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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá týdeníkem Hospodářský rozhled a jeho postavením 

v soudobém ekonomickém myšlení. Hospodářský rozhled vystupoval jakou nezávislý 

týdeník. Práce popisuje působení národohospodářského listu v dobovém kontextu. 

V rámci práce jsou zkoumány roky, kdy bylo Československo zasaţeno Velkou 

ekonomickou krizí. První část práce je věnována základnímu vymezení tématu. V rámci 

kapitoly je popsáno hospodářství a situace meziválečného Československa a popsán 

vznik listu. Druhá kapitola se zabývá strukturou týdeníku, hlavními charakteristikami 

obsahu a konfiskovanými čísly. Třetí část je věnována hlavním tématům zkoumaného 

období – měnové politice a sporům s agrární a komunistickou stranou. Ve čtvrté části 

práce jsou zkoumány a rozebrány hlavní kauzy jednotlivých let. Během zkoumaných let 

se týdeník zabýval především problémy spojenými s hospodářskou krizí. V roce 1939 

eskalovaly mezinárodní a národnostní problémy, coţ se projevilo i v obsahu týdeníku. 

I přes postupující radikalizaci si Hospodářský rozhled v rámci zkoumaného období 

zachoval konzistentní názorovou linii. List kritizoval autoritářské reţimy a obhajoval 

demokracii. Tematicky se týdeník často věnoval obhajobě průmyslu a kritice agrárních 

kruhů. Poslední, pátá, kapitola je věnována redakci Hospodářského rozhledu. 
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Abstract 

This diploma thesis examines the weekly Hospodářský rozhled and its position in the 

contemporary economic thought. Hospodářský rozhled was claimed to be 

an independent weekly. This thesis describes its role as an economic journal in the 

context of the era. The first part provides a general definition of the topic. Within this 

chapter, the economy and situation of Czechoslovakia between the world wars is 

described as well as the establishment of the weekly. The second chapter focuses on the 

structure of the weekly, main characteristics of the content and confiscated issues. The 

third part analyses the main topics of the examined period – monetary policy and 

disputes with agrarian and communist parties. In the fourth part, the main topics of the 

particular years are analysed and scrutinised. In 1938, international and national 

problems intensified which also affected the content of the journal. Despite the growing 

radicalisation, the periodical maintained consistently its line of thought over the 

analysed period. Hospodářský rozhled criticised authoritarian regimes and defended 

democratic principles. The journal often pursued the defence of industry and critics 

of agrarian sector. The last, fifth chapter, focuses on the editors of the journal. 
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Úvod 

 Velká ekonomická krize se na přelomu dvacátých a třicátých let dvacátého 

století významně zapsala do moderní historie. Zasáhla i Československo, které se 

s jejími dopady výrazně potýkalo a aţ do počátku druhé světové války se s nimi plně 

nevyrovnalo.  Velká krize se netýkala pouze deprese hospodářství a propadu 

ekonomických veličin. Krize zasáhla kapitalistické zřízení jako takové a otřásla 

základními ekonomickými zákony a hospodářstvím volného trhu. Důsledkem byl 

vzestup totalitních hnutí a nárůst poţadavků na státní zásahy. 

 Československo se po svém vzniku muselo vypořádat s novým státním 

uspořádáním. Bylo potřeba stanovit hranice a vlastní měnu, stabilizovat hospodářství 

a vytvořit státní zřízení reprezentující všechny národy ţijící ve společném státu. 

V poválečných letech se podařilo za cenu cyklické krize stabilizovat hospodářství 

a druhou polovinu dvacátých let lze z hlediska ekonomické situace označit za 

hospodářský zázrak. Od roku 1928 se však začala projevovat agrární krize, která 

předznamenala krizi celého hospodářství. 

 S nástupem krize se postupně začal projevovat ideologický rozkol parlamentních 

stran a ekonomů. Ústředním bodem se stala role státu v hospodářství, měnová, 

zahraniční a obchodní politika. Vyjma odborných publikací byly názory na krizi 

komunikovány převáţně v soudobém tisku. Výraznou roli měly stranické listy, které 

slouţily jako mluvčí jednotlivých stran. Kromě tiskovin zastupujících jednotlivé strany 

však své místo měla i nezávislá periodika, případně periodika, která nebyla otevřeně 

spojena a navázána na konkrétní stranu. Jedním z těchto periodik byl i týdeník 

Hospodářský rozhled, který je tématem této diplomové práce. Samotná analýza 

týdeníku, pokud je autorovi známo, nebyla dosud provedena. 

 Hospodářský rozhled vycházel mezi lety 1928 a 1941 jako nezávislý týdeník 

s podtitulem Týdeník pro finance, obchod, průmysl a zemědělství. Cílem práce je 

popsat a rozebrat jeho působení ve vybraných letech a kriticky zhodnotit, do jaké míry 

se týdeníku podařilo naplnit myšlenku nezávislého listu. Další výzkumnou otázkou je, 

jestli se během zkoumaných let obsah a směřování listu proměnilo v souvislosti 
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s probíhající ekonomickou krizí. Úkolem je také posoudit konzistenci a zhodnotit 

názory v průběhu zkoumaného období. 

Základní metodou zpracování je analýza historických textů. Hlavním pramenem 

jsou výtisky Hospodářského rozhledu a historické studie. Zkoumány jsou výtisky z let 

1929, 1932, 1935 a 1938, přičemţ jsou analyzovány sudé měsíce. Tento výběr by neměl 

ovlivnit relevanci práce a reprezentativnost vzorku by měla být zachována. 

První kapitola je věnována základnímu vymezení tématu. V rámci kapitoly je 

charakterizován vývoj Československa s důrazem na národní hospodářství. Je definován 

předkrizový vývoj i dopady krize na ekonomiku státu. Dále jsou uvedeny hlavní 

politické strany. V poslední části je pak popsán vznik Hospodářského rozhledu 

a osobnost vydavatele Josefa Kašpara. 

Druhá část práce je zaměřena na strukturu týdeníku. V kapitole je popsána 

obecná charakteristika obsahu listu. Zmíněny jsou i výtisky, které byly v průběhu let 

konfiskovány. 

Třetí kapitola se zabývá hlavními tématy, která byla charakteristická napříč 

sledovaným obdobím. Jednotlivé podkapitoly se zabývají měnovou politikou, 

názorovými střety s agrárníky a spory s komunistickou stranou. 

V další části jsou dle jednotlivých let popsány hlavní kauzy, kterými se list 

zabýval a které byly příznačné pro jednotlivé roky.  

Pátá kapitola se věnuje redakci Hospodářského rozhledu. Konkrétně je věnována 

především Jiřímu Hejdovi. 

V rámci citací byla ponechána původní ortografie. Některé doslovné citace tak 

obsahují překlepy nebo gramatické chyby. Z důvodu autentičnosti však byly zachovány 

původní formulace. 
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1. Základní vymezení pojmu a tématu 

První číslo hospodářského rozhledu vyšlo 5. dubna roku 1928. V době, kdy 

vrcholila v Československu hospodářská konjunktura. Týdeník vznikl v období slibného 

ekonomického růstu. Do Černého čtvrtku (pátku) na newyorské burze zbýval ještě celý 

rok a Československo, které bylo základnou většiny bývalého rakousko-uherského 

průmyslu a nebylo zasaţeno inflací v raném poválečném období, se jevilo jako stát, 

který úspěšně překonal hubená poválečná léta. Stabilní situace nahrávala i zrodu 

týdeníku, který měl slouţit jako nezávislá tribuna poskytující zevrubné ekonomické 

informace. V následujících letech dopadla na Československo mezinárodní ekonomická 

krize, která neměla v historii dvacátého století obdoby. Obsah listu reflektoval četné 

hospodářské a politické problémy. Spolu s růstem nezaměstnanosti, propadem výroby 

a dalšími symptomy krize rostly i národnostní problémy. Pozitivní vývoj 

československé ekonomiky na konci 20. let je sice na čas utišil, avšak v průběhu krize 

opět eskalovaly a vedly posléze k Mnichovské konferenci a následnému okleštění státu. 

Zkoumané období (ročníky 1929, 1932, 1935 a 1938 Hospodářského rozhledu) 

zásadně ovlivnila světová krize, která měla zdrcující dopad i na situaci 

v Československu. Právě dopady deprese a názory na minimalizaci jejích dopadů byly 

ve středu zájmu po celé období. V roce 1929 se sice ekonomika nacházela na vrcholu 

konjunktury, ale četné apely na nutnost racionalizace a inovací ukazovaly na velký 

problém Československa, kterým byla zaostalost oproti západoevropským rozvinutým 

státům. Československo sice získalo velkou část průmyslu monarchie, ale oblast 

Slovenska a Podkarpatské Rusi byla slabě industrializována. V mezinárodním srovnání 

z pohledu hospodářské vyspělosti bývá období první republiky často přeceňováno. 

Z hlediska národního důchodu na jednoho obyvatele se Československo ve dvacátých 

letech pohybovalo na 13. aţ 14. místě v Evropě a 17. aţ 18. místě na světě.
1
 Dle údajů 

o hrubé průmyslové výrobě bylo Československo na konci dvacátých let na 11. místě 

mezi evropskými státy.
2
 Československo se během první republiky pohybovalo 

                                                 
1
 PRŮCHA, V., et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. Díl: období 1919-

1945. Brno: Doplněk, 2009, s. 153. 
2
 PŮLPÁN, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. a II. díl. Praha: 

Karolinum, 1993, s. 148. 
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přibliţně v průměru mezi evropskými státy, coţ není nutné brát jako známku 

neúspěchu. V situaci po druhé světové válce se jeho pozice jen zhoršovala. 

Světová krize měla nerovný dopad na jednotlivé státy a lišila se i délkou trvání. 

Jako počátek Velké deprese je všeobecně povaţován 24. říjen 1929, kdy došlo 

k prudkému propadu cen akcií na burze v New Yorku. Toto datum bylo vyvrcholením 

hospodářských problémů a znamenalo právě hlavní počátek deprese, která později vedla 

k největší celosvětové krizi 20. století.
3
 Velká deprese vynikala svou délkou, hloubkou 

a celkově rozsahem a byla prakticky ukončena aţ militarizací ekonomik v době druhé 

světové války. Krize bývá často označována jako krize sociální nebo krize kapitalismu. 

Faktem je, ţe krize eskalovala rozvoj pravicového a levicového extremismu. 

Po počátečním oţivení v první polovině třicátých let se krize v případě mnoha 

států přeměnila v dlouhodobou depresi, kterou přerušilo fakticky aţ vypuknutí druhé 

světové války. Na vznik krize, která neměla v dosavadní historii obdoby, měla vliv řada 

faktorů. Na konci 19. století došlo k výrazné industrializaci a od počátku 20. století 

významně narostlo vyuţití mechanizace a spalovacích motorů ve výrobě. Dále rostlo 

vyuţití elektrické energie a postupovala elektrifikace. Postupně se začaly vyuţívat 

metody vědeckého řízení práce a především ve Spojených státech se ve velké míře 

začala uplatňovat pásová výroba. V osobní a nákladní dopravě rostlo vyuţívání 

automobilů a v malé, byť stále zanedbatelné, míře se začalo komerčně rozvíjet letectví. 

Na druhou stranu začalo klesat vyuţití uhlí, coţ oslabilo tradiční průmyslová centra. 

Evropa, oslabená první světovou válkou, ztratila svoji výrazně vůdčí roli na světovém 

poli. Evropa sice byla hlavním světovým exportérem zboţí a importérem surovin, avšak 

po první světové válce nedokázala poskytnout rozvíjejícím se zámořským zemím 

dostatek strojů a výrobků.
4
 Krize pak znemoţnila přísun potřebných úvěrů nutných 

k racionalizaci evropského průmyslu, vedla k rozkladu světového obchodu a následně 

i podpořila a eskalovala měnové krize. Ochranářská politika jednotlivých států, které se 

obrnily vysokým cly, dovozními kvótami a obchodními smlouvami, byla ještě více 

svázána kartelovými dohodami a posilováním monopolů a zabraňovala tak potřebnému 

vyčištění trhů a překonání krize. Spolu s krizí hospodářskou, která způsobila obrovské 

ekonomické ztráty, však eskalovala i krize sociální. Etablovaná státní zřízení prošla 

                                                 
3
 SEKANINA, M. Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu 

a některá její východiska. Praha: Libri, 2004, s. 33. 
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těţkou zkouškou a krize v mnoha směrech podpořila nárůst extremismu, který nakonec 

vedl k druhé světové válce. 

1.1 Situace po vzniku Československa 

Uznání Československa po první světové válce bylo důsledkem dlouhého boje 

za nezávislost a důsledkem poráţky Rakousko-Uherska v první světové válce. Nabídka 

federalizace, která, pokud by byla navrhnuta dříve, by pravděpodobně zabránila rozpadu 

monarchie, přišla příliš pozdě. Ke vzniku, kromě domácího odboje, výrazně přispěla 

iniciativa úzké skupiny českých a slovenských emigrantů a neopomenutelný byl přínos 

československých legií, ve kterých v první světové válce působilo téměř 150 tisíc Čechů 

a Slováků.
5
 Základní ideou ospravedlňující vznik státu byl čechoslovakismus, který 

předpokládal existenci československého národa (národa Čechů a Slováků) strádajícího 

v monarchii z důvodu nerovného postavení. Přestoţe bylo s mnoha fakty u vzniku 

čechoslovakismu účelně manipulováno, bylo potřeba najít jasný argument pro vznik 

nového státu. Doc. Půlpán v komentáři k tomu napsal: „Tato mámivá interpretace 

reality by byla v pořádku, pokud by se v mnohonárodnostní středoevropské mocnosti 

skutečně nedalo ţít, coţ z nacionálního hlediska byla pravda u Slováků, kteří byli snad 

v poslední etapě maďarizace a pokud by se nespojili s Čechy, uţ by asi neexistovali na 

národnostní mapě dnešní Evropy.“
6
 Z národnostního hlediska pak populace Němců 

převyšovala tu slovenskou, která v novém státě byla co do počtu aţ na třetím místě, 

a bylo nutné najít dostatečný argument pro vznik společného státu Čechů a Slováků, byť 

s velkou německou menšinou. 

1.1.1 Poválečné uspořádání a demografické sloţení 

Problémem nového státu byly nejen národnostní a hospodářské podmínky, ale 

také potřeba definovat hranice. Prakticky jedinou jasně danou hranicí byla paradoxně 

                                                                                                                                               
4
 SEKANINA, M. Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu 

a některá její východiska. Praha: Libri, 2004, s. 36. 
5
 PRŮCHA, V., et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. Díl: období 1919-

1945. Brno: Doplněk, 2009, s. 21. 
6
 PŮLPÁN, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. a II. díl. Praha: 

Karolinum, 1993, s. 131. 
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ta česko-slovenská,
7
 přičemţ definitivní hranice s Polskem a Maďarskem byly 

stanoveny aţ v roce 1920.
8
 Nelze také opomenout přesuny v drţbě kapitálu a oslabení 

moci církve v poválečných letech. Důleţitým krokem byla pozemková reforma 

probíhající v letech 1918-1936, která sice nenaplnila plánovaný rozsah, ale umoţnila 

rozdělit půdu i malým rolníkům a oslabila feudální strukturu zděděnou z monarchie.
9
 

Pozemková reforma sice oslabila katolickou církev a šlechtu v menším rozsahu, neţ 

bylo plánováno, ale alespoň utlumila socialismus v Československu. Na pozemkové 

reformě velmi profitovala agrární strana, jejíţ ochranářská opatření měla především 

v krizových letech likvidační dopad na průmysl a export. 

V rámci versailleského mírového uspořádání se Československo dostalo do 

francouzské a britské sféry vlivu. Převáţně Francie měla na zahraničněpolitické 

směřování a formování armády zásadní podíl. Československo se v meziválečném 

období, na rozdíl od okolních států, vyvarovalo autoritativních reţimů a bylo ostrovem 

demokracie ve střední Evropě. Vnitřní demografickou rozporuplnost měl vyřešit čas 

a demokratická politická struktura s účastí všech bez ohledu na národností původ. 

Bohuţel historie neposkytla státu dostatek času, aby k tomu mohlo opravdu dojít. 

V rámci mezinárodní spolupráce byly vkládány značné naděje do Společnosti 

národů, ve které aktivně působil budoucí několikanásobný ministr zahraničí a pozdější 

prezident Edvard Beneš. Ten byl také iniciátorem v letech 1920-21 vzniklé tzv. Malé 

dohody, která s podporou Francie znamenala uzavření spojenectví mezi 

Československem, Jugoslávií a Rumunskem.
10

 Z pohledu Francie bylo Československo 

důleţité jako spojenec proti Německu a především strategický spojenec v rámci vlivu 

Francie v poválečném uspořádání. Na druhé straně Československo potřebovalo na 

mezinárodním poli spojence proti Rakousku a především Maďarsku, které se těţce 

smiřovalo s trianonským mírovým uspořádáním. Směřování zahraniční politiky zůstalo 

po celé meziválečné období nezměněno a mělo výrazný vliv na hospodářské směřování 

země. 

                                                 
7
 PŮLPÁN, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. a II. díl. Praha: 

Karolinum, 1993, s. 132. 
8
 PRŮCHA, V., et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. Díl: období 1919-

1945. Brno: Doplněk, 2009, s. 26. 
9
 PŮLPÁN, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. a II. díl. Praha: 

Karolinum, 1993, s. 140. 
10

 PRŮCHA, V., et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. Díl: období 1919-

1945. Brno: Doplněk, 2009, s. 35. 
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Československo při svém vzniku zdědilo 21 % rozlohy a 26 % obyvatelstva 

rakousko-uherské monarchie.
11

 Vznikl stát, jenţ neměl v historii obdoby a který 

postrádal homogenní ekonomickou strukturu. Hospodářským odlišnostem sekundovalo 

pestré demografické sloţení obyvatelstva, kdy pouhých 65 % obyvatelstva tvořili 

Čechoslováci.
12

 Z celkového počtu 13 miliónů obyvatel na počátku 20. let bylo 

6,8 miliónu Čechů, 2 miliony Slováků, 3,2 miliónu Němců, 0,7 miliónu Maďarů, 

0,1 miliónu Poláků, 0,1 miliónu Rusů a Ukrajinců a zbývajících 0,1 miliónu spadalo 

pod ostatní národnosti.
13

 Na československém území se ocitlo vysoké procento Němců, 

ve velké míře proti jejich vůli. Obdobná situace byla i v případě Maďarů, jejich menšina 

byla ale významně menší (z dalších národností to pak byli Rumuni, Rusíni, Romové 

a Ţidé). Otázka československých Němců byla aspektem, který byl v rámci versailleské 

konference podceněn.
14

 Národnostní napětí se nepodařilo po celou dobu první republiky 

vyřešit a naopak během hospodářské krize dále rostlo. 

1.1.2 Hospodářství Československa 

Kromě národnostního sloţení se nově vzniklý stát potýkal i s rozdílnou 

strukturou hospodářství. Těţiště průmyslu bylo umístěno v Čechách a ve Slezsku, 

kdeţto ve východní části, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, dominoval agrární 

sektor. Problémem Československa byly od počátku výrazné rozdíly mezi jednotlivými 

zeměmi. Území dnešní České republiky fakticky zdědilo průmysl Rakousko-Uherska 

(odhaduje se, ţe Československo získalo mezi 60 a 75 % průmyslové kapacity 

monarchie
15

), kdeţto zbytek území byl veskrze agrární a celkově slabě industrializován. 

Strukturální rozdíly v hospodářství se i přes značné investice, které byly vynakládány 

po celou dobu první republiky na Slovensku a Podkarpatské Rusi, nepodařilo vymýtit. 

Strukturální odlišnosti československých zemí jsou patrné z následující tabulky. Tato 

tabulka obsahuje data osob zabývajících se daným oborem (příslušných osob). 

                                                 
11

 KUBŮ, E.; PÁTEK, J. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. 

Praha: Karolinum, 2000, s. 203. 
12

 PŮLPÁN, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. a II. díl. Praha: 

Karolinum, 1993, s. 135. 
13

 PŮLPÁN, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. a II. díl. Praha: 

Karolinum, 1993, s. 547. 
14

 PEROUTKA, F. Budování státu: výbor 1918-1923. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 105. 
15

 KUBŮ, E.; PÁTEK, J. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. 

Praha: Karolinum, 2000, s. 203. 
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Je patrné, ţe se podíly mezi jednotlivými sektory ekonomiky i před nástupem světové 

krize (v roce 1930 dozníval konjukturní cyklus 20. let) výrazně nezměnily. 

Tabulka 1: Struktura obyvatelstva dle jednotlivých odvětví v letech 1921 a 1930
16

 

Obyvatelstvo 

v milionech 
Čechy 

Morava a 

Slezsko 
Slovensko 

Podkarpatská 

Rus 
Československo 

 1921 1930 1921 1930 1921 1930 1921 1930 1921 1930 

 6,7 7,1 3,3 3,6 3,0 3,3 0,6 0,7 13,6 14,7 

Odvětví Podíl odvětví na počtu obyvatelstva v % 

 Čechy 
Morava a 

Slezsko 
Slovensko 

Podkarpatská 

Rus 
Československo 

 1921 1930 1921 1930 1921 1930 1921 1930 1921 1930 

Průmysl 41 % 42 % 38 % 41 % 17 % 19 % 10 % 12 % 33 % 35 % 

Zemědělství 30 % 24 % 35 % 29 % 60 % 57 % 68 % 66 % 39 % 35 % 

Doprava 5 % 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 2 % 3 % 5 % 6 % 

Obchod, 

peněţnictví 
7 % 9 % 5 % 7 % 4 % 5 % 5 % 6 % 6 % 7 % 

Státní a 

veřejná 

sluţba  

6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 6 % 4 % 5 % 6 % 6 % 

Ostatní 11 % 13 % 11 % 12 % 9 % 8 % 11 % 8 % 11 % 11% 

Průmyslová centra byla i centry vzdělanosti a tvorby důchodu. Z tohoto pohledu 

byl náskok českých, moravských a slezských zemí před Slovenskem a Podkarpatskou 

Rusí značný. České země měly v novém státu zcela dominantní postavení, coţ jasně 

ilustrují i čísla - pocházelo z nich 90 % průmyslové a 75 % zemědělské výroby.
17

 

Zaostalost se na východě projevovala niţším podílem elektrifikace, niţší rozvinutostí 

infrastruktury obecně a také niţší gramotností. Svým způsobem Československo po 

svém vzniku strukturálně připomínalo Rakousko-Uhersko v malém. Za poměrně 

krátkou dobu první republiky se mnohé problémy nepodařilo odstranit. 

Slovensko se sice dokázalo osamostatnit a vystoupit z uherského vlivu, v novém 

státě se ale potýkalo s omezenou konkurenceschopností. I přes investice došlo na 

Slovensku během první republiky k faktické deindustrializaci.
18

 Slovenský průmysl 

ztratil uherský trh, který byl oproti rakouskému zaostalejší, a stal se těţko 

konkurenceschopným. Napjaté vztahy s Maďarskem vedly k celní válce, která situaci 

dále zhoršovala. Dalším problémem byla nedostatečná infrastruktura, která zdraţovala 

                                                 
16

 STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ. Statistická ročenka republiky Československé 1938. Praha: Orbis, 

1938, s. 15. 
17

 KUBŮ, E.; PÁTEK, J. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. 

Praha: Karolinum, 2000, s. 16. 
18
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výrobu i dopravu. V průmyslu tak došlo na Slovensku k výrazně slabšímu rozvoji, 

protoţe se novému státnímu hospodářství nedokázal přizpůsobit. 

První světová válka se negativně podepsala nejen na obyvatelstvu, ale 

i v hospodářství. V hodnotách hrubého domácího produktu Československo vytvořilo 

v roce 1920 přibliţně 90 % hodnoty roku 1913. Kvůli recesi v roce 1922 se 

předválečnou úroveň povedlo překročit sice aţ v roce 1923, coţ bylo ve stejném roce, 

jako se to povedlo Francii, ale tři roky před Maďarskem, čtyři roky před Německem 

a pět let před Rakouskem a Velkou Británií.
19

 V absolutních číslech se samozřejmě 

Československo pohybovalo daleko za Francií, Velkou Británií i Německem. 

V habsburské monarchii bylo rozloţení majetku silně nerovnoměrné a i přes 

značný vzestup českého kapitálu na konci 19. století se nepodařilo do začátku první 

světové války dohnat německý a maďarský kapitál. Československo vzniklo jako stát 

s neúměrně silným kapitálovým zastoupením menšinového obyvatelstva. Postavení 

české podnikatelské vrstvy se před první světovou válkou odhadovalo pouze na jednu 

čtvrtinu aţ třetinu akciového kapitálu.
20

 Prvním zásadním krokem vedoucím k počeštění 

a navrácení kapitálu byl nostrifikační zákon vydaný v prosinci roku 1919. Tento zákon 

nařizoval přenesení sídel a vedení podniků působících v Československu na jeho území 

a obsazení správních rad československými občany. Na základě nostrifikačního zákona 

se podniky rozdělily, přesunuly nebo byly v omezené míře zestátněny. Na Slovensku 

byl dopad zákona slabší kvůli odporu maďarské strany, který v mnoha případech vedl 

aţ k odstěhování celých podniků. Díky zákonu došlo k posílení československé 

burţoazie a výrazně se posílila role československých bank, které získaly často podíl na 

kapitálu společností.
21

 

Stojí za zmínku, ţe lehký průmysl byl jedním z nejhůře zasaţených odvětví 

v období hospodářské krize, coţ vedlo i k eskalaci nespokojenosti německého 

obyvatelstva. Velký vliv na návrat kapitálu hrála i tzv. repatriace akcií, kdy se akcie 

československých podniků nakupovaly především na vídeňské burze a vracely se 

fyzicky na území Československa. I přes tyto snahy a dopad nostrifikace zůstal 

                                                 
19

 PRŮCHA, V., et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. Díl: období 1919-

1945. Brno: Doplněk, 2009, s. 91. 
20

 PRŮCHA, V., et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. Díl: období 1919-

1945. Brno: Doplněk, 2009, s. 39. 
21

 PŮLPÁN, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. a II. díl. Praha: 

Karolinum, 1993, s. 143. 
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v některých sektorech dominantní podíl německého kapitálu. V polovině 20. let byla 

účast německého kapitálu na základním kapitálu společností v textilním průmyslu 89 %, 

v průmyslu porcelánu 90 %, sklářském průmyslu 86 % a papírenském průmyslu 80 %.
22

 

Vzhledem k tomu, ţe u velkých společností bylo individuální vlastnictví 

výjimečné (např. Baťův koncern), hrály důleţitou roli akciové společnosti, které 

usnadňovaly kapitálovou účast jednotlivců, bankovních domů a vstup zahraničního 

kapitálu. Význam akciových společností a jejich hospodářská funkce byly častým 

tématem soudobého tisku. Hojným tématem bylo kumulování pozic v dozorčích radách, 

omezené moţnosti řadových akcionářů podílet se na chodu společnosti a být dostatečně 

informován a pohyb cen akcií. Funkce akciové společnosti jsou dobře popsány 

v soudobé publikaci Jiří Hejdy – Hospodářská funkce akciové společnosti
23

. Akciové 

společnosti umoţňovaly vstup zahraničního kapitálu a usnadňovaly převod podílů 

v jednotlivých společnostech. Podíl německého, rakouského a maďarského kapitálu 

v období první republiky klesal a naopak rostla role francouzského, britského 

a amerického. Kromě přímé účasti se zahraniční kapitál podílel především na půjčkách. 

Role říšskoněmeckého kapitálu rostla aţ po Mnichově, kdy naopak docházelo 

ke stahování britského, francouzského a amerického kapitálu. 

S rozpadem Rakousko-Uherska došlo k postupnému rozkladu trhu, který byl pro 

český (československý) průmysl klíčový. Československo bylo vytrţeno z velkého 

hospodářského prostoru. V rámci monarchie byla úloha československého zboţí jasně 

daná, avšak po rozpadu monarchie se musela hledat nová odbytiště. V mnoha ohledech 

pak československé výrobky zaostávaly a s obtíţemi konkurovaly zavedeným 

průmyslovým státům. Zahraničněpolitická orientace první republiky na Velkou Británii 

a Francii bohuţel měla výrazný dopad na národní hospodářství, které bylo závislé na 

dovozu surovin a vývozu zboţí. V roce 1921 připadalo na Francii, Jugoslávii 

a Rumunsko (spojenecké země) pouhých 11 % obratu zahraničního obchodu, přičemţ 

Německo, Rakousko a Maďarsko soustřeďovalo takřka polovinu zahraničního 

obchodu.
24

 Pozice Velké Británie byla v celkových číslech nevýrazná. S posilováním 

                                                 
22

 PŮLPÁN, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. a II. díl. Praha: 

Karolinum, 1993, s. 145. 
23
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společnosti, 1930. 149 s. 
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Německa a díky rostoucím národnostním sporům bylo Československo postupně 

vytlačováno z tradičních trhů. Slabý vnitřní trh nedokázal nahradit ztráty způsobené 

napjatými vztahy s Maďarskem a oslabením pozic v Rakousku. 

V rámci průmyslu nejrychleji rostl chemický průmysl a strojírenství, kde se 

ve dvacátých letech úspěšně uplatňovala racionalizace. Tradiční odvětví lehkého 

a spotřebního průmyslu byla ve srovnání s industrializovanými státy zastaralá a během 

krize byl jejich odbyt zasaţen nejvíce. Charakteristickou tendencí byla koncentrace 

(ve formě kartelů, syndikátů, trustů, koncernů a dalších), která vymezovala oblasti trhu, 

fixovala ceny a obecně omezovala volnou konkurenci. Časté byly fúze a akvizice 

společností. Hutnictví dominovaly Vítkovické horní a hutní těţířstvo (Vítkovické 

ţelezárny), Báňská a hutní společnost a Praţská ţelezářská společnost. Ve strojírenství 

dominovala dvojice koncernů, a to Škodovy závody v Plzni a Českomoravská-Kolben-

Daněk. V ostatních odvětvích pak za zmínku stojí vagónka Ringhoffer-Tatra, 

Královedvorská cementárna, Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem 

a v obuvnictví bez pochyb firma Baťa. Vertikální a horizontální koncentrace 

umoţňovala vyuţití výnosů z rozsahu a lepší vyjednávací pozici s dodavateli a věřiteli. 

Rostoucí monopolizace znevýhodňovala malé společnosti, které musely často nuceně 

vstupovat do kartelů (syndikátů). Koncentrace znemoţňovala outsiderům vstoupit mezi 

společnosti a vyhlásit cenový boj. Během krize byl v roce 1933 přijat kartelový zákon, 

který mimo jiné zavedl povinnou syndikalizaci v některých odvětvích, čímţ dále omezil 

konkurenci.
25

 

Výjimečné nebyly mezinárodní kartely a účast zahraničního kapitálu 

v československém průmyslu. Zahraniční kapitál ovládal od počátku první republiky 

výše zmíněnou trojici společností dominující hutnictví, výrazný vliv měl francouzský 

a britský kapitál dále například ve Škodových závodech (dle francouzského vzoru se 

výrazně odvíjela i produkce pro armádu).
26

 

Československo přišlo o velkou část vnitřního trhu. Část zboţí exportéři nově 

směřovali do USA, západoevropských (převáţně Francie, Anglie, Švýcarsko) 

a skandinávských zemí (hlavně Švédsko). Spojené státy se v roce 1929 staly třetím 

                                                 
25

 KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Československo a české země 

v krizi a v ohroţení (1930-1935). Praha: Libri, 2002, s. 61. 
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 KUBŮ, E.; PÁTEK, J. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. 
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nejvýznamnějším importérem československého zboţí po Německu a Rakousku, avšak 

pouze s celkovým 6% podílem na zahraničním obchodu.
27

 Problémem byly tradiční 

produkty, které často nestačily standardům běţným v rozvinutých průmyslových zemích 

- v Anglii, Německu nebo Spojených státech, a jejichţ nabídku nemohl plně uspokojit 

národní trh. Dařilo se sice hledat nová odbytiště například v Jiţní Americe, ale jejich 

podíl nemohl nahradit ztráty u tradičních importérů. 

I přes obrovský pokrok, ke kterému po první světové válce došlo, mělo aţ do 

propuknutí druhé světové války Československo velké problémy s pronikáním na 

zahraniční trhy a v krizových letech především s jejich udrţením. Hlavním omezením 

byly celní bariéry a mnoţství obchodních smluv a odvetných opatření, které měly 

chránit jednotlivé národní trhy před zahraniční konkurencí. V důsledku však vedly 

k prodluţování krize. I Československo zavádělo sloţitá opatření, která měla chránit 

domácí produkty a výrobu. Na vládní úrovni se často střetávaly zdánlivě protichůdné 

poţadavky agrárníků a zástupců průmyslu. Tlak zemědělců na růst ochranářských cel 

znamenal mnohá odvetná opatření protistran, která naopak vedla k dovozním kvótám 

a clům namířeným proti československým průmyslovým výrobkům. Opačný tlak na 

sniţování zemědělských cel a kvót naopak způsoboval odbytové problémy zemědělství, 

které bylo navíc silně monopolizované a nepruţné. Celní válka v důsledku znamenala 

kontinuální posilování celních ochran a protekcionismu, které znamenaly nárůst 

transakčních nákladů a pokles bohatství na všech stranách. 

Důleţitým nástrojem, který byl v mezinárodním obchodu pouţíván k zúčtování 

obchodu, byl clearing. Clearing měl vyřešit problémy s úhradami zahraničního 

obchodu, konkrétně měl vyřešit problémy s chronickými dluţníky a hromaděním 

nedobytných pohledávek. V praxi ale systém narazil na komplikace. Problémem 

clearingu bylo vymáhání pohledávek u států s aktivní bilancí, kde narůstala pohledávka, 

kterou nebylo moţné importem přímo odčerpat. Jedním z řešení byl reexport zboţí, pro 

který se ale muselo znovu hledat uplatnění.
28

 

V rámci hospodářství první republiky stojí za zmínku zbrojní průmysl, který 

vynikal a v domácím prostředí (bohuţel či bohudík) nenalezl plného vyuţití. 

                                                 
27
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Československý průmysl se musel po první světové válce přizpůsobit mírové výrobě 

a zuţitkovat válečné vynálezy. Role zbrojního průmyslu ale zůstala významnou 

a Československo patřilo v meziválečném období mezi hlavní výrobce a exportéry 

zbraní. Konkrétně v roce 1934, kdy byla hodnota produkce nejvyšší, mělo 

Československo 25% podíl na celosvětovém vývozu zbraní.
29

 Průmysl byl převzat 

z monarchie a dále rozvíjen a díky tomu před druhou světovou válkou v mnoha 

ohledech československé zbraně převyšovaly ty německé. Mnohé nedostatky v armádní 

výzbroji byly způsobeny orientací na Francii a spoluprací s ní. Můţeme jmenovat 

nákladné budování opevnění po vzoru Maginotovy linie, které předpokládalo přeţitý 

způsob války nebo nedostatečné investice do letectva. Tragiku doby dobře vystihuje 

citát doc. Půlpána: „ [...] pokud by autor měl symbolicky vyjádřit sílu českého tvořivého 

ducha, ztělesnil by ji takto: usměvavý Josef Švejk třímající v levici pohár napěněného 

plzeňského piva a v pravici lehký kulomet vz. 26. Zatímco plzeňské pivo není třeba 

představovat, o zbrojováckém kulometu uveďme, ţe jej v licenci vyráběli Britové pod 

názvem BREN (Brno + Enfield) a byl to nejlepší kulomet 2. světové války, jímţ se 

válčilo na obou stranách fronty.“
30

 Po vytvoření protektorátu Němci nejen získali 

výrobní potenciál, ale podařilo se jim i lépe vyzbrojit vlastní armádu. Během druhé 

světové války pak český (jiţ nikoli československý) zbrojní průmysl naplno slouţil 

německé mašinerii a průmysl byl obecně přizpůsoben válečné výrobě. 

Přes odbytové problémy rostl ve 20. letech podíl obyvatel činných v obchodě, 

coţ potvrzovalo i postupné posilování a směrem na východ republiky spíše utváření 

vnitřního obchodu. Dalším typickým bodem byl rozvoj obchodních domů, které 

nabízely široký sortiment především luxusního zboţí. 

1.1.3 Měnové uspořádání a finanční sektor 

Pro úspěšný chod nového státu bylo klíčové peněţnictví a nutnost vytvoření 

jednotného ekonomického prostoru. Bylo potřeba utvořit jednotný celní prostor se 

stabilní měnou v oběhu. Vzhledem k vysokému riziku inflace způsobené rakousko-

uherskou cedulovou bankou panoval všeobecný souhlas s nutností měnové odluky. 

                                                 
29
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Cedulová banka ve Vídni jiţ během války financovala válečné náklady tiskem peněz 

(raţebným) a po válce riziko nadále rostlo. Banka dále chrlila peníze do oběhu 

a ignorovala nátlak nástupnických i ostatních států. Na počátku první světové války 

bylo v Rakousku-Uhersku v oběhu 2,3 miliard korun, v říjnu 1918 to bylo 30,7 miliard 

korun a inflační rozvrat dále pokračoval – v únoru 1919 bylo v oběhu 37,6 miliard 

korun.
31

 Jediným východiskem bylo osamostatnění se a vytvoření vlastní měny. 

K překonání problémů bylo také zavedeno řízené hospodářství. 

Měnová reforma mohla být provedena v tu chvíli, kdy bylo jasně stanovené 

území státu a vojensky kontrolované hranice. K tomu došlo na počátku roku 1919. 

O měnové reformě bylo rozhodnuto 25. února 1919 a v noci na další den byly uzavřeny 

hranice. Následně došlo ve dnech 3. - 9. března (resp. 12. března na Slovensku) 

k okolkování oběţiva, čímţ byla osamostatněna československá měna. Přes četné 

návrhy na její název (např. sokol, hřivna apod.) zůstal zachován název měny zaniklé 

monarchie – koruna. Měnová reforma a okolkování se v roce 1919 netýkalo 

Podkarpatské Rusi, jejíţ přičlenění nebylo stále jisté.
32

 

Kromě samotné odluky bylo důleţitým cílem zabránit inflaci v novém 

nástupnickém státu. Hlavním strůjcem reformy byl ministr financí dr. Alois Rašín, se 

kterým bývá reforma po zásluze spojována. Rašín byl zastáncem deflační teorie a jako 

východisko z hrozící inflace a nestability viděl zhodnocení měny.
33

 Součástí měnové 

reformy se tak stalo i staţení části oběţiva, které mělo přiblíţit kupní sílu koruny k její 

předválečné výši. Deflační teorie byla vítána věřiteli, dovozci a vyhovovala 

Ţivnobance, která byla největší bankou v zemi. Na druhé straně silně zasáhla dluţníky, 

exportní sektory (především lehký průmysl a zemědělství) a příslušné věřitelské banky. 

V rámci reformy bylo do roku 1920 staţeno 30 % oběţiva oproti plánovaným 

50 %.
34

 Měnovou reformu a správu měny měl aţ do zřízení Národní banky 

Československé v roce 1926 na starosti Bankovní úřad ministerstva financí, který 

fakticky suploval funkci cedulové banky. Bankovní úřad měl prakticky všechny její 
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funkce. Aby bylo zabráněno inflačním tlakům, nesměl poskytovat půjčky státu. Úřad 

měl působit do té doby, neţ nastane hospodářská situace umoţňující vznik cedulové 

banky (na základě zákona o cedulové bance z roku 1920).
35

 Zákonem vznikla formálně 

Národní banka Československá jako akciová společnost, aby byla formálně oddělena od 

státního aparátu. K jejímu zřízení došlo aţ po uklidnění poválečné nejistoty. 

Nově ustanovená měna nebyla kryta zlatem. V roce 1925 byl formálně nastaven 

pevný kurz k frankovému bloku, a tedy byla nepřímo navázána na zlatou měnu. Vázané 

devizové hospodářství bylo zrušeno v roce 1928 a v roce 1929 byl zákonem stanoven 

zlatý obsah.  

Měnová odluka také napomohla emancipačním snahám v boji s německým, 

rakouským a maďarským kapitálem. Rašín mimo staţení části oběţiva aplikoval 

v rámci své deflační vize i politiku devizových intervencí, které v roce 1922 pouţíval 

k posilování kurzu. Kvůli poválečné depresi (často označované jako krize z nadvýroby, 

která reflektovala potřebu proměny válečného hospodářství většiny zemí), která začala 

jiţ v roce 1922, bylo v následném roce od intervencí upuštěno a dále byl kladen důraz 

na stabilizaci kurzu (to jiţ po smrti Rašína, na kterého byl spáchán v lednu roku 1923 

atentát, který způsobil Rašínovi zranění, v důsledku kterých o měsíc později zemřel).
36

 

Během krize v letech 1921-1923 se v důsledku Rašínovy deflační politiky sníţily ceny 

a kupní síla koruny se uvnitř Československa zvedla o 30-40 %.
37

 Propad cen byl ale 

doprovázen značným poklesem exportu a sociálním napětím. Od deflační politiky bylo 

definitivně upuštěno v roce 1925.
38

 Deflační teorie A. Rašína se nepotvrdila, ale 

pomohla zabránit hyperinflaci, která ovládla po válce okolní státy. Na příkladu 

Německa i Rakouska je patrný výrazný přínos tvrdého Rašínova přístupu. 

Deflační politiku silně odmítaly agrární strany a mezi hlavní odpůrce se řadil 

i pozdější guvernér národní banky a ministr financí několika vlád prof. Karel Engliš. 

Sám Rašín viděl ve stabilizaci a posílení koruny nástroj ke stabilizaci ekonomiky. 

Engliš si uvědomoval nutnost dalších faktorů a odmítal striktní zaměření na měnu 

a monetární politiku. Engliš zdůrazňoval potřebu zdravých financí a dalších 
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proměnných. Je však nutné zmínit, ţe přestoţe se názorově Rašín s Englišem neshodli, 

oba dva se vzájemně respektovali a sdíleli stejný cíl, měnovou stabilizaci nového státu 

a vytvoření silné jednotné měny.
39

 Proto je potřeba i zpětně ocenit Rašínovy zásluhy 

o stabilizaci měny a tím celého státního uspořádání. Právě poválečná hyperinflace vedla 

v Německu ke společenskému rozvratu a k rozvoji pravicového extremismu. 

Národní banka Československá zahájila svou činnost 1. dubna 1926 a jejím 

prvním guvernérem se stal Rašínův spolupracovník dr. Vilém Pospíšil, který funkci 

zastával do roku 1934, kdy ho vystřídal prof. Karel Engliš.
40

 Národní banka 

Československá měla vzniknout v době, kdy měl být jiţ měnový systém stabilní. Tato 

vize byla naplněna a přišlo období zdařilé měnové politiky. Národní banka přešla od 

deflační politiky ke stabilizační politice. Dařilo se udrţovat stabilní kurz koruny 

a vnitřní cenovou hladinu, k čemuţ napomáhaly i vyrovnané veřejné finance. V roce 

1929 byla koruna navázána na zlato v poměru jedné koruny rovné 40,58 miligramu 

zlata
41

 a tato hodnota byla udrţována aţ do devalvace v roce 1934. 

Bankovní sektor byl silně zasaţen deflační krizí v letech 1922-23 a stát musel 

některé banky sanovat (problémy bank byly ve většině případů spojeny s deflační 

politikou). Po překonání recese se bankovní sektor silně rozvíjel a rychle se dokázal 

přizpůsobit novému národnímu celku. Podobně jako ve zbytku hospodářství byla 

typickým rysem koncentrace. Bankovní koncerny byly, i s přispěním státu, pevně 

svázané s průmyslem a měly velký vliv i na hospodářskou politiku. V období 

konjunktury významně narostl podíl českého kapitálu, který dosáhl trojnásobné hodnoty 

oproti kapitálu německému.
42

 Dominantní pozici měla Ţivnobanka, která posílila i díky 

měnové reformě a měla významný vliv v klíčových průmyslových podnicích 

a koncernech (např. Českomoravská-Kolben-Daněk, Schoellerovy cukrovary, Spolek 

pro chemickou a hutní výrobu, Báňská a hutní společnost, Královodvorská cementárna 

a další). Mezi další hlavní bankovní domy a instituce patřila Česká eskomptní banka 
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a úvěrový ústav (tzv. BEBCA - Böhmische Escompte Bank und Creditanstalt), Anglo-

čs. a Praţská úvěrní banka, Česká průmyslová banka a Böhmische Unionbank.
43

 

Významnou roli hrály během první republiky veřejnoprávní ústavy bez 

akciového kapitálu pro dlouhodobý úvěr, které soustřeďovaly většinu hypotečních 

úvěrů a komunálních půjček. Hlavními institucemi byla Zemská banka a Hypoteční 

banka. 

V poválečných letech došlo k rozvoji komerčního bankovnictví. Rozvoj 

zaznamenaly četné ústavy lidového peněţnictví (spořitelny, kampeličky, ţivnostenské 

záloţny, raiffeisenky a další), které soustřeďovaly vklady menších střadatelů 

a poskytovaly drobné úvěry. V úvěrové soustavě Československa působily ještě dvě 

významné instituce - Poštovní spořitelna a Československý reeskontní a lombardní 

ústav. Peněţní soustavu doplňovaly domácí a zahraniční ústavy specializující se na 

pojištění. 

1.2 Krize v Československu 

Hospodářská krize třicátých let nebyla standardní cyklickou krizí. Její 

překonávání bylo neobyčejně dlouhé a dopady na jednotlivé ekonomiky byly velmi 

silné a celkově neměly ve dvacátém století obdoby. Proto krize bývá označována jako 

velká hospodářská krize. Rozsah krize ilustruje propad světového obchodu, jehoţ obrat 

během krize klesl o 66 % v běţných cenách.
44

 Pád akcií na newyorské burze v říjnu 

1929 byl jiţ vyústěním recese, která následně přešla v depresi a rozšířila se do většiny 

rozvinutého světa. Dna bylo dosaţeno aţ po několika letech (většinou se udává rok 

1933, který byl rokem, kdy bylo dosaţeno dno deprese i v Československu), avšak 

v mnoha státech se nepodařilo ekonomiky zcela oţivit a převést hospodářský cyklus 

v konjunkturu a naopak docházelo k dalším recesím. Vyústěním krize byla druhá 

světová válka, která definitivně tuto kapitolu dějin uzavřela. 

Nástup krize v Československu byl pomalejší oproti ostatním rozvinutým státům 

a její příchod nebyl tak strmý jako v ostatních západoevropských státech. 

Československo zasáhla krize v plné síle aţ v průběhu roku 1931. Za počátek však lze 
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povaţovat rok 1928, který znamenal počátek agrární krize.
45

 Nástup krize nebyl přímým 

následkem krachu na americké burze na Wall Street, ale světové události ji dále 

urychlily. Krizi v Československu lze rozdělit na tři fáze.
46

 První fáze trvala od roku 

1928 do roku 1931. Rok 1928 lze označit jako počátek strukturální krize, která se 

projevila odbytovými problémy především v zemědělství. V roce 1929 došlo k propadu 

lehkého průmyslu a zahraniční obchod vykazoval jiţ pouze slabé aktivum. V roce 1930 

byly postiţeny další sektory průmyslu a krize se stala cyklickou. V prvních letech se 

zdálo, ţe dopad krize bude mírnější neţ v okolních státech, avšak v roce 1931 byla tato 

očekávání vyvrácena. 

Přes dílčí náznaky zlepšení na počátku roku, vstoupila krize v roce 1931 do 

druhé (nejhlubší) fáze. Krach bank v Rakousku a v Německu (banky Creditanstalt 

a Danatbank) vedl k runům na banky a šíření paniky. Devalvace národních měn 

v zahraničí vedla ke zdraţování československého zboţí a prudkému propadu exportu. 

Tato opatření spolu s neochotou prolongovat úvěry a půjčky vedla k ochromení 

průmyslu. Přidaly se další faktory typické pro krizi - propad odbytu, nedostupnost 

úvěrů, neochota investovat, deficitní státní finance a další – a došlo k všeobecnému 

ekonomickému úpadku. 

Třetí fázi, v letech 1933 a 1934, lze charakterizovat jako vleklou depresi, kdy 

docházelo pouze k malým zlepšením. Nejvyšší míra nezaměstnanosti, postihující 

920 tis. osob, byla zaznamenána v roce 1933.
47

 Vzhledem k soudobé metrice počtu 

nezaměstnaných bylo toto číslo z dnešního pohledu výrazně podhodnocené. K oţivení 

došlo aţ v roce 1936, avšak jiţ v roce 1938 přišel další pokles. I přes výrazné investice 

do infrastruktury (silnice, elektrifikace) a do budování armády a opevnění v posledních 

letech, se nepodařilo Československu do druhé světové války ve všech sektorech 

dosáhnout předkrizové úrovně. Hospodářský cyklus 30. let fakticky postrádal 

konjunkturní fázi, která by značila zvrácení krizového vývoje. 
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1.2.1 Krize v agrárním sektoru 

Hlavním problémem Československa byla krize zahraničního obchodu, která se 

jako první ukázala v plné síle právě v zemědělství. Pokles zahraničních cen s následným 

sníţením rent a vývozních cen zemědělských produktů byl v roce 1928 patrný 

především u cukrové řepy (resp. cukru) a obilí. Odbytové potíţe zasáhly i další tradiční 

vývozní artikly jako slad a chmel. Celkově Československo v druhé polovině dvacátých 

let produkovalo jednu desetinu světového objemu cukrovky a osmnáct procent světové 

produkce chmele, a proto byl v absolutních číslech propad enormní.
48

 Problematika 

klesajících cen obilí a rostoucí konkurence dováţeného třtinového cukru byla ostatně 

hojně probírána uţ v průběhu roku 1929 i na stránkách Hospodářského rozhledu
49

, více 

však v samostatné kapitole. V absolutních číslech odbytové problémy přinesly velké 

potíţe agrárnímu sektoru, který nebyl v období první republiky zcela soběstačný. Pokles 

vývozu zasáhl citelně i obchodní bilanci, coţ se projevilo především v následujících 

letech. 

Na zemědělství v krizových letech velmi silně dopadl pokles cen potravin. 

Deflace u zemědělských výrobků převyšovala pokles cen průmyslových výrobků, coţ 

umocňovalo negativní dopad na zemědělce. I kdyţ nedocházelo k poklesu produkce 

(v letech 1932/1933 byla produkce nejvyšší v celém meziválečném období), ţivotní 

úroveň obyvatelstva v agrárním sektoru se zhoršovala.
50

 Dalším aspektem, který 

zhoršoval situaci, byla vysoká míra zadluţení malých rolníků, kteří sice díky 

pozemkové reformě získali půdu, avšak kvůli klesajícím cenám často nebyli schopni 

splácet úroky a splátky. Vysoká míra koncentrace, která byla dále posílena zaloţením 

obilního monopolu, napomohla velkostatkům, ale naprosto omezila konkurenci. Kromě 

signifikantních strukturálních rozdílů hospodářství jednotlivých zemí, které jsou 

zmíněny výše v tabulce, se lišily i objemy zemědělské výroby. Zemědělská výroba 

v přepočtu na jeden hektar dosahovala v Čechách dvojnásobku výroby na Slovensku, 
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a dokonce trojnásobku v porovnání s Podkarpatskou Rusí.
51

 Méně rozvinuté 

zemědělství na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, kde byla značně niţší úroveň 

mechanizace a pouţívání chemických hnojiv, s problémy čelilo deflaci a postrádalo 

dostatek kapitálu potřebného pro konvergenci. Přízeň obyvatelstva činného 

v zemědělství si stabilně udrţovala agrární strana, která si na svou stranu získala 

obyvatelstvo díky pozemkové reformně a jasnému programu. Její opatření však ne vţdy 

pomáhala malým rolníků a zpravidla byla cílena na velkostatkáře.
52

 

Syndikalizace a koncentrace nebyly doménou pouze průmyslu, ale výrazně 

formovaly i agrární sektor. Během krize se koncentrace dále zvyšovala a slouţila 

především k jednotné organizaci zahraničního obchodu. Velmi diskutovaným 

a sporným krokem bylo v roce 1934 zaloţení Československé obilní společnosti, která 

definovala takzvaný obilní monopol. Obilní společnost vznikla na základě poţadavků 

agrární lobby a zmonopolizovala všechny zahraniční obchodní operace spjaté 

s obilovinami. Jednalo se o akciovou společnost, jejímiţ podílníky byly mlýny, druţstva 

a obchodníci s obilninami. Zemědělci byli nuceni prodávat zboţí pouze společnostem 

sdruţeným v rámci obilního monopolu a za stanovené ceny. Ty navíc klesaly se 

vzdáleností od Prahy a lišily se během roku, coţ zvýhodňovalo velké producenty, kteří 

měli skladovací moţnosti. Obilní monopol zvýhodňoval velké statky, které se 

soustředily na produkci obilnin, a škodil malým zemědělcům, kteří obilniny vyuţívali 

především jako krmivo. Kontrolované ceny ilustrují diskriminaci – oproti roku 1933 

stouply ceny pšenice o 15 % a ceny ostatních obilnin aţ o 50 %.
53

 Ceny ţivočišné 

produkce ve stejné době naopak poklesly (přičemţ ceny krmiv vzrostly). Zvýšení cen 

pak postihlo i nezemědělské obyvatelstvo vyššími náklady na potraviny. 

Obilní monopol dobře ilustruje politiku agrární strany, která reprezentovala 

především velkostatkáře a velkovýrobce. Většinu voličské základny přitom tvořili malí 

zemědělci, kteří byli straně ve velké míře vděční za provedení pozemkové reformy, se 

kterou byla strana spojena a personifikována, a zůstali jí proto věrni.
54

 Zatvrzelá 
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a egoistická agrární politika měla silně negativní vliv i na průmysl. Jiţ od poloviny 

dvacátých let blokovala odbourávání cel a během krize naopak dále prohlubovala celní 

opatření devastující zahraniční obchod, na kterém bylo ve velké míře Československo 

závislé. 

1.2.2 Krize a průmysl 

Nerovnoměrný příchod krize je patrný u průmyslové výroby, která dosáhla 

vrcholu v roce 1929 a hodnoty tohoto roku nebyly u většiny odvětví aţ do Mnichovské 

konference překonány. Československo se potýkalo s nerovnoměrnou geografickou 

strukturou hospodářství a problémy s hledáním odbytu v zahraničí. Průmysl byl pro 

československou ekonomiku klíčový, protoţe průmyslové výrobky vykrývaly výrazné 

pasivum zahraničního obchodu surovin a zemědělských výrobků. Odbytové potíţe 

během krize jasně ukázaly tuto slabinu československého hospodářství. 

Jak jiţ bylo nastíněno výše, s rozpadem Rakousko-Uherska získalo 

Československo většinu průmyslové kapacity monarchie, ale ztratilo zároveň část méně 

náročného trhu, který vyprodukované zboţí nakupoval. V prvních letech se dařilo zboţí 

udávat na válkou vyhladověném trhu, ale uţ v průběhu dvacátých let (a konjuktury) 

silně vystupovala nutnost racionalizace, řízení práce a organizace výroby. Tato opatření 

měla napomoci československému průmyslu přiblíţit se tradičním průmyslovým 

zemím. Vzhledem ke zbytku Evropy pouze průměrná infrastruktura, nízká míra 

elektrifikace a také nezkušenost úplnou konvergenci neumoţnily. Československý 

průmysl byl dále negativně ovlivněn deflační politikou a posilováním Německa.  

Domácí průmysl se nedokázal plně adaptovat na proměny poptávky způsobené 

válečnými vynálezy, které přinesly rozvoj elektrických zařízení a nových typů strojů. 

V rámci koncentrace docházelo k nahrazování manufakturní výroby a malovýroby, ale 

na druhou stranu koncerny vyráběly velké mnoţství výrobků s omezenými moţnostmi 

standardizace. Typickým příkladem můţe být plzeňská Škodovka nebo 

Českomoravská-Kolben-Daněk. Obě firmy vyráběly výrobky od malých spotřebičů přes 

osobní auta aţ po tanky v posledních letech první republiky. Problémem mnoha 

výrobků byly náklady a cena, se kterou se obtíţně konkurovalo. 

V prvních letech krize měl na propadu produkce průmyslu podíl i pokles 

investiční vlny z druhé poloviny 20. let. V plné síle krize postihla sektor v roce 1933, 
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kdy byl zaznamenán propad o 40 % oproti roku 1929.
55

 Nejsilněji byl zasaţen lehký 

průmysl (sklářství, výroba porcelánu, textilní, oděvní), dřevozpracující průmysl, 

průmysl stavebních hmot a hutní průmysl. V případě průmyslu hutního, stavebních 

hmot, porcelánu a sklářského klesla během krize výroba pod hranici 50 % (za dno krize 

je povaţován rok 1933, avšak nejniţších hodnot bylo dosaţeno v jednotlivých sektorech 

v letech 1932-1935).
56

 Krize eskalovala i národnostní (vnitropolitické) spory. Právě 

nejvíce postiţený lehký průmysl byl převáţně alokován v pohraničí a vlastněn 

německou menšinou. Zhoršení sociálních podmínek, útlum investic a nedostupnost 

úvěru nutného k racionalizaci eskalovaly nárůst extremismu. Významnou roli hrála dále 

protičeská propaganda a investice v sousedním Německu. 

Obchodní politiku silně ovlivňovali agrárníci. I přes snahy o liberalizaci 

obchodu v první polovině 20. let byla jiţ v roce 1925 posílena cla na potravinářské 

výrobky a suroviny zavedením pohyblivých cel, čímţ se prohloubila celní válka.
57

 Na 

podzim 1929 ve volbách opět posílila agrární strana, coţ vzhledem k počátku krize 

v zemědělství znamenalo další posilování celních opatření. Ve velké depresi byl celý 

svět zachvácen vlnou protekcionismu a Československo nebylo výjimkou. V roce 1931 

bylo zavedeno povolovací řízení pro dovoz (v reakci na devalvaci libry) a byly 

stanoveny kontingenty pro různé druhy výrobků. Všechny tyto kroky měly za následek 

odvetná opatření, která omezovala průmysl. Vláda se snaţila situaci zlepšit 

poskytováním vývozních záruk a růstem vyuţití clearingu. Autarkní politika agrárníků 

nemohla přinést potřebné oţivení zahraničního obchodu, které by bylo umoţněné jeho 

liberalizací. Je však nutné dodat, ţe liberalizace by nebyla ani u obchodních partnerů 

podporována. Negativní dopad na vnitřní trh měly také vysoké ceny potravin a pokles 

odbytu průmyslových výrobků v zemědělství, kde malí zemědělci čelili nízkým 

výkupním cenám. 

Průmysl byl silně ovlivněn monopolizací a během krize sílila nespokojenost 

veřejnosti s postupující kartelizací a koncentrací výroby, která se projevovala strnulými 

cenami, které ani v době krize neklesaly. Výsledkem bylo přijetí kartelového zákona 
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v roce 1933, který zavedl povinnou evidenci kartelových dohod a zavedl kartelovou 

komisi, která měla za úkol trestat kartelové dohody ustanovující nepřiměřené ceny 

poškozující spotřebitele. Problémem zákona bylo, ţe fakticky zákonně uznal kartely 

a samotné dohody zůstaly utajeny. Funkce komise zůstala prakticky pouze na papíře. 

Kartely kontrolovaly ceny, výlučné oblasti, stanovovaly kontingenty, sankce a celkově 

vymezovaly trh působení. Do roku 1937 bylo registrováno přes tisíc dohod včetně 

účasti zahraničních kartelů.
58

 V roce 1934 se navíc připojila nucená syndikalizace 

v oborech, kde monopolní strukturu podpořila většina výroby. Celkově během krize 

došlo k monopolizaci drtivé většiny průmyslových aktivit se všemi negativními dopady. 

Všechna tato opatření vystupují v silném kontrastu s dnešní soutěţní politikou a ukazují 

na upřednostnění výrobce oproti zákazníkovi. 

1.2.3 Měnová politika Národní banky Československé během krize 

Prvním guvernérem národní banky byl od jejího vzniku v roce 1926 Vilém Pospíšil. 

Jako stoupenec stabilní měny a bývalý Rašínův přítel prosazoval zlaté krytí a odmítal 

devalvaci. Koruna se stala zlatou měnou na podzim roku 1929. 

 Československé peněţnictví zasáhla krize naplno v roce 1931, kdy došlo ke 

krachu rakouské Creditanstalt a německé Danatbank. To vedlo k odlivu zahraničních 

úvěrů a zamrznutí pohledávek československých bank v zahraničí. Ve stejném roce 

došlo k nárůstu úrokových a lombardních sazeb. Zhoršování obchodní bilance vedlo ke 

sníţení devizových rezerv a v roce 1931 se musela národní banka vrátit k vázanému 

devizovému hospodářství. 

V září 1931 zahájila britská Bank of England devalvační vlnu devalvací libry 

o 31 % a opustila zlatý standard.
59

 O dva roky později opustily zlatý standard Spojené 

státy americké a v roce 1934 devalvovaly dolar. Československo šlo opačným směrem 

a v roce 1933 vstoupilo do zlatého bloku v čele s francouzským frankem (členy byla 

Francie, Švýcarsko, Itálie, Polsko, Belgie a další). Národní banka drţela vysoký kurz 

koruny i přes vysoké ztráty exportu. Spor s průmyslem vyvrcholil v roce 1934, kdy 

i přes četné protesty Ţivnobanky a národních demokratů nahradil Pospíšila prof. Engliš. 
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Československo devalvovalo jako první stát zlatého bloku a důsledkem byla v roce 

1934 devalvace koruny na 37,15 mg zlata.
60

 Devalvace přinesla úlevu průmyslu 

a zvýšení exportu. K Československu se v dalších letech přidaly i ostatní státy zlatého 

bloku a pokračovaly, včetně Francie, ve vlně devalvací. V roce 1936 došlo k další 

devalvaci a obsah zlata byl sníţen na 31,21 mg.
61

 Celkově došlo ke sníţení zlatého 

obsahu o 30 %, tedy v podobné míře jako v případě Velké Británie v roce 1931. 

Oslabení měny podpořila i přeměna části bankovek na státovky. 

Devalvace umoţnila částečné oţivení exportu a zlevnění vyváţného zboţí. 

V roce 1936 bylo moţné omezit i některá devizová omezení, avšak politická situace 

výraznému zlepšení bránila. Problémem byly deficitní státní finance a především 

rostoucí odliv a repatriace zahraničního kapitálu. Národní banka Československá 

dokázala v rámci moţností udrţet stabilní měnu v celém období. 

1.3 Hlavní politické strany a jejich orientace 

Na ekonomickou situaci státu měla výrazný vliv politika vládnoucích stran (resp. 

koalicí). V krizovém vývoji, od počátečních problémů v roce 1928, kdy se začaly 

projevovat odbytové krize v zemědělství, byly patrné názorové rozdíly a zájmy 

politických stran, které byly v otázce řešení krize často protichůdné. V rámci následující 

podkapitoly budou krátce popsány československé strany, které se nejvíce podílely 

v době krize na formování ekonomického směřování meziválečného Československa. 

Výběr čtveřice stran je do jisté míry omezující, avšak vzhledem k hlavnímu zaměření 

práce nejde dle názoru autora o omezení zásadní. Názvy jednotlivých kapitol se odvíjí 

od tradičních označení jednotlivých stran z důvodu změn, ke kterým došlo v jejich 

názvech během let. 

1.3.1 Republikánská strana 

Zemědělství reprezentovala Republikánská strana. Do nového státu vstupovala 

s názvem Česká agrární strana, od roku 1919 zněl její plný název Republikánská strana 

československého venkova a od roku 1922, po sloučení s částí Slovenskej národnej 
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a rolnickej strany, byla nazvána Republikánskou stranou zemědělského 

a malorolnického lidu
62

, obecně však byla známa a je dodnes zkráceně označována jako 

tzv. agrární strana nebo agrárníci (tyto pojmy jsou také v textu zaměnitelné). 

Hlavní programovým prvkem, který určoval směřování strany v celém 

meziválečném období, byla ideologie agrarismu, která vnímala rolníka jako ţivitele 

národa.
63

 Agrární strana se po celou dobu první republiky opírala o podporu rolnictva 

a ţivnostníků, byla to podpora statkářů, velkostatkářů, ale i malých rolníků. Stabilní 

podporu si strana získala především díky pozemkové reformě, se kterou byla strana 

ztotoţněna a vydávala ji za své dílo.
64

 Během první republiky strana ovládala pro ni 

klíčové resorty, konkrétně ministerstva zemědělství a vnitra (někdy nepřímo), a od roku 

1922 byl agrárník vţdy v čele parlamentních vlád (A. Švehla, F. Udrţal, J. Malypetr, 

M. Hodţa a R. Beran).
65

 

Výjimečné bylo propojení strany s jedním z největších prvorepublikových 

bankovních ústavů – Agrární bankou, u které měla strana uloţené své finance. Právě 

financování strany bylo mnohdy zpochybněno, jelikoţ z oficiálních příjmů strana své 

působení prakticky nemohla ufinancovat. Agrární banka byla protiváhou silné 

Ţivnobanky. Agrobanka spolu s agrárníky bojovala proti deflační politice národní 

demokracie, kterou Ţivnobanka jako zastánce velkoprůmyslu podporovala.
66

 

Agrárníci viděli hlavní příčiny hospodářské krize v nadbytku zboţí, celní 

ochraně a dumpingové politice okolních států a původce krize viděli v zemědělství, 

na které byla proto namířena většina jimi předloţených opatření.
67

 Důsledná celní 

politika a regulace domácích cen měly zajistit rentabilitu zemědělství. Aby toho bylo 

dosaţeno, byla posílena celní ochrana, vytvořen obilní monopol a přijata řada dalších 

podpůrných opatření. Většina opatření na podporu zemědělství však měla silně 
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negativní vliv na ostatní sektory národního hospodářství, především pak na průmysl, 

který byl existenčně závislý na vývozu. Agrární politika naráţela na pokračující 

racionalizační postup, který se projevoval v zemědělství především intenzifikací 

výroby, pouţitím syntetických hnojiv a rostoucích výnosů. Racionalizace ale sniţovala 

nároky na pracovní sílu, coţ dopadalo především na drobné rolnické obyvatelstvo. 

V průběhu krize se politika agrární strany od původní podpory deflační politiky 

posunula k reflační politice. V praxi to znamenalo kritiku zlaté měny a podporu 

Englišovy teorie, která označovala zhodnocení zlata jako viníka krizového vývoje. 

Od roku 1932 spolu s příklonem k devalvaci strana podporovala více zásahů do 

ekonomiky, coţ potvrzuje například zřízení obilního monopolu. Během třicátých let 

postupně sílily nacionalistické a protidemokratické tendence ve straně. Ty byly patrné 

z některých výroků předsedy strany R. Berana v roce 1938 a poté, co nahradil jako 

ministerský předseda prodemokratického M. Hodţu.
68

 

Ústředním tiskovým orgánem strany byl deník Venkov, který se zabýval 

především politickými otázkami. Dalšími stranickými listy byl Večer (zaměřený 

převáţně na Prahu), Lidový deník (zacílený na venkov), Svoboda (vycházející v Brně), 

Agrární revue nebo kulturně-politická revue Brázda. Stranickým nakladatelstvím byla 

Novina a hlavními tiskařskými podniky byly Českomoravské podniky tiskařské 

a vydavatelské a Tiskařské a vydavatelské podniky Novina v Praze.
69

 

1.3.2 Československá sociální demokracie 

Československá sociálně demokratická strana dělnická vznikla v roce 1918 

sjednocením sociálně demokratických stran a byla první celonárodní stranou. V roce 

1920 však stranu poznamenal rozkol, ve kterém byla vyloučena část komunistických 

poslanců, coţ stranu oslabilo, ale na druhou stranu určilo její politické směřování. 

Na rozdíl od komunistické strany, jejíţ část se v roce 1920 odštěpila, neviděla strana 

budoucnost v revoluci, ale v nutnosti reformy stávajícího kapitalismu. Sociální 

demokracie byla hlavní reformistickou stranou v Československu a její voličskou 
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základnu tvořilo především dělnictvo. Vzhledem ke svému částečnému rozkolu 

s marxistickou ideologií se strana ztotoţňovala s demokracií a prosazovala 

demokratizaci školství a například svobodný tisk.
70

 

V letech 1920-1921 a 1926-1929 strana působila v opozici, coţ mělo vliv 

i na její program, který byl v hospodářských otázkách poměrně bezradný. Po nástupu 

krize se stal hlavním hospodářským ideologem strany dr. Josef Macek, který jakoţto 

uznávaný profesor národního hospodářství na Vysoké škole obchodní vytvořil straně 

program, avšak zastupoval pouze nemarxistické liberální křídlo. Část strany však stále 

podporovala marxismus, coţ ilustrovalo určitou vnitřní nejednotnost strany.
71

 Macek 

byl stoupencem Roosveltova protikrizového programu New Deal a učení J. M. Keynese, 

podporoval veřejné investice a byl kritikem autarkní a deflační politiky. Macek dále 

zdůrazňoval státotvornou politiku, potřebu zainteresování dělníků na zisku a nutnost 

zavedení lepší organizace společnosti.
72

 

Ústředním tiskovým orgánem strany bylo Právo lidu, které doplňoval Večerník 

Práva lidu. Dalšími listy byl deník Nová doba, časopis Hlas lidu, týdeník Zář, revue 

Akademie a také periodikum Nová svoboda. Ke straně měl blízko prestiţní deník 

Národní osvobození vydávaný Československou obcí legionářskou nebo revue Nová 

doba. V oblasti kniţní publicistiky pak bylo významné na stranu napojené Ústřední 

dělnické knihkupectví a nakladatelství.
73

 

1.3.3 Československá strana národně socialistická 

Národní socialisté vstoupili do nového státu jako Česká strana socialistická. 

V roce 1919 byla strana přejmenována na Československou stranu socialistickou. 

Po dlouhých vnitřních sporech, během kterých došlo i k vyloučení jednoho z hlavních 

členů Jiřího Stříbrného, byla strana nakonec v roce 1926 přejmenována 

na Československou stranu národně socialistickou. Významným sympatizantem 

a posléze členem strany byl E. Beneš, který především po odchodu Jiřího Stříbrného 
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upevnil vazby strany s politikou Hradu. Národní socialisté se tak stali nejen nositeli 

reformismu (po boku sociálních demokratů), ale i masarykismu. Strana byla důleţitou 

součástí politického systému první republiky a podílela se od roku 1919 na všech 

vládách s výjimkou let 1926-1929, kdy ustoupila po boku sociální demokracie 

do opozice.
74

 

Díky vnitřní konsolidaci a postavení v opozici strana do roku výrazně posílila 

a v roce 1929 se v Čechách stala dokonce nejsilnější stranou. To bylo důleţitým 

impulsem pro definování programu strany. Z nejvyšších pozic se na tvorbě podíleli 

E. Beneš a E. Franke, hospodářskou část dostal na starost spolupracovník strany Jiří 

Hejda, který byl od roku 1930 hospodářským redaktorem stranického listu a fakticky 

hlavním ideologem strany.
75

 Hejda se zabýval teorií konjunkturních cyklů a i z toho 

důvodu mu bylo jasné, ţe krize není pouhým konjunkturním výkyvem. Hejda byl 

odpůrcem Englišovy devalvační politiky a obecně metalismu. Odmítal deflační teorii 

a za hlavní strůjce viděl racionalizační procesy a nedostatky kapitalismu jako systému 

zřízení. Proto podporoval státní zásahy do ekonomiky podporující vnitřní spotřebu, 

avšak odmítal direktivní systém řízení. Nástrojem socializace měly být akciové 

společnosti, za jejichţ publicitu Hejda opakovaně orodoval. Podobně jako sociální 

demokraté uznával keynesiánství a podporoval cyklické uţití investic a fiskální politiky. 

Na rozdíl od sociálních demokratů podporoval nezávislost národní banky a byl 

odpůrcem inflačních tendencí.
76

 

Obrovskou devizou národních socialistů bylo propojení s tiskovým koncernem 

Melantrich, jehoţ ředitelem byl Jaroslav Šalda. V roce 1935 Melantrich vydával 

jedenáct deníků, šedesát regionálních časopisů a dalších sedmdesát titulů bez uvedení 

periodicity, přičemţ v roce 1935 spotřeboval 28 % spotřeby papíru v celé republice.
77

 

Ústředním orgánem strany byl deník České slovo, dalšími deníky bylo Večerní České 

slovo, A-zet, Telegraf, významnými týdeníky byly Praţský ilustrovaný zpravodaj 
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a Hvězda. Stojí za zmínku, ţe Večerní České slovo dosáhlo v roce 1938 

prvorepublikového rekordu v počtu 800 tisíc výtisků.
78

 

1.3.4 Komunistická strana Československa 

Komunistická strana Československa vznikla v roce 1921 a na rozdíl od 

ostatních stran, které se vytvořily na národní bázi, se strana zapojila do Komunistické 

internacionály.
79

 Internacionála do velké míry určovala směřování strany a hlavním 

cílem se postupně stávalo šíření revoluce. Od počátku existence a převáţně v průběhu 

30. let pak spolu s fašistickými stranami působila na okraji politického spektra. 

V roce 1929 provedla skupina okolo Klementa Gottwalda bolševizační převrat 

ve straně, který v praxi znamenal podřízení se Moskvě a stalinismu. Ten se projevil 

radikalizací strany s cílem podnikat činnosti vedoucí k rozvratu stávajícího politického 

zřízení. V praxi se to projevovalo bojkotem politických jednání, aktivizací dělnictva 

a vyvoláváním skandálů. Na počátku třicátých let bylo běţné vylučování komunistů 

z poslaneckých jednání, zbavování komunistických poslanců mandátů a také jejich 

trestní stíhání. Zástupci socialistických stran, jakoţto hlavní političtí konkurenti 

komunistů, byli podobně jako sympatizanti skupiny Hradu opakovaně nazýváni 

fašisty.
80

 

I přes svoji agresivní politiku patřila strana v meziválečném Československu 

mezi největší. Například ve volbách roku 1935 strana skončila na čtvrtém místě 

s 850 tisíci hlasy. Po Mnichovské konferenci došlo k útlumu strany. Strana pozastavila 

svoji činnost 20. října a 27. prosince 1938 byla na základě Beranova rozhodnutí 

rozpuštěna a strana přešla do ilegality, kde zůstala aţ do konce druhé světové války.
81

 

Vzhledem ke směřování strany bylo na počátku krize hlavním cílem svrhnout 

soukromokapitalistické zřízení a umoţnit přechod k sovětskému způsobu zřízení.
82

 

                                                 
78

 KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Československo a české země 

v krizi a v ohroţení (1930-1935). Praha: Libri, 2002, s. 337. 
79

 MALÍŘ, J.; MAREK, P. a kolektiv. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích 

a Československu 1861-2005. I. díl: období 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005, s. 711. 
80

 KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Československo a české země 

v krizi a v ohroţení (1930-1935). Praha: Libri, 2002, s. 150-154. 
81

 MALÍŘ, J.; MAREK, P. a kolektiv. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích 

a Československu 1861-2005. I. díl: období 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005, s. 739. 
82

 SEKANINA, M. Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu 

a některá její východiska. Praha: Libri, 2004, s. 107. 



   

33 

 

Nástrojem byly především stávky a komunisté se zaměřovali na hnutí nezaměstnaných 

a odborové organizace. V průběhu krize se strana přeorientovala a viděla hlavní 

východisko z krize v diktatuře proletariátu, postupně také rostl na významu boj proti 

fašismu. 

Ústředním tiskovým orgánem bylo od roku 1921 vycházející Rudé právo. 

Komunistický tisk vynikal svojí relativní četností. V roce 1921 vycházelo sedm deníků 

a přes čtyřicet dalších periodik, většina z nich však byla epizodního charakteru. 

Významnými deníky byla kladenská Pravda, plzeňská Svoboda a například brněnská 

Rovnost. Dalšími periodiky byl Rudý večerník, Komunistická revue, Tvorba nebo Haló 

noviny.
83

 

1.4 Hospodářský rozhled 

Josef Kašpar poţádal písemně o vydávání Hospodářského rozhledu 27. března 

1928. V ţádosti adresované oddělení pro věci tiskové Policejního ředitelství uvedl: 

„ […] počínaje 4. dubnem 1928 budu vlastním nákladem vydávati týdeník Hospodářský 

rozhled, který bude přinášeti články a zprávy národohospodářské, politické a kulturní, 

jakoţ i ilustrace a inserty. Zodpovědným redaktorem budu já sám a prohlašuji, ţe jsou 

mi známy všecky povinnosti z této funkce vyplývající.“
84

 První číslo Hospodářského 

rozhledu následně vyšlo ve čtvrtek 5. dubna roku 1928. 

V prvním čísle listu byla uveřejněna karikatura prof. Engliše s krátkým 

popiskem, která se stala pro Hospodářský rozhled charakteristickou i v příštích letech. 

Autorem karikatur byl od počátku Jiří Hejda pod značkou Nemo. Tvorbu karikatur 

Hejda okomentoval: „ Pan Kašpar mne nechce omezovat, [...] přicházím i s vlastním 

návrhem, který ho velmi překvapí, ale který vděčně vítá. Umím trochu kreslit, na 

gymnáziu jsem byl oblíbeným karikaturistou. Nabízím mu tedy pro kaţdé číslo jednu 

karikaturu některé význačné osobnosti našeho hospodářského ţivota spolu s kurzivkou, 

která by portrét dokreslila. Kreslil a psal bych to pod značkou Nemo.“ 
85

 Od roku 1936 

jej vystřídaly karikatury signované Omen. 
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Jako hlavní konkurenty listu uvedl Jiří Hejda týdeníky Hospodářská politika 

a Die Wirtschaft.
86

 List často reagoval na zprávy ze stranických listů, které zpravidla 

komentovaly hospodářské dění nebo obsahovaly hospodářské rubriky. Konkrétně se 

jednalo o Rudé právo, Právo lidu nebo Národní listy. Patrně i z toho důvodu, ţe během 

části sledovaného období (resp. v letech 1930-1935) působil Jiří Hejda v Českém slovu, 

nebyl identifikován jediný článek, který by reagoval na zprávy v tomto listu. 

Hospodářský rozhled se uvedl následujícím redakčním projevem: „Naším 

programem jest vůle dáti čtenáři do ruky nezávislý hospodářský týdeník, slouţící 

především praktické potřebě, bohatý informacemi a více neţ otázkami teoretického 

nebo akademického významu zabývající se problémy, jeţ přinese shon denních událostí. 

Ujišťujeme – a bohuţel je u nás takového ujištění třeba – ţe za námi nikdo nestojí, ani 

politický, bankovní nebo průmyslový kapitál. Chceme býti svobodnou tribunou, slouţící 

jediné myšlence: Hospodářského a sociálního blahobytu státu, v němţ ţijeme.“
87

 

Pouţitý úvodník doslovně odpovídal tomu, který Jiří Hejda pouţil 28. února 1923 

v prvním vydání svého týdeníku Přehled s podtitulkem politický, hospodářský 

a kulturní.
88

 

Redakce listu byla umístěna na Praze 2 na Václavském náměstí 63. 

Z Václavského náměstí se v listopadu 1929 přestěhovala redakce na Národní třídu 23a 

na Praze 1. V následujících letech redakce sídlila opět na Praze 2. V roce 1930 se 

v květnu přesunula do Vodičkovy ulice 38, odkud se přesídlila aţ v roce 1938 na 

Havlíčkovo náměstí 34 (posléze 33). Poslední destinací pak bylo od 11. prosince 1940 

do zastavení vydávání dne 15. května 1941 Senováţné náměstí 33.
89,90

 

Tiskem byla pověřena firma Orbis sídlící na Fochově třídě 62 v Praze 12.
91

 

V tiskárně Orbis bylo vytištěno pouze šest čísel a počínaje sedmým číslem se přesunul 

tisk do tiskárny Grafie do Myslíkovy ulice 1959 na Praze 2, kde vyšlo sedmé číslo 
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17. května 1928.
92

 V Grafii vyšlo čísel pouze sedm a počínaje patnáctým číslem dne 

18. července 1928 byl týdeník tisknut ve Středočeské knihtiskárně na Karlově 

náměstí 15 na Praze 2. V následujícím roce 1929 pak byl tisk přesunut aţ do konce 

vydávání do tiskárny Tempo na Jungmannově třídě 26 na Praze 2, kde jako první vyšlo 

dne 25. června dvacáté páté číslo druhého ročníku listu.
93

 

Primárním úkolem bylo vytvořit týdeník pro širokou čtenářskou obec s cílem 

průběţně informovat o hospodářských záleţitostech. Jiří Hejda popsal Josefa Kašpara 

jako mladého člověka, který se vyznal v burzovních papírech a který strávil jako 

korespondent Českého slova několik let v Berlíně, kde získal politické, hospodářské 

a finanční znalosti.
94

 Hlavním cílem týdeníku mělo být především informovat a být 

srozumitelný pro běţné lidi. Vzorem měl být i anglický The Economist a periodikum 

mělo přinášet nejen obecné zpravodajství, ale informovat o hospodaření průmyslových 

podniků, finančních věcech a burze. Co se týče obsahu, dá se říci, ţe se plány Josefa 

Kašpara naplnily. 

K desetiletému výročí bylo dne 7. dubna roku 1938 shrnuto vydávání listu
95

 

a jeho pozice následovně: „Jakoţto přesvědčení individualisté vycházeli jsme 

z liberalismu a ze zdravého kapitalismu, věříce, ţe cesta k vyšší ţivotní úrovni, hmotné 

i duševní, jeţ jest cílem všeho lidského snaţení, vede přes hospodářské uvědomění 

a posílení. [...] Neomezovali jsme se proto pouze na kritiku, nýbrţ snaţili jsme se 

konstruktivně přispívati k nápravě a pronikání správných myšlenek a nových směrů. [...] 

Pevná a důsledná redakční linie přispěla také k tomu, ţe list právě v letech nejtěţší 

krise, kdy byl poslední baštou činorodého optimismu, zaznamenával stálý pokrok 

a rozšiřoval okruh svých čtenářů a odběratelů, jeţ jest nyní nákladem, přesahujícím 

10.000 výtisků, daleko nejrozšířenějším českým hospodářským týdeníkem.“
96

 

Nezávislost týdeníku byla zkoumána i v souvislosti s financováním listu. Během 

revize historických pramenů se nepodařil identifikovat zdroj financování listu. Jediný 

úvěr byl v souvislosti s osobou Josefa Kašpara nebo Hospodářského rozhledu dohledán 
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u Agrární banky. V rámci protokolů o schůzi ředitelstva Agrární banky bylo dohledáno, 

ţe Josef Kašpar ţádal dne 12. prosince 1939 o lombardní úvěr ve výši 300 tisíc korun, 

16. července o navýšení na 550 tisíc korun a 6. února 1941 o další navýšení na jeden 

milion korun.
97

 Lombardní úvěry byly zajištěny cennými papíry. Zajímavostí je, ţe 

během první schůze ze 12. prosince 1939 rada odsouhlasila následně po poskytnutí 

lombardního úvěru inzerci v Hospodářském rozhledu za jeden tisíc korun. Překvapivý je 

i fakt, ţe v rámci obsahu nejostřeji a hlavně nejčastěji vystupoval týdeník proti politice 

agrární strany (a také komunistů a sudetských stran), proto je i finanční propojení 

s Agrární bankou poměrně překvapivé. 

1.4.1 Josef Kašpar 

Josef Kašpar se narodil 29. prosince roku 1900 v Praze. I přes to, ţe je podle 

signatury Národního archivu označován jako doktor práv, dle policejních protokolů měl 

vzdělání pět tříd obecné školy a sedm tříd reálné školy,
98

 resp. pět tříd obecné školy 

a čtyři roky školy obchodní.
99

 

Josef Kašpar na počátku 20. let cestoval po Evropě, coţ potvrzují četné ţádosti 

o obnovení cestovních dokladů. První ţádost z roku 1922 byla odůvodněna studijní 

cestou,
100

 ve stejném roce ţádal o opětovné vycestování a návštěvu příbuzných (s tím, 

ţe povoláním byl označován jako právník).
101

 V roce 1923 působil jiţ jako redaktor 

v Berlíně a byl mu prodlouţen pobyt do konce roku (to potvrzuje i výše zmíněná slova 

Jiřího Hejdy).
102

 V dalších letech jsou k panu J. Kašparovi dostupné pouze výše 

zmíněné ţádosti o pas a dílčí dokumenty, případně dochována data o malých 

přestupcích (odmítnutí platit poplatky za cenzurování filmů v roce 1921, potyčka v kině 

v roce 1929, porušení pravidel silničního provozu v roce 1936, autonehoda v roce 

1949). 

                                                 
97

 Archiv ČNB, fond Agrární banka, signatura č. 134, inventární jednotka 53; Archiv ČNB, fond Agrární 

banka, signatura č. 134, inventární jednotka 114; Archiv ČNB, fond Agrární banka, signatura č. 134, 

inventární jednotka 172. 
98

 Národní archiv Praha, Policejní ředitelství Praha II všeobecná spisovna – 1941-1951, sign. K 1099/7 

Kašpar Josef JUDr., karton 4975, s. 62. 
99

 Tamtéţ, s. 41. 
100

 Tamtéţ, s. 6. 
101

 Národní archiv Praha, Policejní ředitelství Praha II všeobecná spisovna – 1941-1951, sign. K 1099/7 

Kašpar Josef JUDr., karton 4975, s. 12 
102

 Tamtéţ, s. 15. 



   

37 

 

Kromě vydávání Hospodářského rozhledu vydával Josef Kašpar Praţské 

bursovní papíry s podtitulem příručka pro kapitalisty a bursovní interesenty (od roku 

1924 do roku 1941), ke kterým byla vydávána i německá mutace Tschechoslowakische 

Börsenwerte: Handbuch für Kapitalisten und Börseninteressenten.
103

 Z toho 

pravděpodobně pramení i výrazný zájem o burzu, které byla v kaţdém čísle věnována 

minimálně jedna strana. 

Dále vydával Josef Kašpar ročně (od roku 1934 do roku 1941) kartelový rejstřík 

Československé kartely: Kartelový rejstřík s komentářem. První vydání rejstříku bylo 

vytvořeno společně s Radovanem Šimáčkem a úvodník sepsal Jiří Hejda.
104

 Úlohou 

knihy bylo zvýšit publicitu kartelového rejstříku, který byl utvořen v rámci zákona 

a jehoţ publicita byla shledána jako nedostatečná.
105

 V rámci publikace bylo snahou 

zveřejnit kartelové úmluvy a doplnit je dalšími vysvětlivkami a komentáři, které měly 

osvětlit účel daných dohod a jejich pochopení. V tomto směru byla spolupráce s Jiřím 

Hejdou logická, protoţe Jiří Hejda byl spoluautorem kartelového zákona a jeho silným 

přívrţencem.
106

 Sám poznamenal v předmluvě: „Vedení kartelového rejstříku jest 

jedním z nejvýznačnějších znaků kaţdé právní úpravy kartelů. V teorii shledáváme 

s odůvodněním této evidence, především jakoţto veřejné a mravní kontroly, novější 

právo, ve kterém, jak jiţ úvodem bylo řečeno, zásah veřejné moci vzrůstá, trvá na 

evidenci především z důvodu pořádku.“
107

 V praxi však zákon legalizoval kartely 

a kartelová komise, která měla kontrolovat dohody a rozhodovat o pokutách v případě 

nastolených nepřiměřených cen nebo jiných praktik, takřka nefungovala.
108

 Uznání 

kartelových dohod a syndikátů i přes zvýšenou publicitu omezilo konkurenci a mělo 

negativní dopad na koncového zákazníka. Úvodní optimismus byl výrazně mírněn 

v předmluvě třetího čísla. Bylo zdůrazněno, ţe kartely slouţily státu jako nástroje 

plánované ekonomiky (coţ bylo bráno jako výhoda), avšak na druhou stranu nebyly 
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nástrojem ke sníţení vysokých cen.
109

 Problematiku zákona ale nelze svádět na jeho 

tvůrce. Evţen Štern ve třetím vydání v předmluvě zmiňuje, ţe samotný zákon byl 

i v zahraničí pozitivně přijat a brán jako dostatečný. To, co jej však činilo bezzubým, 

byl fakt, ţe ani po třech letech od jeho vydání nebyli jmenováni členové kartelového 

soudu.
110
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2. Hlavní charakteristiky zpravodajství listu ve vybraných 

letech  

Hospodářský rozhled měl vzniknout jako nezávislý týdeník s hlavním cílem 

nezávisle a srozumitelně informovat o hospodářském dění, jak jiţ bylo nastíněno výše. 

Vzhledem k turbulentní době, ve které periodikum vzniklo, je však důleţité zaměřit se 

i na základní strukturu periodika ve vybraných letech. Tématem kapitoly budou hlavní 

charakteristiky týdeníku ve zkoumaném období (v sudých měsících let 1929,1932, 1935 

a 1938). V kapitole 2.3 jsou dále popsány případy konfiskace listu, ke kterým v době 

vydávání došlo. Samotné směřování a rozbor je obsaţen ve třetí kapitole. Hlavní kauzy 

jsou pak probrány v kapitole čtvrté. 

2.1  Struktura týdeníku 

V letech 1929 a 1932 měl týdeník standardně osm stran a jen výjimečně se 

rozsah rozšiřoval (zpravidla z reklamních důvodů a o dodanou inzerci). V letech 1935 

a 1938 vzrostl běţný počet stran na dvanáct. V letech 1929, 1932 a 1935 byla cena 

rovna jedné koruně, v roce 1938 se zdvojnásobila. Moţné bylo čtvrtletní a roční 

předplatné týdeníku dostupné i do zahraničí (za vyšší částku). 

Grafika a struktura listu byla zachována po celé období. Návrh úvodní strany 

zůstal ve zkoumané době aţ na výjimky nezměněn. Na úvodní straně byl umístěn název 

s podtitulem Týdeník pro finance, obchod, průmysl a zemědělství doplněný jménem 

vydavatele Josefa Kašpara. Úvodní straně dominoval úvodník zabývající se aktuálními 

událostmi, který byl tradičně na straně doplněn karikaturou s popiskem. Úvodník často 

přesahoval na druhou stranu listu. Karikováni bývali zpravidla významné osobnosti 

hospodářského ţivota (ředitelé, členové správních rad, továrníci), politici (ministři, 

představitelé stran), národohospodáři a další. Často byli zpodobňováni i významní 

zahraniční činitelé. Vzhledem k četnosti nebyla patrná jednotící linka výběru. Autorem 

karikatur byl aţ do roku 1935 Jiří Hejda pod pseudonymem Nemo, v roce 1936 byl 

vystřídán karikaturami signovanými Omen (nepodařilo se zjistit jméno autora). 

Během zkoumaných let klesal počet signovaných článků. V roce 1929 byl 

častým přispěvatelem Jiří Hejda, který napsal i velké procento úvodních článků. Jiţ 
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v roce 1932 však podepsané články takřka vymizely. Výjimkou byla vyjádření, 

komentáře a případně tematické příspěvky. Důvodem postupného ústupu podepsaných 

článku byla pravděpodobně politická situace a eskalace napětí v zemi. 

Významnou součástí týdeníku byly zprávy z burzy, které přinášely informace 

o změnách cen akcií a vývoji burzovních ukazatelů. Vzhledem k výše zmíněné 

specializaci Josefa Kašpara to byla logická součást listu. Burzovní zprávy byly uvedeny 

obvykle na posledních dvou stranách vydání. 

Další pravidelnou součástí, která je podobně jako úvodníky často citována 

i v rámci práce, byla rubrika Poznámky z týdne. Tato rubrika byla umístěna v dolní 

čtvrtině listu. Součástí byly krátké příspěvky, většinou v rozsahu jednoho odstavce, 

komentující aktuální události z minulého týdne. Příspěvky glosovaly důleţité události 

na poli hospodářském, politickém, mezinárodním a další. Často také přinášely 

nekrology, pokud tedy nebyly přímo umístěny v textu. 

2.2 Charakteristika obsahu 

Základní charakteristika a především autorská definice týdeníků je uvedena 

výše v podkapitole 1.4, kde je i doslovně citován program časopisu. V této části je 

kladen důraz na zkoumané roky a obecně na hlavní proměny obsahu listu. 

Ročník 1929 byl v prvním čísle uveden v Poznámkách z týdne následovně: 

„Začínáme s novým kalendářním rokem vydávati také nový ročník našeho listu. [...] 

Hospodářský rozhled nechce býti jen kronikou, nýbrţ bojovníkem, nechce jen 

komentovat, nýbrţ chce spolutvořit. Nebýt jen divákem [...]. Chceme jen upozorniti na 

jednu snahu, kterou míníme sledovati v tomto ročníku i nadále: na rozdíl od všech 

ostatních hospodářských listů, vycházejících v Československu, sledujeme hospodářské 

události vţdy v jejich světovém rámci [...]. Nepotřebujeme zdůrazňovat, ţe 

Hospodářský rozhled je list naprosto nezávislý, a to nejen materielně, nýbrţ i osobními 

vztahy, takţe je svobodnou tribunou kaţdému zdravému hospodářskému podnětu 

a názoru. [...] Doufáme, ţe se nám podaří rozšířit okruh spolupracovníků [...] při čemţ 

především se vynasnaţíme psáti o národním hospodářství srozumitelně a ne nudně!“
111

 

Mimo sledování jiţ nastíněné linie tento program do velké míry odráţel dobu, ve které 
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vznikl. Československo se nacházelo na vrcholu konjunktury a byla snaha poučit se 

u rozvinutých států a dále budovat československé hospodářství. Během roku však 

začaly eskalovat hospodářské problémy, které i výrazně ovlivnily obsah zpráv. 

Důraz na nezávislost byl patrný i z obsahu listu (i přes rostoucí spory 

s agrárníky), byť charakteristická byla otevřená kritika komunistů (blíţe v následující 

kapitole). Právě ocenění nezávislosti bylo zmíněno v příspěvku - Národní Politika 

vychází v novém formátu - kde byla kvitována oblíbenost a kvalita listu. Dále bylo 

napsáno: „Zaslouţí si pozornosti i skutečnost, ţe ve stranicky rozbitém, parcelovaném 

našem veřejném ţivotě největšího rozšíření docilují listy nestranné – Nár. Politika 

a Lidové noviny. To je velmi potěšující jev.“
112

 Obecně se i v rámci obsahu list často 

vymezoval proti stranickým periodikům, a tak nebylo ocenění dalších titulů, které 

nebyly přímo spojeny s politickými stranami, překvapivé. 

Určitý despekt vůči politickým stranám byl patrný i v opakovaných článcích, 

které zdůrazňovaly potřebu osobností namísto politiků. Velký vliv na to měl 

pravděpodobně i Jiří Hejda, který by se ve stranickém listu Československé strany 

národně socialistické, Českém slovu, kde vedl hospodářskou rubriku, nemohl tak 

otevřeně vyjadřovat. Právě Jiří Hejda se ke stranictví v úvodníku vyjádřil následovně: 

„Pánové, poslanci a senátoři – zapomeňte při řešení těchto zásadních otázek na svoje 

stranické zájmy a pamatujte na republiku! Nevěřte, ţe Vaši voliči jsou Vaši straníci! 

Nahlédnete-li do seznamu členů Vaší strany, uvidíte, ţe jenom mizivé procento voličů 

je organisováno. Ti ostatní volí proto, ţe musí – a tudíţ vybírají. Hledají takové z Vás – 

bez ohledu na politické programy, které jich naprosto nezajímají a které Vy, páni 

poslanci a senátoři ani neplníte – hledají takové, kteří především mají na zřeteli zájem 

státu, zájem celku. Buďte jisti, ţe při spravedlivém řešení otázek hospodářských 

pochodí i stranická politika nejlépe!“
113

 Opakovaně bylo zdůrazňováno, ţe jsou potřeba 

osobnosti, které budou i v politice uznávány.
114

 Za příklad byl udáván Rašín nebo 

Engliš, se kterým však konkrétně Hejda v mnoha věcech nesouhlasil. To dokládají 

i články polemizujících s devalvační politikou Karla Engliše. 
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Rok 1932 byl poznamenán především vrcholící hospodářskou depresí. 

V předcházejícím roce začala devalvační vlna znehodnocením libry, došlo k pádům 

německých a rakouských bank a obecně se zhoršovala hospodářská situace. Týdeník 

stále bojoval proti praktikám v protikrizovém boji, které byly silně ovlivněny 

politickými spory. Příkladem byl setrvalý boj průmyslu a zemědělství, boj proti 

nezaměstnanosti a další. Jak bylo ale zdůrazněno: „Jestliţe se dnes mluví o bankovním 

zákonu, o zákonu kartelovém, o zákonu bytovém a stavebním, o zákonu lihovém, 

jestliţe se nadhazuje otázka komor spotřeby a práce, pak to vše jsou jen vedlejší úkoly 

vlády a parlamentu, neboť hlavním problémem zůstane problém krise.“
115

 Hlavním 

tématem listu byla především krize a její národní i mezinárodní řešení. 

Týdeník však nemíjel důleţité proměny v mezinárodní situaci. V červnu přišel 

úvodník popisující posílení národně socialistické strany v Německu. Částečně bylo sice 

kvitováno oslabení komunistického hnutí, na druhou stranu byly zřejmé obavy 

z politické linie Adolfa Hitlera. „Jestliţe vývoj v Německu spěje k utvoření silného 

občanského bloku a oslabení komunistického hnutí, které pro kapitalistickou 

hospodářskou koncepci nepřestává býti akutním nebezpečím, můţe Hitlerovo vítězství 

ze světového hlediska býti pokládáno za určitý úspěch, jakoţto odraţení 

komunistického náporu. [...] Odezva národního Hitlerova programu v lidu byla jednou 

z hlavních příčin netušeného rozmachu národně socialistického hnutí v Německu. Není 

proto divu, ţe z naznačené orientace Hitlerových stoupenců vznikají velmi opodstatněné 

obavy, ţe by postupem času národně-politický Hitlerům program mohl v mezinárodní 

politice vyvolati váţné poruchy [...].“
116

 

V roce 1932 vyšly články, které reagovaly na procyklicitu hospodářské politiky. 

V článku Bezprávný zásah do hospodářství bylo kritizováno zvyšování daní 

zemědělcům v době, kdy jim rostly náklady a sami se dostávali do existenčních 

potíţí.
117

 Úvodník Nouze láme ţelezo (s podtitulem Rozpočtové potřeby silnější neţ 

stranické zájmy – Nevděčný úkol ministra financí – Úřednické platy horkou kaší 

koalice) ukazoval problémy koaliční vlády, kdy se nedařilo prosazovat potřeby přes 

stranické zájmy, coţ vedlo k deficitnímu rozpočtu.
118

 Článek však jasně zmiňoval, ţe by 
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hospodářské zájmy měly být nadřazeny zájmům politickým a měl by být prosazován 

vyrovnaný rozpočet. Oba články naráţely na problematiku politických stran. Na podzim 

byla situace probírána v sérii dalších článků.
119

 Vyjma kritiky politických stran bylo 

na konci roku s povděkem přijato rozpuštění Udrţalova kabinetu, který nahradila 

Malypetrova vláda.
120

 

V roce 1935 vzrostl počet stran týdeníku na dvanáct. Obsah týdeníku výrazně 

ovlivnila stále trvající krize. V letech 1929 a 1932 byl jasně patrný důraz na potřebu 

osobností, byly kritizovány stranické zájmy, které mnohdy, dle názoru listu, odporovaly 

hospodářským zájmům a zpravidla nebyla kritika přímo adresná na jednotlivé strany 

nebo osobnosti. V roce 1935 ale nespokojenost rostla, pravděpodobně s poklesem 

optimismu do let budoucích. Svůj vliv na to měla německá situace v Československu 

i v zahraničí a nepolevující ochranářské politiky obchodních partnerů. Tento postoj 

vystihovala i slova ve shrnutí desetiletého výročí vydávání listu: „Zklamání z neschopné 

politiky, která není s to rozřešiti nejnaléhavější hospodářské úkoly a projevuje před 

volbami největší rozháranost, proniká ještě silněji v roce 1935, kdy se sice hospodářské 

vyhlídky zlepšují, kdy je třeba chopiti se příleţitosti, kdy však zároveň stoupá dále 

mezinárodní politické napětí a válečné nebezpečí.“
121

 Rostly také obavy z moţného 

vzniku války (eskalace problémů v Habeši, mobilizace v Německu). 

Vyjma časté kritiky agrárníků, komunistů a německých stran (viz následující 

kapitola) docházelo k otevřené kritice i dalších politických stran. Příkladem je článek 

Měna a politika, který reagoval na úvodník Práva lidu obhajující znárodnění národní 

banky, aby bylo umoţněno provádět snadněji operace na volném trhu. V článku bylo 

napsáno: „Uţ minule jsme na těchto místech upozornili, ţe v republikánské a sociálně 

demokratické straně vzrůstá aktivita, jejíţ cíl je naprosto jasný. [...] Republikánská 

strana a sociální demokraté jsou pro operace nebo pro jiný měnový experiment [...], při 

čemţ jedna skupina republikánů by se nikterak nebránila přímé inflaci. [...] Lidovcům 

a ţivnostníkům je příští vývoj měnové politiky lhostejný.“
122

 Kritika 

sociálnědemokratických stran pokračovala kritikou jejich politiky v Malypetrově 
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kabinetu. Obecně bylo velmi nelibě neseno, ţe socialistické strany ustupovaly 

agrárníkům, a tím byl setrvale poškozován průmysl.
123

 

V průběhu roku dále postupoval všeobecný pesimismus. Je to přímo patrné ze 

článku Hospodářští Švejkové, kde byl kritizován vztah k Rusku. Jako hospodářští 

Švejkové byli označování členové správních rad, obecně však byl kritizován celý 

systém: „Švejk [....] mohl býti nástrojem negace za Rakouska, ztrácí však jakýkoli 

kladný význam za vlastního československého státu, pro nějţ za současného válečného 

napětí jest nejvyšším příkazem brannost národa. [...] Stejnou vinu na vytváření 

hospodářských Švejků nese přemrštěný protekcionismus, přetaţení berního šroubu 

a protipodnikatelská politika. [...] Tak jako průmyslník spoléhaje na celní a devisové 

přehrady, nesnaţí se nikterak o zdokonalení práce ve svém závodě, tak i ţivnostník 

spoléhá na ochranářskou politiku podvazující velkopodnikání a tuhý systém koncesí. 

[...] Naše hospodářství je nyní směsí liberalismu a vázaného hospodářství, při čemţ 

z obou systémů jsme si vybrali právě ty nejhorší stránky.“
124

 Celý rok byl pak uzavřen 

úvodníkem v podobném duchu z důvodu mezinárodních problémů podpořených italsko-

habešským konfliktem, německou mobilizací a neutuchající krizí: „Třebaţe tu a tam se 

ještě uhodí vedle, přece stále více proráţí ve vládě přesvědčení, ţe nebude podstatně 

lépe, pokud se nedostane náleţité podpory vývozu a stavebnímu ruchu a pokud se 

celému soukromému podnikání nedají předpoklady a důvěra nezbytná pro čilejší 

činnost. [...] Moţno se proto nadíti, ţe se zlepšením hospodářských poměrů bude se 

pomalu mírniti i politická krise, mající své kořeny v nezaměstnanosti a nouzi, a tím opět 

hospodářství, pracující v klidnějším politickém ovzduší, bude moci rychleji pokračovati 

ve svém přirozeném vývoji, aby nový rok přinesl skutečný pokrok a abychom jiţ 

vánoce 1936 trávili alespoň v pokoji a míru, kdyţ ještě ne v hospodářské konjunktuře.“ 

Posledním zkoumaným rokem je rok 1938. Obsah listu výrazně ovlivnila 

zhoršující se politická a mezinárodní situace. List obecně kritizoval nacisty 

a upozorňoval na jejich nebezpečí. V rámci komentáře k výročí pětileté vlády nacistů 

poznamenal: „Kaţdý reţim má svou reţii a reţimy diktátorské jsou nejdraţší, vyţadují 

nejvíc obětí. Zkušenost nám říká, ţe velikost těchto obětí se ukazuje aţ na konci. Z toho 

plyne, ţe pro diktátorské reţimy platí především Solonovo: nechval dne před 
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večerem.“
125

 I přes četnou kritiku německého reţimu a sudetských nacionalistických 

stran byla stále akcentována tolerance. V článku Sudetoněmecký průmysl, který byl 

reakcí na projev předsedy německého svazu průmyslu, bylo připomenuto, ţe 

s německým průmyslem nebylo vţdy zacházeno na roveň, avšak na druhou stranu 

ukazoval, ţe německý průmysl byl více zasaţen krizí a také se špatně přizpůsobil 

novému státnímu uspořádání.
126

 Tento fakt vyplývá i z úvodního historického shrnutí, 

kde je ukázáno, ţe krizí nejvíce postiţený průmysl se nacházel v pohraničí a byl 

vlastněn německou menšinou. 

V první polovině roku 1938 ustupovaly vnitropolitické události mezinárodním. 

Cílem zájmu byl Anschluss Rakouska, jednání Společnosti národů v Ţenevě, napětí 

ve Španělsku a dozvuky italsko-habešského konfliktu. Postupně rostla kritika Anglie 

a Francie, které umoţnily nástup fašistických a nacionálně socialistických reţimů 

v Itálii a Německu. V listu byla zmíněna velmi ostrá kritika anglického ministerského 

předsedy, kterému byla situace dávána za vinu, a která byla z historického pohledu 

zaslouţená. Doslovně byla mezinárodní situace popsána: „Německo [...] rušilo jeden 

závazek za druhým, velmoci ustupovaly. Úspěchy Německa dělaly škodu. Německo, 

Itálie, Japonsko jednaly, Paříţ a Londýn bedlivě uvaţovaly o situaci, rokovaly 

a nakonec ustoupily. Ze stráţců světového práva a míru se stali oportunisté, jednající 

ve strachu před horším zítřkem tak, ţe si tento horší zítřek sami připravovali.“
127

 Autoři 

si však uvědomovali, ţe moţnosti Československa byly v dané situaci omezené 

a nabádali ke střeţení země, odmítnutí oportunismu a zachování pevné pozice: „My si 

naprosto nemůţeme dovolit to, co Anglie nebo i Francie. Proto není divu, ţe vláda dnes 

pracuje silně i censurou a urychluje jednání o rozšíření a zároveň zcelení koalice.“
128

 

Optimismus začínal mizet s příjezdem lorda Runcimana do Československa 

v srpnu a definitivně skončil s Mnichovskou konferencí. Situace byla popsána v článku 

Návrat k hospodářství s podtitulkem Po revisi hranic – revise zásad: „Poznání, ţe lze 

odvrátit válku, kdyţ útočníkovi se vydá vše, oč ţádá, je příliš jednoduché. Jednou se 

totiţ nepochybně dostaví okamţik, kdy nebude moţno výbojný stát uspokojiti bez řezu 

do vlastního těla a pak se pozdě shledá, jakou cenu v nastávající sráţce by měli zrazení 
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spojenci.“
129

 Mnichovská konference byla vnímána jako přímá zrada spojenců. 

Do konce roku bylo v listu nabádáno k práci, píli a zachování základní politické linie, 

která byla nastavena během první republiky. 

V posledním zkoumaném roce byla hlavním tématem týdeníku vnitřní a vnější 

politická situace, která logicky zastínila ve srovnání s minulými roky zpravodajství 

hospodářské. Respektive právě zahraničí situace se stala hlavní determinantou 

hospodářské situace. I přes značné změny a turbulence se list neradikalizoval a zastával 

smířlivou a veskrze optimistickou dikci úměrnou relativně nešťastnému období 

československých dějin. 

2.3 Cenzurovaná čísla 

V rámci zkoumání archivních pramenů se podařilo identifikovat trojici vydání, 

která byla během let konfiskována. I z výročního čísla Hospodářského rozhledu je 

patrné, ţe se list potýkal s cenzurou a tiskovým zákonem. Výmluvně je to vystiţeno 

v článku z roku 1929 zabývajícím se Podkarpatskou Rusí a především kritikou 

tiskového zákona: „ [...] bojíme se vzhledem k znamenitému tiskovému zákonu uţití 

pravého slova. [...] Bohuţel výše zmíněný tiskový zákon nám nedovoluje, abychom tyto 

věci napsali.“
130

 Cenzura byla kritizována i později, v roce 1935 bylo kritizováno 

ministerstvo vnitra za to, ţe cenzuruje české listy místo toho, aby důsledně zakročilo 

proti henleinovským fašistickým listům.
131

 

K první konfiskaci Hospodářského rozhledu došlo 24. prosince 1931. Důvodem 

zabavení byl článek Znepokojení mezi správními rady a řediteli,
132

 konkrétně pak jeho 

část: „Jen tak si můţeme vysvětlit, ţe text osnovy, jak se o něm zmínily některé denní 

listy, obsahuje ve smyslu socialistických poţadavků tak ostrá ustanovení o ručení 

představenstva. [...] Tato ustanovení vyvolala přirozeně v řadách správních radů 

a ředitelů velké vzrušení. [...] V informovaných kruzích se proslýchá, ţe konflikt bude 

vyrovnán přibráním bankovních expertů-praktiků, kteří jistě najdou správné 
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kompromisní řešení.“
133

 V rámci protokolu Krajského trestního soudu v Praze bylo číslo 

zabaveno kvůli šíření nepravdivé zprávy, přestoţe bylo známo, ţe došlo k poškození 

veřejného pořádku.
134

 Náklad byl v té době dle dokumentace 7300 výtisků. V jubilejním 

čísle k desetiletému výročí to bylo glosováno následovně: „O vánocích postihla H. R. 

prvá konfiskace. V článku o důsledcích připravovaného bankovního zákona bylo 

zkonfiskováno asi 20 řádek, jejichţ obsah se později ovšem potvrdil.“
135

 Rozbor 

a vytrvalá kritika organizace správních a dozorčích rad byly i častým tématem v daném 

roce a opakovaně řešeným tématem Jiřího Hejdy v Českém slovu ve stejném období.
136

 

V pořadí druhé číslo bylo zabaveno 20. září 1934 Krajským trestním soudem 

v Praze s odůvodněním: „V místě I. hledí se veřejným haněním, nepravdivým udáváním 

a překrucováním skutečných příběhů popuditi k nenávisti a opovrhování státními úřady 

/par. 300 tr. z./. Mimo to se tam z podnětu trestního řízení, které ještě trvá, převracejí 

výsledky procesu takovým způsobem, ţe by mohlo míti na veřejné mínění účinek 

předbíhající výroku soudnímu.“
137

 Důvodem byl příspěvek Dodávková očista: Korupce 

ilegální a korupce legální, který se zabýval aférou korupce u Československých drah. 

Článek převáţně kritizoval stranické poměry a provázání stran s firmami, které strany 

financují a tedy korumpují, v kontrastu s korupcí ilegální.
138

 I tento příspěvek byl 

v krátkém jubilejním shrnutí glosován: „Příliš ostrý článek o „legální korupci“, t. j. 

takových opatřeních, které přinášejí přímý finanční zisk politickým stranám, přináší 

druhou konfiskaci za dobu vycházení H. R. Tím více bojuje H. R. o tiskovou svobodu – 

thema tenkrát velmi aktuální.“
139

 

Třetím konfiskovaným byl článek Tak pravil Machiavelli ... – Politický učitel 

diktatur i demokracií ze dne 3. března 1936, zabavení bylo odůvodněno: „ V místě I. se 

veřejně způsobem štvavým hanobí národ tak, ţe to můţe ohroziti mezinárodní vztahy 

republiky. [...] Obsah sub I. označeného místa zakládá skutkovou povahu přečinu rušení 

obecního míru.“
140

 Článek pouţil myšlenky Niccola Machiavelliho (resp. myšlenky 

z jeho díla Vladař) a dal je do kontrastu s diktátory (Hitlerem, Mussolinim a španělským 
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Frankem). Způsob, kterým byl článek napsán, byl velmi svérázný a z toho důvodu byl 

článek cenzurován. Vzhledem k tomu, ţe byla označena velká část textu, poslouţí jako 

ukázka jeho krátká část: „V knize Il Principe stačí pouze nahraditi slovo ,Kníţe‘ slovem 

,Duce‘, ,Führer‘ či ,Vůdce‘, abychom nabyli dojmu, ţe Machiavelli je náš současník. 

Jaký tedy má býti Machiavelliho kníţe-vůdce? ,Takoví kníţata vykonali velké věci, 

kteří daného slova málo dbali a kteří chytře dovedli pomásti lidské hlavy a konečně 

přemohli ty, kteří spoléhali na poctivost.‘“
141

 Poslední zabavený článek byl nejostřeji 

napsaný, coţ reflektovalo i dobu, ve které vznikl. Silná kritika nacistických 

a fašistických diktátorů uţ nebyla ani skrývána. 

Vyjma trojice výše zmíněných článků, které byly identifikovány na základě 

archivní dokumentace, byl identifikován ještě jeden článek, který byl konfiskován dne 

23. května 1935. Fakt, ţe došlo k zabavení listu, byl patrný z komentáře a především 

z prázdných bílých míst na úvodní straně. Článek reagoval na volební výsledky a dle 

okolního textu byl jako závadný označen komentář překvapivých volebních výsledků 

sudetoněmeckých stran.
142
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3. Názorové směřování listu ve vybraných letech 

V rámci této kapitoly jsou popsána hlavní obecná témata, která byla příznačná 

pro hospodářské zpravodajství listu napříč zkoumanými roky a měsíci. Probírání těchto 

témat se pravidelně opakovalo a do určité míry i určovalo názorové směřování listu jako 

takové. Konkrétně to byla kritika agrární a komunistické strany, která byla v celém 

zkoumaném období opakovaně zdůrazňována, podobně jako kritika upřednostňování 

politických zájmů před zájmy hospodářskými. Dalším tématem byla měnová politika, 

politika Národní banky Československé a bankovní sektor. Především byla probírána 

měnová politika v souvislosti se zlatým krytím, úrokové sazby a devalvační politika. 

3.1 Agrárníci 

Vytrvalá kritika agrární strany, respektive jejích hospodářských opatření, byla 

charakteristická od roku 1929, kdy se projevovala krize v zemědělství, aţ do posledního 

sledovaného roku 1938, kdy však postupně ustoupila jiným problémům. Protikrizová 

opatření byla často jednostranně namířena na průmyslový nebo agrární sektor 

a vzájemně si odporovala. Jedním z největších problémů krize, který prodluţoval její 

překonání, byl izolacionismus postiţených států a kontinuální odvetné posilování 

celních ochran. Jak jiţ bylo zmíněno výše, právě agrární strana v době konjunktury 

prosadila v roce 1925 zvýšení zemědělských cel a zavedení jejích pohyblivé výše. Růst 

cel uvalených na dovoz zemědělských výrobků vyvolal odvetná opatření v podobě cel 

zavedených převáţně na průmyslové výrobky z Československa. Tím i Československo 

fakticky odstartovalo celní válku, která se během krize dále prohlubovala. 

Hospodářský rozhled často proti agrárním zájmům přímo vystupoval. V roce 

1929 se spory týkaly především cukerní politiky, lihového zákona a zahraničního 

obchodu. V otázce zahraniční politiky hrála hlavní roli celní politika. Nesouhlas 

s agrární politikou je patrný ze článku O lihový zákon s podtitulkem Agrární útok proti 

průmyslu – Co říkají palírny ovoce a vín: „Nečekalo se, ţe nová osnova nebude 

výslednicí zralých úvah hospodářských, nýbrţ vlastně diktátem určité mocenské 

skupiny [...]. Nová osnova vzbuzuje dojem vystupňovaného útoku kruhů zemědělských 
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na průmysl [...].“
143

 Politika vysokých cel byla dávána za vinu převáţně agrárním 

kruhům. Avšak nebyly opomíjeny i některé sektory, které na vysokých clech 

profitovaly. Příkladem je automobilový průmysl, který postoj agrárníků „v tichosti 

sdílel“.
144

 

V roce 1932 byly hlavními agrárními tématy obilní monopol, spory průmyslu 

a zemědělství, zahraniční obchod a cukerní průmysl. Kritika zvyšování cel pokračovala 

i v roce 1932.
145

 V článku Zvrácená taktika maximálních poţadavků Jiří Hejda 

zdůraznil, ţe je potřeba spolupráce zemědělství a průmyslu, aby bylo moţné přijmout 

důleţitá opatření proti krizi.
146

 Tato snaha dále pokračovala v boji o pevnou obchodní 

politiku: „ [...] od roku 1926 je naše obchodní politika ve znamení defensivy proti 

agrárním poţadavkům, kterým ustupoval průmysl, málo vybavený politicky, krok za 

krokem. Zhoršování výrobních podmínek v zemědělství, rostoucí krise, která se zde 

projevila nejdříve, byly léčeny především obchodně-politicky – nutno přiznati, ţe nikoli 

jen u nás – coţ znamenalo v praksi stálé zhoršování styků s cizinou, především 

s agrárními zeměmi střední a východní Evropy, na které je ze značné části odkázán opět 

náš průmysl, jakoţto na přirozená odbytiště.“
147

 

Vyjma kritiky agrárníků (v souvislosti s vysokými cly, ochranářskou politikou 

a negativním vlivem na ostatní sektory) bral ale Hospodářský rozhled v úvahu problémy 

krize, která především způsobila propad poptávky (a spotřeby). Vzhledem k vnímání 

krize jako dočasné poruchy hospodářství byla opakovaně zmíněna nutnost podpory 

spotřeby a proticyklické rozpočtové politiky. Konkrétně například v článku Bezprávný 

zásah do hospodářství bylo zdůrazněno, ţe je potřeba místo odkládání splátek úvěrů 

raději sniţovat v době deprese daně a ulehčit tak silně zadluţeným zemědělcům.
148

 Je 

proto důleţité zdůraznit, ţe Hospodářský rozhled v zásadě nevystupoval proti 

zemědělcům, ale proti opatřením prosazovaným agrární stranou, která pod záštitou 

ochrany zemědělců měla negativní dopad na celé hospodářství. 

Autoři si také uvědomovali fakt, ţe zemědělská krize předcházela finanční krizi 

a z velké míry byla zapříčiněna zastaralou strukturou zemědělství, nízkou mírou 
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koncentrace, růstem konkurence a dalšími faktory.
149

 Ochranářská politika 

znemoţňovala vyčištění trhů. Vysoké zadluţení, nízká míra koncentrace a vysoké 

úrokové míry pak blokovaly investice potřebné pro racionalizaci. Kromě toho ale byl 

zmíněn i problém pozemkové reformy, která sice umoţnila rozdělení půdy mezi malé 

zemědělce, avšak tito nemohli být v mezinárodním prostředí konkurenceschopní 

z důvodu výnosů z rozsahu a nízké kapitálové vybavenosti. 

Agrární strana byla chápána stále jako hlavní strůjce opatření omezujících dovoz 

a jako iniciátor kompensačních obchodů.
150

 Problém kompensačních obchodů byl úzce 

spojen i s popsaným pouţití clearingu v mezinárodním obchodě. Československo tím 

bylo závislé na dovozu z vývozních států, kde mimo výše zmíněných problémů 

s tvorbou nedobytných pohledávek systém naráţel i na další faktická omezení. Tím byla 

limitována moţnost importovat z jiných států, neţ kam směřoval export. 

V druhé polovině roku 1932 otevřeně rostla kritika agrární strany. V srpnu byl 

v článku Nedostatek demokracie kritizován agrární poslanec František Staněk za jeho 

výrok ohledně strany: „Nedostatek demokracie vystoupil do popředí [...] při projevu 

poslance Staňka. Můţe-li kterýkoli politik prohlásit, ţe celá politická strana, nota bene 

strana čítající na 900.000 voličů, je „jeho“, pak je to velmi pováţlivý jev [...]. Nechceme 

se nikterak zabývati podstatou vývodů poslance Staňka – neboť se domníváme, ţe mají 

s hospodářstvím opravdu málo co dělat [...].“
151

 Obecně byly ve všech zkoumaných 

letech kritizovány autoritářské snahy a v tomto případě si list ochotně vzal na paškál 

agrárního poslance. Kritika agrárníků ke konci roku dále stoupala, viz například: „Stálo 

by za to zjistit jednou číselně, kolik nás stojí agrárníci. Nebylo by třeba ani kalkulovat 

to, co na ně doplácíme ideově a co doplácíme mravně na reţim, který byl jejich 

zásluhou vybudován. Stačilo by vzíti si jen konkrétní čísla a zjistit, kolik agrárníci 

přispívají státu a kolik za to dostávají. [...] Je-li tato politika udrţitelná ve státě, který 

není státem čistě agrárním, to ponecháváme na rozhodnutí jiným. Dosavadní vývoj 

ukazuje, jaký prospěch jsme z toho měli.“
152

 

Agrárníkům bylo také vytýkáno, ţe se koncentrují jen na některé zemědělské 

poloţky: „Politika agrární strany bývá pravidelně aţ příliš důsledná, ovšem jen potud, 
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pokud by svou důsledností neřízla do vlastního masa. [...] Z příkladu pšeničné politiky 

jest znovu jasno, ţe mezi politikou zemědělskou a politikou agrární strany můţe býti 

hluboká propast.“
153

 V tomto konkrétním případě to byla reakce na zákaz dovozu 

pšenice, coţ mělo výrazně negativní vliv na mlynáře. Dále prosazování odejmutí 

textilních surovin z povolovacího devizního řízení, coţ by opět negativně dopadlo na 

textilní domácí průmysl atd. V neposlední řadě to byl pak v roce 1932 Hejdův článek 

Privilegovaná kasta agrární politiky kritizující zvýhodňování velkostatků na úkor 

malých zemědělců.
154

 Hejda správně kritizoval fakt, ţe favorizované obilnářství zaobírá 

necelých 15 % zemědělských závodů, přičemţ ostatní (především ţivočišná výroba) 

sektory jsou naopak znevýhodněny. Tento aspekt byl bohuţel typický pro celý sektor 

v celém meziválečném období. 

V roce 1935 naplno vystupovaly problémy s obilním monopolem a s vysokými 

cenami některých plodin (pšenice). Týdeník kritizoval pasivitu průmyslu v jednání 

s agrárníky, probírána byla potřeba zemědělského oddluţení a další. Bylo pokračováno 

v obdobné kritice jako v roce 1932 a agrární politika byla přijímána s velkým odstupem. 

V článku Socialismus republikánské strany byl zmíněn nebezpečně levicový program 

republikánské strany, který byl překvapivý vzhledem k tradičně pravicové orientaci 

strany. Článek také upozornil na rostoucí spory uvnitř strany a nebezpečí její 

radikalizace.
155

 Týdeník reagoval na ředitele Vítkovických závodů a souhlasil s jeho 

kritikou věčné šikany průmyslu: „Naše obě socialistické strany, které jsou vlečeny 

v agrární ideologii, nedovedly dělnictvu ve svých řadách zjednati tolik nezbytných 

existenčních podmínek, jako dovedly dáti rolníkům. Je to podivná zaslepenost, která 

v průmyslu spatřuje vţdy jen průmyslníky a nikoli také dělníky, která ve výrobě, jeţ 

representuje největší část národní produkce, spatřuje jen kapitalismus a byrokracii, 

nikoli zdroj dvou třetin národního důchodu.“
156

 Kritika pokračovala i v dalších článcích, 
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kde bylo socialistickým stranám vytýkáno, ţe nesledují zájmy spotřebitele a tolerují 

agrárníky protlačovaný nárůst cen.
157

 

Problém nerovného daňového zatíţení pokračoval i v roce 1935. Konkrétně 

v článku Typická demagogie (s podtitulkem Agrárníci a berní reforma – Podnikatelé 

a zámoţné vrstvy sloupem státních financí – Popíraná nutnost daňové spravedlnosti) 

reaguje týdeník na článek Venkova, který vedl kampaň o berní reformu s cílem 

progresivní daně, kdy měli platit daně především majetní a nejmenší poplatníci měli být 

od daně oproštěni. Hospodářský rozhled argumentoval nutností spravedlnosti daní, 

nebezpečím daňové progrese (a demotivace) a varoval před ničením podnikatelské 

vrstvy.
158

 I tento článek ukazoval znatelný příklon k socialistickým stranám, avšak 

v rámci politického spektra byla hlavním bodem ochrana průmyslu a přesun na levou 

stranu politického spektra byl velmi umírněný (i z důvodu striktního odmítání 

komunistických stran). Výsledky voleb v prvním pololetí byly glosovány v článku 

Staronový akční program, kde byla vlaţně přijata nová vláda v čele s ministerským 

předsedou Janem Malypetrem a kritizován zákon na ochranu nájemníků, který měl 

způsobit slovy autora křivdu větší, neţ byla škoda způsobená zemědělství poklesem 

cen.
159

 

V posledním zkoumaném roce ve srovnání s předchozími roky výrazně ubylo 

politických sporů, a tím fakticky vymizely i časté spory s agrárníky. Větším nebezpečím 

byl komunismus a především aktuální hrozba nacismu a německé agrese. Stále bylo 

však zdůrazňováno, ţe by měly být primární zájmy hospodářství a ne zájmy politické. 

Po celé zkoumané období list konzistentně vystupoval proti některým opatřením 

agrární strany, konkrétně se převáţně jednalo o celní ochranu zemědělských produktů, 

problém zadluţení, nerovný přístup ke všem zemědělcům, potřebu spolupráce 

s průmyslem a nerovné nastavení daní. Poměrně často vystupoval list i proti straně 

samotné. Podobnou kritiku bylo moţné pozorovat pouze u sudetoněmeckých stran 

a komunistické strany, tam však byl důvodem nesouhlas se základními myšlenkami 

a idejemi obou stran. 
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3.2 Nesouhlas s komunistickou stranou 

Hospodářský rozhled po celou dobu nesouhlasil s komunistickou stranou 

a odmítal její klíčové myšlenky. Jednalo se o odmítnutí znárodňování, sovětského 

řízení, direktivní (centrálně plánované) ekonomiky a obecně autoritářského 

nedemokratického zřízení. Hospodářský rozhled si uvědomoval nebezpečí rusofilství 

a opakovaně před stranou a jejími názory varoval. Nebylo to však odmítání levicové 

politiky jako takové, jelikoţ myšlenky socialistických stran opakovaně list podporoval 

a dával jim prostor.
160

 Vzhledem k názorovému směřování listu fakticky nebyla podpora 

komunistů a podpora jejich názorů ani moţná. 

V článku Komunistický první srpen byla zmíněna opakovaná neschopnost 

komunistů zorganizovat proklamovaný puč: „Ţe nedojde k ,revoluci‘, ryčně ohlašované 

veškerým pokoutním tiskem komunistickým, vědělo se konečně předem, protoţe 

ohlášené převraty se nekonají. Zejména ne převraty, dojemně pravidelně připravované 

třetí internacionálou. [...] Můţeme také škodolibě konstatovat, ţe si prvním srpnem 

vykopala komunistická strana notný stupínek do hrobu. Jenomţe komunistická 

demagogie má smutné pozadí: diskredituje kaţdé sociální hnutí.“
161

 Byť článek 

škodolibě komentoval neschopnost komunistů naplánovat revoluci, varoval také před 

placenými vůdci komunistů, kteří mezi dělnictvem komunistickou demagogii šířili. 

V roce 1932 byl důleţitý článek Obrozený kapitalismus, který bohuţel 

v mnohém velmi přesně předpověděl budoucí vývoj komunismu. Článek byl obhajobou 

kapitalismu jakoţto zřízení, které bylo v té době mnohými autory označováno jako 

v krizi (v důsledku světové deprese). Za zmínku stojí následující úryvky k Sovětskému 

svazu a vztahu komunismu a kapitalismu: „V Rusku se sice krise neprojevuje týmiţ 

zjevy jako ve státech kapitalistického systému, avšak právě z důvodu, ţe SSSR jest na 

cestě k převzetí kapitalistických metod [...], bude nezbytným úkolem kapitalismu, 

vypořádati se v budoucnu s ruskou otázkou. [...] Avšak za stejně nepravděpodobné jest 

pokládati, ţe by delší dobu mohly vedle sebe existovati dva velké hospodářské celky, 

řídící se nepřátelskými hospodářskými státy. Podaří-li se kapitalismu přivésti svět opět 

k novému období blahobytu, bude to jeho nejsilnější zbraní v jeho zápase 
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s komunismem. [...] Kdeţto kapitalismus zůstal i v největší krisi v základech neotřesen, 

současná krise otřásla silně přesvědčením o akutním nebezpečí komunismu, jenţ selhal 

právě v době, která pro jeho expansi znamenala mimořádnou konjunkturu.“
162

 Právě 

nebezpečí komunismu pro svobodnou společnost si list jiţ na počátku třicátých let 

uvědomoval. 

Ironicky vnímal list zprávy, které se objevily v tisku v roce 1935 po tom, co byla 

skupina československých novinářů hoštěna několik dní v Rusku. Novináři po návratu 

propagovali ruské uspořádání a demokratizaci. List okomentoval zkazky kriticky 

a varoval před prvoplánovou propagandou.
163

 V podobném duchu list reagoval na popis 

slavnostního zahájení sjezdu III. internacionály, kde byly citovány oslavné výroky na 

podporu Stalina, pionýrů a obecně komunistů. Hospodářský rozhled napsal: „Obáváme 

se, ţe podobným patolízalstvím, naivitami a sportovním excentrismem jest bolševismus, 

s jehoţ ideologií a metodami jsme sice nikdy nemohli souhlasiti, jehoţ hospodářské dílo 

jsme však musili spravedlivě hodnotiti, na cestě – k směšnosti. Jestliţe oficielní list 

III. internacionály hrubě napadl Masaryka, ať jest nám dovolena i tato kritika – 

Stalina.“
164

 

Posledním článkem, který jasně demonstroval vztah Hospodářského rozhledu 

ke komunistické straně, je článek Vyčichlý marxismus, který komentoval zákaz 

komunistické strany: „V tomto listě měli jsme vţdycky velmi kritický postoj 

v marxistické doktríně i jejím vyznavačům. Byli jsme si dávno vědomí, ţe marxismus 

se vyţil a zkušenosti řady let nám to jen potvrdily. [...] U nás došlo k zastavení činnosti 

komunistické strany. Po našem názoru mělo se tak státi jiţ dávno, komunismus u nás 

byl balastem domácí politiky, byl to křikloun, za nímţ nebylo nic. [...] Z marxistické 

doktríny stal se během doby modlící mlýnek, který kdyţ se jeho vyznavači vezme 

z rukou, ukáţe se jen hračka, která dokonce nemá ţádného smyslu, jako nemá smyslu 

přešlapovat na jednom místě. A přešlapování na místě, to byla ostatně moudrost všech 

marxistických stran.“
165

 

Hospodářský rozhled zastupoval na svých stranách převáţně průmysl. 

Neznamenalo to ale, ţe by byl pouze mluvčím velkoprůmyslu. Jiří Hejda opakovaně 
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ve svých článcích prosazoval zvýšení spotřeby jako nástroj boje proti krizi. Zlepšování 

ţivotní úrovně dělnictva a obyvatelstva bylo dalším častým tématem. Komunistická 

ideologie byla v přímém rozporu s liberálním vnímáním obchodu a obecně pohledem na 

vlastnictví výrobních statků. Liberální přístup se však týkal především celní ochrany 

a vlastnictví, nikoli koncentrace, kde týdeník často vystupoval pro kartelizaci výroby. 

List přinášel aktuální informace o hospodářství, čímţ podporoval hospodářskou 

demokracii. To byl oblíbený pojem i Jiřího Hejdy, který fakticky znamenal potřebu 

udrţovat informovanost veřejnosti a podporovat diskuzi.
166

 V praxi to znamenalo právě 

publikování zpráv z burzy, informací o nových kartelech a obecně informací 

o akciových společnostech. Této linie se týdeník drţel a v celé době vydávání byly 

důleţitou a několikastránkovou součástí kaţdého vydání právě zprávy o jednotlivých 

firmách a sektorech národního hospodářství. 

3.3 Měnová politika 

Hlavními tématy měnové politiky bylo zlaté krytí československé koruny, 

peněţní trh, úrokové sazby a deflační politika. Jak jiţ bylo popsáno v úvodním 

historickém shrnutí, vysoká míra koncentrace a monopolizace znemoţňovala vyčištění 

trhů a překonání krize. Spor však vznikal ve vnímání, jestli byla deflace důsledkem 

zhodnocení zlata nebo aţ důsledkem samotné krize. Během krize docházelo k poklesu 

cen, který byl ale napříč sektory značně nerovnoměrný. Problémem deflace pak byly 

rostoucí nároky na dluţníky, kteří nebyli schopni splácet drahé úvěry a na výrobu, která 

minimalizovala investice. 

Po provedení měnové reformy a navázání kurzu koruny formálně k měnám 

frankového bloku od roku 1925 se dalo očekávat, ţe bude koruna navázána na zlato. 

Tuto tezi podporoval i fakt, ţe byl Alois Rašín příznivcem metalismu, podobně jako 

jeho spolupracovník a pozdější guvernér národní banky Vilém Pospíšil. Koruna se stala 

zlatou měnou v roce 1929, coţ nezůstalo bez povšimnutí Hospodářského rozhledu. Stojí 

za poznámku, ţe podobně jako Karel Engliš byl i spoluzakladatel Hospodářského 

rozhledu Jiří Hejda odpůrcem metalismu a příznivcem nominalismu, tedy teorie, 
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ţe měna je determinována reálnými hospodářskými čísly a důvěrou, nikoli formou 

zlatého či jiného krytí.
167

 To mělo pravděpodobně vliv i na názorové směřování listu. 

Názor listu na zlaté krytí byl vysloven ještě před oficiálním vyjádřením zlatého 

obsahu v koruně, který byl vyhlášen 7. listopadu 1929.
168

 Je tak zřejmé, ţe přijetí 

zlatého krytí bylo očekáváno jiţ v průběhu roku 1929. Názor listu byl jasně 

prezentován: „Není třeba rekapitulovat více neţ dvacet let starý spor mezi metalisty 

a nominalisty, který vědecky vyhráli nominalisté a prakticky přívrţenci zlatého krytí. 

Tolik je jisto, ţe ţádné měně nepomůţe zlato – jako nepomohlo franku za války, nýbrţ 

jedině důvěra obyvatelstva. [...] Ţe k zavedení zlaté měny však dojde, za to nám ručí jiţ 

osobní ambice viceguvernéra dra Brdlíka, který si nedá ujíti příleţitost, aby provedl to, 

oč s Englišem bezúspěšně polemisoval. Pokud jde o guvernéra, ten je pevného mínění, 

ţe mlčeti zlato.“
169

 V říjnu pak list reagoval na přijetí zákona o zlaté měně: 

„Nejstručněji lze charakterisovat celý zákon okřídlenou frází: nic se nestalo.“
170

 Článek 

ale varoval před státovkovým dluhem, který byl národní bankou převzat a musel být 

splácen. 

Problém zlata v souvislosti s krizí byl zmíněn i v roce 1932. Hospodářský 

rozhled zpochybnil vliv tezaurace zlata na hospodářskou krizi. Podle některých 

národohospodářů byla krize způsobena zhodnocením zlata, které způsobilo všeobecnou 

deflaci při zachování konstantní reálné výše cen a peněţních důchodů.
171

 Důsledkem 

pak byly poruchy rovnováţného stavu ekonomiky, které spolu se špatnou měnovou 

politikou a nerovnoměrným rozdělením zlata podporovaly hospodářskou krizi. 

Hospodářský rozhled tento názor odmítal a viděl původce krize v disparitě mezi 

předimenzovanou výrobou a nedostatečnou spotřebou.
172

 Hejda ve svém příspěvku 

odmítal nástroj k léčbě krize v podobě vzestupu cen, avšak uznával, ţe růst cen bude 

důsledkem jejího překonání.
173

 Byl kritizován pouhý monetární pohled na krizi, který 
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byl příliš zjednodušující. Hejda upozorňoval i na fakt, ţe je nutné rozlišovat mezi 

poklesem cen, který byl způsoben nadvýrobou a poklesem cen způsobeným dopadem 

krize na důvěru. Právě obnova důvěry byla v Hejdových očích klíčová pro překonání 

krize a byla také opakovaně zdůrazňována i v dalších příspěvcích.
174

 V roce 1935 

v článku Vzkříšením podnikavosti k hospodářské obrodě byla kritizována pouhá 

podpora konsumu statků a nabádáno k tvorbě trvalých statků.
175

 Důraz byl kladen na 

podporu daňových úlev pro oţivení průmyslu oproti ochranářským opatřením a měnové 

inflační politice. Při té příleţitosti byl zpochybněn i americký New Deal a byl oceněn 

přístup guvernéra Engliše. 

Pokles některých cen byl ale povaţován za nutnost, aby se vyrovnala 

hospodářská čísla a mohlo dojít k vyrovnání nabídky s poptávkou. Týdeník varoval před 

plošným sníţením cen bez důkladné analýzy a apeloval na konstruktivní a odborné 

řešení: „Takovým nebezpečím hrozí poslední příval agitace, ke které přistoupily 

zejména socialistické strany, volajíce z plných plic po radikálním odbourání cen. 

Myšlenka sníţení cen je v zásadě správná a mnohokráte jsme ji na těchto místech 

zastávali, poukazujíce na skutečnost, ţe všeobecný deflační proces vyţaduje nezbytnou 

úpravu cenové hladiny v souhlasu s poklesem ostatních hospodářských čísel.“
176

 

Všeobecný pokles cen mohl v důsledku poškodit některá odvětví a jejich rentabilitu. 

Bylo zmíněno, ţe nástrojem ke sníţení cen by sice mohlo být sníţení mezd, to by ale 

mohlo vést k sociálním nepokojům s dalekosáhlými dopady. 

Hospodářský rozhled se velmi rezervovaně stavěl k devalvacím koruny, 

ke kterým došlo v letech 1934 a 1936. Z historického pohledu je však dopad devalvace 

zpravidla oceňován. Vzhledem k tomu, ţe docházelo ke kompetitivním devalvacím, 

mohlo by být československé zboţí při zachování původního úrovně zlatého krytí 

a kurzu koruny z roku 1929 jen těţko konkurenceschopné. Příkladem můţe být výrok 

z roku 1935: „Inflační konjunktury si ovšem můţe dovolit stát, pokud nechce si 

uvědomit důsledky, ke kterým musí nakonec dojít. Nic není snazšího neţ 

znehodnocovat měnu a vyvolat paniku.“
177

 Článek ocenil houţevnatou práci Anglie, 

které se podařilo dosáhnout 80 % předkrizové úrovně, a kritizoval americký způsob 
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boje s depresí. Přinos devalvace byl oceněn v úvodníku Exportní imperativ: Větší 

pohotovost obchodně-politickému aparátu, avšak bylo zdůrazněno nebezpečí 

kompetitivních devalvací a tlaku na růst cen.
178

 Článek zmínil, ţe devalvace obnovila 

vnější konkurenceschopnost, ale ţe je nutné nezapomenout, ţe vnitřní daňová politika ji 

opět sniţuje. Devalvace byla opět oceněna v článku Přes překáţky k cíli, který reagoval 

na šestileté výročí od krachu na americké burze: „Jak ţivě dovedlo naše hospodářství 

reagovati na účelnou pomoc, dokazuje loňský rok, kdy se dostavilo prudké zlepšení po 

devalvaci, která účelně vyrovnala poměr naší koruny k měnám světového obchodu a tím 

nám dovolila připojení na mezinárodní konjunkturální zlepšení, které se v té době jasně 

projevovalo ve většině směrodatných států.“
179

 

Posledním měnovým problémem, který byl na stranách Hospodářského rozhledu 

často probírán, byla problematika úrokových sazeb a velkých rozdílů mezi debetními 

a kreditními sazbami (resp. diskontní sazbou národní banky a úrokovými sazbami 

obchodních bank a peněţních ústavů), které byly mnohdy pro dluţníky likvidační. Je 

potřeba zdůraznit, ţe týdeník aktivně vystupoval za nezávislost národní banky 

a kritizoval jakékoli snahy na její oficiální podřízení vládě.
180

 

Jiţ v roce 1929 upozornil týdeník na problém volného devizového obchodu 

a vysokých sazeb obchodních bank a peněţních ústavů, protoţe jiţ rok po uvolnění 

vázaného devizového hospodářství docházelo ke značnému odlivu deviz.
181

 Vázané 

devizové hospodářství bylo obnoveno v roce 1931, coţ umoţnilo Národní bance 

operovat s diskontní sazbou beze strachu z odlivu kapitálu do zahraničí. V roce 1932 

i přes pokles diskontní sazby zůstávaly sazby komerčních bank vysoké a týdeník 

nabádal k dalšímu sníţení diskontní sazby, aby došlo k potřebnému poklesu kreditních 

sazeb. Soudobou situaci pak popsal: „Proto v současné kritické době, kdy celé 

hospodářství jest nuceno utáhnouti si řemen na nejvyšší moţnou míru, stává se sníţení 

bankovních úrokových sazeb jedním z nejnaléhavějších poţadavků.“
182

 I přes to, ţe ke 

sníţení diskontní sazby došlo, obchodní banky na sazby dlouho nereagovaly, coţ 
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komentoval i Hospodářský rozhled. Týdeník chápal odpor bank ke sniţování kreditních 

sazeb a sníţení marţe, ale doporučoval sníţení obou sazeb, aby byl úvěr dostupnější 

a riziková prémie zůstala zachována.
183

 Dalším problémem byly odlišné druhy 

zadluţení. I přes kvitovaný pokles sazeb bylo problémem, ţe zemědělství bylo zatíţeno 

převáţně dluhem hypotekárním a na druhé straně průmysl vyšší měrou dluhy 

krátkodobými a kontokorentními, které byly zatíţeny vyššími sazbami. Předluţení 

průmyslu znamenalo další moţné budoucí monetární problémy.
184

 Snahy o sníţení 

a nastavení optimální výše sazeb byly oceněny v roce 1938 v článku, který byl reakcí na 

kritiku Práva lidu ohledně vysokých úrokových sazeb. Příspěvek ukázal, ţe 

československé úrokové sazby patří k nejniţším a díky intervencím na trhu bylo moţné 

je na této míře udrţovat. V závěru pak poznamenal: „Zdá se, ţe se nám podařilo nalézti 

takovou úrokovou rovnováhu, která vyhovuje všem zřetelům, na které je nutno dbát. 

[...] To není stanovisko bankéře, ani anonymního bankovního anonyma, jemuţ připisuje 

zcela neprávem Právo lidu naši úvahu, nýbrţ stanovisko národohospodářské objektivity, 

která se nedá ovlivnit demagogií, ani před ní necouvne.“
185

 

Od roku 1935 se kritika národní banky výrazně sníţila a naopak rostla kritika 

obchodních bank. Jedním z důvodů mohla být i změna na postu guvernéra, protoţe 

Karel Engliš byl v listu opakovaně citován a uznáván. Celkově týdeník zastával 

liberální pohled na bankovní trh s důrazem na nezávislost národní banky, stabilitu 

hospodářských čísel a dostupnost úvěru. Tento pohled se během let nijak výrazně 

nezměnil. 
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4. Hlavní kauzy a jejich vývoj 

V předcházející kapitole jsou popsány tři oblasti, kterými se týdeník po celé 

zkoumané období zabýval a které byly častým zdrojem témat a komentářů. Tato 

kapitola se zaměřuje na jednotlivé roky a konkrétní témata, která se v daných letech 

probírala. Některá témata měla logicky přesahy i do okolních let, ale jsou zpravidla 

přiřazena k roku, kdy byla probírána nejvíce. Základem byly opět roky 1929, 1932, 

1935 a jejich sudé měsíce. 

4.1 Rok 1929 

Rok 1929 byl zlomovým rokem, kdy byl průmysl na vrcholu konjunktury 

a zemědělství začalo vykazovat znaky agrární krize. V říjnu došlo k pádu akcií na 

newyorské burze, avšak celkový ekonomický výhled nevykazoval symptomy světové 

krize, která měla teprve přijít. I přes to se Československo, a to nejen v případě 

zemědělství, potýkalo s mnoha problémy, které bylo potřeba řešit a ve kterých 

v mnohém zaostávalo za ostatními rozvinutými státy. Za zmínku stojí například potřeba 

racionalizace a investic, problematika zahraničního obchodu nebo rostoucí koncentrace 

a kartelizace. Většina těchto problémů byla v určité míře pro Československo od jeho 

vzniku příznačná, jak je patrné i z úvodního historického shrnutí, a stále se je nedařilo 

v potřebné míře řešit. Za zmínku stojí, ţe většinu makroekonomických ukazatelů právě 

z roku 1929 se nepodařilo aţ do druhé světové války v Československu překročit.
186

 

4.1.1 Racionalizace a investice 

V rámci postupné proměny hospodářství se od počátku dvacátých let šířil zájem 

o vědecké řízení práce a racionalizaci.
187

 V praxi to byla snaha optimalizovat výrobu na 

základě širokých vědeckých poznatků, snaha o optimalizaci podílu kapitálu a lidské 

síly, oceňování, způsobu řízení a pracovních podmínek. V některých sektorech se tyto 

snahy podařilo prosadit (hlavním vzorem bývá společnost Baťa), avšak obecně byly 
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racionalizační snahy ve srovnání se západními státy pomalé. Velkým problémem byla 

různá úroveň infrastruktury nového státu, kde převáţně na východě území byla její 

úroveň značně zaostalá. Minimum asfaltových silnic a nerozvinutá síť na východě 

znemoţňovaly vyšší konkurenceschopnost. I proto bylo téma investic a racionalizace 

v listu často probíráno. 

Problém racionalizace byl jedním z hlavních témat roku 1929. Uţ na počátku se 

Jiří Hejda ve svém článku zamýšlel nad krizí řemesel. V rámci článku bylo napsáno, ţe 

původní řemesla nemohou v soudobé konkurenci obstát z důvodu rostoucí koncentrace, 

která vede k úspoře. Hejda viděl přirozený vývoj specializace, který byl nevyhnutelný 

a musel změnit tradiční řemeslnou výrobu. Jako příklad byl uváděn Baťa a Hejda 

kritizoval regulaci, která omezovala činnost společnosti, byť produkovala levnější 

a kvalitnější zboţí.
188

 

Zastaralá a podinvestovaná infrastruktura byla dalším tématem, které 

Hospodářský rozhled často zmiňoval.
189

 Hospodářský rozhled upozorňoval na 

nedostatek asfaltových vozovek a doporučoval vyuţití zahraničních půjček pro investice 

(v listu bylo uváděno, ţe v rozporu s názory prof. Engliše). Podobně byl kritizován 

špatný stav československých ţeleznic. Za příklad bylo dáváno Německo, které mělo 

infrastrukturu v lepším stavu. Často byla československé ţeleznici vytýkána její 

nepřesnost.
190

 Zaostalost ţelezniční sítě ilustrují i historická data. Koncem dvacátých let 

bylo v Československu 41 % lokomotiv starších 25 let, kdeţto v Německu byl tento 

podíl roven 8 %.
191

 

Nedostatek investic byl zdůrazňován ve všech oblastech dopravy (silnice, 

ţeleznice, autobusy, pošta, telefon i telegraf). List doporučoval jako řešení, vyjma výše 

zmíněných zahraničních půjček, také vstup soukromého kapitálu.
192

 

Bylo zdůrazňováno, ţe je potřeba vytvořit transparentní investiční program. 

Investice byly často zpoţděné. Na příkladu Německa bylo ukázáno, ţe se během 

několika let podařilo vytvořit dopravní infrastrukturu výrazně převyšující 
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tu československou. V souvislosti s krachem akcií na americké burze byly zmíněny 

i investice a jejich role v rámci hospodářského cyklu.
193

 

4.1.2 Problematika zahraničního obchodu 

V historickém shrnutí je popsána orientace zahraničního obchodu i problémy 

z ní vyplývající. Názorové směřování listu je částečně popsáno v souvislosti s agrárníky 

a vytrvalou kritikou politiky vysokých cel i v minulé kapitole. Hospodářský rozhled se 

obecně celní politikou často zabýval a podporoval sníţení celních opatření pro podporu 

přeshraničního obchodu. Obecný názor na celní politiku Československa vyjadřuje 

následující citát: „Nemůţeme si stěţovati, ţe by naše cla nebyla dosti vysoká. Vidíme 

téměř na kaţdém kroku ve srovnání s cizinou aţ zaráţející výši našich cel a nad to jsme 

opravdu mistry v protekcionismu jiného druhu neţ obchodně-politického. Není třeba 

zmiňovati se snad o odporu ministra zemědělství proti uvolnění dovozních a vývozních 

zákazů a omezení, a odporu, který je v tichosti sdílen také naším průmyslem 

automobilovým; jsme mistry v praktikování veterinárních opatření, kterými si 

dovedeme velmi krásně nahrazovat manko, jevící se ve smluvně stanovené výši cla.“
194

 

 Z výtisků je patrné, ţe k navyšování cel docházelo i před krizí a list si 

uvědomoval nebezpečí těchto opatření. Zpravidla se jednalo o dopravní tarify 

a vzájemné obchodní smlouvy, jejichţ sníţení mohlo pomoci domácí produkci.
195

 List 

také kritizoval pasivitu Ústředního svazu československých průmyslníků, který 

nedostatečně hájil zájmy průmyslu a podporoval celní ochranu.
196

 

List poukazoval na to, ţe sníţení cel můţe mít i pozitivní efekt na domácí 

výrobu. Konkrétně na příkladu Německa a čísel ukázal, ţe přes pokles cel v druhé 

polovině dvacátých let vzrostla výroba i vývoz, přičemţ nárůst konkurence motivoval 

firmy investovat a inovovat.
197

 Bohuţel na sklonku roku docházelo i v případě Německa 

k dalšímu nárůstu cel a list se obával odvetných opatření a apeloval k obezřetnosti při 
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provádění obchodní politiky.
198

 Bylo správně zdůrazněno, ţe Československo, na rozdíl 

od Německa a Spojených států amerických, je značně závislé na exportu a veškerá 

odvetná opatření jej poškodí znatelně více. List také zdůraznil, ţe strojní, automobilový 

a chemický průmysl velmi obezřetně prosazují své ochranářské zájmy, coţ však 

poškozuje liberální textilní, koţedělné a další odvětví. Tento poznatek trefně 

předznamenal budoucnost odvětví, která byla nejvíce postiţena krizí. Za zmínku stojí, 

ţe v nich dominoval německý kapitál. 

4.1.3 Agrární krize – lihový zákon a cukerní politika 

Zprávy o agrární krizi se v listu objevovaly od počátku roku 1929. Vyjma kritiky 

agrární strany a hodnocení jejích opatření se většina zpráv týkala problematiky přijetí 

nového lihového zákona a cukerní politiky. Konkrétně produkce řepného cukru byla 

jedním z nejvíce poškozených odvětví v daném roce. 

Problematika lihového zákona úzce souvisela s politikou a list vytýkal agrární 

straně prosazování jejího vlivu při tvorbě zákona. Konkrétně bylo zákonu vytýkáno 

vytvoření kontingentu na výrobu, který favorizoval zemědělské lihovary před 

průmyslovými. Podobně restriktivní byly i stanovené dávky z lihu, které byly pro 

průmyslové pivovary znatelně vyšší.
199

 Osnova zákona byla zhodnocena: „Nová osnova 

vzbuzuje dojem vystupňovaného útoku kruhů zemědělských na průmysl, útoku a boje, 

který se má opírat nikoli o síly a schopnost vlastní, nýbrţ o sílu státu, kterýţto jistě 

účinný spojenec by arciť boj rozhodl přijetím navrhované osnovy ve prospěch určitých 

zájmů, nikoli však ve prospěch hospodářského ţivota.“
200

 Tvorba kontingentů 

v lihovarnictví ukazuje prostředek státní intervence, který byl běţně v době krize 

pouţíván. 

Agrární krize bývá spojována s pojmem cukerní nebo řepařská, protoţe právě 

pokles cen cukru byl jedním z nejmarkantnějších a začal se projevovat jiţ v roce 1928. 

Do roku 1934 se propadla cena cukru ve srovnání s polovinou dvacátých let takřka na 
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polovinu a export cukru klesl během krize na jednu sedminu předkrizového maxima.
201

 

Propad exportu byl způsoben rostoucí konkurencí levnějšího třtinového cukru 

a prohibitivní výší agrárních cel. Cukerní problematika byla logicky hojně probírána 

i na stranách Hospodářského rozhledu. Vyjma obecných zpráv je zajímavý článek 

ředitele Jindřicha Nováčka, který reagoval na úvodník Národního osvobození, 

ve kterém byly kritizovány subvence cukernímu průmyslu vedoucí k vysokým cenám 

pro domácí spotřebitele. Nováček ve svém článku shrnul vývoj cukrovarnictví 

v Čechách, zdůraznil jeho význam a obhajoval podporu vývozu.
202

 V září téhoţ roku 

však Jiří Hejda napsal úvodník, ve kterém kritizoval subvence vývozu a na který 

Nováček velmi podráţděně reagoval, například: „Náš cukerní export nazýváte, pane 

doktore, vývozem neţádoucím‘. Dospíváte k tomuto svému úsudku poukazem na fakt, 

ţe tak jako my, dovede cukr vyráběti téměř kaţdý jiný stát, který má jen trochu 

příznivou polohu klimatickou [...].“
203

 K Nováčkovu dopisu byl připojen i Hejdův 

komentář, který především odmítl jakoukoli formu dumpingu a podpory exportu 

na úkor vyšších cen pro domácí spotřebitele a připojil anglickou citaci konference 

Společnosti národů, kde bylo popsáno, ţe Československo dotuje cukerní export za 

cenu vysokých nákladů, čímţ posiluje svoji pozici na trhu. Tato tvrzení podpořil daty 

a údaji rostoucí domácí ceny cukru, která výrazně převyšovala cenu v zahraničí, kam 

byl cukr exportován.
204

 Oba články ukazovaly na problémy cukerního průmyslu, ale 

také na určitou nekonzistenci v obsahu listu. 

Hejdou citovaná konference Společnosti národů zabývající se cukerní otázkou 

byla shrnuta i na stranách Hospodářského rozhledu.
205

 V článku bylo zrekapitulováno, 

ţe Československo bylo jedním ze států s nejvyššími cly a obecně byly potvrzeny 

Hejdovy názory. Názory listu na obchodní politiku byly liberální a list si uvědomoval 

vysoké náklady subvencí a podpor cukrovarnictví. Na druhé straně by bez podpory byl 

průmysl pravděpodobně nerentabilní a určitou roli stále hrál strategický význam výroby 

cukru pro republiku. Vzpomínky na první světovou válku a zásobovací problémy byly 

stále velmi ţivé. 
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4.2 Rok 1932 

V roce 1932 na Československo plně dopadla hospodářská krize. Situace se 

oproti roku 1929 výrazně zhoršila a Československo bylo mezi státy s nejhorším 

poklesem exportu, coţ bylo zmíněno i na stranách listu.
206

 Měnové a politické problémy 

(respektive časté spory s agrárníky) jsou popsány v předcházející kapitole. Ostatní četné 

kauzy se týkaly převáţně obchodu, vznikajícího obilního monopolu, kartelizace 

a hospodářské demokracie. Mimo níţe popsaných hlavních kauz byly častými tématy 

bytová politika a situace v sousedním Německu. 

4.2.1 Ztráta odbytišť, subvence a kompenzační praxe 

Hospodářská krize v Československu se převáţně projevovala propadem exportu 

a zhoršením obchodní bilance. V únorovém článku byla bilance shrnuta následovně 

s výhledem na rok 1932: „Z celkového přehledu jsou patrny exportní ztráty za pět let. 

Bojíme se, ţe nejsme na konci sestupné tendence, protoţe různá celní nebo devisová 

(to jest zakrytě ochranářská) opatření projeví se teprve v bilanci roku 1932. Mimořádná 

doba nemůţe nás však v ţádném případě omluvit, abychom nehledali jiţ cestu 

k nápravě.“
207

 Situace Československa byla opakovaně srovnávána s ostatními státy, 

konkrétně dle statistiky Společnosti národů mezi lety 1930 a 1932 poklesl dovoz o 48 % 

a vývoz dokonce o 61 %.
208

 

Regulace a organizace dovozu byla brána stále jako krajní řešení, které ale 

odpovídalo mezinárodní situaci: „Nejhorší ovšem je, ţe země tak malá, jako je 

Československo, nemůţe přicházeti za tohoto stavu s praktickými činy průkopnickými. 

Kdybychom i nakrásně otevřeli zítra svoje hranice, coţ by byl jistě čin teoreticky 

chvalitebný, znamenalo by to hospodářskou sebevraţdu. Proto nám nezbývá neţ dělati 

to, co dělají druzí a i kdyţ jdou slepě do uličky, z níţ není východu, musíme jíti s nimi. 

Domysleme však, kam tato politika nutně vede a eskontujme její důsledky. Udělejme to, 

co musí druzí jednou nezbytně udělat, o pět minut před nimi. Neboť kdo dřív 
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přijde…“
209

 List však dále odmítal politiku hospodářské autarkie: „Kaţdý stát drţí se 

křečovitě docílených úspěchů v omezení dovozu a ve svém opojení neohlíţí se na ztráty 

v exportu, častokráte mnohem větší neţ pochybné zisky domácí produkce.“
210

 I přes 

krizi list nezpochybňoval klasické národohospodářské teorie a jejich platnost, 

v té souvislosti poznamenal: „Jako se nemění zásadní platnost lékařské vědy, i kdyţ se 

lékaři nezdaří operace, tak trvají neochvějně i hospodářské zákony, i kdyţ zklame 

finančník a ztroskotají teorie některých národohospodářů.“
211

 

Hospodářský rozhled často rozlišoval propad exportu způsobený hospodářskou 

krizí a obecným poklesem spotřeby, který byl mezinárodní, a propad způsobený 

vývojem trhu. Z druhé kategorie lze jmenovat cukrovarnictví a chmelařství. 

Cukrovarnictví bylo do určité míry zasaţeno dovozem levnějšího třtinového cukru, 

kterému nebylo schopno konkurovat. Chmelařství se naopak extenzivně rozvinulo 

v poválečné době, kdy nemělo konkurenci, avšak s postupným rozšiřováním osevních 

ploch v Evropě ztrácelo svou konkurenceschopnost.
212

 Přímá podpora chmelařství byla 

kritizována a list nabádal ke sníţení osevu a uţití peněz v jiném sektoru. 

Ostře sledovaným tématem, které bylo zpravidla spojováno s agrární stranou, 

byla problematika kompenzačních obchodů a plateb.
213

 Kompenzační platby byly 

přijaty jako opatření, aby nedocházelo k odlivu deviz. Mimo to však byly uzavírány 

i kompenzační obchody, které znamenaly faktický návrat k barteru, coţ bylo velmi 

kriticky hodnoceno a bráno jako krajní řešení. Důvodem byl fakt, ţe naše zboţí bylo 

často směňováno nuceně za zboţí jiných států, coţ se příliš nevyplácelo. Státy si 

například diktovaly, jaké zboţí smí být dovezeno. Častý byl problém uzavírání 

kompenzačních smluv s Maďarskem a byl typickou ukázkou toho, jak československý 

průmysl ztratil rozpadem Rakousko-Uherska velkou část vnitřního trhu a nedařilo se mu 

jej zpětně dobýt. Fakticky je ale zajímavé, ţe celkově kompenzační obchod zaujímal 

pouze okolo 5 %. Důvodem byla nutnost čtyřstranných dohod (domácí exportér 

a importér, zahraniční exportér a importér), které často nevedly ke konsensu.
214
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4.2.2 Obilní monopol 

Obilní monopol by se svou formou dal povaţovat také za formu kartelu. 

Vzhledem k jeho důleţitosti a věnovanému prostoru v rámci listu je mu dedikována 

samostatná část. Podobně je tomu i v roce 1935, který následoval po zaloţení obilního 

monopolu. 

Moţnost monopolní organizace obilního obchodu byla zmíněna jiţ v roce 1929: 

„Ukazuje se, jak organisace v podstatě monopolního charakteru, jakou je pool, můţe 

býti hospodářsky významným činitelem a můţe značně přispěti ke stabilisaci.“
215

 

V tu dobu byl ještě monopol přijímán jako moţné řešení k organizaci vývozu. V únoru 

1932 vyšel článek Pomalu ale jistě k obilnímu monopolu, který popsal chaotickou 

situaci na obilním trhu, která snad cíleně spěla k dovoznímu monopolu.
216

 Situace se ale 

dále komplikovala: „V poslední době vyskytují se i návrhy dalekosáhlejší, které směřují 

k opravdovému monopolu obilního obchodu, neboť poukazuje se na to, ţe je třeba nejen 

regulovat dovoz, ale starat se také o vývoz některých druhů, především ječmene 

a nadhazuje se moţnost určité kompensace mezi vývozem ječmene a dovozem 

pšenice.“
217

 Přechod k obilnímu monopolu tak byl vyústěním rostoucí koncentrace 

a regulace odvětví. Moţnost vzniku obilního monopolu byla vítána z důvodu větší 

přehlednosti a moţného dohledu státu. 

4.2.3 Kartely 

List věnoval velkou část kartelovým úmluvám i před přijetím nového 

kartelového zákona v roce 1933. Počet kartelů vytrvale narůstal a kartely byly příznačné 

pro celé prvorepublikové hospodářství. Na rozdíl od liberálního pohledu na mezinárodní 

obchod, který většinou kritizoval celní a protikonkurenční opatření, byly kartely 

přijímány i jako pozitivní prvek, který mohl odvětví pomoci. Příkladem byl gumařský 

kartel, který oslaboval pozici firmy Baťa, která v rámci nekontrolovaného dominantního 
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postavení mohla zneuţívat svou sílu a diktovat ceny. Právě rozpad kartelu znamenal 

hrozbu pro ostatní společnosti.
218

 

List vnímal kartely jako nástroj, který je potřeba zákonně regulovat a následně 

můţe trhu napomoci, proto také vytrvale propagoval novelizaci právní úpravy. Je dobré 

dodat, ţe zakázání kartelových dohod po vzoru současné soutěţní politiky nebylo vůbec 

uvaţováno. Za další moţný přínos kartelu byla povaţována silnější vyjednávací pozice, 

která byla potřeba při schvalování dovozu a obecně při vyjednávání.
219

 

4.2.4 Hospodářská demokracie 

Hospodářský rozhled nabádal k zájmu o hospodářské dění a obecně k většímu 

účastnění veřejnosti na hospodářském ţivotě. Často pouţívaným pojmem byla 

hospodářská demokracie, která měla zajistit občanům moţný dostatek informací, 

na který měli nárok (nejen jako akcionáři). Příkladem byl důraz na akciové společnosti 

a potřebu veřejnosti podílet se na jejich chodu. List kritizoval přístup některých 

společností (zpravidla velkobank), které publikovaly pouze roční bilance a další 

informace zůstávaly utajeny.
220

 Drţitelé akcií nevyuţívali svého práva na přístup 

k informacím. Týdeník nabádal k ţivějším debatám na valných hromadách, které by 

rozvířily klidné vody československého akciového trhu.
221

 

 List opakovaně kritizoval absenci nezávislé instituce, která by slouţila jako 

poradní sbor pro národohospodářské otázky: „U příleţitosti sporu o hospodářskou 

kompetenci jedné z našich institucí, jsme si teprve jasně uvědomili, jak špatně je vlastně 

u nás postaráno o hospodářské otázky. Jedná-li se o jakoukoliv věc kulturní, školskou, 

náboţenskou, uměleckou, je tu fůra institucí a korporací [...]. Jen, jde-li o věci 

hospodářské, je tomu jinak.“
222

 Nedostatek informovanosti veřejnosti byl sám o sobě 

od počátku opakovaným důvodem vydávání listu. 
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4.3 Rok 1935 

Od počátku roku 1934 docházelo k postupnému hospodářskému oţivení, avšak 

kromě stále neutěšené hospodářské situace během roku 1935 rostly obavy 

z mezinárodního napětí, které bylo způsobeno zbrojením Německa, napjatými vztahy 

s Polskem a Maďarskem a eskalací italsko-habešského konfliktu. Ve vztahu 

s Německem se stále doufalo ve funkci Společnosti národů a uzavřených spojenectví. 

Průmyslová výroba vzrostla oproti roku 1932, který je povaţován za dno krize, na 70 % 

úrovně roku 1929 (v roce 1932 to bylo 60 %).
223

 V roce 1937 dosáhl národní důchod 

97 % hodnoty roku 1929.
224

 Tento nárůst byl ale ve velké míře docílen vysokými 

náklady na zbrojení z důvodu agresivní politiky Německa a revizionistické orientace 

Maďarska. 

Vnitropoliticky došlo v roce 1935 k výrazným změnám. Koncem roku abdikoval 

prezident T. G. Masaryk a dr. E. Beneš byl zvolen jeho nástupcem. Předsedou vlády se 

stal agrárník dr. Milan Hodţa, který ve vládě zůstal aţ do září 1938.
225

 Stojí za zmínku, 

ţe mezi lety 1929 a 1935 se vystřídaly tři vlády, všechny v čele s agrárníky (jedenkrát 

s Františkem Udrţalem a dvakrát s Janem Malypetrem).
226

 

Hospodářskému rozhledu tematicky dominovaly zprávy o organizaci exportu, 

obilním monopolu a rozvoji kartelů. Z důvodu rostoucí agrese Německa se stupňovaly 

zprávy o Německu a obhajobě kapitalismu a demokracie. 

4.3.1 Organizace exportu 

Hospodářský rozhled se i v roce 1935 často zabýval obchodní politikou. 

Konkrétně podpora exportu byla jedním z hlavních témat roku. List připouštěl pozitivní 

přínos devalvace, avšak stále si uvědomoval krátkodobost samotného opatření, které jen 

pomohlo obnovit konkurenceschopnost zboţí, jehoţ vývozní ceny se staly kvůli 

devalvacím okolních států příliš vysoké. 
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Týdeník často poukazoval na disparitu mezi průmyslem a zemědělstvím. Jednalo 

se například o cenová opatření, celní politiku, přímou podporu a také o exportní prémie. 

Právě vysoké exportní prémie pro zemědělství, které byly vydány jako nástroj boje proti 

nezaměstnanosti, list kritizoval. Důvodem bylo jednostranné opatření nehledící 

na situaci dalších sektorů zemědělství. List kritizoval nejednotnost průmyslu, kterému 

se kvůli tomu nedařilo důsledně sledovat své zájmy.
227

 

V průběhu roku list podporoval zavedení exportních prémií i pro průmysl. Bylo 

to odůvodněno zavedením stejného opatření v Německu, které za soudobých podmínek 

činilo československý export nerentabilním, přičemţ domácí spotřeba nebyla schopna 

ztráty nahradit. List slovy Jiřího Hejdy také zpochybňoval moţný přínos další 

devalvace: „Po exportních prémiích volá dnes celý průmysl, od textilu aţ po sklo – a je 

zajímavé, ţe se dnes téměř celý průmysl (ovšemţe s několika výjimkami) staví proti 

kaţdé další devalvaci.“
228

 Dále bylo zdůrazněno, ţe není moţné exportní prémie 

získávat pouze stanovením dovozních dávek, jelikoţ ty znamenají další skrytou 

devalvaci měny, případně další opětovné posílení celní ochrany. Hospodářský rozhled 

ale neopomenul zmínit, ţe exportní prémie jsou uměle vytvořenou podporou, která jde 

čistě na vrub domácího průmyslu a odporuje volné soutěţi. Na druhé straně to bylo 

jediné moţné opatření, jak čelit německému subvencovanému vývozu. Je nutné 

zdůraznit, ţe exportní prémie byly stále povaţovány za přechodné.
229

 

Na konci roku list zareagoval na doporučení guvernéra Engliše uveřejněné 

v Národních listech, který navrhoval vytvoření vládní exportní organizace. List 

doporučoval místo jednotné instituce řídit export na úrovni syndikátů, avšak na Engliše 

reagoval velmi uctivě. Celkově nabádal k další diskusi, ocenil Englišův příspěvek 

a článek uzavřel: „Chceme jen na zajímavý podnět guvernéra Národní banky upozornit. 

Je tak dalekosáhlý, ţe stanovisko k němu mohou zaujmouti jen kompetentní činitelé, 

to jest exportéři, kteří musí se svého hlediska říci, do jaké míry pokládají takovouto 

organisaci za prakticky uskutečnitelnou.“
230
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4.3.2 Obilní monopol 

Snahy agrárního sektoru o vytvoření společnosti kontrolující zahraničně 

obchodní operace s obilím byly popsány jiţ v roce 1932 a vyvrcholily 13. července 

1934 zaloţením obilního monopolu pod názvem Československá obilní společnost.
231

 

Jednalo se o uzavřenou akciovou společnost, jejímiţ podílníky byly mlýny, obchodníci 

a centrály zemědělského a spotřebního druţstevnictví.
232

 Společnost získala výhradní 

právo obchodovat s obilninami, moukou a přidruţenými produkty na celém území státu 

a měla monopol na zahraniční obchod s nimi. Díky obilnímu monopolu došlo k růstu 

cen obilí, avšak malí producenti pocítili nárůst jen v malé míře. Fakticky došlo 

k přesunu zisků k velkovýrobcům. Ztráty obilního monopolu měl hradit stát. Díky 

podpoře docházelo k nadvýrobě, která byla řešena dumpingovým vývozem 

do Německa. 

Hospodářský rozhled od počátku kritizoval zřízení obilního monopolu 

v té formě, ve které vznikl. Cílem kritiky byl především garantovaný výkup, který 

nemotivoval producenty, negativní dopad na průmyslové mlýny, nárůst cen potravin 

a v neposlední řadě dopady celních opatření na zahraniční obchod. Vyjma kritiky 

obilního monopolu varoval Hospodářský rozhled na počátku roku 1935 před 

vytvořením ţivočišného monopolu po vzoru obilní organizace, protoţe omezení dovozu 

zvířat by kromě všech obdobných negativních dopadů mohlo mít velmi negativní vliv 

na průmysl: „I kdyţ se mluví o výhodě s hlediska obchodní politiky, pro kterou 

monopol můţe býti vydatným instrumentem, není pochyby, ţe ve skutečnosti se bude 

tohoto instrumentu uţívat v míře co nejmenší. Iniciátoři plánu se tím také netají. Avšak 

moţnost dovozu některých ţivočišných produktů je dnes vlastně mostem, který nás 

obchodně spojuje se státy jihovýchodní Evropy. Můţeme se odváţiti zbořiti tento 

most?“
233

 

Hospodářský rozhled obecně vznik obilního monopolu kritizoval a uvědomoval 

si jeho negativní dopady. Po zaloţení Československé obilní společnosti ale bylo jasné, 

ţe kvůli silné agrární lobby není jeho postavení do budoucna výrazně ohrozitelné. 
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4.3.3 Kartely 

Jak jiţ bylo opakovaně zmíněno, Hospodářský rozhled podporoval kartelovou 

organizaci pro zefektivnění spolupráce v jednotlivých sektorech. V roce 1935 bylo téma 

kartelů opět pravidelně probíráno. List například popsal situaci ve vlnařském průmyslu, 

který byl tradičně povaţován za baštu liberalismu, avšak vzhledem k silným tarifním 

a daňovým omezením narůstaly ţádosti o státní pomoc, kartelizaci či syndikalizaci.
234

 

Dotování exportu, které bylo běţnou praxí, vedlo v některých oborech, které 

nebyly upraveny kartelovými smlouvami k problémům. Společnosti, které 

neexportovaly do zahraničí, nemusely dotovat vývoz vyššími domácími cenami. Toho 

vyuţívaly firmy působící pouze na domácím trhu, které mohly účtovat niţší ceny. List 

tyto firmy označil za outsidery a obhajoval kartelní organizaci: „Uţitečnost kartelů 

a poţadavek nucených syndikátů se uplatňuje zejména tam, kde průmysl na základě 

vyšší tuzemské ceny můţe financovati nerentabilní nebo dokonce ztrátový export. Sám 

guvernér dr. Engliš prohlásil, ţe nebýti organisace cukerního průmyslu, neměli bychom 

jiţ cukerního vývozu.“
235

 List zastával názor, ţe je nutné zainteresovat tyto outsidery 

na vývozu v zájmu celého národního hospodářství. Na druhé straně si však uvědomoval, 

ţe vysoké domácí ceny vedou k oslabení chudých vrstev a hrozí riziko, ţe pouze 

ochraňují jiţ saturované vrstvy. Všechna opatření vedoucí ke stanovení minimálních 

cen měla být proto jen krátkodobá a vynucená okolnostmi.
236

 

4.3.4 Obhajoba kapitalismu a demokracie 

Hospodářský rozhled se od počátku vymezoval proti autoritativním reţimům 

a podporoval myšlenku demokracie. I přes krizi, kterou kapitalismus v období 

hospodářské deprese zaţíval, jej list obhajoval, byť přiznával nutnost jeho reformy. Tím 

byla myšlena lepší organizace, sociální politika a ochrana dělníků a niţších tříd, vyšší 

zainteresovanost veřejnosti v hospodářském dění a další. Tyto názory byly 

charakteristické po celou zkoumanou dobu, avšak v posledních letech získávaly 

na významu s rostoucím vnitropolitickým a mezinárodním napětím. Důraz 
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na demokracii je patrný i z rozboru názorů na agrární a komunistickou stranu 

v předcházející kapitole. 

Na počátku roku vystoupil Hospodářský rozhled proti agrární straně 

a socialistickým stranám, kdyţ odmítl navrhované zestátnění dolů a doporučil 

syndikalizaci. List zmínil, ţe regulace monopolní těţby je ze sociálního hlediska nutná, 

protoţe v odvětví neexistuje volná soutěţ. Navázal ale na myšlenky prof. Engliše 

a doporučil formu syndikátu, přičemţ zdůraznil respektování zásad soukromého 

podnikání a vlastnictví. Kontrola formou syndikátu mohla zajistit potřebné podmínky 

na těţbu, optimální zdanění a odpovídající ceny a sociální podmínky dělnictva.
237

 Krize 

přinesla kritiku individualismu a volného podnikání, které sice potřebovalo opravit, 

avšak dle názoru listu nebylo moţné jej slepě nahradit centrálním plánováním: „Hlásalo 

se, ţe krise vznikla právě z výstřelků volného podnikání a proto ţe záchrana jest jen 

v hospodářství vázaném, plánování a uplatňování stále většího vlivu státu. Avšak toto 

pojetí ukázalo se nesprávným.“
238

 Týdeník povaţoval za nutné podporovat a obnovit 

důvěru v akcie a umoţnit vzkříšení soukromého podnikání potřebného pro vzestup 

národního hospodářství. 

Hospodářský rozhled otevřeně uvítal zvolení dr. Beneše prezidentem republiky 

v prosinci roku 1935. List ocenil zachování Masarykovy linie politiky a díky Benešovi 

i zajištění kontinuity v zahraniční politice. Byla oceněna jednota politických stran při 

volbě a týdeník ocenil i postavu ministerského předsedy dr. Hodţi.
239

 

Obecně byla osoba nového republikánského ministerského předsedy opakovaně 

chválena, coţ bylo vzhledem k minulým rokům nezvyklé. List mimo jiné ocenil, 

ţe Hodţa restauroval Poradní sbor pro otázky hospodářské a obnovil tak nezávislý 

orgán, který měl podpořit hospodářskou demokracii a pomoci vládě v ekonomických 

otázkách.
240

 

V posledním čísle roku byla opět oceněna dosaţená stabilita na vnitropolitickém 

poli a především zajištění zachování demokratického zřízení. Do nového roku týdeník 

také doufal v minimum státních zásahů do ekonomiky: „Politické zásahy 
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do hospodářství měly by se omezit nyní především na akty, jichţ úkolem je odstraňovat 

překáţky podnikání.“
241

 

4.3.5 Německo 

S rostoucí agresí Německa a rostoucími problémy s německým obyvatelstvem 

v Československu rostl i počet zpráv, které se problematikou zabývaly. Příkladem můţe 

být jiţ výše zmíněný článek Volební rozčarování, který byl zabaven a který s obavou 

vnímal nárůst preferencí německé nacionalistické strany v Československu.
242

 

Nebezpečí Henleinovy sudetské strany bylo v daném roce opakovaně zmiňováno.
243

 

List také mnohokrát zdůrazňoval nebezpečí protidemokratických tendencí 

v Německu a kritizoval praktiky vládnoucích národních socialistů. Příkladem bylo 

zakázání jazzu v rádiu.
244

 Hospodářský rozhled dále kritizoval reformu říšského práva, 

která znamenala omezení práv malých akcionářů a na základě vůdcovského principu 

byla hlavní rozhodovací pravomoc dána představenstvu a správní radě.
245

 

4.4 Rok 1938 

Obsah listu byl v daném roce zásadně ovlivněn politickou situací. V březnu 

německá armáda překročila rakouské hranice a prohlásila Rakousko za součást třetí říše. 

V průběhu roku pak v Československu dále eskalovaly emancipační snahy německé 

menšiny, které vyvrcholily podepsáním Mnichovské dohody v září roku 1938. Rostoucí 

nespokojenost německé menšiny v Československu byla způsobena i špatnou situací 

průmyslu v pohraničí spojenou s vysokou mírou nezaměstnanosti. Na rozdíl 

od vnitrozemí byly moţnosti přesunu obyvatelstva od průmyslu k zemědělství značně 

omezené, coţ situaci dále zhoršovalo.
246
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V rámci hospodářského cyklu krize doznívala aţ do roku 1936. Krátké oţivení 

přinesl rok 1937, avšak koncem roku hospodářství opět přešlo v cyklickou krizi.
247

 

Relativně vysoké hodnoty národního důchodu a průmyslové výroby, které se v roce 

1937 někde přiblíţily hodnotám předkrizového roku 1929, byly umoţněny vysokými 

náklady na zbrojení a rostoucím zadluţením státu. Opět se zhoršující hospodářská 

situace se projevila i v obsahu listu. 

V rámci obsahu výrazně ubyly zprávy o vnitropolitických sporech 

(reprezentované v minulých letech převáţně sporem průmyslu a zemědělství) a přibyly 

zprávy o ohroţení míru, nebezpečí hitlerovského Německa a politické nestabilitě. 

V hospodářství byla nejvíce probírána nezaměstnanost a další pokles ekonomických 

ukazatelů. 

4.4.1 Vnitropolitické a národnostní problémy 

Kvůli svému zaměření byl německý průmysl zasaţen krizí nejvíce, coţ se 

projevilo nespokojeností a obviňováním československého státu. Tohoto problému si 

všímal i Hospodářský rozhled a trefně situaci německého průmyslu vystihl: 

„Sudetoněmecký průmysl z velké části (nesmíme nikterak generalisovati), nemohl si 

dlouho zvyknouti na nový stát a neměl k němu důvěry. Nevěřil v jeho trvání, v jeho 

měnu, v jeho hospodářskou sílu. Jednotlivé vlády, které se vystřídaly ve vedení našeho 

státu, nechovaly se rozhodně k průmyslu vţdy spravedlivě, jak by odpovídalo jeho 

významu, zajisté však československý stát nemůţe za to, ţe jeho německý průmysl 

ztratil v říšských markách, protoţe nevěřil československé koruně a ţe nyní ztrácí své 

posice v Rakousku, protoţe je nedovedl přenésti do Československa.“
248

 List dále 

kritizoval československou blokaci německého zboţí (a naopak) a vyzýval 

k jednotnému postoji průmyslu, který bolestně chyběl. Průmysl byl navíc stále zmítán 

politickými boji. I přes četné politické a národnostní boje list stále zdůrazňoval 

zabezpečení míru a věřil v mírové souţití všech menšin v Československu.
249
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Kritika Henleinovy Sudetoněmecké strany (SdP) rostla i během sledovaného 

roku. Důvodem byla eskalace jejích nesplnitelných poţadavků a soustavná kritika 

československého zřízení.
250

 Stojí za zmínku, ţe Sudetoněmecká strana vznikla jako 

politická strana v roce 1935 s cílem sjednotit československé německé strany a vyhrála 

jiţ v témţe roce celostátní volby se ziskem více neţ 15 % hlasů. Aţ do sloučení jejích 

nejaktivnějších částí s německou národně socialistickou stranou na konci roku 1938 její 

obliba stále rostla.
251

 

V průběhu let byla v rámci národnostních problémů opakovaně citována 

německá otázka. V roce 1938 ale sílila i nespokojenost Slováků. I přes vysoké investice 

nebylo moţné zajistit potřebnou konvergenci slovenských zemí k západní části státu 

a během krize se niţší produktivita Slovenska ukazovala v plné síle, coţ se projevovalo 

rostoucí nespokojeností části slovenského obyvatelstva. List naráţel především 

na nespokojenost Hlinkovy slovenské ľudové strany a jeho návrhy na vytvoření 

dualismu: „Ludácký návrh není však veden ţádnými hledisky odbornými, nýbrţ je jen 

plodem demagogické konkurence, která chce předstihnout práci vlády na reorganisaci 

administrativy ve směru podstatné decentralisace. [...] Kolik demagogie a kolik 

nepochopení je za celým tím zbytečným hlukem, který se dělá. Kdyby šlo ludákům 

o skutečné splnění praktických poţadavků a potřeb, pak mohli by postupovat jinými 

cestami neţ dělají.“
252

 Výsledky obecních voleb nepotvrdily výrazný příklon 

slovenského obyvatelstva k Hlinkově straně, coţ list kvitoval podobně jako fakt, ţe 

Hlinkova politika, která se blíţila Henleinově straně, byla pouze vlaţně přijata.
253

 

V srpnu Andrej Hlinka zemřel, coţ se nevyhnulo komentáři listu, který ocenil Hlinkovy 

zásluhy o přispění k osvobození Slovenska, avšak zmínil i jeho pozdější činy, které 

vedly ke sporům mezi Čechy a Slováky.
254

 

List vytrvale varoval před totalitními reţimy a varoval před ohroţením 

demokracie. Jeho pohled výmluvně popisuje následující citát: „Autoritativní státy své 

dílo nedrobí a netříští na tisíce věcí a věciček, nýbrţ soustředí se na několik úseků, které 
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mají omráčiti veřejnost.“
255

 Po Mnichovské konferenci a okleštění státu se list dále 

zasazoval o demokracii. Po abdikaci prezidenta Beneše ocenil jeho zásluhy 

a v nadcházející volbě apeloval na nutnost zachování míru.
256

 Nový prezident Emil 

Hácha byl uvítán.
257

 Je překvapivé, s jakým optimismem list uvítal také novou vládu 

v čele s Rudolfem Beranem: „Volba dr. Emila Háchy presidentem republiky naznačila 

cestu, kterou nyní jdeme i dále. Vláda Rudolfa Berana je vládou politicky silnou 

a odborně dokonalou. To, čeho jsme se domáhali 20 let, stalo se skutkem.“
258

 Týdeník 

ocenil, ţe vláda vznikla dosazením významných osobností veřejného ţivota a nevznikla 

dle politického klíče. List kvitoval demokratický přístup (byla zřízena státní 

hospodářská rada a parlamentní úsporný a kontrolní výbor) a ocenil smířlivou 

zahraniční politiku Beranovy vlády.
259

 Optimismus spojený s novou vládou je 

z historického pohledu celkem překvapivý. Beran na rozdíl od Hodţi prosazoval 

nacionalistické a protidemokratické tendence, coţ se projevilo i vytvořením vládnoucí 

Strany národní jednoty v listopadu 1938, v jejímţ čele Beran stál.
260

 Vzhledem k nastalé 

situaci je však otázkou, jestli se list spíše nesnaţil uklidnit obyvatelstvo a dodat mu víru 

v lepší zítřky. 

4.4.2 Hospodářské problémy a nezaměstnanost 

Vysoká míra nezaměstnanosti byla typickým znakem krize. Problémem bylo, ţe 

se nezaměstnanost místo cyklického propadu v průběhu let přeměnila ve strukturální. 

Míra nezaměstnanosti mezi lety 1930 a 1934 vzrostla z necelých 3 % na 25 %, coţ 

číselně znamenalo přes 1 milion nezaměstnaných v roce 1934 (hlouběji se propadly 

pouze Spojené státy americké) a dle odhadu byly nezaměstnaností dotčeny přes 

3 miliony občanů.
261

 Do roku 1938 se zaměstnanost nedostala na původní úroveň, avšak 
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postupně klesala a v období ledna aţ srpna 1938 dosahovala přibliţně 8% výše.
262

 

Prvorepublikové statistiky zaměstnanosti byly do velké míry zkresleny nedokonalou 

metrikou a také nemohly zohledňovat sníţení odpracovaných hodin a další faktory. 

Míra nezaměstnanosti byla ve všech letech tedy pravděpodobně podhodnocena. 

Právě nebezpečí strukturální nezaměstnanosti zmínil list na počátku roku 

a doporučoval přijetí opatření proti trvalé nezaměstnanosti a zpřesnění sčítání trvale 

a sezonně nezaměstnaných, které mělo být podkladem pro úřední evidenci.
263

 Stále bylo 

ale zdůrazňováno, aby byl zodpovědně nastaven rozpočet a obecně byly sniţovány 

náklady (pomocí racionalizace, nikoli deflace).
264

 

Vyjma potřeby sníţení a evidování nezaměstnanosti, doporučoval během roku 

Hospodářský rozhled zavedení pracovní povinnosti, která byla potřeba pro budování 

opevnění a infrastruktury. List také apeloval na bezpečnost státu a zmiňoval sbírku 

na obranu státu, protoţe bezpečnost státu dle jeho názoru zaručovala bezpečnost 

hospodářství.
265

 Oba články ilustrují vlastenecké směřování listu, které v daném roce 

dominovalo. Vnitropolitické záleţitosti ustupovaly v první polovině roku do pozadí 

(s výjimkou záleţitostí týkajících se Sudetoněmecké strany a Hlinkovy strany). 

V mezinárodním obchodě na stát doléhal stále klesající podíl tradičních zemí 

(Německa a Maďarska) na zahraničním obchodě a exportéři museli hledat nová 

odbytiště a obraceli se přitom i mimo Evropu. Českoslovenští vývozci se snaţili 

dobývat například jihoamerické trhy, opakovaně byl zmiňován vývoz do Ekvádoru 

a Peru. 

4.4.3 Německo 

Názor na německé státní zřízení reprezentuje dobře jiţ výše citovaný příspěvek 

Pět let hnědé říše. Pouţijeme-li jiný, velmi umírněný citát, je z něj patrná omezená víra 

v německé státní zřízení: „Dnes slyšíme hlasy o úspěších hnědého reţimu, nevíme však 

míru obětí, za kterých úspěchů bylo dosaţeno, a nemáme dost víry v úspěšnost metod, 
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uplatňovaných v říši ať v oblasti hospodářské, sociální, kulturní či politické.“
266

 Pětileté 

výročí reţimu bylo zkoumáno ještě jednou, a to konkrétně v článku citujícím některé 

teze z anglického časopisu The Banker. Samotný rozbor německého hospodářství 

poukazuje na neudrţitelnost deficitních financí a umělého boje proti nezaměstnanosti. 

V historickém kontextu list Německo poněkud podcenil. Situaci německého 

hospodářství vystihuje následující citace: „ [...] Německo se stále více isoluje od 

ostatního světa a jeho ţivotní úroveň se sniţuje, takţe Německo samo ohroţuje svou 

podstatu a maří vlastní cíl. Místo aby byla posílena válečná síla státu, přepětí v tempu 

zbrojení podrylo základy válečného hospodářství. Takové hospodářství vede ovšem 

ke katastrofě a vyvolává obavy před rozhodnutími, diktovanými zoufalstvím. 

V některých státech se poněkud podceňují výsledky šíleného mrhání penězi 

v diktaturách.“
267

 Německo bylo do určité míry podceněno i v dalším článku: 

„Německo opravdu jiţ nikomu strach nenahání – i kdyby chtělo. [...] Berlín nemá tou 

dobou nejmenšího zájmu na tom, aby vyvolával velký konflikt, který by se nedal 

lokalisovat.“
268

 Mnichovská konference a následující sled událostí byl krutým 

vystřízlivěním. 

List opakovaně kritizoval pasivitu spojenců a politiku appeasementu. 

V návaznosti na Anschluss Rakouska kritizoval nařízení Německa o kontrole cen 

a mezd, které dále podtrhovalo totalitní praktiky, které odporovaly demokracii: 

„Demokracie je politickou dynamikou. Je podstatou takového vládního systému, který 

je schopen udrţeti krok s nynější politickou strukturou národa. Naproti tomu autokracie 

je politickou statikou. [...] Je proto přirozené, ţe národní socialismus zakázal 

v Rakousku pohyb cen a mezd. [...] Taxativní stanovení cen a mezd vyskytlo se 

v dějinách lidstva jiţ častěji, ale vţdy s negativním výsledkem.“
269

 Hospodářský rozhled 

kritizoval německý antisemitismus a celkově hospodářský teror, kterému bylo německé 

obyvatelstvo vystavováno.
270
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4.4.4 Příjezd lorda Runcimana, Mnichov a revize hranic 

Rostoucí napětí mezi Čechy a Němci gradovalo s militarizací a radikalizací 

Sudetoněmecké strany, která byla podporována Hitlerem. Hrozba války začínala být 

aktuální. Z toho důvodu byl spojenci vyslán lord Runciman z Velké Británie jako 

nezávislý posel, který měl posoudit situaci v Československu a prakticky dát odpověď, 

jestli je souţití Čechoslováků a Němců v jednom státě udrţitelné. Hospodářský rozhled 

Runcimanův příjezd v úvodníku ze 4. srpna ocenil a věřil, ţe jako britský posel bude 

nezávislý a ukáţe opravdovou situaci v Československu, neposkvrněnou hnědou 

propagandou.
271

 V rámci stejného čísla však v dalším článku jiţ nebyl zdaleka tak 

pozitivně hodnocen a ukazoval spíše na snahu úvodníku uklidnit čtenáře. List vystihl 

pozici Anglie: „Anglie sama se všem sporům pečlivě vyhýbá. Řídí se věrně zásadou, ţe 

prostřední smír je lepší neţ tučný proces. [...] Anglie k nám do střední Evropy a malé 

,české republiky‘ nejde kvůli naším krásným očím, ani jen k vůli udrţení míru in 

abstracto. [...] Anglie chce, docela konkretně řečeno, zabránit válce, do které by byla 

strţena a v níţ nemá co získat, za to můţe vše ztratit.“
272

 Autor článku patrně netušil, 

jak přesně popsal politiku Anglie, která se jí nakonec stejně nevyplatila. V souvislosti 

s návštěvou lorda Runcimana list zdůraznil, aby byla i hospodářská situace v pohraničí 

hodnocena objektivně a ne na základě Henleinových argumentů, dle kterých byla bída 

do pohraničí uměle zavedena. List uvedl: „Nutno však zdůrazniti, ţe došlo-li skutečně 

k chybám v naší hospodářské politice, pak jejich obětí nebyl jen sudetoněmecký 

průmysl, nýbrţ průmysl československé republiky jako celek. [...] Právě proto nesmíme 

nikdy zapomenouti, ţe tu nejde jen o hospodářské problémy mezi Čechy a Němci 

v ČSR, nýbrţ o hospodářské problémy celého Československa a také celého 

Německa.“
273

 

Optimismus listu se však nepotvrdil a Československo se v důsledku 

Mnichovské konference, která se konala 29. září 1938, muselo vzdát ve prospěch 

Německa, Maďarska a Polska téměř 30 % svého území. Dle odhadů Československo 

ztratilo 40 % průmyslové kapacity, oblasti, na které připadalo 35 % národního důchodu, 
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dále ztratilo významné palivové zdroje a v dopravě upadlo do závislosti na ostatních 

státech.
274

 

Daná situace přinesla velké zklamání. Jiţ v citovaném článku Návrat 

k hospodářství z 6. listopadu list poznamenal: „Velmi ostré hlasy některých jednotlivců, 

politiků a novinářů nemohou zastříti skutečnost, ţe převaha světového veřejného mínění 

přijala mnichovskou dohodu čtyř s uspokojením, při nejmenším jako odvrácení 

bezprostřední války, ne-li jako zajištění dalšího míru v Evropě. Zdá se skutečně, jakoby 

se zapomnělo, za jakou cenu byl mír či odklad války vykoupen.“
275

 Ve stejném čísle 

byly rozebrány dopady na republiku.
276

 List v krátkém sloupku trefně předpověděl 

budoucnost Francie: „Kdo se dal na ústup bude ustupovat dál, a kdo má hodně, tomu 

bude ještě přidáno. Můţeme být právem zvědavi na vývoj věcí ve Francii, kde noviny 

jsou nyní plny nadšení z míru. Neznají míry v tomto chválení míru a nevidí, jak za touto 

stěnou míru se objevuje nová problematika Francie, problematika, která v jistých 

analogiích bude obdobná s tím, co potkalo Československo.“
277

 V článku Mnichovské 

drama pak byla analyzována konference a otevřeně kritizovány kroky Chamberlaina 

a Daladiera, kteří ukázali pod záštitou míru pouze svoji slabost.
278

 

Dopady Mnichovské konference aţ do konce roku ovládly týdeník. V dalších 

číslech prostupovaly do listu i problémy vzniklé oddělením Slovenska a Podkarpatské 

Rusi.
279

 Hospodářské problémy, přesuny majetku a obyvatelstva, dělení společností 

a s tím související problémy determinovaly obsah zpráv. List nabádal k optimismu 

a motivoval k důrazu na efektivní práci a kladení menší váhy na stranictví a politiku. 

Snaţil se tak i v roce 1938 dodrţet linii listu – apolitickou, liberální a demokratickou. 
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5. Osobnosti redakce Hospodářského rozhledu 

Hospodářský rozhled vznikl jako nezávislý týdeník s hlavním cílem informovat 

o hospodářském dění. V rámci studia historických pramenů nebyla identifikována, 

s výjimkou osoby vydavatele Josefa Kašpara, jediná osobnost, která by byla pevně 

spjata s vydáváním listu a přispívala by do něj po celou zkoumanou dobu. Postupem let 

dále ubývalo signovaných článků, které v posledním zkoumaném roce úplně vymizely. 

V jubilejním čísle bylo toto opatření vysvětleno následujícím způsobem: „Tisk šíří své 

myšlenky, čtenáři na ně reagují a jejich odezva působí zase zpětně na tisk. [...] Tato 

chtěná spojitost vedla také jiţ před lety k tomu, ţe jinak důsledně individualistický 

,Hospodářský rozhled‘ podobně jako Economist a jiné světové listy, uveřejňuje své 

články bez označení autorů, jakoţto kolektivní mínění celé redakce. Odpoutání 

od osobních názorů dává listu moţnost pevné linie, za níţ plně odpovídá vydavatel 

listu.“
280

 

V rámci zkoumaných let a příslušných sudých měsíců, především v letech 

v letech 1929 a 1932, uveřejňoval občas list příspěvky dalších autorů, avšak nepodařilo 

se mezi nimi najít pravidelnost.
281

 Příspěvky se zpravidla týkaly konkrétních záleţitostí, 

ke kterým se dotyční jako odborníci vyjadřovali. Většina článků byla od počátku 

nesignovaných s výjimkou pravidelných úvodníků Jiřího Hejdy, který byl 

i zakladatelem týdeníku. Právě úvodníky (pokud byly signované, tak převáţně 

J. Hejdou) se zabývaly aktuálními událostmi a byly často kritické k politickým stranám, 

mezinárodní situaci a hospodářským opatřením. Dá se tedy říci, ţe hlavní osobností 

redakce kromě pana Josefa Kašpara byl právě Jiří Hejda. 

V době působení v Hospodářském rozhledu, to jest v letech 1928-1935, měl 

Hejda výrazný vliv na směřování listu. Vyjma citovaných článků (které se týkaly kritiky 

upřednostňování stranických zájmů při hospodářském rozhodování, kritiky agrárníků, 

důleţitosti osobností, potřeby obnovy důvěry a exportních prémií) se Jiří Hejda zabýval 

na stranách listu také důleţitostí hospodářské demokracie a potřeby zřízení poradního 

                                                 
280

 Jubilejní číslo 1928-1938. Hospodářský rozhled. 22. 12. 1938, roč. 11, č. 51, s. 17. 
281

 Viz například: ŠTERN, E. Sociální politikou k hospodářské demokracii. Hospodářský rozhled. 

18. 4. 1929, roč. 2, č. 15, s. 4; NOVÁČEK, J. Náš cukerní průmysl proti neodůvodněnému defaitismu: 

Vydrţet aţ do konce v dnešní světové krisi! Hospodářský rozhled. 27. 6. 1929, roč. 2, č. 25, s. 5; 
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sboru pro otázky hospodářské.
282

 Stejným tématem se zabýval v roce 1929 i v sérii 

článků na stranách Českého slova.
283

 

Ţivot Jiřího Hejdy byl detailně popsán v bakalářské práci autora.
284

 Avšak 

v krátkosti je vhodné jej připomenout. V roce 1928, kdy byl Hospodářský rozhled 

zaloţen, působil Jiří Hejda uţ mnoho let jako novinář. Po válce působil v Tribuně, 

v Československém deníku, v roce 1923 zaloţil týdeník Přehled (který se později spojil 

s Hospodářským obzorem) a od roku 1926 působil v Ústřední tiskové korespondenci. 

Mimo to jako novinář v průběhu let přispíval do Lidových novin, Přítomnosti, Naší 

doby, Národního osvobození a Moravsko-slezského deníku. Od roku 1930 do roku 1935 

působil v Českém slovu, kde prakticky vytvořil hospodářskou rubriku a následně se stal 

šéfredaktorem. České slovo bylo ústředním tiskovým orgánem České strany národně 

socialistické. V letech 1930-1935 byl Hejda hlavním hospodářským ideologem strany, 

podílel se na jejím hospodářském programu a například na tvorbě návrhu kartelového 

zákona. V roce 1935 Hejda opustil redakce a odešel na pozici ředitele do 

Českomoravské-Kolben-Daněk, kde působil aţ do roku 1939. Během druhé světové 

války Hejda vybudoval vlastní Továrnu kuchyňských zařízení. Po válce působil za 

národní socialisty v Ústřední plánovací komisi. Po roce 1948, kdy mu byla znárodněna 

továrna, stále ještě částečně pracoval na pětiletce. V roce 1949 byl zatčen 

a v následujícím roce ve vykonstruovaném procesu s Miladou Horákovou odsouzen na 

doţivotí. Propuštěn byl na amnestii aţ v roce 1962. Vzhledem k tomu, ţe mu nebyl 

uznán starobní důchod, musel navzdory svému věku nastoupit do práce. V posledních 

letech ţivota se věnoval literární činnosti. Zemřel ve věku devadesáti let v roce 1985.
 285

 

Po odchodu Jiřího Hejdy nebyla ztráta z obsahového hlediska patrná a list si 

drţel tematicky konzistentní linii. Otázkou ovšem je, jakým způsobem se změnil obsah 

v letech 1939-1941, tyto roky uţ jsou však mimo zkoumaný rozsah práce. 

Pokud bychom měli hodnotit příslušnost týdeníku k některé z politických stran, 

bylo by to velmi obtíţné. Vzhledem ke spojení s osobou Jiřího Hejdy by se nabízelo 

propojení s národními socialisty. Jiří Hejda byl především v letech 1929 a 1932 hlavním 

                                                                                                                                               
ENGLIŠ, K. „Bohatí ředitelé a chudé banky“: Systém ředitelských platů u velkobank. Hospodářský 

rozhled. 9. 6. 1932, roč. 5, č. 23, s. 6. 
282

 HEJDA, J. Demokracie a hospodářství: Poznámky k revisi rakouské ústavy. Hospodářský rozhled. 

24. 10. 1929, roč. 2, č. 42, s. 1. 
283

 KRŠKA, Š. Jiří Hejda - ţivot a dílo. Praha, 2012, s. 28. 
284

 KRŠKA, Š. Jiří Hejda - ţivot a dílo. Praha, 2012, 97 s. 
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autorem úvodníků a jeho názory byly konzistentní s názory prezentovanými v Českém 

slovu. Tuto tezi by podpořil i fakt, ţe list často kvitoval kroky E. Beneše nejdříve jako 

ministra zahraničí a později i jako prezidenta.
286

 List na druhou stranu dával prostor 

i sociálním demokratům (např. E. Šternovi). Na druhou stranu byly názory listu 

neslučitelné s politikou agrárníků, komunistů a fašistických stran. Vzhledem k tomu, ţe 

se list opakovaně vyslovoval pro ochranu dělníků a akcionářů, bylo jeho názorové 

směřování nejbliţší právě se socialistickými reformistickými stranami. Nepodařilo se 

však identifikovat jasné spojení s některou z politických stran. 
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Závěr 

Velká hospodářská krize byla největší ekonomickou krizí dvacátého století, coţ 

pocítila většina rozvinutých států, Československo nevyjímaje. Krize ukázala slabá 

místa ekonomiky nového státu, která prohlubovala její dopady a bránila jejímu 

překonání. Byly to strukturální rozdíly jednotlivých zemí, národnostní napětí a také 

nepříznivá mezinárodní situace. Krize přinesla i sociální problémy, které se projevily 

v radikalizaci společnosti. 

Velká deprese bývá často spojována s krizí kapitalismu a ekonomiky volného 

trhu. Naprostá většina doporučení se shodovala v nutnosti státních zásahů, konkrétní 

způsob realizace se však velmi lišil. Problémem velké části opatření bylo, ţe byla 

namířena na jednu část hospodářství s negativními dopady na zbytek ekonomiky. 

Příkladem byla četná autarkní ochranářská opatření agrární strany. O to sloţitější mělo 

být postavení soudobého nezávislého hospodářského týdeníku. 

Hlavním zdrojem práce byly výtisky Hospodářského rozhledu, historické studie 

a archivní materiály. Zkoumané výtisky pocházely z let 1929, 1932, 1935 a 1938, 

přičemţ zkoumání byly podrobeny sudé měsíce. Z jednotlivých výtisků týdeníku byla 

patrná otevřená kritika, která, jak potvrdily i archivní prameny, vedla i ke konfiskacím 

listu. Názorové směřování listu bylo během let konzistentní a nepodařilo se 

identifikovat výrazné odchylky od linie nastavené v prvních letech. List si předsevzal 

nezávisle informovat o hospodářském dění. Hospodářský rozhled se opakovaně 

vyslovoval proti politickým rozhodnutím a zdůrazňoval roli hospodářství, které by mělo 

mít přednost před politikou. Během celého období list aktivně vystupoval proti 

komunistům a fašistům a s velkou obavou sledoval posilování autoritativních reţimů 

v Evropě. Velký důraz byl kladen na demokracii a hospodářskou demokracii, která byla 

vnímána jako osvěta, informovanost a zainteresovanost veřejnosti na hospodářském 

dění. 

V rámci celého zkoumaného období byly identifikovány tři tematické oblasti, 

kterými se list pravidelně zaobíral. První z nich byly časté polemiky s agrární stranou, 

které se většinou týkaly hospodářských opatření agrární strany k podpoře zemědělství, 

která měla negativní efekt na průmysl a zahraniční obchod. Vzhledem k velmi silné 
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kritice je patrné, ţe list stál na straně průmyslu, který opakovaně hájil. S ohledem 

na zaměření listu a důraz na burzovní trhy je tento zájem pochopitelný. V dobovém 

kontextu je však nutné zdůraznit, ţe agrární cla Československa byla jedna z nejvyšších, 

chránila především velkostatky a měla devastující dopad na zahraniční obchod. 

Z historického pohledu tato opatření československé ekonomice škodila, je však 

otázkou, jak by se zachovaly jiné strany. Druhým tematickým okruhem byla kritika 

komunistů. Hospodářský rozhled se vytrvale stavěl proti komunistické straně 

a kritizoval její kroky během celého období. Třetím tématem pak byla měnová politika. 

Hospodářský rozhled kritizoval zavedení zlaté měny (podobně jako prof. Engliš). 

K tomu vystupoval velmi konzervativně, především slovy Jiřího Hejdy, k Englišově 

devalvaci. Devalvační opatření jsou z historického pohledu přijímána kladně 

a vzhledem k tomu, ţe se jednalo o kompetitivní devalvace, dá se říci, ţe národní banka 

ani nemohla jednat jinak. V rámci měnové politiky se Hospodářský rozhled zasazoval 

o nízké úrokové sazby. 

V rámci čtvrté kapitoly jsou shrnuty hlavní kauzy, kterými se týdeník 

v jednotlivých letech zabýval. Především se jednalo o aktuální hospodářské problémy 

v souvislosti s hospodářskou krizí (racionalizace, agrární krize, kartely, obilní monopol 

a další). Od roku 1935 však rostlo zastoupení zpráv o mezinárodní situaci 

a národnostních problémech. List varoval před nebezpečím nacistického reţimu 

v Německu a Sudetoněmecké strany v pohraničí. Související problémy vyvrcholily 

v roce 1938 Mnichovskou konferencí. 

V rámci celého zkoumaného období si list zachoval v postoji k většině témat 

konzistentní přístup. I v posledním zkoumaném roce dominovaly státotvorné názory 

a podpora demokracie. V rámci studia pramenů se nepodařilo identifikovat ţádné 

majetkové propojení s politickou stranou, zájmovou organizací nebo společností. Pokud 

by se měla hodnotit nezávislost listu, byl patrný určitý příklon k reformistickým stranám 

a průmyslu. Ten odpovídá i podtitulu listu - Týdeník pro finance, obchod, průmysl 

a zemědělství - a dá se říci, ţe zájem o zemědělství byl v rámci posloupnosti právě tím 

posledním. 
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Summary 

The diploma thesis examines the weekly Hospodářský rozhled and its position in 

the contemporary economic thought. The thesis is mostly based on issues 

of Hospodářský rozhled, historical studies and archive materials. The examined sample 

comprises issues from years 1929, 1932, 1935 and 1938, while the even months were 

analysed. The line of thought was consistent over the analysed years. No significant 

deviations from the line of thought set up in the early years were identified. Throughout 

the whole period, the weekly criticised communists and fascists and with suspicion 

watched the rise of authoritarian regimes in Europe. There was an emphasis put on 

democracy and economic democracy, knowledge and involvement of society in the 

economic situation. 

There were identified three general topics of interest in the analysed period, 

which were often covered in the journal. The first topic was related to the agrarian party 

and disagreement with its politics. Hospodářský rozhled criticised agricultural subsidies 

and tariff protections which had negative effects on foreign trade. The measures were 

also very often aimed only at large farmers. History showed that tariff protections and 

other autarchic measures prolonged the crisis. The journal often defended 

manufacturing industries. The second identified topic concerned the communist party. 

The weekly persistently criticised the communist party throughout the whole period. 

The third topic was monetary policy. Hospodářský rozhled disagreed with gold standard 

of the Czechoslovak koruna and very conservatively commented the devaluation of the 

currency. Hospodářský rozhled promoted low interest rates. 

Within the fourth chapter, the main topics of particular years are summarised 

and commented on. The topics mostly concerned actual economic (e.g. grain monopoly, 

agrarian crisis, cartels) and political (e.g. national socialism in Germany, problems with 

German minority) problems. 

Hospodářský rozhled showed consistent approach to referring about majority of 

topics. The weekly stressed democracy and supported tolerance also in 1938. The list 

showed proximity to manufacturing industry and socialist parties, but there were 

no direct links identified. 
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