úřadů, které nerady trpí cizince v Iráku, příslušnost iráckou, kterýžto krok jak 

v očích úřadů britských, tak v očích zastupitelského úřadu italského mu valně neprospěl. 

Nemá ani majetku, ani sociálního postavení v Bagdádu, tím méně obchodních zkušeností a 

chce teprve začíti zabývati se obchodem na vlastní účet“.51 

                                                           
47 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 158303/I-1/27 ze dne 29. 11. 
1927.  
48 MACKOVÁ, A. Počátky československého zastoupení v Iráku. Jiří Silvio di Lotti a honorární konzulát 
v Bagdádu. In: Nový orient, ročník 62, 2007/2, s. 48-50. 
49 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 135493/I-1/27 ze dne 14. 10. 
1927. 
50 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 158303/I-1/27 ze dne 29. 11. 
1927. 
51 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 943/dův./27 ze dne 27. 10. 
1927. 
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Naproti tomu byl ale manželem československé lékařky Vlasty Kálalové, žijící tou 

dobou v Bagdádu a navíc díky sňatku s ní přijal i československé občanství, což 

představovalo důležitou roli při volbě vhodného kandidáta. Zde sehrála důležitou úlohu i 

sama Vlasta Kálalová, která se za svého manžela několikrát přimlouvala u prezidenta T. G. 

Masaryka, s nímž udržovala přátelské styky a díky které di Lotti právě československé 

občanství přijal.52 Tento moment odmítnutí od československých zástupců ovlivnil následující 

politickou angažovanost v budoucím životě Vlasty Kálalové a di Lottiho, kterému bude 

věnován větší prostor v následující kapitole. 

Iráckou politiku v této době stále ovládala Velká Británie, která tak doporučovala 

sama své kandidáty a ty československé většinou hned odmítla i z malicherných důvodů. 

Podle všeho by byl nejvhodnější osobou pro post československého konzula v Bagdádu 

britský státní příslušník, hlavně proto, aby nebyly poškozovány britské zájmy a mohl někdo 

dohlížet na činnost ostatních úředníků. Britská angažovanost v československé zahraniční 

politice na Blízkém východě tak byla více než patrná.  

Jeden z nabízených kandidátů J. S. Levack, ředitel firmy McAndrews&Forbes, působil 

v Bagdádu od roku 1902. Jeho přednosti byly zřejmé – žil v Bagdádu již přes dvacet let, tudíž 

znal zdejší poměry a udržoval výborné kontakty se zdejšími podnikateli. Jednalo se o 

britského státního příslušníka, který měl především již zkušenosti s činností zastupitelského 

úřadu, neboť několik let pracoval jako honorární konzul USA.53 Vše se zdálo zpočátku 

naprosto ideální, ale Levack se nakonec možnosti stát se československým konzulem 

z osobních důvodů zřekl a místo sebe navrhl na první pohled stejně uspokojivého kandidáta 

Josepha F. Rabina.54 

Rabino byl taktéž britský státní příslušník, bagdádský obchodník, inženýr chemie, 

který pracoval jako politický důstojník v Basře. Od roku 1921 žil v Bagdádu, kde se živil jako 

komisionář. Dovážel ve velkém množství cukr z Československa, což MPOŽ oslovilo a 

vnímalo tuto skutečnost jako dobrý předpoklad pro budoucí spolupráci a také navazoval 

                                                           
52 Bylo tak rozhodnuto 24. února 1928. AKPR, fond KPR 1919-1947, inv. č. 807. 
53 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 158303/I-1/27 ze dne 29. 11. 
1927. 
54 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 160686/I-1/28 ze dne 6. 12. 
1928. 
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obchodní styky s výrobci textilií a skla.55 Podle zprávy konzulátu v Jeruzalémě však 

zastupoval italské a belgické textilní továrny, jejichž výrobky konkurovaly těm 

československým, v čemž spatřoval jeruzalémský konzul možnou překážku.56Ministerská 

rada i přesto kandidaturu Rabina uznala a jmenovala jej dne 20. srpna 1929, ve stejný den, 

kdy vláda schválila zřízení československého honorárního konzulátu v Bagdádu, oficiálním 

československým honorárním konzulem, jež měl na starost obchodní, vízovou a notářskou 

agendu.57 Exequatur iráckého krále Fajsala I. získal Rabino dne 27. ledna 1930 a honorární 

zastupitelský úřad započal dne 18. května 1930 své působení v Iráku.58 

Rabino svým prozatímním zástupcem jmenoval Charlese Soffera, iráckého státního 

příslušníka, který za něj v době jeho nepřítomnosti vyřizoval veškerou agendu. Rabino byl 

bohužel v Iráku nepřítomen po větší část svého úřadování (1930–1936) a to představovalo 

značné komplikace ve vedení úřadu. Již počátkem roku 1931 rezignoval na funkci 

československého honorárního konzula a chystal se na dlouhodobou cestu do Velké 

Británie.59 Za svého nástupce navrhl jistého Malleta, ředitele obchodního domu v Bagdádu 

Orosdi – Back, československého státního příslušníka, který se tou dobou vyskytoval 

v Evropě a po svém návratu by měl o tuto pozici zájem. Druhým navrhovaným byl opět 

Giorgio Silvius di Lotti, kterého dohlížející Jeruzalémský konzul dr. Fric taktně odmítl, neboť 

z di Lottiho dřívější kandidatury věděl, že nepředstavuje vhodného kandidáta na tak důležitý 

post.60 

 Na činnost zastupitelského úřadu v Bagdádu měl dohlížet jeden z blízkých konzulátů. 

V původním návrhu se jednalo o úřad v Indii, Bombayi, významný především svým 

povědomím o hospodářských možnostech Blízkého východu, který byl ale vzhledem k velké 

vzdálenosti zamítnut. Dalšími institucemi, které připadaly v úvahu, byly konzuláty 

v Jeruzalémě a v Teheránu.61 Z politických důvodů se jevil vhodnější právě ten v Jeruzalémě. 

                                                           
55 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 53223/I-1/29 ze dne 25. 4. 
1929. 
56 Tamtéž. 
57 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 107194/I-1/29 ze dne 24. 8. 
1929. 
58 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 43744/I-1/30 ze dne 7. 3. 1930. 
59 MZV se snažilo přesvědčit Rabina, aby ve své funkci setrval a tak schválilo i jeho požadavky na šestiměsíční 
dovolenou. Rabino těchto nabídek využíval a tak se MZV začalo domnívat, že svou rezignaci brzy stáhne. 
60 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 60119/I-1/31 ze dne 9. 5. 1931. 
61 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 158303/I-1/27 ze dne 29. 11. 
1927. 
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Předpokládalo se však, že by Britská vláda totiž vznesla námitky proti přenesení konzulární 

agendy týkající se Iráku na některý československý konzulát mimo území britského impéria, 

proto úřady v Teheránu ani v Bejrútu byly z výběru vyňaty.62 

Aby nad zastupitelským úřadem v Bagdádu mohl dohlížet úředník jiného konzulátu, 

bylo třeba požádat iráckého krále Fajsala I. o vydání exequatur63 pro dotyčného konzulárního 

úředníka a to prostřednictvím britské vlády.64 Nad dohledem honorárního konzulátu 

v Bagdádu a jeho konzulární agendou byl pověřen Jeruzalém, kde úřad konzula do roku 1932 

zastupoval Vladimír Fric. Diplomatickou agendu spravoval až do 3. října 1932, kdy se Irák 

stal nezávislým státem65, Londýn. Zajištění této agendy bylo vzhledem ke vzdálenosti obou 

úřadů velmi neefektivní, proto tuto pravomoc přejal po Londýnu konzulární úředník 

v Teheránu Vratislav Trčka, který se tam stal nerezidentním chargé d´affaires pro Irák. Od 

února 1934 přejal tuto funkci nový československý konzulární úředník v Teheránu a to sice 

JUDr. Vladimír Fric.66 

 Ani Teherán však nepředstavoval ideální řešení, neboť i vzdálenost mezi Bagdádem a 

Teheránem byla, vzhledem k nutnosti řešit diplomatické otázky okamžitě, silně nedostačující. 

I z tohoto důvodu se nejevila spolupráce úřadů příliš uspokojivá, jak podotkl i nový 

československý konzul v Jeruzalémě Josef M. Kadlec,67 který nastoupil na post konzula po 

Vladimíru Fricovi. Ve své zprávě o činnosti zastupitelského úřadu v Bagdádu z 14. ledna 

                                                           
62 Tamtéž.  
63 Jedná se o povolení, kterým přijímající stát uděluje konzulovi určitého státu právo k výkonu konzulárního 
úřadu. 
64 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 31757/I-1/28 ze dne 12. 3. 
1928. 
65 PONÍŽILOVÁ, M. Irák, s. 58. 
66 AMZV, osobní spisy 1918 - 1945, Vladimír Fric – narozen 1891 v Olomouci, studoval práva ve Vídni, kde 
se věnoval i studiím na Konzulární akademii. Svou diplomatickou činnost zahájil v Allepu v Sýrii, roku 1925 
se stal konzulem v Jeruzalémě a od roku 1934 působil v Teheránu, kde zároveň zajišťoval diplomatickou 
agendu pro Irák. Roku 1939 odevzdal vyslanectví v Teheránu i Iráku do rukou Němcům. Jeho činnost na 
Blízkém východě tím byla ukončena. Navíc tato skutečnost omezila jeho další působení v diplomatických 
službách. 
67 Josef M. Kadlec (29. 4. 1889 Příbram – 13. 5. 1952 Praha) - Absolvent Filozofické fakulty UK v Praze. 
Středoškolský pedagog v Praze, který roku 1919 vstoupil do zahraničních služeb Československé republiky. 
Od roku 1920 působil jako tajemník československého velvyslanectví v Bělehradě. Později se stal konzulem 
Československé republiky ve Varně a od roku 1925 v Tiraně. Od roku 1932 byl konzulem v Jeruzalémě, kde za 
druhé světové války organizoval centrum československého zahraničního odboje na Blízkém východě. V letech 
1943-1946 československý velvyslanec v Iránu a Iráku. Mimo jiné byl známým překladatelem ze 
srbochorvatštiny a také autorem fyzikálních a elektrotechnických příruček a učebnic, slovníku a učebnice 
srbochorvatštiny, publikace o Albánii a o vztahu Svaté země k československému odboji. Dostupné z: 
<http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0205597-Kadlec-Josef-M-18891952/> [online]. [cit. 2015-
03-11]. 
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1933 se vyjádřil k nutnosti řešení otázky pana Rabina, neboť jeho zástupce Soffer 

nevykonával svou práci poctivě68 a na činnost zastupitelského úřadu se hromadily stížnosti od 

československých občanů žijících v Bagdádu, kteří se zde snažili prosazovat československé 

hospodářské zájmy.69 

Kadlec podal ucelenou zprávu o iráckém hospodářství, trhu, činnostech britských 

úředníků a zhodnotil situaci československého exportu jako velice neuspokojivou. Od zřízení 

honorárního úřadu se pozice československých obchodníků nijak nezlepšila a spíše 

stagnovala. Jako řešení navrhoval přeměnu honorárního zastupitelského úřadu na úřad 

efektivní, v jehož čele by stanul chargé d´affaires, čímž by se vyřešila i další otázka, a to sice 

dohledací úřad.70 

Při vzniku efektivního úřadu by dohledací úřad ztratil svůj smysl, chargé d´affaires by 

veškerou agendu mohl řešit sám a nedocházelo by k časovým prodlevám, jak tomu často 

bývalo. Efektivní zastupitelský úřad by měl své opodstatnění ve všech směrech, jediný 

problém ale představovaly opět finance, neboť efektivní zastupitelský úřad kompletně hradí 

zakládající stát a jeho zřízení a udržení je finančně velmi náročné. O vznik efektivního úřadu 

nejvíce usilovalo MPOŽ, které svou žádost několikrát opakovalo.71 

 MZV hledalo východisko, jak zlepšit hospodářské zájmy Československa v Iráku a 

přitom nevytvořit efektivní zastupitelský úřad. Jedním z návrhů bylo ustanovit dohledacím 

úřadem Teherán místo Jeruzaléma, neboť se Irák v posledních letech hospodářsky i politicky 

přiblížil více Persii než Palestině a navíc se v Teheránu nachází více československých 

podniků, díky jejichž dobrému jménu v Teheránu by bylo snazší uplatňovat hospodářské 

zájmy v Iráku. MZV se po dlouhých dohadech v roce 1933 rozhodlo pro Teherán.72 

                                                           
68 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 137032/I-1/33 ze dne 29. 11. 
1933. 
69 Jednou z firem, které si stěžovaly u čsl. vlády, byla i firma SIGMUND PUMPY, která se v březnu 1934 
obrátila na honorární konzulát ČSR v Bagdádu s dotazem na prodej pump v Iráku a firmu Menashi H. Hakim 
která měla obchod zprostředkovat. Nejen že odpověď firmě přišla až 10. ledna 1935, ale byla i pozitivní. Na 
obchod již bylo tou dobou ale pozdě a československá firma tak ztratila možnost odběru svého zboží v Iráku. 
AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 4221/I-1/dův./34 ze dne 11. 1. 
1934. 
70 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 8727/I-1/33 ze dne 23. 1. 1933. 
71 AMZV, fond IV. sekce, karton č. 2, spis č. j. 113450/IV-I/25 ze dne 24. 7. 1925. 
72 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 50961/I-1/33 ze dne 3. 5. 1933. 
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Zprostředkováním povolení pro nového dohledacího úředníka byl pověřen vyslanec 

ČSR v Londýně Jan Masaryk s ohledem na britské obchodní zájmy a politiku, který v červnu 

1933 podal oficiální dotaz na Foreign Office, jenž se týkal možnosti pověření 

československého chargé d´affaires v Teheránu, Vratislava Trčky, zároveň pro Irák. Britské 

Ministerstvo zahraničí ve své odpovědi z 20. července 1933 návrh odsouhlasilo a nabídlo 

zprostředkování s iráckou vládou.73 Ministerstvo zahraničí Velké Británie svou nótou z 16. 

listopadu 1933 oznámilo Janu Masarykovi, že „velvyslanec jeho Veličenstva v Bagdádu 

ohlásil souhlas irácké vlády s akreditací pana Trčky jako chargé d´affaires“.74 Vratislav Trčka 

tak byl pověřen diplomatickým zastoupením u irácké vlády a došlo tím i k oficiálnímu 

navázání československo-iráckých diplomatických styků. Diplomatický zástupce Iráku nebyl 

tou dobou v Československu akreditován.75 

 V březnu 1934 obdrželo MZV další dopis od Josefa Kadlece z Jeruzaléma, jemuž se 

podařilo najít vhodného kandidáta na post československého honorárního konzula pro 

Bagdád. Jednalo se o iráckého občana Heskela Djemila Schemtoba, významného a bohatého 

bagdádského obchodníka, který byl výborně hodnocen i iráckou vládou.76 O tom, jak zoufale 

potřebovala československá vláda náhradu za Rabina, hovoří i fakt, že Schemtob nebyl pro 

tuto pozici zrovna vzorným kandidátem. MZV prvotně požadovalo, aby měl zájemce 

československou státní příslušnost, vazby na československé občany, hájil československé 

obchodní zájmy v Iráku a jako honorární konzul hradil chod tohoto úřadu ze svých finančních 

zdrojů. Schemtob nesplňoval ani jednu podmínku, navíc požadoval, aby výdaje za 

reprezentaci plně hradilo Československo.77 Nutnost jmenovat nového honorárního konzula 

byla však tak značná, že i tento naprosto nevyhovující kandidát dostal možnost dokázat své 

schopnosti, i přes značně nedostačující kvality. Avšak jednu z nezanedbatelných výhod 

                                                           
73 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 90646/I-1/33 ze dne 8. 8. 1933. 
74 Federální ministerstvo zahraničních věcí: Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické 
zastoupení Československa v cizině a cizích zemí v Československu 1918 – 1985, 1987, s. 62. 
75 Tamtéž. 
76 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 68 763/I-1/34 ze dne 22. 5. 
1934. 
77 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 53612/I-1/34 ze dne 24. 4. 
1934. 



 

26 

 

představovaly jeho kontakty. Pohyboval se mezi nejvýznamnějšími osobnostmi Iráku, což 

nakonec MZV přesvědčilo, aby jeho kandidaturu přijalo.78 

Vyslanectví v Teheránu i přesto souhlasilo s volbou Schemtoba československým 

honorárním konzulem, navíc navrhlo, aby mu byla ponechána stejná agenda, jakou měl na 

starost Rabino, a to sice agenda vízová, notářská a obchodní79, i když byl v tomto oboru 

naprosto nezkušený. Jak ve své diplomové práci správně poukazuje Tomáš Klusoň, získal 

Schemtob v brzké době kontakty i na československé exportéry. Jednalo se především o 

plzeňskou Škodovku a brněnskou Zbrojovku.80 Vzhledem k neznalosti českého jazyka mu 

měl být přidělen československý občan žijící v Bagdádu, který by překládal dopisy došlé 

z Československa a pomáhal Schemtobovi v obchodních záležitostech. Jako osoba vhodná 

pro funkci jakéhosi tajemníka byl navržen ing. Jan Žalud, zástupce čs. firem v Bagdádu.81 

Dne 20. září 1935 vláda schválila jmenování Schemtoba československým honorárním 

konzulem v Iráku82 a ten začal svou funkci vykonávat od března 1936, čímž taktéž oficiálně 

skončilo Rabinovo úřednické období.83 Změny nastaly i ve vedení dohledacího úřadu 

v Teheránu, kde na místo Vratislava Trčky nastoupil 1. února 1934 JUDr. Vladimír Fric, který 

nově získal i konzulární a politicko-diplomatické pravomoci, které do té doby spadaly pod 

velvyslanectví Československa v Londýně.84 

Schemtob vykonával svou funkci až do konce meziválečného období. Se začátkem 

okupace v Československu se změnila situace i na Blízkém východě. Zdejší československé 

zastupitelské úřady byly z velké části převzaty německými úředníky. Vladimír Fric ukončil 

svou činnost v Teheránu i Bagdádu a československý honorární konzulát tak prozatím 

neoficiálně ukončil svou činnost.85 Vzhledem ke komplikovaným vztahům mezi Iráčany a 

                                                           
78 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 53612/I-1/34 ze dne 24. 4. 
1934. 
79 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 101835/I-1/34 ze dne 14. 8. 
1934. 
80 KLUSOŇ, T. Československo-arabské vztahy v meziválečném období, s. 183. 
81 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 95915/I-1/35 ze dne 25. 7. 
1935. 
82 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 120978/I-1/35 ze dne 24. 9. 
1935. 
83 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 50484/I-1/36 ze dne 15. 4. 
1936. 
84 AMZV, fond I. sekce, I/1 a I/2 – čsl. konzuláty v cizině, karton č. 9, spis č. j. 16931/I-1/34 ze dne 14. 2. 
1934. 
85 AMZV, fond LA-D, karton č. 76, Politické věci – Zprávy – Irák, spis č. j. 238/dův./41 ze dne 28. 1. 1941. 
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Brity bylo velmi těžké se v této kritické době přidat na stranu Velké Británie, která po několik 

let spravovala Irácké území. Jak jsem již předeslala v předchozí kapitole, obyvatelstvo se 

rozdělilo na dvě zhruba stejně početné skupiny, z nichž se část přidala na stranu Třetí říše a 

část stála při Velké Británii. Druhou část obyvatelstva tvořila většinou současná vláda v čele 

s Núrí as Saídem. Avšak ani sympatizanti Německa neměli nemalou základnu. V čele této 

skupiny byli mnozí vojenští generálové, důstojníci, ale i elity a opoziční politici Saidovi 

vlády, kteří vnímali Třetí říši jako osvoboditele.86 

Když se situace začala vyvíjet výhodněji pro Třetí říši, rozhodla se Velká Británie hájit 

své zájmy na Blízkém východě. Vojsko Velké Británie tak začalo v květnu 1941 okupovat 

Irácké hranice a proněmecká armáda byla během následující třicetidenní války poražena. Do 

čela opětovně jmenované probritské vlády byl jmenován regent Abd al-Illáh a irácké dějiny se 

tak na krátkou dobu opět ubíraly britským směrem.87 

 

3.3. Československý zastupitelský úřad v Bagdádu po roce 1938 

I přesto, že Fric svou činnost v Bagdádu ukončil, se ale diplomatické styky s Irákem 

zcela nevytratily. O jejich udržování se staral československý generální konzul v Jeruzalémě 

Josef Kadlec, který svým dopisem z 13. prosince 1940 informoval Jana Masaryka o stavu 

československého zastoupení v Iráku, jež bylo podle jeho názoru třeba obnovit v plném 

rozsahu. K tomu žádal povolení získat funkci generálního honorárního konzula i pro válkou 

zničený a oslabený Irák.88 V následujících dvou letech se řešila otázka československého 

konzulátu v Bagdádu mezi Velkou Británií a Československem, kdy britští vyslanci 

v Teheránu a Bagdádu vyjádřili nutnost, aby československým konzulem byl občan 

československé národnosti a odmítli britské kandidáty89 včetně opakované žádosti Heskela 

Schemtoba o opětovné jmenování titulářem. Britské úřady se tak podvolily československé 

politice. Heskel Schemtob se dožadoval opětovného jmenování i soukromou cestou u 

československého vyslance v Jeruzalémě Kadlece. S obnovením jeho pozice coby 

honorárního úředníka nesouhlasili ani Čechoslováci žijící v Iráku, podle kterých byl 

                                                           
86 DURMAN, K. Blízký východ ve světové politice 1918–1959, s. 205–206. 
87 Tamtéž, s. 254. 
88 Tamtéž. 
89 AMZV, fond LA-D, karton č. 76, Politické věci – Zprávy – Irák, spis č. j. 6445/dův./42 ze dne 2. 1. 1943. 
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Schemtob neschopný a nepodporoval je za irácké revolty a byl lhostejný k československému 

osvobozovacímu boji. 

Právě generální konzul v Jeruzalémě přinesl informaci, která se s Schemtobovými 

návrhy neslučovala. Podle něj navrhuje britský vyslanec v Bagdádu jmenovat čs. honorárním 

konzulem britského státního příslušníka Conrada Michaela de Courcy, čímž by však nebyla 

dodržena původní dohoda o jmenování československého občana. De Courcy se narodil roku 

1896, pracoval jako generální ředitel firmy Fowler & Co. Ltd. a získal i velmi dobré 

hodnocení od britského vyslance v Bagdádu.90 Dopisem Velvyslanectví Československé 

republiky v Londýně z 3. března 1944 byla však kandidatura de Courcyho zamítnuta, neboť 

londýnská prozatímní vláda se nakonec po dlouhých letech rozhodla o zřízení zastupitelského 

úřadu přímo v iráckém hlavním městě.91 

Kadlecovi se podařilo během oficiálních návštěv v Bagdádu projednat s premiérem 

Núrí as-Saídem a iráckým ministrem zahraničních věcí otázku opětovného zastoupení ČSR 

v Iráku. Výsledkem byl vzkaz pro prezidenta Edvarda Beneše a ministra zahraničních věcí 

Jana Masaryka: „Irák nepovažuje diplomatické styky s Československem za přerušené 

oznámením čs. chargé d´affaires Frice. Je ochoten akceptovati řádné diplomatické zastoupení 

a očekává zažádání o pověření obvyklou cestou via irácké vyslanectví v Londýně“.92 

Již 14. června obdržela vláda dopis od Saida Ata Amina, iráckého chargé d´affaires 

v Londýně, ve kterém se irácký vyslanec vyjádřil ke jmenování československého 

zastupitelského úředníka. Podle něj představoval nejvhodnější volbu Josef Kadlec, který měl 

s vedením takového úřadu již bohaté zkušenosti.93 Zastupujícím úředníkem v Bagdádu se měl 

stát na žádost Kadlece Antonín Čarnecký, ředitel pobočky Baťových závodů. Tento kandidát 

byl vybrán hned z několika důvodů. Jednalo se o československého občana, tudíž se od něj 

očekávalo, že bude hájit především hospodářské zájmy Československa, navíc byl považován 

za výborného obchodníka, a co bylo taktéž důležité, ovládal i arabštinu.94 

Dne 11. dubna 1944 byl Josef Kadlec oficiálně jmenován československým konzulem 

pro Irák se sídlem v Teheránu. Českoslovenští tituláři v Teheránu byli i v následujících letech 
                                                           

90Tamtéž. 
91 AMZV, fond LA-D, karton č. 76, Politické věci – Zprávy – Irák, spis č. j. 1579/dův./44 ze dne 3. 3. 1944. 
92 AMZV, fond LA-D, karton č. 76, Politické věci – Zprávy – Irák, spis č. j. 2246/dův./43 ze dne 8. 4. 1943. 
93 AMZV, fond LA-D, karton č. 76, Politické věci – Zprávy – Irák, spis č. j. 3826/dův./43 ze dne 14. 7. 1943. 
94 AMZV, fond LA-D, karton č. 76, Politické věci – Zprávy – Irák, spis č. j. 4270/dův./44 ze dne 14. 6. 1944. 
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pověřováni pro Irák. Kadlec byl vyslancem v Iráku do 11. prosince 1946, kdy jej na této 

pozici vystřídal Miroslav Kundrát. V následujících letech došlo ke zhoršení vzájemných 

vztahů a změna nastala až roku 1958, kdy 14. července došlo ke svržení monarchie a z Iráku 

se stala republika. Československo uznalo Iráckou republiku telegramem z 16. července 

1958.95 Během léta roku 1958 navštívil československý vyslanec v Egyptě J. Karpílek Irák. 

Během této návštěvy se 9. srpna 1958 irácký předseda vlády vyslovil pro výměnu 

diplomatických představitelů. Irácké velvyslanectví v Káhiře nótou z 20. srpna 1958 

informovalo československé velvyslanectví, že: „irácká vláda se rozhodla vyměnit si 

diplomatická zastoupení s ČSR na úrovni velvyslanectví a že irácký velvyslanec v Jugoslávii 

bude akreditován rovněž v Praze“.96 Velvyslanectví ČSR v Bagdádu zahájilo oficiálně svou 

činnost 20. srpna 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Federální ministerstvo zahraničních věcí: Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické 
zastoupení Československa v cizině a cizích zemí v Československu 1918–1985, s. 62. 
96 Tamtéž, s. 63. 
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4. Vlasta Kálalová a její činnost v Iráku 

4.1. Studium na Blízkém východě 

Vlasta Kálalová se narodila 26. října 189697 v učitelské rodině v Bernarticích u 

Tábora. Již od dětství byla velmi nadaná na studium jazyků – v maturitním ročníku ovládala 

kromě angličtiny a němčiny také ruštinu, italštinu, francouzštinu, španělštinu a turečtinu. Za 

studií na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy rozšířila své jazykové znalosti o perštinu a 

arabštinu, kterou ji i její přítelkyni Marii Tauerovou vyučoval Rudolf Dvořák98. Zájem o 

Blízký východ u ní významněji vzbudil až Alois Musil,99 kterého obdivovala a na filozofické 

fakultě si vyslechla některé jeho přednášky, týkající se Orientu, které ji velmi ovlivnily. 

Následné rozhodnutí věnovat se jazykům Blízkého východu předurčilo směřování jejího 

budoucího života.  

Roku 1919 si ve Spolku českých lékařů vyslechla přednášku na téma exotická 

parazitologie od profesora Jaroslava Hlavy, který poukázal na nutnost založit specializované 

pracoviště pro studium tropických chorob.100 Vlasta Kálalová přijala jeho myšlenky za své a 

rozhodla se vzít tíhu tohoto nelehkého úkolu na sebe. Kolegové z lékařské fakulty neměli pro 

její rozhodnutí pochopení. Snažili se ji přesvědčit, že to není práce pro ženu, ale pro muže a 

že šance na úspěch je naprosto minimální. Tato nedůvěra dodávala mladé doktorce sílu jít si 

za svým rozhodnutím. Roku 1922 na Lékařské fakultě promovala a v následujících dvou 

letech zdokonalovala své znalosti na klinice v Praze, v Lounech a nakonec v Brně, kde 

působila jako asistentka interní kliniky Vysoké školy zvěrolékařské.101 

 Vlasta dlouho váhala, která země nebo oblast by mohla být z lékařského hlediska 

dostatečně atraktivní a i neznámá, aby zde mohla své lékařské umění uplatnit a zdokonalit své 

znalosti. Nejvhodnější místo pro studium tropických nemocí pro ni představoval Blízký 
                                                           

97Digi.ceskearchivy.cz. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 
<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=2177&page=119&wx=&wy=&x=&y=&z=&r=0&lang=cs>. 
98 Orientalista, první profesor orientální filologie na UK, zabýval se arabskou a perskou poezií. 
99 Prof. ThDr. Alois Musil, dr. h. c. (30. 6. 1868–12. 4. 1944) byl významný československý biblista, 
orientalista, cestovatel a spisovatel. Roku 1895 získal titul doktora teologie a již o rok později se vydal na svou 
první poznávací cestu do Orientu, kde chtěl proniknout k základům prvotního křesťanství. Do roku 1917 
vykonal celkem osm cest do Orientu, nejčastěji se jednalo o Palestinu, Egypt, Sýrii a Irák. Velmi dobře se 
orientoval v prostředí arabských a beduínských kmenů a díky spolupráci s nimi objevil spoustu zajímavých 
artefaktů z kulturních dějin islámských zemí. Během první světové války operoval v Osmanské říši a snažil se 
přesvědčit Osmany o správnosti připojení se k Rakousku-Uhersku, neboť udržoval velmi dobré vztahy 
s císařskou rodinou. 
100 BORSKÁ, I.: Doktorka z domu Trubačů, 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978, s. 12. 
101 LA PNP, inv. č. 597 – fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896–1971. 
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východ, který ji lákal již od počátku, konkrétně Bagdád nebo Damašek. Ihned se začala 

připravovat teoreticky i prakticky. K prohloubení znalostí využívala především lékařský 

časopis z Turecka, který pravidelně odebírala. Redaktor tohoto časopisu později na doktorku 

Kálalovou vzpomínal, neboť byl překvapen, že mladá žena z tak vzdálené země je schopna 

číst lékařské periodikum v turečtině. Přípravu zvládala však velmi úspěšně. Starosti jí ale 

činily finance, kterých krátce po dostudování měla pro tak finančně náročnou cestu a pobyt 

nedostatek. Aby mohla tuto nákladnou studijní cestu podniknout, podala na Ministerstvo 

zahraničních věcí a Ministerstvo školství a národní osvěty několik žádostí o studijní 

stipendium na cestu do Cařihradu a do Mezopotámie, ve kterých objasnila své zájmy a plány 

o studium Blízkého východu z medicinského hlediska, ale všechny byly zamítnuty.  

Pomoc nakonec získala naprosto nečekaně od Alice Masarykové, dcery prezidenta 

Masaryka, která ji 20. června 1924 pozvala na oběd do židlochovického zámku.102 Alice 

Masaryková měla pro plány Vlasty Kálalové značné pochopení, neboť sama založila roku 

1919 Československý červený kříž a zajímala se o sociální politiku. Vlasta ve svých 

memoárech vzpomíná na Alici Masarykovou velmi často. 

„President republiky koná zájezd po jižní Moravě. Navštívil brněnské vysoké školy. V 

jednu hodinu se zastavila paní doktorka pro mne na chirurgické klinice. Její tajemnice, Kýra 

Klinderová, která mě zná, vyprávěla jí i panu presidentovi o mém plánu.  ,Mám referovat otci 

o podrobnostech‘ pravila mi při jízdě dr. Masaryková. ,Nedostanete-li stipendium od 

ministerstva, dá vám je sám ze svého fondu.‘ Byla bych mohla kdy doufat, že hlava 

republiky, přetížená tolika velkými problémy a starostmi, by mohla mít pochopení pro 

lékařský podnik? Jaká úleva! Nestojí již za mnou jako stín výčitka brněnského profesora 

zdravotnictví, že to, co podnikám, je hození lidských sil přes palubu a ze stanoviska 

národního věc hodná zavržení. Porozuměním presidentovým se mi najednou dostává takové 

posily, že jakákoliv finanční pomoc by byla proti tomu nepatrnou.“103 

Dne 20. září 1924 byla opět pozvána Alicí G. Masarykovou, tentokrát do zámku 

v Topoľčiankách, letního sídla prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident si vyslechl 

její plány, které ho velice zaujaly a protože měl pro její úsilí pochopení, rozhodl se tuto 

                                                           
102 Tomáš G. Masaryk a jeho dcera Alice G. Masaryková podporovali finančně mladé umělce a vědce. Alice 
Masaryková založila Československý červený kříž, v němž se seznámila s Vlastou Kálalovou. 
103 BARTOŠOVÁ, K., TURKOVÁ, M.: První kroky na cestě za snem - československou nemocnicí v Bagdádu, 
Lidé města, roč. 2003, č. 11, s. 86–103. 
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mladou lékařku finančně podpořit. V Praze se měla sejít s právním zástupcem Masaryka 

Karlem Strnadem, jenž měl vyplatit ihned 10 000 Kč na studijní cestu do Istanbulu.104 

Finanční prostředky poskytnuté Karlem Strnadem činily celkem 60 000 Kč; z nichž 

předpokládané výdaje na cestu do Istanbulu a Bagdádu a zdejší následný pobyt od října 1924 

do března 1925 představovaly 17 000 Kč. Zbytek částky měl být použit na nákup základního 

zařízení pro její první ordinaci.105 Dne 4. října 1924 odcestovala Vlasta Kálalová do Istanbulu, 

kam dorazila již o čtyři dny později. Za místo svého prvního výzkumného působení si vybrala 

Istanbul, neboť zde žilo podle dostupných informací nejméně Evropanů a mohla tak lépe 

poznat obyvatelstvo cizí země a jeho potřeby. V té době bylo v Istanbulu dlouhodobě usazeno 

zhruba třicet Čechoslováků. Vlasta Kálalová od nich získala cenné kontakty na vlivné osoby 

v Istanbulu i v Bagdádu, které velice brzy využila. Několik měsíců pracovala na lékařské 

klinice Besíma Omera paši, kde se zdokonalovala v oboru gynekologie a chirurgie a získala 

tak doporučení potřebná pro práci v Bagdádu.106 

Pro ženu lékařku bylo velmi obtížné se v Turecku prosadit. Nebylo to však jen kvůli 

úřadům, církvi nebo nedůvěře pacientů, hlavní překážku představovala konkurenční 

nevraživost mužských kolegů. První tureckou lékařkou se stala Safie Aliová,107 jež studovala 

v Německu. Vlasta Kálalová se s tímto problémem setkávala především díky tomu, že byla 

chirurgem, což bylo pro ženu podle tehdejších zvyklostí naprosto nevhodné povolání.108 

Mnozí muži ji proto neuznávali a chovali se k ní naprosto odměřeně. 

V době své lékařské praxe v Istanbulu si korespondovala s dr. Dunlopem,109 ředitelem 

královské nemocnice v Bagdádu, a snažila se zjistit informace o možném studijním a 

pracovním pobytu v hlavním městě Iráckého království.110 V lednu 1925 se jí bohužel dostalo 

negativní odpovědi ˗ veřejné irácké zdravotnictví nemůže nikoho přijmout, naopak z 

úsporných důvodů právě snižuje počet zaměstnanců, což se týká především lékařů ze 

                                                           
104 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. D 4845/24 – MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
105 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign D 4118/25 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
106Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 6. 
107Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 14. 
108 Tamtéž, s. 15. 
109 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. D 2470/25 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
110 Tamtéž. 
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zahraničí.111 Vlastě Kálalové tak zbyla jen možnost soukromé praxe, která však byla nejen 

finančně, ale i organizačně velmi náročná. 

 O této skutečnosti ihned informovala prezidenta Masaryka. V dopise z 24. února 1925 

si také stěžuje na československé občany žijící v Iráku, kteří nemají zájem o vytvoření 

vhodných podmínek pro hospodářskou spolupráci s Irákem, jež by byla oboustranně 

výhodná.112 Navazování hospodářských styků v době do vzniku československého 

zastupitelského úřadu v Bagdádu zprostředkovávali pouze bohatí občané Československa 

nebo zástupci velkých firem, jako například firmy Baťa, pro něž orientace na východ 

představovala další možné a nezanedbatelné zisky. Vlasta byla z tohoto chování svých 

krajanů zklamaná a dávala tuto skutečnost prezidentu Masarykovi velmi silně na vědomí.113 

 

4.2. Založení československé nemocnice v Iráku 

Dne 28. února 1925 opustila Istanbul a po více než čtrnácti dnech dorazila do 

Bagdádu. Během pobytu v Istanbulu získala kontakt na rodinu žijící v Bagdádu, o níž doufala, 

že by jí mohla být nápomocná. Ihned po příjezdu ji vyhledala, díky čemuž se seznámila 

s významným iráckým právníkem Mustafou Kámilem, se kterým udržovala dlouhá léta 

přátelské styky, jeho rodinou a jejich přáteli z Itálie, rodinou di Lottiových. Brzy navázala 

kontakty s evropskými i iráckými lékaři pracujícími v Bagdádu a okolí, od nichž získala 

informace o zdravotnické situaci v Bagdádu.114 Dověděla se rovněž o připravovaném omezení 

pro zahraniční doktory, které se v nejbližší době chystala irácká vláda vydat. Nový zákon měl 

těmto zdravotníkům znemožnit provozovat lékařskou praxi v Iráku.115 Doktorka Kálalová si 

                                                           
111 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. D 2470/25 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
112 Tamtéž: „Není ostatně sdělená starost moje nejtěžší. Horší je ta, že možnost našeho obchodního podnikání 
do těchto krajin je značně ztížena tím, že náš průměrný člověk je zvyklý na mnohem snazší a pohodlnější 
podmínky, než jsou ty, jež jej zde čekají. Dokud zde nemáme vytrvalých lidí, kteří by pracovali přes tyto těžké 
podmínky, dotud tu máme malou naději, že náš průmyslový odbyt bude moci konkurovat s houževnatými Němci, 
kteří se zde drží zuby nehty, získávají místa odborných poradců, inzerují pilně v tureckých časopisech apod., 
kdežto např. naše Českomoravská továrna je tu velmi nešťastně zastoupena a její zástupce sám o obchodu říká, 
že můžeme dodávati všechno, když je někdo takový blázen, že nám to zaplatí“. 
113 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. D 2470/25 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
114Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 17. 
115 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. D 4118/25 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
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tedy urychleně vyřídila veškerá potřebná opatření a povolení k praxi získala již 24. března 

1925.116 

Vlasta Kálalová informovala prezidenta Masaryka pravidelně každý měsíc o svých 

úspěších i neúspěších. K dopisu z 30. března 1925 připojila rozpočet na léčebný ústav 

v Bagdádu. Přibližně se mělo jednat o obnos 396 000 Kč; částku 100 000 Kč uhradila ze 

svých úspor a z daru od prezidenta Masaryka. Suma byla takto vysoká, neboť od září počítala 

se založením první československé nemocnice v Iráku. Do Bagdádu přijela dne 15. března 

1925 a v prvních dnech bydlela v místním hotelu.117 V dubnu si pronajala dům v severní části 

města zvané Mejdán118, kde si prozatím zřídila pouze ordinaci. Původně se nezamýšlela usadit 

v Bagdádu, a tak s sebou měla jen cestovní lékárnu, gumové rukavice a nástroje pro drobnou 

chirurgii.119 Zařídit ordinaci podle hygienických předpisů jí pomohl již zmíněný Mustafa 

Kámil, který jí obstaral i základní vybavení první ordinace. Objednala české léky z několika 

československých farmaceutických společností, nejvíce materiálu získala od francouzsko-

československé firmy Orosdi-Back, která zprostředkovala dovoz lůžek a dalšího nábytku.120 

V prvních týdnech nepočítala s vyšším počtem pacientů, ale informace o nové lékařce 

se rozšířila velmi rychle. Plná čekárna ordinace ale ještě neznamenala stejný počet pacientek 

– nemocné k lékaři doprovázely průvodkyně, utěšitelky nebo celý průvod zahalených a 

modlících se žen. Muslimky potřebovaly lékařku, neboť jejich víra nedovolovala lékaři, muži, 

prohlédnout nebo dotknout se ženského těla. Když už byl jejich zdravotní stav tak vážný, aby 

navštívily lékaře, musel doktor vystřihnout v abáje malý otvor, kterým by mohl pacientce 

udělat aspoň základní vyšetření. Tato prohlídka však byla tím posledním, co byla pacientka 

ochotna pro své zdraví vzhledem k náboženství udělat. Pro ženu bylo naprosto nemyslitelné 

nechat se operovat mužem.121 

To vše pomohlo první československé lékařce v Bagdádu získat si širokou klientelu 

nejen mezi ženami bohatých obchodníků. Dalším zvláštním jevem u iráckých pacientek byla 

ignorace časových údajů. Ženy často tvrdily, že je jim 30 let, i když byl jejich věk zřejmě o 

                                                           
116Tamtéž. 
117 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. D 4118/25 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
118 Tamtéž. 
119Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 18. 
120 Tamtéž, s. 30. 
121Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 16. 
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dvacet let vyšší. Taková chybná informace mohla zkomplikovat případnou léčbu, proto byla 

Vlasta Kálalová nucena pokládat detailní otázky ohledně sňatku, dětí a dalších nezbytných 

životních milníků.122 Vlastě však netrvalo dlouho, aby si na tyto skutečnosti přivykla a brzy je 

považovala za neoddělitelnou součást této exotické kultury, kterou si tak oblíbila. 

O československé lékařce se mluvilo i v těch nejvyšších kruzích. V květnu 1925 

dostala nečekaně pozvání do královského paláce. „Ministerský předseda Jasín Paša mne 

okamžitě uvedl ke králi.123Dželálet el melik ho oslovují po arabsku. Zdvihl se z pohovky a šel 

mi vstříc, oblečen po západním způsobu. Vítal mne s prostou srdečností. Pokynul mi na místo 

vedle sebe. Jásín paša se za svého pobytu v Evropě zdržel deset dní v Československu. 

Zaujalo ho. Budila jeho pozornost pokročilost našeho státu. Král naslouchal našemu 

rozhovoru, a co chvíli se obracel k pašovi s poznámkou o mé arabštině. … Po černé kávě a asi 

půl hodinovém rozhovoru jsem vstala. ,Těšíme se srdečně z vašeho příchodu do Iráku,‘ řekl 

král při loučení. ,Doufáme, že tu zůstanete trvale. Upřímně si to přejeme.“124Královská rodina 

patřila od té doby mezi nejvýznamnější pacienty doktorky Kálalové. Díky tomuto úspěchu 

začala pomýšlet na definitivní založení nemocnice tak, jak si to naplánovala již v Istanbulu a 

podpora z královského paláce jí dodávala ještě více odvahy. 

Irácké zákony povolovaly výstavbu a fungování dvou druhů nemocnic. Prvním z nich 

byl mustausaf, kde mohl působit pouze jeden lékař a maximální povolené množství lůžek zde 

bylo dvacet. Větší možnosti lékařské péče nabízel mustašfá se dvěma lékaři a díky tomu i 

možným vyšším počtem lůžek pro pacienty. Pro začátek si doktorka Kálalová vystačila s 

ordinací a teprve po zajištění dostatečného množství materiálu a zdravotnických potřeb začala 

hledat místo pro menší mustausaf, neboť v Bagdádu působila sama a zatím nebyl v Iráku 

žádný jiný československý lékař. Mohla zde zaměstnat některého z iráckých lékařů, ale 

usilovala o čistě československý ústav.125 

Na podzim našla nový dům vhodný pro mustausaf. Z Prahy dostala chirurgické náčiní, 

které si objednala již v březnu a na podzim se na cestu do Bagdádu vydala sestra Ruth 

                                                           
122Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 17. 
123Faisal bin Al Hussein bin Ali El-Hashemi vládl Iráckému království jako Faisal I. od 23. srpna 1921 do 8. 
září 1933. 
124 LA PNP, inv. č. 597 – fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896–1971, Přes Bospor k Tigridu. Cestopis – 
osobní vzpomínky, strojop., s. 212–213. 
125 BORSKÁ, I.: Doktorka z domu Trubačů, s. 47. 
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Tobolářová,126 asistentka ošetřovatelské školy, se kterou byly předběžně dohodnuté na 

spolupráci.127 Budovou první československé nemocnice v Bagdádu se stal úplně nový dům 

rodiny Burazanliů v Darbúnet ar-Rahbát, Ulici jeptišek. V překladu do češtiny se jedná o dům 

Trubačů, což pro Vlastu Kálalovou mělo velký symbolický význam, neboť její babička se 

jmenovala Trubačová. Nemocnici si již zřídila v centru města, neboť měla zajištěnou klientelu 

z původní ordinace. V prvním listopadovém týdnu roku 1925 schválila čtyřčlenná komise 

městského zdravotnického úřadu československou nemocnici v Iráku a sen doktorky Kálalové 

se stal skutečností. Doktor Semi Šewket komentoval vznik tohoto ústavu následovně: „Jsem 

potěšen vznikem této chirurgické kliniky založené podle hygienických zásad. Náš úřad vítá 

s povzbuzením takovéto cesty, zemi nejvýš užitečné a se vší ochotou udílím vám povolení 

k otevření vašeho budoucího dispenzáře jménem vrchního ředitele veřejného 

zdravotnictví.“128 Přezdívku „Schweitzer v sukni“129 tak získala zaslouženě. Zvláštností je, že 

doktorka Kálalová nebyla jediným československým lékařem v Bagdádu. O ulici dál měl 

ordinaci pražský oční lékař Emil Roubíček, se kterým se ale spřátelila až v poválečné době.  

Nemocnici přibývali pacienti, nově se objevovali i muži130, a Vlasta Kálalová tak 

potřebovala dalšího lékaře, který by jí s tímto nárůstem nemocných pomohl. Zpočátku jí 

situaci ztěžovaly irácké zákony,131 které nepovolovaly praxi zahraničním lékařům, později se 

ukázalo, že nikdo z českých kolegů o práci v Bagdádu beztak nejeví zájem, z čehož byla 

mladá lékařka velmi zklamaná. Nakonec se domluvila s bývalou spolužačkou ze 

smíchovského gymnázia, magistrou farmacie Evou Koskovou, která se tou dobou učila 

arabštinu, aby mohla tak náročnou práci zvládat. Doktorka Kosková nakonec 

do československé nemocnice v Bagdádu na krátkou dobu nastoupila. Jejich rozdílné povahy 

                                                           
126 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. D 2470/25 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
Emilie Ruth Tobolářová získala jako jedna z prvních diplom na Československé ošetřovatelské škole. 
Pracovala v Paříži a Londýně, od roku 1924 spolupracovala s Vlastou Kálalovou v československé nemocnici 
v Bagdádu. Ze zdravotních důvodů musela toto místo po dvou letech opustit. Od roku 1931 pracovala jako 
ředitelka Ošetřovatelské školy. Více: PISTULKOVÁ, Alena. Osobnosti československého ošetřovatelství, 
České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (vedoucí diplomové práce: PhDr. Gabriela 
Sedláková, PhD.), 2007, 138 s. 
127Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 32. 
128Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 32. 
129 Albert Schweitzer (1875 – 1965) byl francouzský teolog, filosof, lékař a varhaník, který v roce 1913 odjel 
do Lambaréné v Gabunu (Francouzská rovníková Afrika) a založil zde na své náklady nemocnici. Viz CÍLEK, 
R.: Vyvolenci bohů…? aneb Čím se platí za genialitu,1. Vyd., Praha: MarieTum, 2007, s. 64-83. 
130 BOROVIČKA, M.: Lékařka na březích Tigridu. První československou nemocnici zřídila v Iráku již v roce 
1925 Vlasta Kálalová di-Lotti. In: Lidové noviny, roč. 16, č. 144 (21. 6. 2003), s. 13–15.  
131Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 44. 
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pro sebe nenalezly pochopení a Eva Kosková byla po třech měsících ze své služby 

propuštěna. V Bagdádu ovšem zůstala a otevřela si obchod s lékárenským zbožím v jednom 

ze zdejších evropských obchodních domů. 

Vlasta Kálalová spolupracovala s prezidentem Masarykem i na dalších obdobných 

projektech na Blízkém východě. Jedním z nich bylo zřízení československého radiologického 

ústavu, hospice, eventuálně školy v Jeruzalémě. Mladá lékařka se již se svým manželem 

během jejich dovolené roku 1927 sešla v Praze s dr. Fricem, československým konzulem 

v Jeruzalémě, se kterým měli projednat možnost vzniku tohoto ústavu projednat.132 Původně 

se mělo jednat o výstavbu nového komplexu, ale vzhledem k vysoké ceně prázdných 

pozemků byla vláda nucena tento návrh zamítnout. V úvahu tak přicházel pouze pronájem 

nebo koupě vhodného domu.133 

Kálalová měla se zařizováním nemocnice již zkušenosti a tak v Jeruzalémě vyhledala 

dům příhodný pro zřízení dalšího lékařského pracoviště na Blízkém východě. Sestavila rozpis 

cen za pronajatý i koupený dům a prvotní rozpočet pro základní vybavení tohoto lékařského 

pracoviště. Dům pro případný radiologický ústav byl nalezen, ale jak informoval Fric, nebylo 

možné jej k těmto účelům využít, neboť podle nařízení palestinské vlády musel institut pro 

dvanáct postelí ležet na pozemku o minimální velikosti 900 m2, což architekti ani doktorka 

nevěděli.134 K realizaci nakonec Fric sám vybral dům v blízkosti zdejšího československého 

konzulátu. 

 

4.3.Vědecká činnost Vlasty Kálalové na Blízkém východě 

Mustafa Kámil seznámil Vlastu i s dalšími významnými osobnostmi Iráku. Jedním 

z nich byl kazatel Nu´mánÁ´zami, ředitel hanafijské koleje v lidové škole osvěty v Bagdádu, 

který kázal ve zdejší mešitě. Nu´mán jakožto ředitel a velký podporovatel vzdělání zajistil 

československé lékařce možnost přednášet v hanafijské škole. A tak mladá lékařka vzdělávala 

muže o zdravotních poměrech v Iráku nebo přednášela o středověkém arabském lékaři al-

                                                           
132 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. A1.115/27 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
133 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. D 4780/28 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
134 AKPR, fond KPR, inv. Č. 807, sign. D 684/28 - MUDr. Vlasta Kálalová – Di – Lotti – činnost v cizině. 
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Rázím,135 za což sklidila velký obdiv jak u Nu´máma, tak i u iráckých mužů, kteří vzdělanost 

žen neuznávali.  

I přesto, že měla spoustu práce s chodem nemocnice, zajišťováním dalších zdravotníků 

pro československý ústav a přednáškami na univerzitě, našla si čas i na výzkum, jak to měla 

původně v plánu, než se jí nehrnuly starosti s vedením nemocnice. Každé ráno podnikala buď 

sama nebo ve společnosti Giorgia di Lottiho výjezdy do pouště na velbloudech, kde původně 

sledovala pouze východ slunce. Po nějaké době si uvědomila, že by tyto vyjížďky mohly být 

prospěšné i pro její výzkum.  

Často navštěvovala různé beduínské osady, kde již znala několik svých pacientů 

z československé nemocnice. Odebírala hnis z bagdádských boulí, krevní vzorky nebo dělala 

výtěry při onemocněních zažívacího traktu. Tyto vzorky vždy pečlivě zabalila a odeslala 

expres do Prahy svým známým lékařským odborníkům k prozkoumání. Výsledky z těchto 

testů napomohly k následné prevenci před bagdádskou boulí neboli leishmaniózou, která 

postihne každého cestovatele do této oblasti nebo zdejší obyvatele. Přenašečem jsou mouchy 

rodu Phlebotomus, které se objevují v době zrání datlí. Nemoc trvá zhruba jeden rok, 

projevuje se malými výrůstky, na které v době Vlastina pobytu neexistovalo očkování. 

Doktorka se infikovala hnisem z těchto boulí a tím si zajistila imunitu. V následujících 

měsících metodu imunizace vylepšila a následně vyzkoušela na jedné ze svých zdravotních 

sester. Bohužel ne vždy se tyto pracně odebrané vzorky setkaly s pochopením. Několikrát se 

stalo, že odborníci na vzorky zapomněli nebo je jednoduše neprozkoumali. Vlasta tak brzy 

studium tropických chorob přes československé kolegy vzdala a začala se věnovat jinému 

vědeckému odvětví svého studia, které nemá s lékařstvím nic společného.  

Roku 1926 se k ní dostaly české noviny od bratra Jaroslava, ve kterých se dověděla, že 

Národní muzeum chce rozšířit své sbírky hmyzu o cizokrajné exempláře a touto cestou žádá 

krajany žijící v zahraničí o spolupráci.136 Vlasta se začala o tuto možnost spolupráce 

s Národním muzeem zajímat a ihned se informovala o možnostech sběru a konzervace 

                                                           
135 Abú Bakr Muhammad ibn Zakaríja al-Rází (865 – 925), v Evropě známý jako Rhazes, byl lékař, fyzik, 
filozof, hudebník a alchymista, který učinil významné objevy v lékařství, jako bylo například rozlišení pravých 
neštovic od spalniček. Více: lm.nih.gov. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
<hhttp://www.nlm.nih.gov/exhibition/islamic_medical/islamic_06.html>. 
136 MACKOVÁ JŮNOVÁ A., JŮN L.: Jan Obenberger, první profesor entomologie v Československu, In: 
Živa, roč. 2014, č. 5, AVČR, s. 58.  
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hmyzu. Vedoucí entomologické sbírky Jan Obenberger137 jí poskytl veškeré informace a 

instrukce týkající se sběru hmyzu a mladá doktorka se pustila okamžitě do práce. 

Stejně jako podklady pro studium tropických chorob, tak i první sbírky pro Národní 

muzeum byly zničeny. Tentokrát ne však neschopností československých kolegů, ale 

neznalostí a neochotou celníků na egyptských hranicích, kteří obrovský náklad vysypali pod 

domněnkou, že se v krabicích s hmyzími těly ukrývají drogy, které doktorka pašuje do 

Evropy. I přes tyto počáteční nesnáze se doktorce Kálalové podařilo během dvou let zaslat 

Národnímu muzeu přes 20 000 exemplářů celkem v 17 krabicích a v následujících letech se 

jednalo zhruba o 30 000 exemplářů,138 mezi nimiž byly i doposud neznámé druhy krasců, 

které profesor Obenberger popsal jako první na světě.139 Nesbírala však pouze hmyz, ale i jiné 

živočichy a během léta 1927, které strávila v Kurdistánu, získala pro Náprstkovo muzeum 

několik artefaktů typických pro kroj kurdských žen. 

 

4.4. Život v Bagdádu 

Na začátku roku 1927 se stala Vlasta členkou lékařské komise pro omezení dětské 

úmrtnosti, kde se snažila vzdělávat mladé irácké ženy na pozice porodních asistentek.140 

V dubnu téhož roku vznikla na bagdádské univerzitě nová fakulta a to sice lékařská. Krátce na 

to byla postavena nová budova Královské lékařské školy, kterou král Fajsal I. za spoluúčasti 

československé lékařky otevřel. Irácký král si tak pojistil nové lékaře z iráckého lidu, čímž 

došlo k výraznému omezení práv a možností pro zahraniční lékaře. 

Vlasta Kálalová zaznamenala úspěchy i v osobním životě. V jarních měsících roku 

1927 se zasnoubila s Giorgiem Silviem di Lottim,141 Italem žijícím v Iráku, za kterého se 19. 

                                                           
137 Tamtéž. Jan Obenberger (1892-1964) byl prvním profesorem entomologie na Přírodovědecké fakultě UK 
v Praze, od roku 1920 působil v Národním muzeu v Praze, kde založil entomologické pracoviště zoologického 
oddělení. 
138 KLEISNER, K. Chitin a čas: poznámky k dějinám oboru entomologie v českých zemích (1900-1950). 
[online]. Praha, 2004 [cit. 2015-04-02]. Dostupné z : 

<http://web.natur.cuni.cz/filosof/images/stories/kleisner/histentomol_copy.pdf>. 
139 Tamtéž. 
140 SLÍPKA, J.: MUDr. Vlasta Kálalová – Di Lottiová – k třicátému výročí její smrti. Česko-arabská 
společnost [online]. 2001, č. 1 [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: <http://www.czech-arab.org/bulletin/9.pdf>, s. 
23. 
141 Jedná se o vnuka benátského revolucionáře z roku 1848, který musel pro své politické názory opustit Itálii. 
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června 1927 provdala.142 Giorgio hovořil plynně několika jazyky, přijal československé 

občanství, vyznal se v hospodářských i politických poměrech v Iráku a měl i bohaté 

zkušenosti v jednání s různými diplomaty či zástupci mnoha zemí. Vlastu Kálalovou tak 

napadlo, že by byl vhodným kandidátem na post československého honorárního konzula pro 

Irák. O svém úmyslu informovala i prezidenta Masaryka. Jak se však záhy ukázalo, MZV si 

představovala kandidáta trochu jiných kvalit a di Lottiho žádost zamítlo. 

Krátce po svatbě se i s manželem vydala na cestu do Československa, kde si chtěli 

odpočinout od bagdádského léta, které všechny Evropany žijící v této oblasti vysilovalo. 

V Praze se setkala se sestrou Marií Marianinovou, která se měla stát ošetřovatelkou 

v československé nemocnici v Bagdádu. Nová zdravotní sestra také jako první vyzkoušela 

novou metodu imunizace vůči bagdádské bouli, na které Vlasta dlouhou dobu pracovala. 

Původně prováděla imunizaci vypálením, nyní se zaměřila na metodu, která je podobná 

očkování, kdy přenesla část své kůže z místa postiženého boulí na rameno Marie 

Marianonové. Zdravotní sestra nikdy bagdádskou boulí neonemocněla. 

V červenci 1929 se jí narodil syn Radbor, který již od útlého věku trpěl různými 

nemocemi, ať už žaludečními, střevními nebo dokonce i psychickými.143 Na podzim tohoto 

roku se československá nemocnice opět stěhovala, tentokrát do Derbúnetan-Nemla, Mravenčí 

uličky, kde si Vlasta pronajala větší dům, který by stačil nejen nemocnici, ale i početnější 

rodině.144 

O dva roky později 26. ledna 1931se narodila dcera Drahomila Lýdie.145 Pro Vlastu 

bylo toto období nejšťastnějším v jejím životě. Dařilo se jí v zaměstnání, věnovala se studiu 

tropických chorob, cestovala po celém Blízkém východě a nevynechala žádnou příležitost 

k objevování nových zajímavých věcí a seznámení se s obyvateli různých národů, například 

Kurdů, jak jsem již zmínila v předchozí kapitole. 

Zdravotní stav Vlasty Kálalové i jejích dětí se nicméně rok od roku zhoršoval, jak 

popisuje ve svých pamětech: „Já sama po návratu z Kurdistánu vážně onemocněla. Marně 

                                                           
142 In: Digi.ceskearchivy.cz. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=2177&page=119&wx=&wy=&x=&y=&z=&r=0&lang=cs>. 
143 LA PNP, inv. č. 597 – fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896 – 1971, TAUEROVÁ, M.: Doslov k románu 
Ilonu Borské Doktorka z domu Trubačů, 1978, Praha, strojopis, s. 9. 
144 LA PNP, inv. č. 597 – fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896 – 1971, TAUEROVÁ, M.: Doslov k románu 
Ilonu Borské Doktorka z domu Trubačů, 1978, Praha, strojopis, s. 10. 
145Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 45. Viz příloha č. 1. 
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jsem se snažila v následujících měsících nabýt sil a současně dostát svým povinnostem. 

Přitom se tváří v tvář rostoucí světové krisi zdálo beznadějným čekat, až někdo z 

Československa bude moci pokračovat v mé lékařské práci. Korespondence s mým pražským 

universitním promotorem zůstávala v tom směru bez odpovědi. Chtěla jsem aspoň přimět 

zdravotní úřad, aby založil gynekologický dispensář, který by vedla lékařka. Zařízení 

vlastního ústavu jsem byla ochotna předat mu k hmotnému vybavení. Zdravotní ředitelství 

nebylo s to návrhu vyhovět.  Na bagdádské lékařské fakultě vyšetřovala muslimky pro 

profesora ženského lékařství a porodnictví stejně jako dřív pro nemocniční oddělení masoeur 

Terází.“146A tak se po dlouhém přemlouvání svého manžela rozhodla na jaře roku 1932 pro 

odjezd do Československa.147 Zpáteční cestu pojali jako turistickou výpravu. Navštívili 

Damašek, Bejrút, Káhiru, Neapol, Řím, Florencii, Benátky a ve všech těchto místech se 

setkali s některými z dávných přátel a Giorgiovými příbuznými. Do Bernartic dorazili po 

třech měsících v květnu roku 1932. 

Krátce po příjezdu ulehla mladá doktorka na lůžko se zánětem hrudních obratlů, ze 

kterého se zotavovala do konce svého života. Na začátku roku 1934 se rozhodla pro sepsání 

jakéhosi cestopisu s ohledem na vlastní zážitky a skutečné lidi, se kterými se během téměř 

sedmi let na Blízkém východě seznámila. Její přítelkyně Marie Tauerová jí sháněla veškerou 

možnou literaturu, týkající se východu, neboť pracovala dlouhá léta v knihovnictví a vyznala 

se v možnostech tohoto bádání. Tou dobou pracovala Marie Tauerová v knihovně brněnské 

univerzity a tak měla i větší šanci odbornou literaturu získat.148 Vybrané písemnosti jí pak 

zasílala poštou, aby ji mohla doktorka Kálalová pečlivě prostudovat. Zároveň se začala 

věnovat psaní medicinských studií, které následně publikovala v odborných lékařských 

časopisech. 

Začátkem roku 1936 se začala Vlasta Kálalová uzdravovat a již v létě téhož roku 

začala naplno pracovat. Tentokrát jako členka Červeného kříže poskytovala rady mladým 

ženám, které toužily stát dobrovolnými zdravotními sestrami a organizovala pro ně kurzy. 

Práce ji však nenadchla tak, jak předpokládala a brzy se vrátila k psaní článků, respektive se 

z ní stala vedoucí redaktorka časopisu Zdraví lidu. Jelikož byla redakce časopisu na 

                                                           
146 LA PNP, inv. č. 597 – fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896 – 1971, Přes Bospor k Tigridu. Cestopis – 
osobní vzpomínky, strojop., s. 363. 
147Cařihradské a bagdádské kapitoly, Praktický lékař, č. 15-20, ročník 1933, s. 44. 
148 LA PNP, inv. č. 597 – fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896 – 1971, TAUEROVÁ, M.: Doslov k románu 
Ilonu Borské Doktorka z domu Trubačů, 1978, Praha, strojopis, s. 11. 
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Vinohradech, musela se celá rodina přestěhovat do Prahy. Radborovi se zde začal věnovat 

učitel, který měl bohaté zkušenosti s dětmi, které byly zvláštní ve svém chování a 

vyjadřování. Po dlouhodobém zkoumání Radborovy osobnosti přišel pedagog Ladislav Švarc 

na problém, který malého chlapce postihl – v raném dětství došlo ke zmatení jazyků. Neboť 

na něj mluvili už od narození česky, italsky, arabsky, turecky, arménsky, francouzsky a 

anglicky. Díky tomu neměl Radbor žádný mateřský jazyk, ke kterému by se mohl upínat a 

vzdělávat se tak v základních pojmech. Nedokázal vytvořit jedinou souvislou větu, v níž by 

nepoužil alespoň jedno cizí slovo. Věty většinou nedávaly smysl, šlo pouze o to, aby cizí 

slovo znělo stejně jako české, ale zcela v jiném významu. Vlasta Kálalová nebyla schopna 

tuto skutečnost akceptovat – první žena, která promovala na lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy a její manžel, taktéž nadprůměrně inteligentní člověk, nedokázali přinutit vlastního 

syna, aby vyšel aspoň první třídu základní školy. Podle vzpomínek Marie Tauerové byl v září 

roku 1937 Radbor dokonce zbaven povinnosti veřejné školní docházky. 

Krátce po okupaci Československa nacisty se doktorka Kálalová s rodinou 

přestěhovala zpět do Bernartic. Časopis, pro který Vlasta pracovala, byl zastaven, majetek 

redakce zabaven a doktorka tak byla opět bez práce. Čas plynul v malém městečku hladce až 

do 27. května, kdy rozhlas informoval o atentátu na Heydricha. Stopy po parašutistech vedly 

až do Bernartic, kde v následujících dnech došlo k zatčení několika rodin a podezřelých osob. 

Již sedmého května 1945 zmizela z Bernartic poslední německá posádka a následující 

den se mělo objevit americké vojsko. Místo Američanů však měla Bernartice osvobodit Rudá 

armáda. Ke smůle občanů tohoto malého českého městečka si německá vojska pro svůj 

odchod vybrala právě cestu vedoucí přes Bernartice. Jejich odchod však nebyl 

bezproblémový. Zvečera se ozvaly nálety německých letadel a v Bernarticích se objevilo 

velké množství německých vojáků. Celá rodina di Lottiových se schovala v domě. 

Následovala řada nešťastných náhod, padlo několik ran z kulometů a celá rodina byla během 

několika okamžiků zavražděna. Přežila pouze doktorka Kálalová.149 

 

                                                           
149 Městys Bernartice. Významné osobnosti [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: < 
http://www.bernartice.cz/vyznamne-osobnosti/vlasta-kalalova-di-lottiova.html>. 
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4.5. Poválečný život Vlasty Kálalové 

Doktorka Kálalová se vyléčila z válečných zranění a dne 3. června 1946 odletěla do 

USA ke své přítelkyni z Červeného kříže Mary Harrisonové.150 Spolu s Mary Harrisonovu se 

účastní světového kongresu žen v New Yorku, na kterém vede jednu přednášku. Krátce na to 

cestuje po Spojených státech a přednáší zde o Československu.151 Ve Spojených státech 

amerických strávila necelý rok, poté navštívila na několik měsíců přítelkyni v Norsku a 

nakonec se v květnu 1947 vrátila zpět do Prahy. Pronajala si malý byt a začala pracovat na 

jedné zdejší klinice,152 kde svou práci na začátku roku 1951 ze zdravotních důvodů ukončila. 

Roku 1962 se opět ocitla v Bagdádu. Ne však osobně, ale prostřednictvím mladého 

doktora Jaroslava Slípky153, lékaře a doktora přírodních věd. Měli podobný osud, oba dva 

jako mladí toužili pracovat na Blízkém východě, pracovali pro doktora Obenbergera a snažili 

se v Bagdádu vést československý ústav pro studium tropických chorob. Doktorka Kálalová 

informovala mladého doktora o situaci v Iráku, možnostech pro lékaře, zrádnostech zdejšího 

klimatu, ale poskytla mu i množství kontaktů na staré přátelé, se kterými se mohl setkat, a 

byli by mu nápomocni při otevírání zdejšího ústavu.154 

Jaroslav Slípka udržoval s Vlastou Kálalovou korespondenční styk až do její smrti.155 

Průběžně ji informoval o dění v Iráku, především co se společných přátel týče. Vlastu 

překvapila i zpráva o doktoru Roubíčkovi, který měl kdysi oční ordinaci o ulici dál, než byla 

československá nemocnice. Postihl jej obdobný osud, jako mladou lékařku – dva synové byli 

zavražděni německými vojáky a značná část rodiny skončila v koncentračním táboře. 

Doktorka Kálalová nezanevřela na své studium tropických chorob a s doktorem Slípkou 

spolupracovala na několika vědeckých článcích. 

                                                           
150 LA PNP, inv. č. 597 – fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896 – 1971, TAUEROVÁ, M.: Doslov k románu 
Ilonu Borské Doktorka z domu Trubačů, 1978, Praha, strojopis, s. 11. 
151 SLÍPKA, J.: MUDr. Vlasta Kálalová – Di Lottiová – k třicátému výročí její smrti. Česko-arabská 
společnost [online]. 2001, č. 1 [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: <http://www.czech-arab.org/bulletin/9.pdf>, s. 
23. 
152 LA PNP, inv. č. 597 – fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896 – 1971, TAUEROVÁ, M.: Doslov k románu 
Ilonu Borské Doktorka z domu Trubačů, 1978, Praha, strojopis, s. 13. 
153 Jaroslav Slípka (1926 – 2013) byl profesorem histologie a embryologie, mezi léty 1962 – 1966 vedl Ústav 
mikroanatomie v Bagdádu, několik let přednášel na bagdádské univerzitě lékařství.  
154 BOROVIČKA, M.: Lékařka na březích Tigridu. První československou nemocnici zřídila v Iráku již v roce 
1925 Vlasta Kálalová di-Lotti. In: Lidové noviny, roč. 16, č. 144 (21. 6. 2003), s. 15. 
155 ČECHTICKÝ, T.: Jaroslav Slípka: O Goethově lebce a výjimečné ženě, In: Instinkt [online]. 29. 7. 2010 
[cit. 27. 3. 2015]. Dostupné z:<http://instinkt.tyden.cz/rubriky/rozhovor/jaroslav-slipka-o-goethove-lebce-a-
vyjimecne-zene_25415.html>.  
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Zajímala se však i o dění v Československu. Jak píše ve svém dopise na rozloučenou: 

„…jako je nejhanebnějším rysem otročivosti stádné klanění se současným mocným a kydání 

hany na ty členy národa, jejichž doba přešla, tak je projevem zavrženíhodné zbabělosti, 

nevyjádříme-li zrale uvážený nesouhlas anebo zabraňujeme-li druhým tak včas 

učiniti…“,156odmítala lidskou nečinnost vůči omezování základních lidských práv a razantně 

odmítala politické procesy. Velmi ji zasáhl proces s Miladou Horákovou, kvůli kterému se 

obrátila i na prezidenta Klementa Gottwalda, jemuž dne 9. června 1950 napsala dopis 

s prosbou o milost pro uvězněné v rámci procesu s Horákovou.157 Roku 1967 jí byla udělena 

medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy o československou lékařskou vědu a dne 28. 

října 1992 In Memoriam Řád Tomáše Garrigue Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o 

demokracii a lidská práva.158 

Vlasta Kálalová zemřela 15. února roku 1971 v nemocnici v Písku.159 Dne 20. února 

měla velkolepý pohřeb, který se vysílal dokonce i rozhlasem. Pohřbu se zúčastnily celé 

Bernartice, známí lékaři, ale i členové iráckého velvyslanectví. Na závěr se četlo poslání ke 

spoluobčanům, které doktorka Kálalová krátce před smrtí sepsala.160 

 

 

 
 

 

 

                                                           
156 Viz příloha č. 3. 
157KOUROVÁ, P., KOURA, P., VADAS, M., STEHLÍK, M.: Žádáme trest smrti!: propagandistická kampaň 
provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (Historická studie a edice dokumentů), Praha: Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2008, s. 522. Viz příloha č. 2. 
158 hrad.cz. Pražský hrad. [online], [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: <https://www.hrad.cz/cs/ceska-
republika/statni-vyznamenani/ceska-a-slovenska-federativni-republika/rad-t-g-masaryka.shtml>.  
159 BOROVIČKA, M.: Česká lékařka v Bagdádu. Osudy zakladatelky první československé nemocnice v Iráku 
Vlasty Kálalové di-Lotti. In: Dějiny a současnost, roč. 2003, č. 4, s. 31. 
160 LA PNP, inv. č. 597 – fond Kálalová – Di Lotti, Vlasta 1896 – 1971, TAUEROVÁ, M.: Doslov k románu 
Ilonu Borské Doktorka z domu Trubačů, 1978, Praha, strojopis, s. 16. Viz příloha č. 3. 
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5. Závěr 
 

 Československo-irácké vztahy nebyly v minulosti zdaleka tak neuspokojivé, jak by se 

mohlo na první dojem znát. Na Blízkém východě bylo zastoupení československých občanů 

překvapivě větší, než jak by se předpokládalo. Jak bylo nastíněno ve třetí kapitole, v Istanbulu 

pobývalo ve dvacátých letech minulého století 30 Čechoslováků – tedy, dle mého názoru, se 

jednalo o relativně vysoký počet. Obdobně zajímavě působí fakt, že v Bagdádu nebyla Vlasta 

Kálalová jedinou československou lékařkou. V blízkosti první československé nemocnice měl 

svou ordinaci i další významný československý lékař, oftalmolog Emil Roubíček. I přes tuto 

malou vzdálenost však byli dva občané Československa velmi rozdílní a lépe si rozuměli 

s Araby než mezi sebou. 

Tato práce si vytkla za cíl nastínit československo-irácké vztahy nejen z hlediska 

diplomacie, ale i perspektivou určitého československo-arabského přátelství, o které se 

zasloužila doktorka Vlasta Kálalová. Vzhledem k výsledkům bádání, které byly popsány 

v jednotlivých kapitolách, se pokusím o závěrečné shrnutí svých poznatků. 

 Na základě analýzy archiválií z AMZV a AKPR lze konstatovat, že Československá 

republika měla po první světové válce sice zájem na vzniku nových zastupitelských úřadů po 

celém světě, ale co se východu týče, nespatřovala československá vláda potřebu expanze do 

této oblasti a tak přistupovala ke vzniku zdejších zastupitelských úřadů velmi laxně. MPOŽ a 

MZV si však brzy uvědomily potenciál východních zemí a nutnost podpory československých 

obchodníků a průmyslníků. Hlavní problém dle mého názoru představovala snaha vytvořit 

tuto síť pomocí honorárních úřadů nikoliv však efektivních, a to především z úsporných 

důvodů. Jak jsem dokázala na honorárním zastupitelském úřadu v Bagdádu, nebylo toto 

rozhodnutí správnou volbou a československé diplomacii, ani zlepšení hospodářských styků, 

jak bylo původně zamýšleno, tento přístup domácích úředníků neprospěl. Naprosto opačná 

situace panovala v Teheránu, kde byla československá politika úspěšně aplikována. Důvod, 

proč tomu tak bylo, lze spatřovat v několika ohledech. Jednak zde nedocházelo 

k mocenskému vměšování se britské vlády do politických záležitostí, zároveň také nenastaly 

komplikace v hledání vhodného kandidáta na post zastupitelského úředníka. Komplikace 

přinesla i neschopnost vládnoucích politiků dohodnout se na určitém časovém horizontu 

výstavby těchto úřadů. Jejich nerozhodnost a neochota domluvit se vedla k značné prolongaci 

tohoto záměru. 
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 Nelehkým úkolem byl výběr vhodného kandidáta na post zastupitelského úředníka. 

Celkem dvakrát se o tuto pozici ucházel Giorgio Silvius di Lotti, Ital žijící v Iráku. Ve 

dvacátých letech se oženil s Vlastou Kálalovou, československou lékařkou žijící v Bagdádu. 

Mladá lékařka, podporovaná prezidentem Masarykem usilovala o jeho zvolení a několikrát 

naléhala i na samotného prezidenta. I přes veškerá doporučení a invektivy se jí nepodařilo di 

Lottiho prosadit. Di Lotti z československé zahraniční politiky i přesto nezmizel a ještě 

několikrát se v ní pokusil angažovat i v pozdějších letech. Přesto, že v politické činnosti 

v rámci československé zahraniční politiky nebyl úspěšný, přispěl alespoň svými znalostmi 

místních poměrů a navázal pro Československo zásadní obchodní styky.   

Vlasta Kálalová se neorientovala pouze na politickou činnost. Za finančního přispění 

prezidenta Masaryka založila v Bagdádu první československou nemocnici. Nezůstala však 

pouze u lékařské práce. Věnovala se sběru hmyzu, stěru infekcí, vývoji léčby leishmaniózy a 

v neposlední řadě výuce iráckých žen v oboru ošetřovatelství. Významná byla právě její 

sběratelská činnost. Podařilo se jí nashromáždit, zabalit a zaslat do Československa na 30 000 

kusů hmyzu.   

Během svého pobytu v Bagdádu se seznámila s Iráckým králem Fajsalem I. a navázala 

tak jako první osoba z Československé republiky přátelské styky s vedoucím politikem této 

oblasti. Nedílnou součástí jejího života v Bagdádu byla i spolupráce s místní univerzitou. 

Během svého pobytu na Blízkém východě se spolu s konzulem JUDr. Fricem snažila o 

vytvoření radiologického ústavu v Jeruzalémě. Další nesporně záslužnou činností byly její 

reporty zasílané prezidentu Masarykovi. V nich podávala informace nejen o stavu 

zdravotnictví v Iráku, ale i možnostech hospodářského exportu. Na základě těchto poznatků 

lze říci, že zastávala funkci efektivního zastupitelského úředníka, aniž by k tomu měla 

jakékoliv příkazy či žádosti od vlády. S jistotou mohu konstatovat, že její zásluhy byly 

mnohem větší, než kteréhokoliv vládou uznaného úředníka, v čemž spatřuji její největší 

zásluhu v této oblasti. Vlasta Kálalová tak vytvořila pevnou půdu pro další československo-

irácké vztahy, ať už diplomatické či hospodářské. Získání medaile Jana Evangelisty Purkyně 

a Řádu Tomáše Garrigue Masaryka hodně vypovídá o významu této ženy pro českou 

společnost, především s ohledem na česko-arabské přátelství, jehož významnou 

propagátorkou se stala. 
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