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Motto práce 

„Na čo ti bola všetka tá moc, ktorú si získal? Ako ti chutila? V čom ti pomohla, čo ti vyriešila, 

kam ťa doviedla? Kedysi si býval zdravý, mocný, plný elánu.A šťastný. Zintezívnilo sa tvoje 

šťastie? Priniesla ti moc ďalšie šťastie, alebo nahradila bývalé nejakým iným?“ 

Ako ti chutila všetka tá moc, čo si mal vo svojich rukách, ty mŕtvy?“ 

Ladislav Mňačko, Ako chutí moc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt  

 

Cieľom tejto bakalárskej práce je zmapovať a podľa archívnych materiálov preskúmať 

každodenný život a kultúrne návyky nových komunistických elít po roku 1948. Na jednej 

strane práca mapuje kultúrne vyžitie predstaviteľov a s tým súvisiace sociálne kontakty, 

umelecké preferencie a úlohu spoločenskej reprezentácie, ktorá súvisí s verejným 

vystupovaním. Na druhej strane sa práca zameriava na každodenný život, zhodnocuje ich 

nové sociálne ukotvenie v spoločnosti a s tým súvisiace meniace sa životné podmienky 

jednotlivých členov v domácnosti a v súkromnom živote. Práca skúma a hodnotí zmeny v 

sociálnom rebríčku a s tým súvisiace zmeny sebavedomia nových spoločenských elít, prejavy 

týchto zmien a možné realizácie vedomia o vlastnej vzrastajúcej hodnote a sebadôvere. 
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 Komunistické elity, kultúrne preferencie, spoločenská reprezentácia, každodennosť, 

domácnosť, sebavedomie nových elít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 The aim of this Bachelor thesis is to map and analyze everyday life and cultural habits 

of the new communist elites after 1948. On one hand, the thesis is trying to investigate 

cultural preferences and social contacts of the elite and the role of the social representation 

and public behaviour is explored. On the other hand, everyday life, new social standing and 

changing conditions of the individuals in their private life are being examined as well. The 

thesis is trying to evaluate changes in the social hierarchy, transformations of the self-

confidence and self-awareness of the new communist elite. 

 

Key Words 

 Communist elites, cultural preferences, social representation, everyday life, 

domesticity, self-confidence of the new elites. 
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1. ÚVOD  

 

Komunistickým elitám po roku 1948 sa už venovalo mnoho československých 

autorov, ale hlavný dôraz sa kládol na ich mocensko-politické pozície, nástup k moci, 

politické kroky a na dôsledky, ktoré z týchto politických krokov vyplývali. Autorov často 

zaujímali aj hospodárske, kultúrne a spoločenské otázky prameniace z činnosti 

a ideologického presvedčenia daných elít. Pozornosť bola venovaná premene spoločnosti, 

ktorá bola priamo ovplyvnená rozhodnutiami komunistických hodnostárov. Obdobie, ktorému 

by som sa v mojej práci chcela venovať, teda rokom nástupu komunistického režimu, je 

všeobecne v československej historiografii považované za jedno z najzložitejších a zároveň za 

jedno z najtemnejších, pretože rozhodnutiami novej politickej elity trpeli takmer všetci 

obyvatelia Československa, či už hovoríme o perzekúcii a rozširovaním násilnosti 

a neprávosti, alebo či sa na problém pozeráme z hľadiska zhoršujúcej sa životnej úrovne 

obyvateľstva.  

Je ale nemnoho historických prác, ktoré by priamo a špecificky skúmali 

každodennosť, každodennú rutinu, súkromný ráz života daných mocnárov, aspekty rodinných 

a priateľských vzťahov, bývanie, obliekanie, výbavu domácnosti a podobné stránky života. 

K danej tematike ma priviedla kniha Karla Bartoška Český vězeň
1
, kde sa nachádza 

rozhovor s manželkou popraveného generálneho tajomníka Josefou Slánskou a potom jej 

samotná útla výpoveď Zpráva o mém muži
2
. V danom rozhovore Slánská vypovedá 

a negatívne hodnotí niektoré maniere, ktoré jej komunistickí spolubojovníci nadobudli 

v období, keď sa dostali k moci. Na danej problematike ma zaujalo, že ona samotná patrila 

medzi komunistické elity a významným podielom sa teda podieľala a zúčastňovala života 

spojeného s vysokým postavením komunistických hodnostárov. Je ale príznačné uvedomiť si, 

od koho tieto slová a výpovede pochádzajú. Josefa Slánská náhle a nečakane stratila svoju 

pozíciu vysoko postavenej manželky a tým aj všetky výhody a privilégiá, ktoré z daného 

postavenia vyplývali. Výpovede a rozhovor sa uskutočnili až v dobe, kedy tvrdo zaplatila za 

svoju relatívne krátku spoluúčasť na piedestáli moci. „Keď revolúcia začala požierať svoje 

                                                           
1
BARTOŠEK, Karel. Český vězeň. 1. vyd Praha: Paseka, 2001. ISBN 80-7185-363-1. 

2
 SLÁNSKÁ, Josefa. Zpráva o mém muži.1. vyd. Praha: Nakladatelstí Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0165-7. 
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vlastné deti“ a „ze spolutvůrce [sa stal] obětí represe”
3
, Slánskej život sa obrátil na ruby. Ešte 

príznačnejšie je, že podľa svedectva ženy vtedajšieho ministra zahraničného obchodu Gregora 

zaznamenaného v Kaplanovej knihe Kronika komunistického režimu, Doba tání 1953-1956, 

sa Slánská v čase plnej moci manžela takto kriticky nevyjadrovala a prepychový život novej  

„buržoazie“
4
, ako sa o svojich spolukolegoch neskôr vyjadrovala, si sama pravdepodobne 

užívala.
5
 

Tento rozpor ma priviedol k tomu, že som sa začala zaujímať o skutočný každodenný 

život raných komunistických elít a vytýčila som si za cieľ zistiť, ako sa títo ľudia správali vo 

svojom bežnom živote, ako vystupovali v bežnom styku s ľuďmi okolo seba a hlavne ma 

zaujímalo, či podobný rozpor nastal aj u ďalších jedincoch, ktorí zrazu nadobudli vysoké 

postavenie a neobyčajne štedrý prístup ku „korytu“(ako sa ľudovo označuje zdroj privilégií, 

materiálnych výhod a vysokého spoločenského postavenia). Komunistické elity predsa 

v rámci svojej ideológie hlásali rovnosť príležitostí, rovné postavenie a sociálnu 

spravodlivosť. „Sociální spravedlnost byla v projektu socialismu od poloviny 19. století 

chápana jako rovnost především v materiálních statcích, v odstranění vykořisťování, 

v nahrazení sociálních nejistot sociálními jistotami“
6
 Práve konceptu rovnosti v materiálnych 

statkoch by som sa chcela venovať vo svojej práci a zistiť, či sa komunistické elity 

ideologicky úplne odklonili od všade uznávananej doktríny o rovnosti a odstráneniu 

spoločenských rozdielov, alebo či danú ideológiu aspoň v niektorých aspektoch rešpektovali 

a snažili sa ju spĺňať.  

Počas hľadania vhodných zdrojov na napísanie mojej práce som narazila na problém 

nedostatku archívnych materiálov, ktoré by sa problematikou zaoberali. Útržky každodennosti 

sa mi podarili nájsť v Národním archívu v Praze, väčšie šťastie som mala v Archíve 

Kanceláře prezidenta republiky, ktorý sa nachádza na Pražskom hrade. Niektoré výpovede, 

ako napríklad výpovede osobnej sekretárky prezidenta Klementa Gottwalda Mileny 

                                                           
3
 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa: Klement Gottwald a Rudolf Slánský. 1. vyd. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2009. s. 375 . ISBN 978-80-87029-53-4.   
4
 BARTOŠEK 142. 

5
 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa, Doba tán 1953-1956. 1. Vyd. Brno: Barrister & 

Principal, 2005. s. 128. ISBN 80-86598-98-5. 

Kaplan spomína svedectvo ženy vtedajšieho ministra A. Gregora, ktorá hovorí, že „spor o druhou 

[mocenskou ] pozici probíhal i mezi manželkami. (…) na čajových dýcháncích, které pořádala Slánského žena, 

se někdy diskutovalo o tom, kdo je druhou ženou ve státě. Hostitelka dosti důrazně prosazovala uznání svého 

práva na tuto pozici. Přítomné osoby jí přízvukovali. Zápotocká se takových setkání neúčastnila.“  

Takéto správanie medzi ďalšími príslušníčkami komunistickej elity zďaleka nevypovedá o známej súdružskej 

súdržnosti a rovnosti medzi komunistami. Práve to samotné nárokovanie si pozície druhej dámy v štáte 

pripomína tie zavrhnuté „buržoázne“ maniere, ktorými by mali pravé komunistky pohŕdať 
6
 BROKL, Lubomír. Problémy přechodu k pluralitní demokracii, Sociologický časopis r. 26, 4/1990, s. 250-251. 
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Köhlerovej sa nachádzajú ve Státním ústředním archivu, ale pretože boli prehľadne 

publikované v prácach Karla Kaplana, ktorý sa ich výskumom značnú dobu zaoberal, do 

bibliografického záznamu udávam údaje z jeho prác. 

 Z daného faktu vyplýva, že moja práca sa bude venovať hlavne osobám prvých dvoch 

prezidentov a osobám, ktoré sa nachádzali v ich bezprostrednej blízkosti a to ich rodine 

a blížnym. Najviac informácií som našla k rodine Klementa Gottwalda, ktorá bola pre mňa 

predmetom obrovského záujmu, keďže vyššie spomínaný rozpor som u nich objavila vo 

viacerých aspektoch ich života, hlavne na seba identifikácii a seba definícii postavenia prvej 

dámy, manželky prezidenta Klementa Gottwalda. 

Veľmi cenným prínosom informácií sa ukázali byť práce Karla Kaplana, ktorý 

útržkovite spomína niektoré aspekty môjho bádateľského záujmu a hlavne zo začiatku 

bádania slúžil ako prehľadný sprievodca problematikou skúmaného obdobia a zdrojom 

všeobecného prehľadu československých komunistických dejín. Práce Karla Kosatíka, Jiřího 

Pernesa a Vladimíra Kadleca,  hoci niektoré možno viac vedecko-náučného charakteru, boli 

takisto veľkým prínosom a zdrojom mnohých zaujímavých uhlov pohľadu na moju 

problematiku. Zároveň by som chcela spomenúť ešte výpovede Dr. Ladislava Nováka, ktorý 

bol kancelárom troch prezidentov a vyššie spomínanú výpoveď Josefy Slánskej Zpráva 

o mém muži. 

Na nasledujúcich stránkach sa teda budem primárne zaoberať každodenným životom 

komunistických elít, ich kultúrnymi preferenciami, vybranými aspektmi bežného života ako je 

napríklad bývanie, rodinné a medziľudské vzťahy a voľno-časové aktivity. Zaujímať ma bude 

aj interakcia vysoko postavených hodnostárov so svojím okolím. Budem sa snažiť zhodnotiť 

ich nové sociálne postavenie v spoločnosti  a z toho vyplývajúce nové životné podmienky 

a situácie, v ktorých jednotliví jedinci majú možnosť na seba vzájomne pôsovit a prejavovať 

svoje novo nadobudnuté identity. Z tejto zmeny spoločenského postavenia mi vyplynula aj 

zmena sebavedomia nových mocipánov a možné realizácie vedomia o vlastnej na váhe 

naberajúcej hodnote a sebadôvere. Ako vypráva hlavný protagonista knihy Ladislava Mňačka 

Ako chutí moc, zrazu nadobudnuté materiálne výhody a privilégiá, o ktorých sa ľuďom 

dovtedy ani nesnívalo, majú moc človeka ovládnuť a zmeniť. Do akej miery ovládli a zmenili 

hlavných protagonistov tejto práce, sa budem snažiť vykresliť na nasledujúcich stránkach. 

Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá kapitola sa venuje definícii pojmu elita 

a snaží sa ho zaradiť do kontextu mojej práce. Zvyšné tri časti sú venované trom zástupcom 
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novej spoločenskej elity. Zástupcovia sú vybraní z oboch pohlaví a zastupujú ľudí, ktorí sa na 

vytváraní nových politicko-spoločenských podmienkach mocensky priamo podieľali 

(Klement Gottwald, Antonín Zápotocký) a na zástupkyňu novej elity, ktorá síce žiadnu 

politickú moc v ruke nedržala, ale z postavenia družky a manželky mala právo vysĺňať sa na 

piedestáli moci po boku svojho manželov (Marta Gottwaldová).  

Týchto troch príslušníkov komunistickej „smotánky“ som si nevybrala náhodne 

a dokonca ani stopercentne systematicky, hoci túto počiatočnú nesystematickosť som sa 

snažila vykompenzovať rovnomerným zastúpením jednotlivých tematických okruhov, ktoré 

by do každodennosti a kultúrnych preferencií mohli patriť. Moji traja hlavní protagonisti našli 

miesto v tejto práci, pretože práve k nim štyrom som našla vhodné materiálne a hlavne 

sekundárne pramene, ktoré aspoň do značnej miery reflektovali mnou skúmanú prolematiku. 

Z tohto logického dôvodu som sa dopracovala k zisteniu, že všetci štyria skúmaní jedinci 

majú spoločnú inštitúciu prezidentského úradu. Pretože len dôležitosť tak významnej 

inštitúcie ako kancelária prezidenta republika dokáže pod seba zastrešiť aj rôzne materiály 

a informácie, ktoré sa priamo nemusia dotýkať všeobecných politickými, hospodárskymi, 

spoločenskými či kultúrnymi témat. 

 

V kapitole Elity venujem istú pozornosť aj Josefe Slánskej, ktorá až po násilnú 

likvidáciu jej manžela takisto zastávala postavenie spoločenského výkvetu a to z dôvodu, že 

jej manžel Rudolf Slánský bol až do svojho zatknutia druhým najmocnejším a najvplyvnejším 

mužom v štáte a v strane. Slánská je nielen príkladom príslušníka mocenskej elity, ktorá mala 

možnosť istú dobu čerpať materiálne a nemateriálne výhody poskytované stranou, ale zároveň 

je aj predstaviteľkou opačného protipólu všemocnosti režimu. Slánská sa po zatknutí manžela 

ocitla na pokraji spoločnosti a teda na opačnom póle spoločenského spektra. Dôležitým ale 

zostáva fakt, že po následnom vyhostení zo skupiny spoločenského, politického a vynikajúco 

materiálne zabezpečeného okruhu elity sa odhodlala spísať istý druh svojich pamätí, ktoré 

reflektujú aj niektoré faktory života a interakcie príslušníkov tejto skupiny, ktoré by možno 

nikdy nepublikovala, ak by ostala pevne ukotvená na najvyššom rebríčku moci. 
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2. ELITY  

 

Pretože sa v tejto práci bude častokrát operovať pojmom spoločenská, komunistická, 

či politická elita, považujem za dôležité pojem elita zadefinovať a vysvetliť, ako tento 

sociologický termín chápem vo svojej práci. 

Podľa Slovníka slovenského jazyka, definícia hovorí, že elita -y ž. - sú „najlepší, 

vybratí jednotlivci, skupiny, výkvet“.
7
 Podľa sociologických interpretácií sa dá táto definícia 

chápať dvomi spôsobmi. Spoločenská elita v jednom zmysle chápania je skupina ľudí, ktorá 

sa svojimi intelektuálnymi vlastnosťami, etickými kvalitami a vyspelosťou ducha považuje za 

skutočný výkvet spoločnosti a pojem má vyslovene pozitívne konotácie. Takáto elita sa 

významným spôsobom podieľa na pozitívnom budovaní a zveľadovaní spoločnosti, ľudského 

postavenia a údelu v dejinách a sú kladnými hýbateľmi pokroku v spoločnosti. Sú zdrojom 

inšpirácie, lídrami v spoločnosti a ľudia k nim majú vzhliadať s ašpiráciou dosiahnuť podobné 

duchovné a intelektuálne kvality. 

Na druhej strane sa dá pojem zadefinovať aj iným spôsobom, a táto druhá definícia 

nevyžaduje žiadnu etickú výnimočnosť ani duchovné kvality príslušníkov daných 

spoločenských elít. Táto elita sa na vrchol spoločenského rebríčka dostala hlavne vďaka 

akumulácii politických, materiálnych a mocenských výhod a svoje postavenie si nadobudla 

vďaka príslušnosti k spoločenskej vrstve, ktorá stojí na vrchole mocenskej hierarchii. Táto 

interpretácia má zaslúžene výrazne negatívne konotácie a všeobecná mienka v súčasnej 

historiografii vypovedá o tom, že komunistická elita, ktorej sa moja práca venuje, patrí do 

tejto druhej definičnej interpretácii. 

Ak by sme zhodnotili len základné pojmy definície, že elita ako výkvet spoločnosti 

ašpiruje na vrchol hierarchie hlavne vďaka svojím intelektuálnym, duchovným a etickým 

kvalitám, práce spomínaných autorov ako napríklad Karla Kaplana a Jiřího Pernesa jasne 

zdôrazňujú pravý opak povahy komunistických elít. Práce Karla Kaplana sa zaoberajú 

z obrovskej časti represáliami, neprávosťami, ubližovaniu, porušovaniu základných ľudských 

                                                           
7
 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Elektronická verzia Slovníka súčasného slovenského jazyka A - G, H - L, 

[online] 12.12.2014.18.45. Dostupný 

z:http://slovniky.juls.savba.sk/?w=elita&s=exact&c=Oae9&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8# 

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=elita&s=exact&c=Oae9&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8
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práv.
8
 Totálna devastácia súdneho systému, akákoľvek dôvera v štát ako právnu inštitúciu 

a masová nezákonnosť je leitmotívom všetkých jeho historických prác. 

Ani intelektuálne kvality mnou skúmaných príslušníkov komunistickej elity nespĺňajú 

podmienky definície. Ani jeden z mnou vybraných komunistických predstaviteľov nemá 

dokončené vysokoškolské vzdelanie. 

 

Klement Gottwalda pochádzal z chudobnej rodiny poľnohospodárskej robotníčky 

nemanželského pôvodu a vo Viedni sa vyučil za stolára. Jeho životopisci síce zdôrazňujú jeho 

pozíciu „učeníka-mučeníka“, kde bol národnostne utlačovaný v nemeckej škole a spolužiaci 

sa mu vysmievali za jeho nedobrú nemčinu a takisto sa vyzdvihuje legenda o Gottwaldovi-

samoukovi, ktorý „sedel nad knihami denně do dvanácti nebo i do dvou hodin a učil se“
9
, 

o žiadnych vysoko intelektuálnych znalostiach sa pravdepodobne hovoriť nedá. Je síce 

pozoruhodné, že sa svojpomocne zvládol do istej miery naučiť napríklad „rusky, nemecky 

a anglicky a francúzsky“
10

, žiadny intelektuál to ale určite nebol a nenadarmo ho volali prvý 

robotnícky prezident.  

Znalosti ruštiny mal možnosť vylepšiť a vypilovať na svojich cestách do Moskvy 

v tridsiatych rokoch a neskôr počas dlhodobého pobytu v exile v Moskve, kde strávil až 

sedem rokov života Hoci sa mi nepodarilo nájsť konkrétny záznam vypovedajúci o 

znalostiach jeho ruštiny, je nepochybné, že za takú dlhú dobu určite ovládal ruský jazyk 

veľmi dobre a s dorozumením minimálne v bežnej konverzácii nemal problém. Mladšia 

generácia ako napríklad Alexej Čepička, ktorý prežil vojnové roky v koncentračnom tábore 

a nedostalo sa mu privilegovanej možnosti stráviť vojnu v relatívnom bezpečí hotela Lux, 

mohli mať s jazykom väčší problém.  

Antonín Zápotocký sa vyučil za kamenára a síce sa celý život snažil zdôrazňovať 

svoje umelecké ambície a samozvane sa nominoval za významného československého 

spisovateľa dôverne nasledujúceho zásady socialistického realizmu, pravdou ostáva, že jeho 

literárne kvality nevypovedajú o žiadnom obrovskom intelektuálnom potenciáli 

a nedozerných kvalitách jeho umu. Tak ako ostatní aparátnici, aj Zápotocký mal 

                                                           
8
 KAPLAN, Karel. StB o sobě, Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. 1. Vyd. Praha: Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2002. s. 10-19. ISBN 80-902885-8-8. 
9
 KAPLAN, Karel, KOSATÍK, Pavel. Gottwaldovi muži. 1. Vyd. Praha: Paseka, 2004. s. 13. ISBN 80-7185-616- 

10
 KOSATÍK, Pavel. Devět žen z Hradu. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Mladá Fronta, 1999. s. 159. ISBN 

8020407766. 
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namemorované základné zásady a floskuly marxisticko-leninskej ideológie, ktoré potom 

bezkoncepčne a nekonštruktívne opakoval na zasadaniach a schôdzach celý svoj život. 

O reálnom nepochopení a prázdnosti vyslovených schematických poučiek svedčí fakt, že ich 

používal v protikladných výpovedných tvrdeniach a to tak, ako sa mu práve v konkrétnej 

situácii hodilo.
11

 

Marta Gottwaldová bola dieťa nemanželského pôvodu chudobnej vdovy a jej 

intelektuálne vzdelanie takisto neodpovedá interpretácii prvej definície príslušníka 

spoločenskej elity. Vo svojom mladom živote sa síce pokúsila vyučiť sa čašníčku, ale toto 

smerovanie zanechala a rozhodla sa stať slúžkou. Jej príslušnosť do skupiny komunistickej 

elity sa odvíja od faktu, že bola družkou a väčšinu života manželkou prvého komunistického 

prezidenta Klementa Gottwalda a vďaka nemu mala právo užívať si privilégiá a výhody prvej 

dámy v Československu. 

Postavenie Josefy Slánskej ako členky komunistickej elity je veľmi podobné tomu ako 

mala Marta Gottwaldová. Podľa výpovedi Karla Bartoška „neměla jako dítě z pražské 

předměstské kolonky lehké dětství a dospívání“ a väčšinu svojho dospelého života strávila po 

boku ako družka a manželka Rudolfa Slánského, ktorý od roku 1929 patril spolu s ďalšími 

„karlínskymi klukmi“ medzi špičky straníckej hierarchie. Od svojej ranej mladosti zdieľala 

nadšenie pre komunistickú stranu, pretože podľa svojích pamätí už ako šestnásťročná bola 

zatknutá za svoju účasť na komunistickej demonštrácii. Neskôr v tridsiatych rokoch pracovala 

v časopise „Červánky“ a ako sa sama opísala, bola „písařkou, sekretářkou administrátorkou 

a vším ostatním.“
12

 Takáto pozícia sekretárky pravdepodobobne vyžaduje aspoň základné 

vzdelanie a v Moskve dokonca pracovala ako externá spolupracovníčka nakladateľstva 

cudzojazyčnej literatúry, neskôr v moskovskom rozhlase ako pisárka a takisto sa starala 

o vysielanie žien. Okrem toho pracovala ako pisárka pre všetkých českých komunistov 

v Moskve, pretože Kominterna nemala českú pisárku a od roku 1940 sa stala „stálou práci 

v českém vysílání moskevského rozhlasu jako hlasatelka a překladatelka“
13

 

 

Ako z daného textu vyplýva, komunistické elity patrili do interpretácii definície pojmu 

číslo dva a teda sa stali príslušníkmi vysoko postavených hodnostárov nie vďaka svojím 

                                                           
11

 KAPLAN, Karel, KOSATÍK, Pavel. Gottwaldovi muži. 193. 
12

 SLÁNSKÁ 83.  
13

 SLÁNSKÁ 94. 
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výnimočným duchovným, intelektuálnym či etickým kvalitám a vlastnostiam, ale vďaka 

svojej príslušnosti ku skupine ľudí, ktorí sa násilne dostali k moci, devalvovali demokratické 

zásady a tradície vytvorené počas prvej polovici dvadsiateho storočia a svojimi násilnými 

premenami spoločnosti dosiahli svoju výlučnú mocenskú pozíciu v spoločnosti a štáte. Ako 

uvádza Veľký sociologický slovník „Elita se může stát silou a nástrojem progresívních 

opatření a změn, může však také své schopnosti věnovat retardacím nebo konzervaci 

panujících poměrů.“
14

 V našom prípade daní príslušníci elity patria znovu do tej negatívnejšej 

druhej skupiny a ich rozhodnutia a aktivity sa časom odrážali aj na ich každodennom behu 

života, interakcii s ostatnými ľuďmi a vlastnom chápaní dôležitosti svojej pozície 

v spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 MAŘÍKOVÁ, Hana. Velký sociologický slovník. 1.Vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. 252. ISBN 80-7184-310-5. 
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3. KLEMENT GOTTWALD  

 

3.1.  OSOBNOSŤ  KLEMENTA  GOTTWALDA 

 

Klement Gottwald pochádzal z veľmi skromných pomerov, vyrastal iba s matkou ako 

nemanželské dieťa a do svojich deviatich rokov dokonca žil iba s tetou, pretože matka 

odchádzala často pracovať do služby a o syna sa nemohla postarať. Už ako dvanásťročného 

ho poslali do učenia k svojej rodine do Viedne, kde sa mal vyučiť za stolára. Vo viacerých 

jeho životopisoch sa spomína nepríjemná príhoda zo školy, kde sa mu smiali kvôli zlej úrovni 

nemčiny a on sa podľa vlastnej výpovede zapovedal, že do konca roka nemecky už 

neprehovorí: 

Zapsali mě také do školy, ovšem německé. Zkoušel jsem v ní pořádně, protože jsem z 

Čech a ještě jsem ke všemu neuměl německy. Jednou, když jsem byl vyvolán a odpovídal jsem 

svou špatnou němčinou, vysmáli se mi všichni spolužáci a učitel s nimi. To, že se mi smáli 

nejen kluci (s těmi jsem si to mohl vyřídit po škole pěstí), ale I učitel, mne tak rozzlobilo, že 

jsem se zařekl, že do konce roku nepromluvím ve škole na učitele německy. Bylo to sice na 

konci roku vidět na vysvědčení, ale na autoritě u spolužáků a učitele I na sebedůvěře mi to 

určitě přidalo.
15

 

 

Je samozrejme otázne, na koľko si ho nemeckí učitelia vážili za jeho rozhodnutie 

prestať sa aktívne zúčastňovať na hodinách, a do akej miery to bola len Gottwaldova fiktívna 

predstava o svojej neľahkej mladosti. Isté ale je, že na štúdium úplne nezanevrel a nevhodné 

vzdelávacie podmienky sa snažil vykompenzovať vlastným samoštúdium a neustálym čítaním 

kníh. Takisto sa traduje, že bol za svoju záľubu vo sebavzdelávaní prenasledovaný svojím 

majstrom, ktorý „na knihomola vylil z okna vědro vody, jindy, když objevil skrýš, kde 

Klement ukrýval své knihy, celý jeho poklad hodil do kamen.“
16

 

Ako šestnásťročný sa stal členom sociálnodemokratickej mládeže a robotníckej 

telocvičnej jednoty, čo neskôr ospravedlňoval, že to bola jeho cesta ako ujsť nemeckému 

                                                           
15

 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa: Klement Gottwald a Rudolf Slánský. 1. vyd. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2009. s. 12 . ISBN 978-80-87029-53-4.   
16

 Tamtiež 13. 
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nátlaku a tráviť čas v spoločnosti národných súdruhovcov. Po vyučení odišiel naspäť do 

Československa, kde pracoval ako stolár, až ho zastihla prvá svetová vojna, v ktorej bojoval 

ako vojak rakúsko-uhorskej armády. Po vojne pracoval ako stolársky robotník v továrni 

Tusculum v Rusínove, kde sa začal politicky angažovať a v zúčastnil sa tam štrajku. Rok 

1921 bol preňho kľúčový, pretože vznikom KSČ sa stal jej členom a od tejto doby až do smrti 

bol s komunistickou stranou spätý až do konca života. Od tohto roku zanechal svoje 

robotnícke povolanie, za ktoré bol vyučený a všetok svoj čas venoval už len straníckym 

a stranícko pridruženým aktivitám. Jeho politická kariéra postupne ale nezastaviteľne stúpala 

hore a ambicióznemu Gottwaldovi sa neštítili žiadne politické kroky a postupy, ako si zaistiť 

postup až na vrchol. V 1929 sa so svojou klikou nazývanou „karlínští kluci“ dostal do čela 

KSČ a odvtedy jeho dôležitosť v strane len stúpala. Bol členom Komunistickej internacionály 

(1928-1943), cestoval do Moskvy, v rokoch 1934-1936 sa podieľal na prípravách  VII. 

kongresu Kominterny. Bol poslancom Národního shromáždění, aktívne vystupoval za politiku 

svojej strany a hlavne poslušne poslúchal direktívy prichádzajúce z Mosky. 1938 môžeme 

takisto nazvať zlomovým, pretože Gottwald v tomto roku odchádza do exilu do Moskvy, 

odkiaľ sa po vojne vracia už ako výrazná postava československého zahraničného odboja 

a jeho návrat započínajúc Košickým vládnym programom vedie k postupnému nástupu 

komunistickej moci u nás. Gottwald až do smrti bude zastávať vrcholné pozície v štáte 

a v strane a s jeho novonadobnuté postavenie sa bude odrážať a odzrkadľovať v jeho 

každodennom živote, jeho súkromnom živote, interakcii s ľuďmi, ktorých nazýval priateľmi 

a dokonca aj na jeho zdravotnom stave.  

 Na tomto krátkom predstavení Gottwaldovej osobnosti som chcela naznačiť základnú 

problematiku, ktorú skúmam v tejto práci. Gottwald vyrastal vo veľmi skromných pomeroch 

a len vďaka vlastnej húževnatosti, ambicióznosti a schopnosti vykonávať príkazy Moskvy so 

železnou disciplinovanosťou vlastnej každému pravému komunistovi sa dokázal vypracovať 

veľmi vysoko. Síce to boli zahranično-politické faktory a špecifická situácia Československa 

vzniknutá po devastujúcej druhej svetovej vojne, ktoré mu umožnili až na samý vrchol, nie je 

pochýb, že vlastnou pracovitosťou sa vypracoval na míle vzdialene od svojho pôvodného 

spoločenského postavenia. Ako som už spomínala na začiatku práce, komunisti vyhlasovali 

marxisticko-leninskú doktrínu sociálnej spravodlivosti, podľa ktorej sa mali všetci obyvatelia 

komunistickej krajiny postupne dostať na rovnakú životnú úroveň a materiálne výhody 

a vzdelávacie možnosti mali byť umožnené všetkým rovnako. Kult osobnosti vykresľoval 

Gottwalda ako prostého človeka z ľudu, ktorý svojimi postojmi, názormi a každodennými 
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rozhodnutiami dbá a myslí na pracujúce masy, ich potreby a túžby. Nie je však 

prehliadnuteľný fakt, že z nemanželského syna sa stal najvyšší predstaviteľ štátu 

s“ prezidentským platom 3,3 milióna ročne“
17

. Prechod na Hrad teda logicky nemohol 

spôsobiť zmenu len v jeho politickom, ale aj v osobnom živote. Starostlivosť o jeho rodinu 

a o Gottwalda samotného sa výrazne zvýšila, zrazu bol obklopený služobníctvom, bol 

zasypávaný osobnými aj štátnickými darmi, jeho spoločenské postavenie bolo vďaka kultu 

osobnosti neotrasiteľné a všeobecné podmienky života sa radikálne zmenili.  

 Je náročné hodnotiť, koľko ľudí so silnejšími morálnymi a etickými zásadami by 

takýto podobný tlak dokázali vyrovnane znášať. Takto náročná zmena logicky neprinášala len 

materiálne výhody a privilégiá. Mocenské postavenie v komunistickom režime pod taktovkou 

nemilosrdnej Moskvy prinášala svoje riziká a daň za moc bola privysoká. Z podstaty režimu, 

ktorý je založený na represiách a nezákonnostiach jasne vyplýva, že v takom prostredí je len 

málo priestoru pre osobnú harmóniu a usporiadaný denný režim. Podľa Kaplana sa všetci 

v okruhu Gottwalda zhodovali „v názoru o velké změně, která Gottwalda poznamenala během 

jeho pobytu na Hradě.“
18

 Táto zmena mala veľký vplyv aj na vzťahy s ľuďmi, ktorí ho 

obklopovali a spolupracovali s ním dlhé roky a na jeho všeobecnú ľudskú vlastnosť a potrebu 

interakcie so svojím okolím.  

 

 

3.2.  MEDZIĽUDSKÉ  VZŤAHY,  INTERAKCIA  S BLÍZKYMI,  VZŤAHY  

S RODINOU  A PRIATEĽMI  

3.2.1. VZŤAH  S MARTOU  GOTTWALDOVOU  A ŽIVOT  PO  JEJ  BOKU 

 

Marta Gottwaldová bola celoživotná družka a manželka Klementa Gottwalda, a preto 

vzťah s ňou a budovanie ich spoločnej rodiny patrí k dôležitým oblastiam záujmu môjho 

bádania. Obrovským plusom bolo, že Gottwald ako prezident republiky zaujímal veľmi 

dôležité postavenie v spoločnosti a jeho manželka ako prvá dáma bola takisto predmetom 

zvedavosti a záumu. Vďaka tomuto faktu a zo špecifického postavenia vyplývajúceho z ich 

                                                           
17

 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa: Klement Gottwald a Rudolf Slánský. 1. vyd. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2009. s. 120 . ISBN 978-80-87029-53-4.   
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 Tamtiež 120. 
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pozície v spoločnosti sa zachovalo relatívne veľa zaujímavých informácií o ich chovaní, ich 

každodenných návykoch a o transformácii správania, ktorá nastala vďaka zmene ich 

spoločenského postavenia. 

Pavel Kosatík vo svojej knihe Devět žen z Hradu vykresľuje Martu ako „paní 

zvláštnho ražení“
19

 a tento nie práve najpozitívnejší popis svedčí o jej rôznych charakterových 

vlastnostiach.  

S Gottwaldom sa spoznala, keď bola ešte veľmi mladá a to práve v čase, keď bol 

Gottwald vojakom. Martu pravdepodobne stretol na tanečnej zábave, kde sa podľa Kosatíka 

do seba nezamilovali na prvý pohľad, ale rozhodujúcim faktorom bolo, že Marta bola 

„fyzicky přitažlivá“
20

 V nasledujúcich mesiacoch síce udržiavali nejakú formu spoločného 

vzťahu, ale nevzali sa a Gottwald odišiel pracovať do továrne do Rousínova napriek tomu, že 

Marta v roku 1920 porodila jeho dcéru tiež pomenovanú Marta. V roku 1921 odišiel Gottwald  

na Slovensko, kde za ním Marta s dcérou niekoľkokrát pricestovali, ale až v roku 1924, keď 

sa Gottwald vrátil na Moravu, začali spolu bývať a žiť. Je dôležité poznamenať, že Marta 

nebola nikdy vykresľovaná ako zarytá komunistka a odvážna spolubojovníčka a nikdy sa 

neštylizovala do pozície, že by politike rozumela, alebo sa o ňu zaujímala. Kosatík Martu skôr 

vykresľuje ako obyčajnú ženu, ktorá sa nebála prejaviť svoj názor a zastávala normálnu 

pozíciu družky časovo náročne vyťaženého Gottwalda. Bola rázna, energická a výrazná žena, 

ktorá Gottwalda neskôr v jeho vysokej politickej pozícii mohla zľudšťovať a približovať 

ostatným naokolo. Je ale príznačné, že ich mohla spojovať skutočnosť rovnakého pôvodu - 

stigma nemanželského dieťaťa a istý pocit solidarity. Nepochybne vzájomná príťažlivosť 

v tom zohrala takisto svoju rolu.  

V roku 1926 sa presťahovali do Prahy do „levného bytu U Průhonu 1242, Praha 

7,“
21

mimochodom stále ako nezobratý pár. Táto skutočnosť sa často vysvetľuje faktom, že 

komunisti v dvadsiatych a tridsiatych rokoch si nepotrpeli na oficialitu vzájomného 

manželského zväzku a svoje moderné názory prichádzajúce z komunistického Ruska 

uplatňovali aj vo vzájomnom nažívaní si bez zbytočných formalít. Až v roku 1927 „si na 

magistrátnej úradovni hlavného mesta Prahy podali žiadosť o zväzok manželský“
22

 a to 
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„s prominutím ohlášok“
23

 Gottwald pracoval ako redaktor, kde dostával plat 1500 korún, 

a preto nebol vystavený kontrolou verejnosti ako iní funkcionári, ktorí bežne prichádzali do 

styku s konzervatívnymi robotníkmi. V tejto spoločenskej vrstve by nemanželské zväzky 

neboli trpené a ľudia by sa na ne pozerali s nevôľou. 

 Vzali sa v roku 1928, ale ich Marta bola Gottwaldom oficiálne uznaná za dcéru až 

v roku 1936. Nikde som nenašla zmienku o tom, že by sa k dcére Marte predtým nejakým 

spôsobom nepriznával, alebo že by ju neprehlasoval za svoju vlastnú. Pravda bude asi bližšie 

k predpokladu, že takéto záležitosti, ktoré súdruhovia mohli v tom čase považovať za 

zbytočné prežitky buržoázie, jednoducho nehrali dôležitú rolu na priečke Gottwaldových 

priorít. Dcéru mal, ženu taktiež a sformalizoval to až v momente, keď sa na to objavili 

praktické dôvody. 

Gottwald trávil veľa času mimo domov, zaujímal sa hlavne o svoje stranícke 

a redaktorské aktivity a ako každý časovo vyťažený aparátnik trávil s rodinou len nemnohé 

víkendy. Ďalším negatívnym faktorom jeho politickej dráhy boli časté zatykače a predvolania 

a aj z tohto dôvodu netrávil veľa času doma, aby ho tam jednoducho nezastihli.
24

 Až 

v období, kedy sa stal poslancom a získal imunitu, sa Gottwaldovská domácnosť stala 

pokojnejšou a menej stresujúcejšou. Vzhľadom ale na povahu Marty si vieme predstaviť, že 

prípadné policajné prehliadky riešila Marta s „pavlačovou rázností“
25

a jej energická povaha 

vyhovovala Gottwaldovmu náročnému štýlu života. Na takú družku sa dokázal spoľahnúť, že 

aj náročné situácie zvládne a psychicky ich vydrží.  

Prelom v živote Marty nastal asi v okamihu, keď sa z Gottwalda stal poslanec 

s imunitou a dizrupčné policajné prehliadky prestali. Ešte väčšiu zmenu si musela Marta 

uvedomiť, keď odletela v polovici tridsiatych rokov za Gottwaldom do Moskvy a začala si 

užívať prvé privilégiá plynúce z postavenia manželky významného komunistického 

funkcionára. Gottwald bol v tom čase členom Komunistickej internacionály a na jej VII. 

kongrese sa dokonca stal „tajemníkem exekutivy Kominterny“
26

Dovtedy žila ako manželka 

a matka prenasledovaného člena komunistickej strany, potom neskôr pravdepodobne stúpla 

jej vážnosť a postavenie v spoločnosti ako manželky poslanca, ale skutočné výhody jej 

postavenia začala pociťovať až v Moskve.  
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V Moskve medzi vysokými a stredne vysokými aparátnikmi už vznikal systém, ktorý 

Sheila Fitzpatricková opísala vo svojej knihe Everyday Stalinism v kapitole Privilege. Je 

pravda, že situácie v Sovietskom zväze v tridsiatych rokoch bola horšia ako v Československu 

a zásobovanie kvôli nedostatku takmer všetkého potrebného tovaru, potravín a surovín bolo 

katastrofálne. Politickí funkcionári s rodinami ale mali zvláštny prístup do štátnych zásob 

a pre ich potreby boli vyčlenené samostatné obchody ponúkajúce všetok nedostatkový tovar. 

Stačilo patriť do správnej skupiny funkcionárov a prístup k inak nezohnateľnému tovaru sa 

zázračne naskytol. 
27

 

„Špeciálne obchody pre komunistické elity sa v tom čase nazývali akronymom GORT. 

Prístup do nich mali aparátnici, ktorí pracovali pre ústednú vládu, v strane, v industriálnom 

sektore, v odboroch, v centrálnom plánovaní“
28

 Je nepochybné, že tak vysoko postavený člen 

Kominterny ako tajomník exekutívy Gottwald a jeho manželka určite na vlastnej koži pocítili 

výhody privilegovanej vrstvy spoločnosti a ako zahraniční funkcionári Komiterny si určite 

užili podobný typ obchodu, ktorý ponúkal všelijaký bežne nedostupný tovar. 

Ani návrat do Prahy v roku 1935 nemohol byť pre Gottwaldovcov nepríjemným 

zážitkom. Vďaka všeobecnej prezidentskej amnestii sa mohol Gottwald spokojne vrátiť do 

Prahy a nový domov našli spoločne v hoteli Flora. Nájomné ale tentoraz už platila strana 

z vlastného vrecka.
29

Privilégiá prameniace z postavenia manžela sa museli zdať obom ako 

právom zaslúžené výhody a po rokoch strávených v pavlačových lacných bytoch a skrývaním 

sa v polo-ilegalite ako zadosťučinenie a dôkaz o správnosti komunistickej cesty. Pre oboch 

nemanželských potomkoch, ktorí začínali z pozície manuálne pracujúcich robotníkov sa táto 
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zmena musela javiť ako žiarivé svedectvo o vlastnej výnimočnosti a korektnosti nimi 

vybraného politického smeru.  

Idylu domácej situácie ale narušila vojna a obaja boli nútení odísť do exilu do 

Moskvy. Ani tu sa ale situácia nejavila až tak nepriaznivo ako pre iných, vojnou zmietaných 

súdruhov.  

Zahraniční komunisti boli ubytovaní v relatívnom luxuse v hoteli Lux a väčšina 

komunistického exilu strávila vojnu v relatívnom pokoji v redakcii Československého 

rozhlasu. Emigranti sa delili podľa kategórií a podľa činností na výkonný aparát Kominterny 

(kam patril Gottwald), rozhlas (napríklad Slánský, Slánská), Štátne nakladateľstvo 

dvojjazyčnej literatúry Profinterna, Medzinárodná červená pomoc, veľvyslanectvo ČSR 

v Moskve. Dokopy to tvorilo 150 ľudí. 
30

  

Hoci jeho mocenské postavenie ovplyvnené zahranično-politickou situáciou zo 

začiatku nevyzeralo pre Gottwalda samotného až tak ružovo, v porovnaní s inými obyvateľmi 

Československa, o ktorých tak vehementne celoživotne vyjadroval záujem, sa mal veľmi 

dobre. Dokonca aj v porovnaní s niektorými inými československými komunistickými 

funkcionármi sa mali Gottwaldovci v Moskve nadpriemerne. Menej významní totiž boli 

ubytovaní desiatky kilometrov od Moskvy a v prípade potreby museli zložito dochádzať.
31

 

Gottwaldovcom bola navyše pridelený domček v Kuncevu, ktoré bolo letoviskom 

Kominterny. Takéto privilégium muselo byť nekonečnekrát ocenené ako príjemné útočisko 

od preplneného a intrigami prepleteného Luxu. Intimita a súkromie kuncevskej dače musela 

neraz prísť vhod pre vyťažený pár a to hlavne počas prvej polovici pobytu v Moskve, kedy 

Gottwald nepatril medzi Stalinových obľúbencov. Hoci Kopecký ho vo svojej útlej publikácii 

vykresľuje ako človeka, ktorý chcel byť súčasťou hrdinných udalostí a ako človeka, ktorého 

súdruhovia nasledovali „na východ, jsouce vedeni přesvědčením o mohutné síle Sovětského 

svazu a vedeni vírou, že Sovětský svaz svou válečnou mocí bude rozhodovat vítězství ve 

válce proti hitlerovskému Německu“
32

, faktom zostáva, že realita bola spočiatku odlišná. Ona 

historicky uznávaná „fáz[e] politické působnosti Gottwaldovy, ve které rostl soudruh 

Gottwald v uznaného vůdce našeho národního zápasu za svobodu, ve vůdčí osobnost národa 
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a státu“
33

 nastala až v roku 1941, kedy nacistické Nemecko napriek Stalinovmu absolútnemu 

nepochopeniu napadlo Sovietsky zväz a platnosť Motovho-Ribbentrovho paktu pošla tatam.  

Ďalším prejavom vysokého postavenia Gotwaldocov bol fakt, že aj dcére Marte bola 

v Luxe pridelená samostatná miestnosť v hoteli Lux a nemusela zdieľať obydlie s rodičmi.  

Návrat do Prahy musel pre život Gottwaldovcov znamenať zatiaľ najväčšiu zmenu 

v ich doterajšom živote. Vracali sa ako predstavitelia zahraničného exilu víťaznej 

protinacistickej sily, vďaka Gottwaldovému šikovnému manévrovaniu v rámci Košického 

vládneho programu a celkovej proľavicovej nálady v spoločnosti sa ako čelní predstavitelia 

komunistickej strany prirodzene dostávali na vrchol mocenskej hierarchie. Pri návrate boli 

ubytovaní v hoteli Alcron a neskôr sa presťahovali do vily u Prašného mostu.
34

 Čo asi táto 

zmena musela predstavovať pre dvoch bývalých predstaviteľov chudobnej vrstvy 

obyvateľstva. Zo stolára a slúžky obyvatelia vily. 

Už všetky spomínané transformácie museli zanechať na ich charaktere, svetonázore, 

pohľade na realitu, ale aj na vlastnú identifikáciu a sebadôveru značný vplyv. Ale tá najväčšia 

a najvýraznejšia zmena musela prísť v dôsledku udelenia poslednej Gottwaldovej funkcie, 

a to hlava štátu. Gottwaldovská rodina sa zrazu zmenila na prvú v republike a zvolením 

Gottwalda do funkcie prezidenta sa svet obrátil naruby. Gottwaldovci mali zrazu početné 

služobníctvo, výbava Hradu a neskoršie zrekonštruovaných Lán nespočetnekrát predčili 

možnosti ich reálneho využitia všetkého príslušenstva. Marta sa rada nechala obdarúvať 

darmi od rôznych delegácií a jej celkové správanie k okolitému svetu sa výrazne zmenilo. 

Transformáciou charakteru Marty, ktorá sa zrazu ocitla v role prvej dámy a jej spôsob, s akým 

sa s danou situáciou vysporiadala, bude predmetom samostatnej kapitoly.  

Ale aj na Gottwaldovi samotnom to zanechalo svoje stopy a jeho stúpajúcej izolácii od 

okolitého sveta, alkoholizmu a pocitu paranoje sa budem takisto venovať v ďalších častiach 

práce. 

Navonok boli Gottwaldovci reprezentovaní ako šťastná rodina, ktorá stojí pevne na 

svojich proletárskych základoch. Marta bola v médiách prezentovaná ako Gottwaldov verný 

spoločník a opora. Jej rola proletárskej matky a gazdinej sa vyzdvihovala 

v propagandistických článkoch a snažila sa vyvolať dojem perfektne fungujúcej rodiny.  
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Nech už to so vzťahom Marty a Gottwalda bolo akokoľvek, je pravdou, že jej 

spoločnosť veľmi rád využíval v situáciách, kedy sa chcel vyhnúť politickým debatám 

s významnými komunistickými hodnostármi. Martu ako štít použil aj v spoločnosti Stalina, 

kedy sa chcel vyhnúť súkromnému rozhovoru a jej prítomnosť takisto využil v spoločnosti 

Kruščova. Dané svedectvo poskytla Gottwaldova sekretárka Ludmila Köhlerová v roku 1956, 

kedy spomínala na Gottwaldovo oficiálne stretnutie so Stalinom na Kryme v septembri 1948: 

S. Gottwalda doprovázela Marta, já, Geminder, a Hofman. Na tomto zájezdě byla 

strašně napjatá nálada. Bydleli jsme v paláci Voronceva, Stalin byl blízko – směrem k Jaltě, 

nevzpomínám si na jméno. S. Gottwald byl u něho asi třikrát, vždycky ho doprovázela Marta 

Přicházeli velmi pozdě domů a pak jsme koncipovali telegramy do Prahy. Šlo tehdy o pomoc 

dodávkami obilí. Podle vypravování Marty – vypravovala před s Gottwaldem – jsem měla 

dojem, že Marta vedla slovo. To jsem pozorovala častěji, že se s. Gottwald „kryl“ Martou, 

když nechtěl s někým mluvit, vždy mu pomáhala Marta. (...) Z Krymu jsme odjížděli se 

s Chruščovem v jeho salonním voze do Kyjeva. Od s. Gottwalda vím, že se s. Chruščov snažil 

s ním mluvit o Stalinovi, ale s. Gottwald se vyhýbal, obklopoval se stále námi všemi, aby 

nezůstal s Chruščovem sám. (...) Mám dojem, že s. Gottwald se vyhýbal jakékoliv důvěrné 

politické rozmluvě. Měl neustále Martu vedle sebe.
35

 

Ďalšie svedecvo Gottwaldovej osobnej sekretárky Köhlerovej vypovedá o tom, že 

Gottwald sa v skutočnosti veľmi rád obklopoval spoločnosťou Marty a a jej vlastnými 

slovami potvrdzovala „i jeho těsnou vazbu na manželku Martu“
36

 Vzťah s manželkou 

pravdepodobne nebol idylický, ale určite bol lepší ako s mnohými inými spolupracovníkmi 

a hodnostármi, ktorých neváhal obetovať a hodiť cez palubu. Keď „revolúcia zažala požierať 

svojich vlastných ľudí“, zdá sa, že Gottwald sa začal izolovať od vonkajšieho okolia a upnul 

sa k rodine. Marta mohla preňho predstavovať protipól toho beztrestného besnenia, čo práve 

komunisti rozpútali vonku za stenami Hradu. Netrvalo dlho a besnenie bolo prenesené aj 

dovnútra hradných stien, kedy ani ľudia ako šéf prezidentovej ochranky Leopold Hofman 

a Gottwaldov osobný lekár Vladimír Haškovec neušli represiám a väzeniu.
37

 V takej situácii 

je veľmi logické, že Gottwald vyhľadával spoločnosť vlastnej ženy, pretože ona jediná mohla 

poskytovať pocit bezpečia a normálnosti. 
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3.2.2.   GOTTWALDOV  VZŤAH  S  ĎALŠÍMI  RODINNÝMI  

PRÍSLUŠNÍKMI  

3.2.2.1 VZŤAH S DCÉROU A VNUČKOU  

 Gottwald bol na rôznych spoločných fotografiách zobrazovaný ako rodinný typ a tieto 

fotogragie mali navodzovať dojem, že Klement Gottwald je „nejen laskavým otcem 

a dědečkem ve své rodině, nýbrž i neméně laskavým, moudrým otcem veškeré naší 

mládeže.“
38

 

 Ostáva otázne, akým otcom Gottwald svojej dcére Marte bol. Spomínanému faktu, že 

oficiálne si ju osvojil až v roku 1936 by sme teoreticky nemuseli pripisovať až takú dôležitosť 

a to z dôvodu, že podobné formality nemusel považovať za prioritné. Nie sú zachované 

dôkazy, že by dcéru Martu zapieral alebo spochybňoval svoje otcovstvo, jednoducho nemusel 

považovať inštitúciu manželstva za významnú a svoju rolu v tom mohla zohrávať aj móda zo 

Sovietskeho zväzu, kedy boli tradičné konvencie ako svadba a tradičná rodina považované za 

buržoázne prebytky a zbytočnosti.  

 Celkom jasnejšiu predstavu máme ale o jeho vzťahu k vnučke prezývanej Batuli. 

Mnohí jeho súčasníci spomínajú Gottwaldov ukážkový a úprimný vzťah k najmladšej 

príslušníčke rodiny Gottwaldovcov a túto skutočnosť reflektujú aj mnohé fotografie. 

Samozrejme, mohli by sme namietať, že dané fotografie pochádzajú z dielne 

propagandistického oddelenia, ale aj svedectvá Mileny Köhlerovej, ktorá pracovala na Hrade 

ako jeho osobná sekretárka, vypovedajú o tejto skutočnosti: 

 Všichni se shodovali v Gottvaldově lásce k vnoučatům, na několika fotografiích byl 

rozesmáty s Batulou v náručí. (...) Gottwald byl především myslitel, který všechny problémy 

bral mimořádně vážňe a o jiné věci než věci politiky a velké státní záležitosti neměl zájem, 

kromě potěšení s vnučkami, a otevřeného přátelství s Čepičkou.
39
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  3.2.2.2 VZŤAH SO ZAŤOM ALEXEJOM ČEPIČKOM 

 

Ďalším, hoci nepokrvným príslušníkom rodiny Gottwaldovcov bol manžel 

Gottwaldovej jedinej dcéry Marty, Alexej Čepička. Ambiciózny, vypočítavý a chladný 

Čepička sa priženil do veľmi lukratívnej rodiny a tento taktický ťah mu mnohí jeho súčasníci 

mohli vyčítať ako čistú kalkuláciu. Táto verzia je podobným spôsobom vylíčená aj 

v Kaplanovej práci Alexej Čepička, Dobová dramata komunistické moci, kde okolo náhlej 

svadby kolujú po spoločnosti najrôznejšie dohady, motívy a príčiny  uzavretia tohto 

manželského zväzku a dokonca se „mezi občany šířili anekdoty.“
40

 Vedúci funkcionári sa po 

roku 1956, kedy nastal Čepičkov pád zhodli na tom že svadba bola politicky motivovaná.
41

 

Nech je už pravda akákoľvek, faktom ostáva, že prižením sa do rodiny muža číslo jedna 

v strane aj v štáte získal nevídaný prístup k informáciám, materiálnym výhodám a jeho 

mocenská pozícia vzrástla mnohonásobne. 

Dôveru Gottwalda mal už ako samotný príslušník rodiny, zároveň ale jeho pozícia 

v očiach Gottwalda stúpala, súčasne ako pozícia Rudolfa Slánského klesala. Rudolf Slánský 

bol v očiach komunistickej strany hlavným spolupracovníkom Gottwalda a postupom času 

ako sa Gottwaldova izolácia na Hrade prehlbovala, sa stával jedným z mála dostupných 

kontaktov s Hradom. Kaplan toto úzke pracovné spojenie vyzdvihoval vo svojich mnohých 

prácach a o to kontastnejšie na nás dopadá skutočnosť, ako hlboko svojho verného 

spolupracovníka Gottwald nechal padnúť a obetovať.  

 V čase, kedy sa na Slánského kopili výpovede o jeho spikleneckej činnosti 

a kryštalizovala sa z neho hlava protištátneho centra, Čepička postupne zaberal jeho 

mocenskú pozíciu a dôverné postavenie v očiach Gottwalda.  

 Je otázne, nakoľko sa dcére Gottwalda plietli rodičia do milostného života, ale viaceré 

výpovede vypovedajú o tom, že Marta priamo zaintervenovala v súkromných vzťahoch svojej 

dcéry a nedopustila, aby sa dcéra vydala za nevhodnúho kandidáta. Sekretárka Köhlerová 

o vzťahoch v rodine vypovedá takto: 

K poměrům v Gottwaldově rodině Köhlerová uvádí, že Martička si měla vzít 

Gemindera. Proti tomu se postavila Marta Gottwaldová a dala to dohromady s Čepičkou. 
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Köhlerová objasňuje, že jedním z vážných zdrojů vlivu Čepičky na Gottwalda bylo to, že 

soudruh Gottwald toužil po tom, aby měl přítele. Slánský jím nebyl. Když se Čepička objevil, 

tak byl soudruh Gottwald šťastne. Neměl před ním tajností a všechno mu řekl. Marta 

Gottwaldová říkala, že Čepička ví všechno, ať si soudruzi nemyslí.
42

 

 Ak predpokladáme, že premisa z predchádzajúcej kapitoly o Marte Gottwaldovej 

vypovedajúca o Gottwaldovej potrebe priľnúť sa k blížnej osobe ako obranný mechanizmus 

proti životnej neistote vyplývajúcej zo spoločnesko-politickej situácie na začiaku 

päťdesiatych rokov je pravdivá, v tom prípade by sme mohli uvažovať v podobnej analógii aj 

o vzťahu Gottwald-Čepička. Čepička sa priženením dostal do najbližšieho rodinného kruhu 

prezidenta republiky, ktorý postupne musel strácať dôveru v spravodlivosť systému, ktorý 

pomáhal vytvárať. Pretože Gottwaldov podiel na politických procesoch je nevyvrátiteľný 

a ako Kaplan preukázal v jeho prácach, Gottwaldova  reálna znalosť skutočnosti o represiách 

a bezprávnosti je nespochybniteľná, zdá sa logické, že Gottwald sa v posledných rokoch 

svojho života musel úprimne báť. O jeho alkoholických mechanizmoch, ako sa s danou 

situáciou (ne)vyrovnával budem hovoriť v ďalšej kapitole, ale napriek tomu si myslím, že 

okrem alkoholu sa snažil vyberať aj konštruktívnejší spôsob hľadania trochu harmónie 

a pokoja v jeho živote. Verím, že tým druhým, zdravším mechanizmom bolo, že Gottwald sa 

obklopoval svojimi najbližšími – rodinou. Myslím si, že v dobe, kedy sa nedalo veriť nikomu, 

Gottwald dúfal, že môže veriť aspoň vlastnej rodine. 

 

3.2.3.  MEDZIĽUDSKÉ  VZŤAHY  S PRIATEĽMI  

A SPOLUPRACOVNÍKMI,  INTERAKCIA  S ĽUĎMI  

V GOTTWALDOVOM  OKOLÍ 

 

  3.2.3.1 PRIATELIA 

 

 Klement Gotwald vo svojej neskoršej politickej kariére nie je známy faktom, že by si 

udržiaval družné priateľské vzťahy s mnoha ľuďmi. Či už to vyplynulo z jeho mocenského 

postavenia, alebo to bolo dôsledkom politicko-spoločenskej situácie z prelomu štyridsiatych 

a päťdesiatych rokov, Gottwald sa neobklopoval ľuďmi, ktorých by mohol nazývať blízkymi 
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priateľmi. Svoje voľné chvíle venoval hlavne rodine, ako som už bližšie opísala 

v predchádzajúcich kapitolách. 

 Napriek tomu sa ale dá povedať, že Gottwald nebol od začiatku nespoločenským 

človekom. Už vo Viedni sa družil so svojimi spolunárodovcami vo telovýchovnom hnutí
43

 

a podľa Pavla Kosatíka sa vo svojej mladosti vo svojom pôsobisku v Ostrave stretával na 

príjemné podvečerné besedy s robotníkmi a baníkmi zo susedstva, kde bol označovaný „za 

zábavného spoločníka“
44

 

 Faktom ale zostáva, že Gottwald pravdepodobne nemal mnoho ľudí vo svojom živote, 

ktorých by označil za blízkych priateľov. Všetci jeho priatelia boli zákonite aj jeho kolegovia, 

súdruhovia, alebo spolupracovníci, a preto nadväzovanie bližších vzťahov s nimi mohli niesť 

svoje riziká. V režime, ktorý si Gottwald vyvolil za hodný budovania, sa postupom času 

nedalo veriť nikomu. 

 Priateľom v jeho mladosti bol pravdepodobne Ján Šverma, ktorý zomrel v horách ešte 

počas druhej svetovej vojny počas Slovenského národného povstania. Tragická smrť 

zamedzila možnosti jeho ďalšieho pokračovania na vrchol politickej moci, a preto je zbytočné 

hypotetizovať o tom, ako by sa ich vzájomné vzťahy vyvíjali ďalej. Je dôležité ale spomenúť, 

že Šverma v období ich spoločného pobytu v exilu v Moskve odmietol Kopeckého návrh 

o prevzatí moci a nahradení Gottwalda. Už v tej dobe (Kopeckého plán o nahradení 

Gottwalda Švermou sa mal uskutočniť v roku 1943) mal Gottwald problém s alkoholom 

a toto využil ako zámienku Kopecký. Šverma síce z lojálnosti ku Gottwaldovi danú schému 

odmietol, Gottwald začínal chápať, že si nemôže byť istý svojím postavením ani pred 

najbližšími súdruhmi.
45

 

 Ďalším človekom, ktorého pravdepodobne mohol istú dobu Gottwald nazývať 

priateľom bol Rudolf Slánský. Ak už nepatril priamo do skupiny priateľov, jednoznačne patril 

do skupiny blízkych ľudí, ktorému Gottwald do istého bodu ich spoločného vzťahu 

dôveroval. Z Kaplanových prací, ktoré sa zaoberajú vzájomným vzťahom jasne vyplýva 

negatívne hodnotenie Gottwalda, ktorý pre záchranu vlastnej kože  radšej obetoval 

celoživotného spolupracovníka. Kým sa Slánský nedostal do čela protištátneho spiknutia, ku 

Gotwaldovi mal len málokto taký prístup na Hrad ako on.  
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 Smutným faktom zostáva, že v Gottwaldovom trezore sa po jeho smrti našiel list 

vlastnoručne koncipovaný Stalinovi, kde Gottwald nechce uveriť vykonštruovaným 

obvineniam a zastáva sa ho. Tento list nebol nikdy odoslaný a Gottwald radšej rýchlo 

skoncipoval nový list, ktorý odpovedal jeho straníckej disciplinovanosti a poslušnosti. List je 

bezútešným mementom posledného Gottwaldovho záchvevu snahy prejaviť ľudskosť 

a lojalitu priateľovi. Ale pretože Gottwald veľmi dobre poznal dôsledky straníckej 

neposlušnosti, strach o vlastný život  mu pravdepodobne zabránili spomínaný list odoslať. 

 

  3.2.3.2 POSTUPNÁ IZOLÁCIA A PRERUŠENIE INTERAKCIE S OKOLÍM 

 

 Všetci, ktorí Gottwalda osobne poznali, hovorili o jeho narastajúcej izolácii na Hrade 

a nemožnosti dostať sa k nemu na osobný pohovor. Toto privilégium mali len jeho dôverný 

spolupracovník Rudolf Slásnký a zať Alexej Čepička. Slánskemu v období jeho perzekúcii 

a aj neskôr po jeho smrti vyčítali, že príčinou Gottwaldovej izolácie bol on a fakt, že sa to 

snažil ospravedlniť zlým Gottwaldovým zdravotným stavom mu na obranu vôbec nepomohla.  

 Grotesknejším aspektom ale tejto narastajúcej izolácie a Gottwaldovej neschopnosti 

normálnej interakcie s ľuďmi vo svojom okolí vtipne opisuje Dr. Ladislav Novák, ktorý bol 

kancelárom troch komunistických prezidentov. Vo svojej kapitole o Antonínovi Zápotockom, 

ktorého mal pravdepodobne úprimne rád, sa snaží pozitívne vylíčiť ľudskosť a prirodzenosť 

nového prezidenta, ktorého nazývali ľudovým prezidentom. Zápotocký sa údajne rád 

prechádzal po areáli Pražského hradu, zaujímal sa o rekonštrukčné a záhradnícke úpravy 

a živo diskutoval s pracovníkmi Hradu. To ale jasne kontrastovalo so správaním 

predchádzajúceho prezidenta, za ktorého podobné chovanie nebolo možné: 

 To bylo něco až neuvěřitelného proti době předchozí. Jak jsem se dovídal od 

zaměstnanců, kteří na Hradě pracovali již dříve, ochranka prezidenta Gottwalda důsledně 

dbala na to, aby se K. Gottwald s nikým neoficiálně nesetkal nebo s ním dokonce mluvil. 

Údajně z důvodů ochrany jeho bezpečnosti. Když šel na procházku do tzv. Královské zahrady 

(zahrada na v níž stojí Zahradní dům a trochu níže Míčovna), museli se zaměstnanci, teří tam 

právě pracovali, ihned někam schovat. Za zídku nebo do hustého křoví či za stromy. Jen aby 

se s prezidentem nesetkali.
46
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 Gottwald sa na sklonku svojho života ocitol v zlatej klietke a je otázne, či to pociťoval 

ako handicap a obrovské obmedzovanie slobody, alebo to preňho znamenalo skôr 

bezpečnostnú nevyhnutnosť. Vzhľadom na jeho neprestávajúci alkoholizmus a strach 

z režimu vybudovaný ním samým sa prikláňam k prvej interpretácii. Dnes už nie je pochýb, 

kto jeho ochranke velil a spôsob umelej izolácie od vonkajšieho sveta mohlo byť jedným 

z moskovských spôsobov, ako udržať oddaného člena strany ešte oddanejšieho. Strach 

a paranoja je jedným z najúčinnejších mechanizmov policajného štátu a vzhľadom na povahu 

režimu nie je vôbec spochybniteľné, že Gottwald sa sám zamotal do jeho sietí. 

 

3.3.  MIESTO  BYDLISKA  –  PRAŽSKÝ  HRAD 

3.3.1. HISTORICKÝ  ODKAZ  LOKÁCIE  HRADU 

 

 Samotná lokácia bydliska československého prezidenta je samovypovedajúca 

o spektre nadštandardnosti a výnimočnosti danej lokality. Je nepopierateľným faktom, že aj 

predchádzajúci prezidenti využívali luxusu poskytovaného samotným miestom, takisto boli 

obklopení tímom ľudí, ktorí sa starali o ich každodenné pohodlie a takisto mali zo svojej 

pozície vyplývajúce výhody. Pravdou ale ostáva, že sa nikdy neštylizovali do roly ľudových 

či robotníckych prezidentov, pre ktorých marxisticko-leninská doktrína o sociálnej rovnosti 

mala predstavovať absolútny vrchol ich politického snaženia.  

Predchádzajúci prezidenti prijali svoje postavenie elity a s ňou spájané materiálne či 

nemateriálne výhody, ale svojím snažením sa snažili z ich spoločenského postavenia vyťažiť 

čo najviac pozitívneho pre blahobyt a všeobecný prospech svojej krajiny. Nie je pochýb, že 

demokratickí prezidenti T.G. Masaryk a E.Beneš zasvätili veľkú väčšinu svojho dospelého 

života zveľaďovaniu vlasti a službu národa považovali za svoju posvätnú povinnosť 

a zodpovednosť. Toto isté sa bohužiaľ nedá povedať o komunistických prezidentoch, ktorí 

prišli po nich. 

Svojimi činmi, či už priamym zásahom alebo tichým pasívnym prizeraním sa na 

zhoršujúcu sa situáciu, nielenže napomohli k totálnemu rozrušeniu právneho štátu 

a devalvácii historického odkazu demokratických prezidentov, sami boli dokonca strojcami 

represií, nezákonností, justičných vrážd, zhoršujúcej sa úrovne obyvateľstva, zdrojom 

nedôvery, strachu a paranoje. 
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 Inštitúcia prezidenta republiky a s ním spojená lokácia bydliska prezidenta republiky 

a kancelária republiky je spojená s Pražským hradom. Práve toto miesto, Pražský hrad, je 

miestom, kde aj príslušník komunistickej elity Klement Gottwald strávil posledné roky svojho 

života. Tu bol obklopovaný privilégiami, materiálnymi výhodami a spoločenskými výsadami, 

o ktoré sa ale nepodelil so širokými vrstvami pseudomilovaného obyvateľsva. Práve naopak, 

tu bol strojcom a spoluúčastníkom na rozpútaní beztrestnej neprávosti a degradácii 

československého občana vo všetkých možných zmysloch výkladu. 

3.3.2.  HRAD  AKO  MIESTO  BYDLISKA 

 

3.3.2.1 NOVÍ OBYVATELIA HRADU A PERSONÁL 

 

Genéza rôznych bydlísk rodiny Gottwaldovcov mala veľmi zaujímavý vývoj. 

Z pavlačových lacných bytov sa postupne vypracovali do izby hotela Flora (bývanie 

preplácala strana),cez moskovský hotel Lux, v ktorom mali pridelené dve izby, kuncevskú 

daču, hotel Alcron, vilu pri Prašnej bráne až do najluxusnejšieho bydliska – Pražského hradu.  

VArchíve KPR sa dokonca zachoval záznam, kedy bol Gottwald, jeho manželka Marta 

a vnučka Marta (Batul) prihlásení k pobytu: 

Záznam ze dne 22.června 1948. 

Dnes byl příhlášen k pobytu na hradě presidenta republiky pan president republiky 

Klement G o t t w a l d 

choť pres. republiky paní Marie-Mara G o t t w a l d o v á 

vnučka pana presidenta republiky Marta Ďurděvova.
47

 

Ďalší zaujímavý záznam vypovedajúci o nových obyvateľoch Hradu tiež pochádza 

z dielne Správy pražského hradu a záznam tentokrát informuje o tom, koľko osôb sa 

prihlasuje na hrad k stravovaniu. Dokument reflektuje zaujímavú skutočnosť každodennosti 

rodiny Gottwaldovcov, ktorí ako riadna prezidentská rodina začali využívať privilégiá spojené 

s ich významným postavením. V dokumente sú vymenované pomocné pracovníčky, ktoré sa 

starajú o blahobyt a komfort novej elity: 

 Záznam ze dne 21.června 1948. 
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 Správa domu presidenta republiky přihlásí u popisného úŕadu k pobytu na 

hradě a ke stravování : 

Pana presidena republiky s chotí 

 Martička Gottwaldová, vnučka pana presidenta  

Vychovavatelka Bílková Bohumíra 

Ošetřovaelka Čapalová Pavla /Helenka/ 

 

 Dcera pana presidenta republiky pí. Marta Gottwaldová 

 panská Maryška Plahy 

 kuchařka Kateřína Glacová 

 zůtanou přihlášeny ve vile v Dejvicích
48

 

 

Dole podpísaná je Gottwaldová a záznam je perom upravený pracovníkom KPR. 

K menu vnučky Marty je dopísané priezvisko Durdějová, čo je meno prvého manžela dcéry 

Gottwaldovcov. 

 Zo záznamu stopercentne nevyplýva, či kuchárka Kateřina Glacová ostala 

k dispozícii vo vile v Dejviaciach, alebo sa spolu s Gottwaldovcami presťahovala na hrad 

a tým pokračovala vo výkone svojej práci. Existuje však dokument, ktorý vypovedá 

o možnom zamestnaní šefkuchára Frant. Frydrycha. Záznam pochádza zo 16.júla 1948, a teda 

bol koncipovaný päť dní pred vydaním predchádzajúceho dokumentu, ktorý nás informoval 

o stravovaní predchádzajúcej kuchárky. 

Záznam informuje o mieste a dátume narodenia, bydlisku, rodinnom stave a súčasnom 

zamestnaní pana Frydrycha. Zároveň sa dozvedáme, že nový šéfkuchár má prísť na skúšku 

a na základe toho sa domácnosť Gottwaldovcov rozhodne o jeho potenciálnom prijatí: 

Vyjednal jsem, aby kuchyni správy domu presidenta pracoval asi čtyři dny bezzávazne 

z obou stran, aby zatím nenarušil svůj nynejší pracovní poměr, a pak že bude o jeho 

nastoupení ve zdejší službe rozhodnuto
49

.  

 

 Frydrych souhlasil a žádal, aby mohl zkušební dobu čtyř dnů nastoupiti v pondělí dne 

19.července 1948. 
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 3.3.2.2. REKONŠTRUKCIA HRADU A ZÁMKU LÁNY 

Pražský hrad ale v čase nasťahovania Gottwaldovcov neodpovedal hygienickým ani 

technickým požiadavkám, ktoré by také honosné miesto malo spĺňať ako domov prvej rodiny 

v štáte, a preto boli zahájené stavebné úpravy Hradu. 

 V archíve KPR sa zachoval dokument informujúci nás o investičnom rozpočtu 

kancelárie prezidenta republiky. Stojí v ňom, že ide: 

v první řade o uskutečňování dlouhodobého programu úprav pražského hradu, které 

mají za cíl jednak konservovat a obnovit Hrad jako jedinečnou kulturní památku, jednak 

upraviti jej tak, aby při zachování všech ohledů  památkových a umělecko-historickch mohl 

býti prakticky a lépe využit jako sídlo presidenta republiky a jeho kanceláře
50

 

V podrobnej správe o rekonštrukcii Hradu je medzi inými uvedené zaujímavá 

rekonštrukcia podzemia južného krídla, ktoré bolo upravené „pro umístnění nové automatické 

telefonní ústředny, která nahradí starou již nevyhovující manuální ústřednu dosavadní“
51

 

Ďalšia moderná úprava bola inštalácia kotolne a rozvodne kúrenia.
52

 

Následné úpravy budú pre rok 1948 vyžadovať finančnú sumu 52.882.000 Kč a pre 

rok 1949 72.847.000 Kč.
53

 

Dokument ďalej pokračuje informáciami o nutnosti rekonštrukcie vedľajšieho sídla 

prezidenta republiky – zámku Lány. K plánovanej rekonštrukcii v predchádzajúcich rokoch 

nedošlo a keďže posledné úpravy zámku prebiehali v roku 1921, žiadne iné obnovovacie 

práce od tej doby na zámku neprebehli a za okupácie nemohol byť zámok vôbec stavebne 

udržiavaný, rekonštrukcia sa zdá byť nutnosťou. Svoju obnovu si vyžaduje hlavne exteriér, 

a to vrátane fasády, obnovenia náteru, okien a dverí v celej nemeckej budove, rekonštrukcie 

odkvapov a plechovej časti strechy. Ďalšou nutnou rekonštrukciou je aj obnova priestoru 

každodennej potreby, a to „malé kuchyně a její vybavení novým sporákem“
54
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Na túto rekonštrukciu vedľajšieho sídla hlavy štátu sa predpokladá, že bude nutná 

čiastka 2.483.986 Kč.
55

 

 

3.4.  GOTTWALDOV  PROBLÉM  S ALKOHOLIZMOM  A ZDRAVOTNÝ  

STAV 

 

 Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že súdruh Gottwald trpel neduhom alkoholizmu 

a svoj neúspešný boj bojoval aj napriek vyslovenému zákazu lekárov zo Sovietskeho zväzu. 

Pretože závislosť na alkohole ovplyvňuje každodennú realitu, psychický stav, sebadôveru 

a sebaidentifikáciu jedinca, rozhodla som sa kapitolu alkoholizmu zaradiť do mojej práce. 

Alkoholizmus ako iné závislosti vypovedajú o danej osobe, že nielenže trpí chorobou, ktorá 

potrebuje lekársku starostlivosť, môže to vypovedať aj o realite a vnímaní skutočnosti 

niektorých aspektov vlastného života. Hovorí sa, že ľudia v alkohole často hľadajú 

východisko z bezvýchodiskovej situácie, je to ich únikový východ z príliš náročnej reality 

a spôsob (ne)riešenia zlomových životných situácií. 

 O Gottwaldovom probléme s alkoholom sa hovorí už počas jeho exilového pobytu 

v Moskve za druhej svetovej vojny. Napriek Slánskinej snahe vykresliť spoločný pobyt 

v Moskve ako idylický a harmonický, kde všetci spolu družne pracovali v „dobře sehraném 

kolektivu“
56

, realita bola pravdepodobne trošku odlišná. Gottwald musel zo začiatku nielenže 

znášať kritiku Kominterny a Stalina za svoju prílišnú predvojnovú spoluprácu 

s demokratickými stranami, navyše bol on aj celá československá delegácia v Moskve 

prakticky internovaný. Situácia sa začala preňho priaznivo vyvíjať až v roku 1941 po 

Hitlerovom napadnutí Sovietskeho zväzu. 

 Intrigy medzi komunistami a neustály tlak zo sovietskeho vedenia určite zanechali 

svoj podiel na jeho psychickom stave a čoraz častejšie sa rozhodoval bojovať so stresom 

alkoholom. Gottwald na svoj neduh takmer mocensky doplatil v roku 1943, kedy Kopecký 

„začal tehdy jednat se Švermou jako s případným Gottwaldovým nástupcem.“
57

 Koncom 

vojny sa jeho problém trochu zmiernil a vplyv na to mohol mať aj zhoršujúci sa stav 
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zásobovania v Soviestkom zväze. V takejto situácii mohlo byť stále zložitejšie „opatrovat 

nové láhve
58

“, ktoré bola „služebná v jeho rodine zvyklá vyměňovat za potravinové lístky.“
59

 

 Táto situácia sa ale zmenila v momente, ako sa Gottwald vrátil naspäť do Prahy. Jeho 

mocenská pozícia nebola v republike nikdy taká silná, z opozičného poslanca sa vracal tvorca 

Košikého národného programu. Gottwaldovci boli najprv ubytovaní v hotele Alcron, neskôr 

sa presťahovali do vily pri Prašnej bráne a len tieto dve samotné skutočnosti vypovedajú 

o reálnej možnosti vynikajúceho zásobovania Gottwaldovcov.  

 Situácia sa v nasledovných rokoch už len zhoršovala a Gottwaldove problémy 

s alkoholom začali pomaly prenikať aj na verejnosť. Veľký rozruch vyvolalo hlavne jeho 

prejav na Staromestskom námestí 11. 5. 1948, ktorý bol zároveň vysielaný rozhlasom. 

Stranícki spravodajcovia, ktorí mali za úlohu informovať o akejkoľvek 

„šeptande„v spoločnosti, nám zanechali nasledovné svedectvo: 

  Po projevu pana ministerského předsedy rozšířily se pomluvy mezi občanstvem všech 

vrstev, že ministerský předseda byl při svém projevu opilý. Hlavně se poukazuje na rozhlasové 

vysílání, které poslouchaly široké vrstvy obyvatelstva, neboť přednes byl špatně srozumitelný 

a měl mezi jednotlivými větami veliké pauzy. Šeptaná propaganda zasahuje i členstvo KSČ, 

které o projevu diskutuje v továrnách. Šíření této zprávy není řízeno ze žádného střediska, 

nýbrž vzniklo samovolně po zmíněném projevu. Reakční elementy argumentují tím, že projev 

nebyl otištěn ani v novinách a že bylo upuštěno od fotografování a filmování. Šířeným 

pomluvám je věnována náležitá pozornost.
60

 

 Gottwaldov alkoholizmus je dôležitý aj ako faktor ovplyvňujúci jeho 

sebareprezentáciu na verejnosti. Jeho verejná identita dlhodobo budovaná na základe pravidiel 

kultu osobnosti propagandistickým oddelením ako nebojácneho bojovníka, rozhodného 

politika a nepostrádateľného lídra spoločnosti bola zrazu narušovaná epizódami na verejnosti, 

ktorá mu kazila jeho imidž dokonalého šéfa strany.  

 Podobné „pomluvy“ dochádzali ku Karlovi Švábovi z viacerých smerov, a preto túto 

skutočnosť nemohol odignorovať. Vypracoval pre Slánskeho memorandum, v ktorom viacerí 

či už priaznivci komunistického režimu, alebo obyčajní robotníci komentujú nevhodnosť 
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a neprístojnosť takého správania. Niektorí vyjadrujú úprimnú starosť o to, ako si Gottwald 

zbytočne kazí reputáciu a dodáva muníciu do rúk jeho odporcom: 

 V předvečer voleb byl zmíněný pracovník na jednom z projevů v nestřízlivém stavu. 

Den dva poté přišel ke mně jeden z mých spolupracovníků a s vyloženou bolestí, po značném 

váhání se mi svěřil se svojí starostí. Viděl onoho soudruha, jak namáhavě mluvil, sotva stál na 

nohou a já, jakož i několik nejbližších jsme nevěděli, máme mu tleskat, nebo ho event. držet, 

aby se neskácel. Nedovedeš si představit, jak to bylo trapné a jak mi bylo, řekl mi zmíněný 

soudruh.
61

 

 Gottwaldov problém, ktorý začínal robiť starosť mnohým súdruhom, sa jednoducho 

vyriešil voľbou Gottwalda prezidentom republiky. Odišiel na Hrad a tam sa uzavrel aj so 

svojím neduhom preč od zvedavých očí verejnosti. 

 Problém sa neustále snažili riešiť jeho sovietski lekári, ktorí sa ho usilovali prinútiť so 

zlozvykom skoncovať. Gottwald samozrejme rady lekárov aj naďalej ignoroval, správnu 

životosprávu do svojho rebríčka hodnôt nezaradil a nechodil ani na nariadené každodenné 

prechádzky. Sekretárka Köhlerová z tohto viní Martu, „která ho odmítala prvázet.“
62

 Z akého 

dôvodu Gottwald odmietal chodiť na prechádzky sám sa mi zistiť nepodarilo. 

 Bruno Köhler vo svojom príspevku na zasadaní politického byra ÚV 14.novembra 

1961 reagoval na Novotného referát o záveroch XXII. zjazdu KSSZ, kde sa prehĺbila kritika 

na Stalina. V tejto súvislosti a v súlade s kritikou procesov sa aj československí komunisti 

snažili s danou problematikou vysporiadať podľa sovietskeho zväzu. Na zasadaní v Prahe sa 

rozmohla nebývalá diskusia o Gottwaldovi. Mnohí otvorene priznali a diskutovali 

o Gottwaldovom alkoholizme (Dolanský, Novotný, Köhler) a priznali, že o Gottwaldovom 

probléme všetci vedeli, akurát sa o tom predtým nehovorilo ovorene. Bruno Köhler podobne 

ako sekretárka Köhlerová do istej miery viní Martu, pretože ona sama chodila po súdruhoch 

a vymieňala alkohol za jedlo: 

Soudruh Gottwald pil už před válkou. My, kteří jsme s ním chodili na schůze, to dobře víme, 

někdy schůzích to bylo trapné. V těchto posledních letech se to zase zesílilo. Že je nemocný, to 

jsem nevěděl, ale že pil, to jsem věděl. Mně to vysloveně řekli sovětští soudruzi, že soudruh 

Gottwald měl infarkt od neomezeného pití. I Marta na tom měla svou velkou vinu. Obcházela 
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všechny soudruhy a sbírala od nich za jídlo vodku atd. Někdy byl jeho stav takový, že nemohl 

ani přijít do práce… 

 Martin podiel viny na Gottwaldovom alkoholizme je súdený rôzne, niektorí ju 

kritizujú za to, že sama aktívne Gottwaldovi zháňala alkohol a tým ho v jeho závislosti 

nepriamo podporovala. Zachovalo sa aj Čepičkovo tvrdenie, že „Marta Gottwaldová ředila 

svému muži pití vodou „v povoleném poměru“
63

  

 Je náročné polemizovať o skutočných dôvodoch a pohnútkach Gottwaldovho 

alkoholizmu. Jedna z príčin, ktorá sa mi javí ako hodná pozornosti je Gottwaldov náročný 

a stresujúci spôsob života, ktorý si vybral v momente ako sa rozhodol zlúčiť svoj život 

s komunistickou stranou. Ako poslušný člen Kominterny sa vždy choval v súlade záujmu 

a direktív z Moskvy. Stranícka disciplinovanosť a oddanosť v tom určite zohrávala obrovskú 

rolu, ale svoju úlohu na tom určite zohral aj obyčajný ľudský strach. Keď už raz bolo súkolie 

mašinérie rozpútané, Gottwald zo svojich dlhoročných skúseností spolupráce s Moskvou až 

príliš dobre vedel, že nikto, ani ten najvyššie postavený aparátnik a funkcionár si svojím 

postavením nemôže byť doživotne istý. Akékoľvek zaváhanie, nesprávny krok či náznak 

neposlušnosti a človek sa mohol ľahko ocitnúť tam, kde tisíce nevinných poslal bez mihnutia 

oka. 

 Kaplan s Kosatíkom ho nazývajú „diktátorom bez suverenity,“
64

pretože o všetkom 

podstatnom rozhodoval len so súhlasom Moskvy, prípadne jej vyslancami - sovietskymi 

poradcami. Gottwald si nikdy nedovolil ich rozhodnutiam odporovať, pretože dokonale 

ovládal, aké následky by to mohlo mať. Gottwald sa pravdepodobne ku koncu svojho života 

veľmi bál Stalina, hoci jeho smrť ho úprimne zranila. Stalina si síce vážil a považoval ho za 

obrovskú autoritu, ale jeho prítomnosti sa počas svojho prezidentského úradovania snažil 

všemožne vyhýbať. Do Sovietskeho zväzu chodil len neveľmi rád, radšej za seba vyslal 

svojho zástupcu s výhovorkou o zlom zdravotnom stave.  

Takáto životná situácie nie je dlhodobo únosná ani pre tých najväčších cynikov, 

a preto je nepochybne logické, že Gottwaldov psychický stav sa nejakým spôsobom musel 

odraziť na deštruktívnom mechanizme jeho vyrovnávania sa so stresom. 
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 Alkoholizmus sa zárovne prejavoval aj na jeho negatívnom zdravotnom stave 

a Gottwald už za svojho pobytu v moskovskom exile prekonal svoj prvý infarkt (rok 1944)
65

. 

Gottwaldovu izoláciu na Hrade Slánský často krát ospravedlňoval tým, že jeho zlé zdravotné 

pomery nedovoľujú Gottwaldovi mnohé návštevy a vyžadujú si špecifické zachádzanie. 

 

3.5.  VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY  

 

 Neexistuje príliš veľa svedectiev o tom, akým spôsobom Gottwald trávil svoje voľné 

chvíle. Ako som už vykreslila v kapitole o rodine a vzťahoch s priateľmi, Gottwald na Hrade 

trávil svoje dni hlavne prácou a politickými záležitosťami a tie voľnejšie chvíle venoval 

rodine, hlavne obľúbeným vnučkám.  

 Napriek tomu sa nám zachovalo svedectvo o tom, že Gottwald bol náruživým 

kartárom a už od mladosti holdoval mariášu. Už v čase svojho pôsobenia v Ostrave (rok 

1924) si Gottwaldovci krátili chvíle spevom, vtipmi a kartami.
66

Okrem týchto aktivít sa 

zúčastňoval aj podvečerných besied s robotníkmi a baníkmi zo susedstva, kde bol Gottwald 

vylíčený ako zábavný spoločník. 
67

Z tohto opisu vyplýva Gottwaldova prirodzená potreba 

socializovať sa a hoci mohli mať spoločné besedy politický charakter, vypovedajú aspoň 

o jeho prirodzenej interakcii s ľuďmi v blízkosti jeho domova. 

 Kartové seansy pokračovali aj počas pobytu v moskovskom exile, kde sa takisto hral 

vášnivo mariáš a popritom sa viedli politické debaty.
68

 

 Vďaka výpovedi šéfa ochranky Hofmana sa nám zachovalo aj svedectvo o tom, že 

Gottwald si zo začiatku pozýval ľudí na Hrad, aby si spoločne pozreli film. Stretnutie sa 

odohrávala približne jeden krát za štrnásť dní a na biograf boli pozvaní členovia vlády 

a vedúci súdruhovia. Pri tejto spomienke Hofman nezabudol dodať, že raz pri tejto príležitosti 

doniesol minister Neuman kvetinový kôš, aby sa zavďačil Marte. „Od té doby se ministři 

předháněli a podle krásy květin byli Martou i hodnoceni“
69
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4.    MARTA  GOTTWALDOVÁ 

4.1.  KRÁTKY BIBLIOGRAFICKÝ  PREHĽAD  

 

O osobnosti a základných biografických údajoch Marty Gotwaldovej som informovala 

zároveň s vykreslením života a každodenných zvyklostí jej manžela Klementa Gottwalda, 

a preto len stručne spomeniem najdôležitejšie medzníky jej života. 

Narodila sa 17. septembra 1899 v Kopřivnici ako nemanželské dieťa chudobnej 

vdovy. Napriek tomu, že bola pokrstená ako Marie, z neznámych dôvodov si zmenila meno 

na Marta. Marta sa sprvu pokúšala vyučiť za čašníčku, ale toto snaženie zanechala 

a privyrábala si radšej ako pomocná sila v domácnostiach či ako slúžka. S Gottwaldom sa 

spoznala ako relatívne mladá, keď mala len 20 rokov a odvtedy bol jej osud spojený s osudom 

tohto muža. Zo známosti sa o rok narodila dcéra Marta, no Gottwald odišiel pracovať na 

Slovensko bez toho, aby z Marty urobil svoju právoplatnú manželku. Žiť spolu začali až 

v roku 1924 na Ostrave a manželstvo uzavreli v roku 1928. 

Od tohto momentu sa život a smerovanie Marty Gottwaldovej odvíjal od smerovania 

jej manžela a Marta ho verne nasledovala a trpela všetky policajné nepríjemnosti 

extrémisticky založeného manžela. Zdieľala s ním lacné pražské byty, kde ich kedykoľvek 

otravovali policajti so zatykačmi, trpela Gottwaldovu častú neprítomnosť doma a nejako sa 

vysporiadala aj s faktom, že redaktorský plat nebol ani vysoký a už vôbec nie pravidelný.
70

 

Ich finančná situácia sa zmenila, keď sa Gottwald stal poslancom a ešte výraznejší 

obrat nastal po ich spoločnom odchode do Mosky v polovici tridsiatych rokov. Nasledoval 

exil v Moskve, víťazný návrat do Prahy a cesta na Hrad. 

 Marta nikdy nevstúpila do strany a verejne prehlasovala, že sa o politiku ani 

nezaujíma. Bola mu až do smrti vernou spoločníčkou a nech už to na Hrade bolo medzi ich 

vzájomnými vzťahmi akokoľvek, Gottwald sa na sklonku svojho života obracal práve k jej 

spoločnosti. Marta chladného Gottwalda istým spôsobom zľudšťovala, pretože svojou ráznou 

a energickou povahou vystihovala tú človečenskejšiu stránku ich spoločného nažívania 
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4.2.  NA  VÝSLNÍ  MOCI   

4.2.1. PRIVILÉGIÁ 

Marta Gottwaldová sa vďaka svojmu manželovi ocitla na najvyššom rebríčku 

spoločenskej hierarchie. Ako manželke významného komunistického funkcionára a neskôr 

ako prvej dáme jej bolo umožnené využívať všetky materiálne výhody, privilégiá, 

spoločenské výsady a hlavne prístup k zdroju. 

 Už za svojho pobytu v Moskve si zvykla nakupovať v špecializovaných obchodoch 

a poberať materiálne výhody spojené s jej postavením. Pravdou ale zostáva, že o tieto výsady 

sa Marta dokázala aj podeliť a existujú viaceré svedectvá o jej ochote pomôcť. Počas svojho 

pobytu v exile, kedy mala lepší prístup k niektorému nedostatkovému tovaro ako iní 

funkcionári, chodila nakupovať a rozdávala plné tašky potravín.
71

 

 Samotná Josefa Slánská, ktorá ju neskôr kritizovala za nadobudnuté panské 

maniere,
72

vo svojej výpovedi Zpráva o mém muži opisuje situáciu, kedy sa vrátila 

z nemocnice. Slánská ako kmotra jej novonarodeného dieťaťa prišla energicky do nemocnice 

a s dobrým úmyslom pomôcť a postarať sa o dieťa so sebou priniesla aj výbavičku. Slánská 

bola práve po pôrode svojej dcérky Nadeždy, ktorú neskôr stihol tragický osud. Malá 

Nadežda bola v Moskve počas vojny unesená a dodnes sa nepodarilo zistiť pravý dôvod 

únosu.
73

 

 V okamihu návratu z nemocnice aj s novorodeniatkom bola ale Slánská ešte plná 

odhodlania zachrániť svoje dieťa, hoci lekári jej nedávali takmer žiadnu nádej. Dieťa bolo 

podvyživené a príliš malé. Slánská opisuje moment, kedy „s Rudou přijela Marta 

Gottwaldová. Plný energie, ochoty pomoci. Prý si ji sama převlékne, prý má právo mít ji 

u sebe po celou cestu z porodnice a dát nám ji až doma. Nesla nějaké prádýlko, které sama 

opatřila a šla do převlékárny.“ 
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 Táto epizóda vykresľuje Martu v tom najlepšom možnom svetle. Láska 

k novonarodenému dieťaťu a ochota pomôcť, postarať sa a zabezpečiť je krásnou epizódou 

z každodenného života. Marta, sama matka, víta narodenie nového človeka s prirodzenou 

humánnosťou a človečenstvom. 

Existujú ďalšie záznamy vypovedajúce o Martinej schopnosti pomôcť. V archíve KPR 

som našla záznam z dňa 30. júna 1948, kde Marta zo svojej pozície príslušníčky elitnej 

skupiny obyvateľstva rozhodla o finančnej podpore žene v Hané, podľa všetkého jej 

príbuznej: 

Záznam ze dne 30.června 1948 

 Choť presidenta republiky paní Marta Gottwaldová dnes rozhodla, aby bylo 

odesálano každého prvního v měsíci, počínajúc dnem 1.července 1948 na adresu: Pani Marie 

Letošová, Hoštice-Heroltice na Hané.....................................3000.-- 

a pokud bude vázáno maso, tedy 1 lístek na maso 

 

Ďalší dokument, ktorý reflektuje do istej miery tie pozitívnejšie vlastnosti Marty 

Gottwaldovej je dôkazom toho, že Marta necháva dvom osobám posielať potraviny zo svojich 

zásob: 

 

Ukládám Vám, abyste z mých potravinových zásob vydávali měsíčně od 1. dubna 

1950., pro 

  vrch.a.kontro. Vaňka    a.revidenta Hibalu 

Cukr   2.-      2 kg 

Káva    1,-      1/5Kg 

Maso   10,-       6 kg 

Sádlo   1,-     

Máslo   1,-         1.50  

Rýže   1         1 

Vejce   25ks         25 
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Sýr   1/2 kg         1/2 kg
74

 

 

 Hoci predchádzajúci opis by mohol navodzovať dojem z Marty ako výnimočne štedrej 

a dobráckej osoby, realita odráža aj jej iné stránky. Na základe nájdených archívnych 

materiáloch ostáva nepopierateľným faktom, že Marta svoje postavenie privilegovanej členky 

spoločnosti využívala do najposlednejšieho zrnka. Jej luxusný spôsob života, extravagantné 

nákupy a záľuba v drahých veciach majú len ďaleko od súdružskej prostosti a jednoduchosti. 

 

 Jeden zo súboru dokumentov nájdených v archíve KPR urguje pani prezidentovú, aby 

urýchlene uhradila účet za luxusný textil v celkovej hodnote 33 215,90 Kčs. Medzi vybrané 

kúsky luxusného tovaru firmy TEXTILJA patria: prírodný hodváb, krajkovina , sypek, croise, 

vložka, popelín.  

Marta si potrpela aj na nadštandardnom vybavení domácnosti a rada sa obklopovala 

kvalitnými vecami. O tejto skutočnosti sa nám zachoval súbor dokumentov, ktorý zachycuje 

osud zabaveného zariadenia do domácnosti v celkovej hodnote 166 012, 40 Ksč : 

 

 Magistrát hlavního města Prahy zaslal sem účet ze dne  10. t.m., č.sklad 946, za 

zabavené kuchyňské a stolní nádobí u fy Neff v Praze v celkové částce  166 012, 40 Ksč . 

 Toto zboží bylo před časem převzato a uskladněno kanceláří presidenta republiky odb. 

IV/5 p. vrch. taj. Šírkem, který vede táž evidenci o výdeji. 

 Vzhledem k tomu, že není dosud rozhodnuto, kdo veškeré nádobí zakoupí, postupuju 

podepsána správa účet k dalšímu řízení. 

 Opis účtu byl ponechán pro zdejší potřeby.
75

 

Ďalší zo sady záznamov tohto prípadu už dokumentuje, že zabavený tovar fy. 

Ing.M.Neff, Praha XII, bolo depozitným oddelením miestneho odboru pridelené pre 

domácnosť p. prezidenta. A podrobný, niekoľko stránkový opis zaznamenáva každý kúsok 

spomenutého riadu, aj s udaním rozmerového parametru a označenia: 

Nerez 

 7 lžic na polévání pečeně aj. 

 3 vidlice kuchyňské 
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 2 pěnovačky dirkované 

 10 špachtlí obraceček 

 6 kulatých misek na servírování 

 10 kruhátek na okurky 

 12 struhátek na brambory 

 45 struhátek na křen 

 1 stojánek na karafce /ocet-olej/ nekompletní 

 14 cedníků na omáčku dlouhých 

 7 mís na těsto a.j. 

 5 cedníku na nudle 

 1 cedník na polévku s pletivem 

 1 mísa na těstom větší 

 5 kotlíků na šlehání 

 8 sad hrnců na vaření 

 8 kleští na servírování 

 16 naběraček, silné provedení 

 10 lžic na porcován ragout 

Aluminové 

 12 pánví na omelety s bakelit. držadlem a sesíl 

 dnem pro elektr. spořák 

 Nerez 

 2 čajníky /kotlíky na vaření vody/ 

 43 podnosů oválných, vroubkovaných 

 3 kulaté mís na servírování 

 25 konvic na vaření kávy
76

 

a zoznam podobným spôsobom pokračuje ďalej. 

 

 O Marte sa hovorilo, že rada prijímala dary a epizóda, ktorú rozpovedal šéf 

Gottwaldovej ochranky Hoffman reflektuje niektoré jej povahové črty. Pri pravidelných 

posedeniach na Hrade, kedy  čelní predstavitelia komunistickej elity prichádzali na biograf, 

jedného dňa priniesol minister Neuman kvetinový kôš a od tej doby sa funkcionári predbiehali 

v tom, kto aké krásne kvety manželke prezidenta prinesú. Hofman nezabúda dodať, že Marta 

na základe estetických kvalít daru hodnotila aj samotných darcov.
77

 

 Podobné pravidlo platilo aj o návštevách iného razenia, a to delegáciách. Aj od nich sa 

Marta dala obdarovať a zanechalo sa niekoľko dokumentov, ktoré túto skutočnosť reflektujú. 
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Mohli by sme namietať, že obdarúvanie manželky prezidenta patrí k bežným etiketovým 

zásadám, ktoré v elitnej spoločnosti jednoducho fungujú. Dokumenty ale do istej miery 

vyznievajú tak, že návšteva manželky prezidenta je uskutočnená z veľkej časti kvôli 

odovzdaniu daru. Cieľom návštevy sa teda nezdá byť nejaký pozdrav a stretnutie Marty so 

zástupcami robotníckej triedy, ale samotný akt odovzdania daru. 

 

 Viaceré zachované dokumenty reflektujú povahu darov ako žensky a každodenne 

zameraných. Vyjadrujú postavenie Marty ako manželky prezidenta republiky a s tým spojená 

Martina pozícia starostlivej družky a správkyni domácnosti. Preto medzi darmi nemôžu 

chýbať ani bežné vybavenia do domácnosti, módne doplnky a sladké dobroty. 

 Zachovalo sa viacero záznamov dokumentujúcich návštevu delegácie výrobného 

družstva PLASTEX. Spoločnosť zažiadala o prijatie delegácie, pretože mala v úmysle 

reprezentovať svoje produkty, ktoré sa im podarilo vyrobiť v nadpláne. Marta návštevu prijala 

a v dokumentoch sa objavujú aj fotky kabeliek, ktoré výrobné družstvo vyrobilo a následne 

darovalo Marte. 

. 

Vážená soudružka Gottwaldová, 

žádáme Vás o přijetí dělnické delegace, která by Vám odevzdala první naše výrobky 

z letošního nadplánu. 

  S radostí Vám sdělujeme, že jsme splnili náš výrobní plán 4. roku pětiletky ke dni 

23.11.1952. k narozeninám našeho milovaného presidenta Klementa Gottwalda .
78 

 

Dokument podobného razenia sa zachoval aj 2. decembra 1949, kde závodná rada 

Prvej českej továrne na Porcelán, národný podnik Epilag taktisto žiada o prijatie návštevy 

a vo svojej žiadosti spomína aj dar, ktorý by chceli odovzdať. 

Podepsané složky osazenstva závodu Epilag- Březová u Karl. Varů, vzpomněli u 

příležitosti narozenin soudr. presidenta Klementa Gottwalda, Vašeho milého přijetí našeho 

zástupce loňského roku a připravili malý doplněk jako dar k vánocům a prosí touto cestou o 

poskytnutí audience u Vás, aby tak předali svůj malý dárek jako uznání osazenstva 
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porcelánky, která první splnila svůj úkol v letošním roce a tlumočili tak svůj vděk za velkou 

práci, kterou soudr. president s Vámi pro dělnickou třídu stále koná.
79

 

Delegácia Marte odevzdala porcelánovú súpravu. 

 V neposlednom rade sa nám zachoval záznam návštevy delegácie z čokoládovne, 

ktorá taktiež nezabudla manželku prezidenta obdarovať a potešiť sladkými dobrotami : 

 Záznam 

 Choť presidenta republiky paní Marta Gottwaldová přijala deputaci Severočeských 

čokoládoven, nár. podniku v Děčíně v pondělí 20. t.m. Delegace odevzdala paní M. 

Gottwaldové jako vánoční dar kolekci výrobků podniku, za niž choť pana presidenta srdečně 

poděkovala a strávila s delegací delší dobu v srdečném rozhovoru. 

  

4.2.2. SEBAIDENTIFIKÁCIA A S EBAREPREZENTÁCIA  

  Pavel Kosatík vykresľuje Martinu novú identitu slovami so značnou negatívnou 

konotáciou a vysvetľuje, že Marta sa chcela celý čas svojho pobytu podobať a vyrovnať 

elegantnej  prvej dáme Hane Benešovej. Snažila sa opakovať jej módne návyky, podľa 

výpovedi záhradníka Tomáša Pavlíčka chodila k tomu istému krajčírovi, ako vyhľadávala 

kedysi dávno Hana a vraj sa snažila nosiť aj podobné módne modely. Tragickým výsledkom 

museli byť nemožné róby a „škodolibá rezignace pracovníků krejčího závodu.“
80

 

 Celá táto snaha musela vypadať komicky, priam až groteskne, pretože ani jej povahové 

a charakterové črty, ani jej fyzický postava ani z ďaleka neodpovedali ideálu elegantnej 

a vždy upravenej dámy Hany Benešovej. Jednoducho Marta bola iba „tieňom Hany.“
81

 

 Marta sa štylizovala do postavenia prvej dámy v zmysle prvorepublikovom, ktorý ale 

absolútne odporoval zásadám komunistickej sociálne rovnosti a jednoduchosti. Marta v rámci 

novej identity sprevádzala svojho manžela na významných štátnických udalostiach a na 

verejnosti sa reprezentovala ako manželka najdôležitejšieho muža v republike. Na dobových 
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fotografiách je zachytená po Gottwaldovom boku na sokolskom slete, stretnutiach 

s diplomatmi, na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch.
82

 

  Úloha, ktorej sa zhostila z pozície vyplývajúcej z jej novo-nadobudnutého 

spoločenského postavenia by sa nezdala až taká groteskná a umelá, ak by sa silou-mocou 

nereprezentovala ako ten pomyselný vrchol spoločenskej hierarchie. Príkladom takejto 

nevydarenej a nie práve najvhodnejšej forme seba-reprezentácia je fakt, že Marta aj v letných 

mesiacoch nosila na verejnosti okolo krku kožušinu – líšku. Danosťou fyzickej predispozície 

našej protagonistiky jasne vyplýva, že estetický a spoločenský efekt za takýchto podmienok 

nemohol byť dosiahnutý. Ak by sme to chceli zhodnotiť s ľahkou iróniou, znamenalo by to, 

že pot z nej síce lial, ale bola za „dámu.“ 
83

 

  Ďalším prejavom potreby zdôrazniť svoju novú identity, že Marta parí medzi 

spoločenskú elitu je aj fakt, že sa nechávala oslovovať „milosť pani“. Toto oslovenie 

jednoznačne patrí do kategórie, ktoré by mal každý správny komunista odsúdiť ako 

pozostatok buržoáznych návykov a tým pádom by malo byť toto oslovenie vyhodnotené ako 

absolútne nevyhovujúce a nevhodné pre manželku komunistického funkcionára. Slánská vo 

svojom rozhovore s Karlom Bartoškom spomína aj ďalšie prejavy staro-režimných návykov 

a zo svojej pozície manželky zavraždeného tajomníka ich aj otvorene pranieruje: 

  Na jedné z recepcí Marta Gottwaldová, manželka prezidenta, jakoby žertem pronesla, 

že jsme vlastně její dvorní dámy. Židle byly rozestavěny do půlkruhu, Matra trůnila uprostřed 

a my ostatní jsme byly rozestaveny kolem ní podle „šarží“ svých manželů. A tehdy jsem Martě 

rozhořčeně řekla, že jí žádnou dvorní dámu dělat nebudu. Takové „královské“ způsoby mi 

nebyly po chuti. Bylo to „cu moc“, jak říkávala paní Plháková z našeho činžáka. Ve straně se 

vždycky říkávalo a psalo, že sociální demokracie zradila dělnickou třídu a že sociální 

demokraté zbouržoazneli. Říkala jsem si: Vždyť taky se děje to samé, to už nejsou soudružky a 

soudruzi jako před válkou! Soudružky se nechávají oslovovat „milostivá paní“, někteří 

soudruzi ministři požadují povinnou úctu včetně oslovování a vykání od členů strany. 

Vzpomínám na případ, kdy sekretářka významného vedoucího funkcionáře „postavila do 

latě“ soudruha, který jí předával jakési spisy a oslovil ji „soudružko“. „Pro vás nejsem 

soudružka, ale milostivá paní. A zapamatujte si to jednou provždy!” 
84
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 Pod identitou spomínanej sekretárky významného vedúce funkcionára by sa 

hypoteticky mohla skrývať osobná sekretárka Gottwalda, Köhlerová. Ľahko sa takýmto 

manierm mohla naučiť v mieste svojho pracoviska, pretože údajne visel na dverách vedúcich 

k Marte nápis „k milostivé paní“.
85

 

 

  Je dôležité ale pre úplnosť poznamenať, že táto kritická výpoveď si odporuje s 

údajným tvrdením manželky ministra Gregora. Slánská na svojich „čajových dýchancích“ 

vraj naliehala na svoje hostky, že ona a nie Zápotocká je druhou dámou v štáte a vyžadovala 

od nich odsúhlasenie a akceptovanie danej mocenskej konštalácie.
86

 Ak by dané tvrdenie bolo 

o Slánskej pravdivé, vypovedalo by to o presne takých istých zburžoáznených postojoch 

a identitách, ktoré neskôr tak ostro odcudzovala. 
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5. ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ  

 

 Antonín Zápotocký bol synom známeho zakladateľa československej sociálne 

demokratickej strany  a redaktora novín a časopisov socialistického zamerania. Vyučil sa 

kamenárom-sochárom, v osemnástich rokoch odišiel do Prahy, kde sa angažoval v sociálnej 

demokracii. Už ako mladé sa zúčastňoval štrajkov na Kladne, čo mu umožňovalo 

bezprostredný kontakt s ľuďmi. Na rozdiel od Zápotockého či Čepičku, ktoré boli obaja 

hlavne aparátnici, Zápotocký bol odbojár a túto identitu si snažil podržať aj vo funkciách, 

ktoré boli tejto logike protikladné. V čase zakladania KSČ roku 1921síce trávil vo väzení, ale 

na zakladajúcu listinu sa dostal. Nikdy nepatril do skupiny „karlínskych klukov“ a celý život 

niesol do istej miery stigmu sociálneho demokrata, ktorú musel neraz vysvetľovať 

a ospravedlňovať. Napriek všetkému sa z neho stal poslušný a disciplinovaný funkcionár 

strany. 

 Roky 1940-1945 prežil v koncentračnom tábore v Sachenhausene a po jeho návrate 

o ňom kolovali zvesti, že tam mal úlohu „kápa“. Výpovede jeho spoluväzňov sa v danej 

otázke líšia, no faktom je, že nizozemská vláda vydala na Zápotockého zatykač. 

Po návrate do Prahy sa stal predsedom Ústrednej rady odborov, členom predsedníctva 

ÚV KSČ a poslancom Národného zhromaždenia. V roku 1948 bol menovaný predsedom 

vlády a teoreticky sa mal stať druhým najmocnejším mužom v republike. Tým sa ale nakoniec 

stal šéf aparátu strany Rudolf Slánský. Zápotocký nebol považovaný za príliš rozhodného 

politika, a preto tak vedúcu rolu na seba asi nedokázal uzurpovať. V roku 1953 sa stal 

prezidentom Československa
87

a a v tejto pozícii sa budem venovať jeho osobe v mojej práci. 

 

  Antonína Zápotockého som do svojej práci zaradila z troch hlavných dôvodov. Za 

prvé sa mi v istých aspektoch javil ako zaujímavý kontrast k postave Klementa Gottwalda, za 

druhé sa prezentoval ako kultúrne činná osobnosť a jeho kultúrne preferencie sú uňho 

najčiteľnejšie a najvýraznejšie zo všetkých mojich protagnostiov a za tretie sa mi k jeho osobe 

podarilo nájsť jedinečný archívny materiál vypovedajúci o jeho voľnočasových aktivitách 

a tým sú jeho súkromné diáre.  

5.1.  SEBAREPREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI  
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 Príčinou, prečo sa mi Antonín Zápotocký javil kontrastne ku Gottwaldovi bol fakt, že 

sa po celú svoju dobu prezidentovania snažil reprezentovať ako ľudový prezident, ktorý aj 

napriek svojej vysokej pozícii ostal obyčajným, prostým človekom.  Je otázne, do akej miery 

v skutočnosti spĺňal realitu predsunutého obrazu o obyčajnom prezidentovi a do akej miery je 

to len dielom propagandy. Je ale nevyvrátiteľné, že kontrast ku izolovanému a neprístupnému 

Gottwaldovi bol obrovský.  

 Kancelár Ladislav Novák vo svojej knihe vylíčil anekdotu o tom, že Gottwaldov 

personál sa musel schovávať v kríkoch a za stromami, len aby sa vyhlo akémukoľvek 

priamemu kontaktu s ním. Túto skutočnosť porovnáva s faktom, že Zápotocký sa práve snažil 

so svojimi zamestnancami komunikovať: 

  A.Zápotocký se často procházel po areálu Pražského hradu, zajímal se o stavební, 

rekonstrukční a zahradnické úpravy, hovořil s jednotlivými pracovníky a diskutoval o jejich 

nápadech a návrzích. To bylo něco až neuvěřitelného proti době předchozí .
88

 

 Ďalším prejavom svojej odborárskej minulosti ako človeka z ľudu, ktorí je navyknutí 

na priamy kontakt s obyčajnými ľuďmi, boli jeho neohlásené výlety medzi spoluobčanov. 

I
89

ch deklarovaným zmyslom malo byť zisťovanie názorov obyvateľstva a aj dobová 

fotografia zachytáva Zápotockého s manželkou na prechádzke práve v deň, keď bola 

vyhlásená peňažná reforma. 

 Podobným gestom mali byť aj jeho neplánované a súkromné návštevy pohostinných 

zariadení, kde údajne zvykol vyhrávať na heligónke. Na hodnovernosti týchto vychádzok ale 

uberá fakt, že boli pravidelne publikované v novinách a z daného faktu vyplýva skôr 

propagandistický účel tejto snahe Zápotockého reprezentácie na verejnosti. 

5.2.  KULTÚRNE PREFERENCIE  

 

  Antonín Zápotocký sa svojím postavením aktívneho kultúrneho činiteľa vynikajúco 

hodí na prezentáciu kultúrnych preferencií príslušníka elity. Dá sa o ňom povedať, že bol 

umeleckého a hĺbavejšieho zamerania než mnohí jeho súdruhovia. Je to vyučený kamenár, vo 

svojom živote sa chcel venovať umeleckému suchárstvu, napísal za svoj život niekoľko 
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románov (hoci ich umelecká kvalita nie je obrovská) a viac krát sa vo svojom živote vyjadril, 

že by najradšej odišiel z verejného priestoru a politiky do ústrania, kde by sa mohol venovať 

svojím záľubám.  

  V Národnom archíve v Prahe sa mi podarilo nájsť korešpondenciu určenú  jeho 

spoluväzňovi z koncentračného tábora Ervínovi Černému. Na stránke listu hovorí práve 

o svojej túžbe viesť menej verejný život venovať sa kontemplatívnejším činnostiam než je 

politika : 

Milý Ervine! 

  Dík za Tvůj dopis. Přiznám se, že jsem již čekal, kdy se ozveš. Že odpovídám teprve 

dnes, musíš omluvit. Chtěl-li jsem vyřídit trochu korespondence, musel jsem na dva dny odjet 

na „moji vesnici“, o níž jsem Ti v lágru často vyprávěl. Jak bych tam nad potokem chtěl si 

postavit chatu, psát vzpomínky a vyřezávat figurky vnoučatům. Ten sen prozatím, jak vidíš 

zůstává snem. No, co dělat. Se svou náklonností ke kumštu a ústranní měl jsem v živote vůbec 

smůlu. Vždycky to dopadlo obráceně. Od kumštu a ústranní do politiky a veřejného ruchu. 

Dostal-li jsem se na chvíli ke své dávné dětské touze a to až v šedesáti letech, pak zásluha o to 

patří Tobě Ervínku. Bez Tvé pomoci bych se byl do řezbárny nedostal. Snad to bude znět 

paradoxně, ale věř, že pro mne a dvě léta v koutku za „ponkem“ byla skutečným štěstím.
90

 

 

  Zápotocký sa ako spisovateľ snažil štylizovať do roly aktívneho kultúrneho činiteľa. 

Zúčastňoval sa spisovateľských zjazdov, kde pravidelne prednášal svoje príspevky a snažil sa 

vyjadrovať k mnohým kultúrnym otázkam doby. Svedectvo Ladislava Nováka, ktorý mal 

k Zápotockému pozitívny vzťah, hovorí o jeho vzťahu ku kultúre ako niečo prirodzené 

a nesilené. Často navštevoval divadlá, čo sa odrážalo aj v jeho záznamoch v osobných 

diároch. 

 Při vzpomínaní nelze opominout vztah A.Zápotockého ke kultuře. Nebylo to nic 

vyumělkovaného, co by souviselo s funkcí prezidenta, byl to prostý živelná záujem o kulturní 

dění. Sám se totiž považoval tak trochu za člena kulturní obce a udržovat s ní kontakty 

považoval za něco zcela přirozeného. Při různých příležitostech přidával k dobrému, že jako 

kameník pracoval na reliéfech nad vstupní bránou do svatovítské katedrály, a tak vlastně 

„poprvé“ pracoval na Hradě. Velmi rád navštěvoval divadelní představení nejen v Národním 
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divadle či tehdejším Tylově (Stavovském), ale i v menšich divadlech jako bylo Divadlo 

S.K.Neumana (Pod Palmovkou), Realistické (Labyrint)apod. Ani při svých cestách a 

návštěvách, neopomněl navštívit tamní divadlo, ať už to bylo v Brne, Ostravě, Mladé 

Boleslavi nebo Karlových Varech (…) Pozorně sledoval také naši filmovou tvorbu.
91

. 

 Zápotocký sa pravdepodobne cítil byť umelcom a ich spoločnosť aj vyhľadával, či už 

na spisovateľských zjazdoch, alebo na besedách s divadelníkminimi: „Neshlédl jen 

představení, ale po konci zpravidla následovala návštěva divadelního klubu a debate s herci, 

vedením divadla i technickým personálem.“
92

 Zaujímal sa aj o výtvarné umenie a pravidelne 

chodil aj na vernisáže.
93

 

 

5.3.  VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY  

 O Zápotockého súkromnom svete sa toho vie ešte menej, než o Gottwaldovcoch. 

Ako spomínal vo svojom liste Ervínovi Červínkovi, bavili ho činnosti ako 

drevorezbárstvo a písanie kníh. Na svoju spisovateľskú záľubu takmer doplatil 

v momente, keď ho Stalin ironicky kritizoval, že zatiaľ čo on písal knihy, Slánský 

v Československu  vyvádzal. Zápotocký mu obratom rýchlo listom vysvetľoval, že knihy 

vlastne vznikali v období, keď bol v koncentračnom tábore a na podobné veci mal čas 

rozmýšľať. Ako ďalší ospravedlňujúci faktor uviedol aj to, že písaniu románov sa zásadne 

venoval len v skorých raných hodinách. Pravidelne si privstal a v rámci socialistického 

záväzku napĺňal stránky textom.
94

 

 

  Jedinečným zdrojom o poznatkoch, ako Zápotocký  trávil svoj čas, sú jeho 

diáre. V diároch samotných sú zachované len útržkovité a heslovité poznámky o tom, čo 

má na konkrétny deň naplánované, samotné heslo bolo písané skratkovito. Väčšinou len 

udal čas a potom buď názov činnosti, meno osoby, s ktorou sa mal stretnúť alebo len 

miesto. Zďaleka nie všetky dni sú zaplnené nejakým písomným záznamom. Časové 

spektrum zachovaných diárov sa zhoduje s časovým obdobím, ktoré Zápotocký strávil vo 

funkcii prezidenta. Nie všetky záznamy sú čitateľné a pretože sú písané obyčajnou 
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ceruzkou, ich čitateľnosť sa ešte tým zhoršuje. Vyslovene zaujímavým informáciami 

o jeho voľnočasových a každodenných aktivitách sú záznamy ako masáž, zubár,   

 

  Príkladom takého to záznamu sú napr: 

7.1. 1953 - 5.00.Lány 

12.1. 1943- 10.00 komise „B“ 

20.4.1953- 8.00 Červíček 

22.4.1953-8.30 Dolanský 

27.4.1953 6-masérka 

2.5.1953 Sparta a 20.00 recepce 

6.5. 1953-15-vžstava 

24.5. 1953-Krajská konference KSČ Praha 

7.9. 1953-11.00 krejčí 

18.10.1953-Velká pardubická 

23.10. 1953-Tylovo divadlo 

4.3.1954 Biograf na Hrade 

21.3. 1954 čaj pro spisovatele 

1.6. 1954 Smětanovo Rigoleto 

3.5. 1954-7.30 biograf 

12.8.1955 lékaři v Lánech
95
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6. ZÁVER  

 

Ako motto mojej práce som si vybrala citát z knihy Ladislava Mňačka, Ako chutí moc 

 „Na čo ti bola všetka tá moc, ktorú si získal? Ako ti chutila? V čom ti pomohla, čo ti 

vyriešila, kam ťa doviedla? Kedysi si býval zdravý, mocný, plný elánu.A šťastný. Zintezívnilo 

sa tvoje šťastie? Priniesla ti moc ďalšie šťastie, alebo nahradila bývalé nejakým iným?“ 

Ako ti chutila všetka tá moc, čo si mal vo svojich rukách, ty mŕtvy?“ 

  Toto motto som si vybrala práve z dôvodu, že ma prinútilo rozmýšľať nad reálnym 

životom a šťastím predstaviteľov komunistických elít. Chcela som sa dostať bližšie k 

poznaniu, či im tá moc naozaj stála za to, či tie materiálne výhody naozaj tak chutili 

a spoločenské postavenie stálo za to všetko zlo a utrpenia, ktoré spôsobili. 

Ďalej som sa chcela dozvedieť, akí títo ľudia boli, ako sa správali vo svojom okolí, do 

akej miery ich tá Mňačkova začarovaná moc ovplyvňovala, vytvárala a aké charakterové 

zmeny nastávali pod jej vplyvom.   

Za cieľ práce som si vytýčila preskúmať každodennú realitu a kultúrne preferencie 

novej komunistickej elity a na základe toho zistiť, či sa ich sebaidentifikácia, sebadôvera 

a vzťah k okoliu zmenil pod vplyvom okolností, ktoré sami vytvárali. Po preskúmaní 

prameňov som prišla myslím k nejednoznačnému záveru. O dvoch predstaviteľoch môžem 

s určitosťou povedať, že materiálne privilégiá, výhody a spoločenské výnosy mali dopad na 

ich sebadôveru a seba-uvedomenie.  

Gottwald síce nepodliehal čaru okázalého luxusu a nepotrpel si na materiálne 

a finančné výhody jeho pozície, zmena jeho osobnosti nastala na inej úrovni. Jeho strach 

s rozpútaných represálií spôsobil jeho takmer totálnu izoláciu a deštrukciu normálnej 

interakcie s ľuďmi vo svojom okolí. Z rôznych príčin, či už to bol strach zo Stalin 

a sovietskych poradcov, stres z nekonečnej práce a bojazlivosť o vlastný život ho priviedli 

k nesprávnemu defenzívnemu mechanizmu – k alkoholu. 

Marta Gottwaldová mala možno to šťastie, že do politiky sa nikdy priamo nezapojila 

a Gottwaldov stres nemusela pociťovať až tak na vlastnej koži ako jedntliví funkcionári. 

Zmena jej sebadôvery a postoju k svojej osobe nastal v okamihu, kedy si začala uvedomovať 

svoju nadradenú spoločenskú pozíciu prameniacu z materiálnych a spoločenských výhod, 



54 
 

ktoré jej život manželky významného komunistu poskytoval. Martina osobnosť celkovo 

spanštela, slovami Josefy Slánskej – zburžoaznela a z toho jasne vyplýva aj zmena vlastnej 

hodnoty vo svojich očiach, transformácia seba-identifikácie a seba-uvedomovanie.  

 Jediný Antonín Zápotocký sa javí, že ho jeho vzrastajúca mocenská pozícia a elitné 

spoločenské postavenie nezmenilo do tej podoby, že by prešiel transformáciou identity. Vždy 

vyzdvihoval svoju kontemplatívnejšiu, po umeleckosti túžiacu stránku svojej osobnosti 

a podľa mojich záverov takým aj ostal, aj keď už bol na vrcholu moci.  
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