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Abstrakt 
 
Období druhé československé republiky (1938-1939) bývá v historiografii líčeno jako doba 
temna, perioda, v níž se na světlo dostaly domácí, temné fašistické proudy. Staví se do zvláštní 
opozice vůči době předchozí, první republice (1918-1938). Práce si klade za cíl zodpovědět 
otázku kontinuity mezi těmito údajně natolik odlišnými historickými epochami. Zaměřuje se 
na analýzu zmocňovacího zákonodárství – výjimečného stavu –, které bylo mezi léty 1933 a 
1938 přijímáno za účelem obrany demokracie. Právní norma o obraně státu (č. 131/1936) do 
právního diskurzu vnesla pojem „státně nespolehlivých osob“, potenciálních nepřátel státu 
v případě vypuknutí válečného konfliktu. Doboví aktéři kategorii „spolehlivosti“ rozuměli 
jako příslušnosti k národnosti. „Spolehlivost“ byla zároveň součástí mnohem širšího 
národního konsenzu, který legitimizoval státní zásahy především do oblasti ekonomiky. 
V centru tohoto konsenzu stála transformovaná hodnota práce jako výkonu pro národní 
kolektiv. Do roku 1938 mezi dobovými aktéry panovala shoda, že uplatňování výjimečné 
normy přijaté pro případ možného válečného konfliktu není kvůli platnosti mezinárodního 
práva na ochranu menšin uskutečnitelné. Ale v době druhé republiky (1938-1939) využívali 
mnozí aktéři jazyku předchozího národního konsensu k tomu, aby legitimizovali své 
požadavky na jeho provedení: vyloučení „státně nespolehlivých“ ze zaměstnání („židé“, 
„židobolševici“) anebo jejich umístění do nových státem zřízených pracovních táborů („práce 
se štítící“ a „cikáni“). Národní konsenzus představuje jak prvek kontinuity mezi první a 
druhou československou republikou, tak i diskontinuity vzhledem ke změně mezinárodní 
politiky. Proměna československé společnosti 30. let 20. století byla spojena s formováním 
národního konsenzu a změnou vnímání hodnoty práce. 
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Československá společnost, obrana státu, státní nespolehlivost, práce, výjimečný stav, očista, 
národní konsenzus 



Abstract 
 
The so-called Second Czechoslovak Republic (1938-1939) is used to be portrayed as the dark 
age, when obscure, fascist elements came to lights. This period is ussually put in opposition to 
the previous First Czechoslovak Republic (1918-1938). In this thesis the main argument 
consist of questioning the continuity between these two allegedly contradictory historical 
times through the analysis of special legislation – state of exception –, which was adopted in 
purpose to deal with defending the democracy in Czechoslovakia between 1933 and 1938. 
The State Protection Act (1936) implemented into legal discourse special term for potential – 
in the case of war – enemies of the state: „state unreliable persons“. This category of 
„reliability“ was understood as nationality and part of far more complex national consensus 
by all contemporary agents, which legitimizes the state intervention primarily into the 
economic sphere. In the centre of national consensus stood transformed labour: collective 
duty for the nation. Until 1938, among contemporary agents, exists strong notion that 
realization the state of exception in the case of war and therefore national consensus cannot 
be fully realized because of international minority laws. But during the Second Republic 
(1938-1939) different agents used language of previous national consensus to legitimize their 
demands: to exclude „state unreliable persons“ from their vocations („Jews“ and 
„bolsheviks“) or put them into the newly created labour camps („workshy“ and „Gypsies“). 
National consensus represents both element of continuity between First and Second 
Czechoslovak Republic and at the same time element of discontinuity because of the change in 
international politics. Transformation of czechoslovak society in the 1930s was connected 
with framing up national consensus and perceiving labour as a collective duty for the nation. 
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I. ÚVOD 

I.1 Dis-kontinuita? 

„Vládě republiky československé v Praze 

(…) Vliv židovské otázky pociťují [podepsané korporace] ve svých vlastních povoláních a 

žádají, aby tomuto živelnému hnutí vláda věnovala svoji plnou a účinnou pozornost, má-li se 

předejít nedohledným následkům. Podepsané korporace dovolují si – pokud jde o jejich 

příslušníky – upozorniti zejména na následující požadavky pro své stavy: 

I. 1) aby se židy v našem státě bylo nakládáno - pokud již svobodná povolání provozují - jako s 

menšinou, a to podle poměru jejich počtu k celkovému počtu obyvatelstva; 2) aby byla učiněna 

energická opatření, pokud jde o přítomný čas. Upozorňují na to, že ve svobodných povoláních 

jsou činní v nepoměrném počtu židé a že bude zapotřebí, aby přiměřeným opatřením účast židů 

v uvedených svobodných povoláních byla ihned omezena na takové procento, které odpovídá 

celkovému počtu obyvatelstva (...) 

II. aby pro budoucnost vůbec nebylo přípustno v zájmu nejdůležitějších statků národa, aby 

povolání lékařská, právnická a technická byla vykonávána židy. Za žida budiž pokládána 

osoba, jejíž oba rodičové nebo jeden z nich jest původu židovského. K těmto požadavkům jsme 

vedeni přesvědčením, že obětí, které na sebe vzal národ český, slovenský a podkarpatský, 

přinesl pouze v pevné víře v daná mu ujištění, že tento náš zmenšený stát bude státem národním 

– Čechů, Slováků a Podkarpatorusů a že je nezbytně nutno, aby těmto národům nebylo 

bráněno v jejich rozvoji činností cizích živlů, které k těmto národům počítati nelze a které se v 

převážné části podle nabytých zkušeností ukázaly nespolehlivými jak po stránce státní a 

národní, tak i stavovské.“ 

Memorandum profesních organizací advokátů, právníků, lékařů, notářů a inženýrů (14. října 

1938) 

Období druhé republiky se z pohledu českých národních dějin jeví jako pouhá epizoda. 

Takřka nepostřehnutelná divadelní scéna, jejíž kulisy připravily neviditelné, ovšem všemocné 

síly: v ponuré atmosféře lze zahlédnout pohyb odnikud se zjevujících stínů a vytrácející se 

záblesky prudkého světla. Vše záhy pohltí jednolitá temnota. Nastává doba nesvobody. 

Jakkoli metaforický výjev jsem právě načrtl, nezdá se mi být příliš vzdálen rozšířeným 

výkladům druhé republiky. „Osudný osmičkový“ rok 1938 patří k nejzákladnějším 

diskontinuitním zlomům strukturujícím české národní dějiny: ukončuje období výjimečné 

demokracie ve střední Evropě a počíná periodu brutálního konfliktu a masového vyhlazování. 

Druhou republiku lze číst jako úvodní kapitolu knihy o okupaci českých zemí nacisty. 

Kontinuitní linie se nejčastěji projektuje do Protektorátu Čechy a Morava. Cesta k ovládnutí 
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světa zcela logicky vedla skrze okupaci zbytků původní Republiky československé, toť nabízí 

perspektiva Třetí říše. 

 Co když se ovšem přes druhou republiku pokusíme zahledět zpět do doby „zlatého 

věku“ českých dějin? Spojuje něco na první pohled tak odlišná období? 
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I.2 „Vstup na led.“ Historiografické narativy 

„Každý cíl je konstruován na stopě oné perspektivy, kterou vymazává; každý politický předmět 

je určován ve vztahu k jinému a v tomto kritickém činu dislokován.“ 

Homi K. Bhabha, Místa kultury (1994) 

Nejdříve se pokusím prozkoumat stávající výklady období první republiky, zejména 

s ohledem na vysvětlení jeho konce a období, jež následovalo. Takový krok zároveň mou 

práci uvede do vztahu s existujícími historickými texty. Zatím pouze poodhalí, z jaké pozice 

práci píšu. Hlavní motivací je snaha umožnit čtenáři nahlédnout takřka přes rameno 

k základním prvkům vytvořeného textu a zároveň reflektovat vlastní předjímání vytčeného 

tématu.1 Samotná práce by proto, doufám, měla být srozumitelnější a čitelnější, než kdybych 

tuto stručnou analýzu neprovedl. 

 Výsledný pohled na soudobou historiografickou produkci se může v mnoha ohledech 

zdát příliš zjednodušující. Proto předem zdůrazňuji, že se pokouším postihnout pouze její 

klíčové motivy. 

I.2.1 Soudobá historiografie 

Textů, jež se vztahují k období první republiky a především 30. letům, lze nalézt nepřeberné 

množství. Na první pohled by se mohlo zdát, že přinášejí poměrně pluralitní pohled. 

Domnívám se ovšem, že v současné historiografické produkci lze rozpoznat dva převažující, 

dominantní výklady. 

 První z nich v různých variantách navazuje na „tradiční“ velké pojednání o dějinách 

českého národa anebo české státnosti od národního obrození až po současnost. „Tradiční“ 

v tom smyslu, že vychází ze základní symboliky, představivosti a vyprávění, jež se utváří, 

přetváří a reprodukuje od druhé poloviny 19. století: od díla Františka Palackého, přes 

                                                 

1 K přesnějšímu vyjasnění toho, co rozumím pod pojmem reflexivita, odkazuji na kolektivní „opoznámkovaný 

manifest“, který v tuzemském akademickém prostředí vyvolal pouze veřejné moralistně odsuzující reakce a 

zároveň mnoho povyku v akademických „kuloárech“, nikoli však otevřenou kritickou debatu o roli historické 

produkce v současném světě, jak autoři doufali. BALOUN, Pavel – GRUBER, Jan – MAREŠ, Jan – 

STROBACH, Vít: O výuce historie za kapitalismu a o mluvících hlavách. In: Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 

(2012), s. 121-144. Opověď pak viz HANUŠ, Jiří: Kritika kritiky neoliberalismu a ahistorických manifestů. In: 

Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (2012), s. 145-148 a NEŠPOR, Zdeněk R.: Co chybí české (historické) vědě? 

Odpověď na „manifest“ čtyř mladých historiků. 

http://www.dejinyteoriekritika.cz/DiscussDetails.aspx?Did=1&Tid=3&Mid=2 [28. 2. 2014] 
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Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše někdy ke Zdeňku Nejedlému2 anebo naopak více 

současným autorům, Václavu Havlovi a dalším. Často dochází k tomu, že tím, o kom 

(objekt), ale i kdo (subjekt) v daných historických pracích mluví, se stává český národ nesoucí 

konkrétní jedinečnou a „přirozenou“3 vlastnost. Období první republiky a obecně 30. let 20. 

století v Československu v tomto vyprávění získává podobu obrazu4 posledního „ostrova 

demokracie“ v rozbouřeném moři tehdejší střední Evropy. Tento „tradiční“ výklad bývá ve 

veřejném prostoru zastoupen silněji než druhý, o kterém bude teprve řeč. Jeho významová síla 

spočívá také ve snadném navázání na bohatou produkci prvorepublikových pamětníků, 

zejména z vrstev společenských elit. 

 Druhou výkladovou kategorii spojuje zejména snaha o kritické, striktně odborné, 

objektivní zhodnocení onoho „ostrova demokracie“. V porovnání s „tradičním“ narativem 

zdaleka nedosahuje takové symbolické síly a nevytváří prakticky žádný velký příběh. Některé 

práce se snaží navazovat na příběhy českých Němců z meziválečného období, v nichž se 

                                                 

2 Interpretační síla vyprávění souvisí také s jeho neukončeností, kdy původní autoři dílčích narací se zároveň 

mohou stávat důležitými postavami celého vyprávění a tudíž nositeli určité sady symbolů českého národa (F. 

Palacký, T. G. Masaryk, E. Beneš, V. Havel apod.). 

Několika překlady velkého vyprávění o dějinách českého národa či státu se podrobněji zabýval Kamil Činátl. 

Jeho práce se zaměřuje především na vztah mezi dějinným vyprávěním a dobovou politickou či společenskou 

představivostí od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století. ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění. 

Palackého dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Praha, Argo 2011. 

3 Tvrzení o přirozenosti určitých vlastností a vztahů chápu jako indikátor přítomnosti ideologie nejen 

v soudobých historiografických pracích. Ideologie zamezuje vidět sociální (politické, ekonomické, kulturní aj.) 

vztahy coby výsledky historických či společenských konfliktů a jako takové je kritizovat pro jejich objektivní 

kvality (nerovnosti, bezpráví, atd.). Ideologie staví promlouvající na stranu prozatímních poražených nebo 

vítězů, ať už ze stávajícího řádu věcí mají skutečné zisky či si pouze kompenzují svá traumata a touhy – včetně 

pocitu jistoty v nejisté době a neklidném životě. Viz pracovní definice ze společného textu: BALOUN, Pavel – 

GRUBER, Jan – MAREŠ, Jan – STROBACH, Vít: Morální kritika na místo diskuze. 

http://www.dejinyteoriekritika.cz/DiscussDetails.aspx?Did=4&Tid=3&Mid=2 [28. 2. 2014] 

4 Slovo obraz nepoužívám jako synonymum pro reprezentaci, nýbrž jako její specifickou variantu. Odkazuji 

přitom na pojetí Zdeňka Vašíčka, který obrazem rozuměl reprezentaci „většího množství objektů a jejich vztahů, 

kde – na rozdíl od příběhu – pozadí jejich recepce není jednoznačně předepsáno. Obraz předvádí simultánně 

větší množství údajů. (…) Obraz má holistický, globální charakter, protože může být čten v různých pořadích, 

která se mohou střídat – jsou aleatorická. Jednotlivé části mají záměnné pořadí a každá část, s jiným pořadím 

částí předcházejících, je brána jinak, v jiných souvislostech, s jiným pozadím. Každý návrat je jiný.“ VAŠÍČEK, 

Zdeněk: Archeologie, historie, minulost. Praha, Karolinum 2006, s. 95-97. 
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subjektem či objektem dějin stává „německá menšina“ v meziválečném Československu, ba 

dokonce v habsburské monarchii. Ovšem mnohé se snaží svou kritiku vést jiným směrem. 

Většina dílčích příběhů tohoto „kritického“ narativu nevyvolala v tuzemském historickém 

akademickém provozu skoro žádnou odezvu. Některé publikace zase upoutaly až nadměrnou 

pozornost a namísto diskuze si vysloužily jednoznačně odmítavé stanovisko psané 

z perspektivy „tradičního“ výkladu. 

 Jakou pozici zaujmout v takto výkladově značně zatíženém historiografickém poli? 

Odkud čerpat inspiraci? Odpovědí může být zevrubnější pohled na oba předestřené narativy.5 

Nejen na to, co je odlišuje, ale i na jejich společná místa. 

I.2.2 „Tradiční“ vyprávění 

Obecný rámec, v němž se jednotlivé příběhy „tradičního“ výkladu odehrávají, tvoří vnímání 

dějin jako sváru mezi dvěma prvky: demokracií a totalitou. Oba v některých naracích 

nabývají podoby až mytických dějinotvorných sil s velkými písmeny. 

 Konkrétní historiografické příběhy bývají zasazeny do obecnějších filozoficko-

společenských úvah o uspořádání lidských společností. Lidstvo má charakterizovat „všelidská 

touha po důstojné existenci“, s níž údajně jde ruku v ruce zájem o takové politické uspořádání 

(režim/systém), které lidem nabízí „prostor pro uplatnění jeho přirozených práv a svobod, 

respektují principy mezilidské solidarity a usilují o eliminaci násilných metod řešení 

společenských rozporů“. Takové „přirozenosti“ pak nejlépe odpovídá parlamentní 

demokracie,6 zatímco totalita představuje její absolutní protipól. Mezi takto definovanou 

demokracií i totalitou neexistuje žádný prostor. Demokracie představuje esenciální hodnotu, 

od níž jsou ostatní odvozovány; včetně totality, jež je v podstatě její anti-hodnotou, popřením. 

                                                 

5 Pro přehlednost budu při této narativní analýze vycházet hlavně ze dvou narací, které v konkrétních pasážích 

doplňuji o další. Jedná se o knihu Josefa Harny coby zástupce „tradičního“ výkladu a práci badatelky Andreji 

Orzoff. HARNA, Josef: Krize evropské demokracie a Československo 30. let 20. století. (Srovnávací sonda). 

Praha, Historický ústav Akademie věd ČR 2006; ORZOFF, Andrea: Battle for the Castle. The Myth of 

Czechoslovakia in Europe (1914-1948). New York, Oxford University Press 2009. 

6 HARNA, Krize, s. 7. 
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 Vznik meziválečného československého státu v daném rámci odpovídá určité „logice 

dějinného vývoje“ – dějinné nutnosti7 – po první světové válce, kdy ve střední Evropě vzniklo 

množství nových „demokratických parlamentních režimů“.8 Po vlně demokratizace však 

v důsledku „krizí“ a „katastrof“ záhy následovala reakce čerpající z předválečných – 

konzervativních, autoritativních – i nových zdrojů.9 „Málo zkušená a málo odolná“ 

parlamentní demokracie se tak musela uplatňovat „mezi těmito úskalími“. Není proto divu, že 

se dostávala stále více do defenzivy.10 Dějinný vývoj získává linearitu. Demokracie coby 

dějinný aktér11 se brání před silami téměř determinující povahy, kterou navíc podtrhává 

přírodní metaforika. 

 Meziválečné Československo ovšem dokázalo tomuto vývoji úspěšně vzdorovat. To z 

něj činí něco výjimečného, dějinnou anomálii: 

„Jakoby se od počátku stavěla [první republika] proti „duchu doby“. (…) Ve druhé 

polovině 30. let již byla, alespoň v oblasti střední Evropy, zcela osamocenou enklávou 

demokracie a československý parlamentní systém odolával pokusům o destabilizaci až 

do mnichovského diktátu.“12 

Nevyhnutelnost dějinného vývoje ji zasáhla teprve zvenčí v roce 1938 Mnichovskou 

dohodou. Konflikt mezi demokracií a totalitou jako by se Československu vyhnul. Obraz 

„ostrova demokracie“ vyvstává na pozadí dichotomie mezi vnitřním, demokratickým 

uspořádáním a vývojem a vnější, totalitní dějinnou logikou. 

                                                 

7 „Za to ovšem [za konec ČSR] může také – a hlavně – souhra mezinárodních událostí takových dimenzí, že by 

jim relativně malá republika ani při nejlepší vůli a největší snaze nedovedla čelit. Stát byl unášen dravým 

proudem dějinného vývoje světa, pramenícím často v událostech a jevech odehravších se dávno před vznikem 

Československa.“ KLIMEK, Antonín: 30. 1. 1933. Nástup Hitlera k moci. Začátek konce Československa. Praha, 

Havran 2003, s. 187. 

8 HARNA, Krize, s. 8. 

9 Tamtéž, s. 9. 

10 Tamtéž, s. 10. 

11 Dějinným aktérem se v případě „tradičního“ narativu nemusí stávat pouze mytická Demokracie ale také první 

republika: „První republika učinila při zavádění a udržení parlamentní demokracie mnoho, co ji řadí na čelná 

místa v dějinách moderní demokracie vůbec. Dokázala manévrovat v těžkých podmínkách, jaké se v jejím okolí i 

ve státě samém vytvořily, na úrovni maxima možností.“ KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře první republiky 

(1918-1938). Díl třetí. O přežití a o život (1936-1938). Praha, Libri 2003, s. 640. 

12 HARNA, Krize, s. 10. 
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 Obecněji lze říci, že tato dichotomie je v „tradičním“ narativu silně přítomna 

prostřednictvím vazby na velké vyprávění českých dějin, v němž protikladné dvojice vnitřní-

vnější, naše-cizí, český-německý apod. sehrávají důležitou identitovornou úlohu. V tomto 

narativu se snahy o národní emancipaci, snahy o zajištění hodnot svobody a demokracie, jak 

je vnímáme v současnosti 21. století, z druhé poloviny 19. století v roce 1918 zcela naplňují 

vznikem Československé republiky.13 Československo proto představuje demokracii, kterou 

zejména ve 30. letech 20. století začaly ohrožovat už svou pouhou existencí ne-demokratické 

či totalitní sousední státy.14 

 Vazba na velké vyprávění je pochopitelně v historiografii přítomna v různých 

variantách a umožňuje poměrně různorodá čtení obrazu „ostrova demokracie“. Střet mezi 

demokracií a totalitou bývá totiž často umisťován i dovnitř meziválečného Československa, 

kdy se však stejně více zdůrazňuje význam vnějších faktorů zapříčiňujících zánik státu. 

Přestože spolu v rámci parlamentně demokratického uspořádání soupeřily demokratické a 

různé anti-systémové či ne-demokratické politické strany, konec demokracie nastal až 

                                                 

13 Typický příklad představuje citace z nedávné dílčí studie týkající se katolických intelektuálů v době 

Československa: „Vznik samostatného československého státu v roce 1918 bylo vyvrcholením snah generací 

obrozenců, kteří od národního obrození hledali úsilím Karla Havlíčka Borovského (1821-1856), Františka 

Palackého (1798-1876) a mnoha dalších jak cesty ke svobodnému národnímu vývoji, tak i formy jeho politické 

realizace, které dovedla do zdárného konce především trojice československých politiků, Tomáš Garrigue 

Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik, jež neúnavně během celé světové války v rámci zahraničně-

politické akce agitovala za československou věc a přesvědčovala světové politiky o nutnosti rozbití Rakouska-

Uherska. Právě politické, náboženské a sociální přesvědčení těchto mužů dalo vzniknout vůdčím idejím 

československého státu: republikánství namířenému proti zastaralému monarchizmu, sociálnímu radikalizmu 

podporující hospodářský vzestup nejchudších tříd, antikatolicizmu zaměřenému proti překonanému náboženství 

a čechoslovakizmu založenému na existenci jednolitého, většinového československého národa v novém státě.“ 

ŠMÍD, Marek: Nepřítel. První republika. Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-

1938. Chomutov, L. Marek 2012, s. 38. 

14 Historická událost, když se Adolf Hitler stal premiérem kolabující výmarské republiky, dokonce může být 

vnímána jako signál „nevyhnutelného počátku konce Československa“. Vnější síly zcela určily budoucí vývoj: 

„Život člověka, a tím i národů, ovlivňuje svobodná vůle, ovšem nástup Hitlerova hnutí k moci byl důsledkem 

pohybu tak mocných historických sil a sám uvolnil síly a rozpoutal dějinné pohyby a procesy takových dimenzí, 

že menší národ jim nesvedl čelit.“ KLIMEK, 30. 1. 1933, s. 7. 
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v okamžiku podpisu Mnichovské dohody, tedy z vnějších příčin.15 Pohled přes velké 

vyprávění o dějinách českého národa anebo české státnosti umožňuje ještě další čtení, v němž 

adjektivum český v sobě již zahrnuje význam demokratický, zatímco například německý 

automaticky znamená anti-demokratický.16 

 Jedním z rozšířených prvků „tradičního“ výkladu období první republiky je důraz 

položený na význam jednání některých jednotlivců: velkých osobností, velkých mužů, 

charakterů formujících politické dějiny. Jedná se hlavně o dvojici T. G. Masaryk a Edvard 

Beneš. V opozici k nim stojí Adolf Hitler. Díky jejich zásadnímu vlivu na chod dějin bývají 

jejich svědectví uchopována jako objektivní popisy dobové situace a nikoli jako projevy 

zkušeností jedněch z mnoha historických aktérů.17 

 Velice důležitým prvkem z hlediska struktury „tradičního“ vyprávění je představa o 

současné úloze historické vědy. Většina prací klade silný důraz na objektivitu historického 

bádání. Objektivita má spočívat v odmítnutí idylické adorace období první republiky a 

                                                 

15 Viz CAPOCCIA, Giovanni: Defending Democracy. Reactions to Extremism in Interwar Europe. Baltimore, 

John Hopkins University Press 2007, na s. 7 anebo KÁRNÍK, České země, s. 645 či OLIVOVÁ, Věra: Dějiny 

první republiky. Praha, Karolinum 2000, s. 7 atd. 

16 Na tuto identitotvornou dichotomii poukazují kupříkladu HOLÝ, Ladislav: Malý český člověk a skvělý český 

národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha, SLON 2001, s. 78 či ZAHRA, 

Tara: Kidnapped Souls. National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands (1900-1948). 

Ithaca, Cornell University Press 2008, s. 233. 

S dichotomií nereflektovaně pracuje především Eva Broklová, která rozlišuje mezi českou demokratickou 

politickou kulturou (na rovině předpokladu) a německou anti-demokratickou politickou kulturou (předmět 

analýzy). BROKLOVÁ, Eva: Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938. 

Praha, Karolinum 1999. 

17 „Ještě zřetelněji dominovalo toto přesvědčení třeba v úvahách T. G. Masaryka, kterého nelze podezřívat z 

nedostatečné znalosti dobové situace či z jednostranného pohledu, ovlivněného jeho vlastním podílem na 

skvělém vítězství národně emancipačního úsilí českého i slovenského národa.“ Ačkoli kontextem Masarykových 

promluv je snaha vytvořit konkrétní státní celek – jinými slovy Masaryk má stejně jako jakýkoli dobový aktér 

zájem či motivaci k určitému jednání –, má jeho líčení de facto objektivní povahu. HARNA, Krize, s. 8-9. 
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zároveň také v odmítnutí její přemrštěné kritiky.18 Výchozí fundament „tradičního“ narativu, 

který bývá takříkajíc vytknut před závorku a tím mimo všechny badatelské otázky,19 je 

konstatování demokratického charakteru meziválečného Československa;20 a to od doby 

vzniku až do jejího zániku v roce 1938. Vytčení demokratičnosti mimo analýzu umožňuje 

srovnání s vývojem Výmarské republiky, Rakouska, Maďarska, Polska a některých dalších 

zemí. Při vymezení možností komparace ale rovněž dopředu dochází k jednoznačnému 

vymezení československé demokracie od okolních totalitních případů. A tak metoda 

komparace pouze zvýrazňuje esenciální rozdíl mezi demokratickým Československem a 

okolními, totalitními státy; anebo státy, kde se nakonec prosadila „totalita fašistického 

typu“.21 

 Rámec velkého vyprávění o dějinách českého národa či státu se projevuje také při 

zdůrazňování úlohy historického bádání o období první republiky pro současnost.  

„Pro českou i slovenskou společnost, které se po desetiletích zkušeností s totalitními 

režimy znovu seznamují s principy demokracie, je první Československá republika 

klíčovým obdobím jejich dějin. Představuje pro oba národy zatím nejdelší souvislou 

zkušenost s funkční demokracií.“22 

V hierarchickém uspořádání jednotlivých období historického příběhu českého národa anebo 

české státnosti zaujímá perioda 1918-1938 téměř nejvyšší pozici. V „tradičním“ vyprávění 

předznamenává uspořádání současné České republiky. Centrální bod tak představuje 

současnost, politické uspořádání po roce 1989, které není něčím novým, nýbrž přímo 

                                                 

18 Tamtéž, s. 13-14. 

Obě hodnocení – adorace i kritika – bývají pak implicitně spojena s náhledy na první republiku v různých 

obdobích dějin českého národa či státu. Přemrštěná kritika bývá řazena do doby totalitní či nesvobody (1938-

1989) a idylická adorace do demokracie a svobody (před rokem 1938 a po roce 1989). ŠMÍD, Nepřítel. První 

republika, s. 44 a OLIVOVÁ, Dějiny první republiky, s. 7. 

19 Výmluvným příkladem je fundamentální předpoklad Evy Broklové o demokratickém charakteru 

československé politické kultury, který jí umožňuje zkoumat politickou kulturu pouze německých politických 

stran meziválečného Československa. BROKLOVÁ, Politická kultura, s. 15 a 117. 

20 např. BRÜGEL, Johann Wolfgang: Češi a Němci. 1918-1938. Praha, Academia 2006, s. 47. 

21 HARNA, Krize, s. 15. 

22 Tamtéž, s. 11. [zvýraznil P. B.] Obdobně viz ŠMÍD, Nepřítel. První republika, s. 44: „První republika přes 

všechny své chyby, omyly a prohřešky, vytvořila cenný základ politického systému naší země.” 
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navazuje na období v letech 1918-1938. Z pohledu „tradičního“ narativu musí objektivní 

historické bádání dokládat demokratičnost meziválečného Československa, udržovat obraz 

„ostrova demokracie“, jenž čerpá sílu z dichotomie vnější (totalitní) a vnitřní (demokratický). 

I.2.3 „Kritický“ narativ23 

Druhý typ narativu vysvětlující období první republiky se vůči prvnímu ostře vymezuje a lze 

mu porozumět pouze ve vzájemném vztahu. Těžiště kritiky spočívá v důrazu na kritickou 

funkci historické vědy. Předmětem analýzy se tak, alespoň proklamativně, stává onen 

demokratický charakter, demokratická praxe meziválečného Československa, která bývá 

srovnávána s pojetím demokracie a její praxe v dnešním světě. 

 Vztah „kritického“ vyprávění k „tradičnímu“ pojetí dějin první republiky se utváří 

podél otázky pravdivosti, objektivity historického bádání. V prvním tahu se „kritické“ texty 

povětšinou snaží vymezit metodologicky.24 Badatelskou otázkou se stává tvrzení „tradičního“ 

narativu. Ať se již jedná o státní politiky vůči národnostním a náboženským menšinám, 

genderově nerovné pojetí občanství,25 strukturálně-funkcionální analýzu politického systému 

apod.26 Avšak metodologický nárok není vždy naplněn. Namísto analýzy fungování 

konkrétních společenských mýtů se cílem „kritických“ narací stává odhalení jejich falešnosti. 

„Kritické“ narace často uchopují „tradiční“ vyprávění jako mýtus, nepravdivé vyprávění, 

které poměřují s minulou skutečností. „Kritika“ se soustřeďuje na odhalení skutečné a dosud 

                                                 

23 Ačkoliv používám pojmu narativ, který může asociovat množství narací se společnými prvky, v případě 

„kritického“ narativu se jedná o značně různorodou skupinu narací. Záměrně se zaměřuji na historiografické 

narace z této skupiny a opomíjím přitom mnohé vlivné narace spojené se vzpomínkovou kulturou organizací 

sudetských Němců a další. Jejich zahrnutí do zběžné analýzy narativů týkajících se první republiky by tuto pasáž 

rozšířilo již neúnosným způsobem. 

24 Kupříkladu Andrea Orzoff ve svém metodologickém úvodu používá poststrukturalistické inspirace, s jejichž 

pomocí se chce pokusit analyzovat mýtus jako identitu proměňující mechanismus, a ptát se, jakým způsobem 

v tehdejší prvorepublikové společnosti působil mýtus o demokratickém charakteru českého národa. ORZOFF, 

Battle, s. 15-16. Josef Ladislav Beran zase definuje politologický koncept konsociační demokracie. BERAN, 

Josef Ladislav: Odepřená integrace. Systémová analýza sudetoněmecké politiky v Československé republice -

(1918-1938). Praha, Pulchra 2009, s. 17-25. 

25 FEINBERG, Melissa: Elusive Equality: Gender, Citizenship and the Limits of Democracy in Czechoslovakia 

(1918-1950). Pittsburgh, University of Pittsburg Press 2006. 

26 HEUMOS, Peter: Strukturální prvky první československé republiky. Politicko-společenský systém, 

intermediární organizace a problém stability. In Soudobé dějiny, č. 2-3 (1995), s. 157-168. 
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potlačované pravdy o dějinách období první republiky či dokonce celého velkého vyprávění 

dějin českého národa/státnosti.27 

 Mýty mají rovněž tvůrce, které se některé „kritické“ narace pokouší odhalit. Za jejich 

falešnost a nepravdivost mají být odpovědní konkrétní historičtí aktéři. Podobně jako u 

„tradičního“ vyprávění tak dochází k zdůrazňování vlivu velkých postav či charakterů, jež 

tvořily dějiny. Na scénu přicházejí velcí muži: T. G. Masaryk a Edvard Beneš. V jejich rukou 

se měla koncentrovat moc a síla, díky níž se mýty – nepravdy – šířily a přijímaly ve 

společnosti.28 Mýty jsou tak dílem racionálního snažení těchto velkých postav. 

 Narušení obrazu „ostrova demokracie“ se děje povětšinou za cenu převrácení 

„tradičního“ narativu. Namísto teze o demokratickém charakteru Československa přichází 

konstatování, že ve skutečnosti demokratické nebylo. „Kritický“ narativ přitom otevřeně 

poukazuje na funkci „tradiční“ historiografie, kdy mýtus demokratického Československa má 

svou účinnost ve vztahu k přítomnosti,29 ke vzniku a existenci České republiky – liberálního 

národního státu. Odhalení mýtu, který do první republiky klade zlatý věk dějin českého 

národa ztělesněný v demokratickém národním státu,30 vede k jeho odmítnutí coby falešnému 

uchopení minulosti. 

 Odmítnutí považovat první republiku za demokracii zároveň „kritické“ historiografii 

umožňuje provést analýzu delšího časového období. Zatímco „tradiční“ vyprávění nedokáže 

první republiku provázat s druhou, protože oba celky od sebe odděluje hlubokým esenciálním 

zlomem – první republika je demokracií, kdežto republika druhá svou podstatou tíhne 

k totalitě –, pro „kritickou“ historiografii jakoby ani neexistoval. Diskontinuitu nahrazuje 

kontinuita vytknutá mimo předmět analýzy. 

                                                 

27 Viz HEIMANN, Mary: Czechoslovakia. The State that Failed. London, Yale University Press 2003. 

28 Orzoff používá pojem „propaganda“, čímž ještě posiluje představu mocenského vnucování mýtů dobové 

společnosti. S přeceňováním role velkých mužských historických postav také dochází k upozaďování ostatních 

historických aktérů tvořících dobovou společnost. Recepční stránka mýtů pro Orzoff jakoby neexistovala. 

Historičtí aktéři jsou v takovém vnímání zbaveni svéprávného jednání; stávají se z nich pasivní loutky 

přejímající rozšiřované mýty. ORZOFF, Battle, s. 15. 

29 Tamtéž, s. 12. 

30 HEIMANN, Czechoslovakia, s. 49. 
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I.2.4 Otázka metodologie? 

Reflexivní část soudobé historiografie první republiky připisuje odlišnost obou narativů na 

vrub rozdílné metodologii. 

 Nejnověji toto stanovisko zastává práce Jakuba Rákosníka a Jiřího Nohy.31 Autoři 

rozlišují tři varianty vyprávění, přičemž každý z nich klade důraz na odlišný aspekt první 

republiky: sociální systém, intermediární systém anebo politický systém.32 V závěru dílčí 

analýzy těchto narativů konstatují jejich vazbu na současnost a namísto tří variant zmiňují 

v podstatě jen dvě. Jeden typ vyprávění podle nich díky poukazu na antidemokratický 

charakter německé politické kultury slouží k legitimizaci vyhnání německého obyvatelstva po 

druhé světové válce; druhý naopak může implikovat „umenšení viny Německa na rozbití ČSR 

(v tomto pojetí spouštějícím mechanismem krize systému mohlo být cokoli jiného).“33 V jejich 

perspektivě se může nový příběh otevřít až při snaze o překročení obou výkladů příliš 

vázaných v aktuálním politickém boji. Proto se autoři ostentativně vyhýbají vlastním 

výkladům a mezi oběma typy vyprávění pečlivě kličkují. Nakonec se kvůli tomu musí smířit 

s tím, že obraz „ostrova demokracie“ má svoji funkčnost: 

„Uznání segmentace občanské společnosti a fragmentarizace systému zprostředkování 

zájmů jako dědictví dlouhého 19. století, stejně jako dvojznačných dopadů fungování 

širokých vládních koalic, neubírá nic na působivosti a přesvědčivosti příběhu o 

Československu jako ostrovu demokracie ve střední Evropě 30. let.“34 

Relativizující výsledek této historiografické reflexe – prakticky ojedinělé svého druhu – 

odvisí od uchopení aktuálnosti obou narativů. Zmíněná „přesvědčivost“ obrazu „ostrova 

demokracie“ se, podle mého soudu, konstituuje ve vztahu k vnímání existence současné 

České republiky. A nezávisí primárně na politickém sporu o legitimitu vyhnání německého 

obyvatelstva z poválečného Československa. 

 V tomto smyslu se domnívám, že je potřeba jít hlouběji a sledovat, jakým způsobem 

obraz „ostrova demokracie“ koluje v současné společnosti. Bez takového kroku – a zde 

                                                 

31 RÁKOSNÍK, Jakub – NOHA, Jiří: Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou 

společnost v letech 1929-1934. Praha, Auditorium 2012. 

32 Trojici narativů nazývají: 1) pojetí Československa jako ztělesnění popperovské otevřené společnosti; 2) pojetí 

„národní revoluce“; 3) strukturálně-zájmový přístup. Tamtéž, s. 216-227. 

33 Tamtéž, s. 227. 

34 Tamtéž. 
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s autory souhlasím – si příběh přepisující obě analyzovaná vyprávění není vůbec možné 

představit. 

I.2.5 Historické vědomí a současné politiky paměti 

Kde v současné společnosti nacházíme odkazy na období první republiky? Již v preambuli 

Ústavy České republiky se hovoří o „času obnovy samostatného českého státu“. Nejotevřeněji 

lze explicitní referenci k období první republiky přímo v normách nalézt v zákoně o „třetím 

odboji“, kde se mluví o jednání vedoucí k „obnově svobody a demokracie“.35 Odkud se 

představa návaznosti mezi Českou republikou a meziválečným Československem vzala a 

v jakém vztahu stojí k současné historiografii první republiky? 

 Naznačené otázky vedou směrem k fenoménu, jemuž se říká kolektivní paměť, resp. 

ke vztahu mezi pamětí a historií, tj. historiografií. V ideálně typickém rozlišení dává paměť 

smysl aktuálnímu jednání; formuje kolektivní identitu společenství; ustavuje subjekt, 

společenství, „my“, který se orientuje na své vlastní partikulární dobro; jedná se o minulost 

živou, prožívanou, spojenou s rituály vzpomínání, ale i se zapomínáním. Historie na druhé 

straně stojí na základu univerzální pravdy, poznání a jejím sociálním horizontem je vědecké 

společenství těch, kteří ji poznávají. Takový protiklad ovšem není možné udržet, a proto lze 

paměť a historii vnímat jako dva póly historického vědomí, v němž se oba prolínají.36 

 Jeho součástí jsou jak oba představené historiografické narativy, tak obraz „ostrova 

demokracie“, ba dokonce zmínky o první republice v právních normách České republiky. 

Historické vědomí týkající se přímo první republiky podléhá vývoji, není statické, což dobře 

dokládají i kvantitativní výsledky průzkumů veřejného mínění ve druhé polovině 20. století.37 

Z jakého důvodu je reference na první republiku v podobě obrazu „ostrova demokracie“ tak 

silně ukotvena v současném historickém vědomí? 

                                                 

35 Zákon č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu, § 2, bod b). [zvýraznil P. B.] 

36 BARŠA, Pavel: Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu. Praha, Argo 2011, s. 30-44. 

37 Zatímco v roce 1946 pokládalo jen velmi málo lidí první republiku za „největší období českých dějin“, v roce 

1969 obsadila první místo v odpovědi na otázku po nejslavnějším období, „době vzestupu a rozvoje“, přičemž 

období Protektorátu Čechy a Morava vévodilo nejméně slavné době, „době pro český národ nešťastné“. V roce 

1979 v otázce po „nejvýznamnější události“ vznik první republiky v roce 1918 úplně propadl, aby se opět objevil 

na prvním místě roku 1989. V 90. letech období 1918-1938 v podobně položených otázkách předběhla pouze 

„doba Karla IV.“ Podle těchto kvantitativních výsledků patřila první republika k „dominantám národní paměti“ 

zejména období konce 60. let, konce 80. let a 90. let. ŠUBRT, Jiří: Sociální paměť a sociologický výzkum. In: 

Soudobé dějiny, č. 2-3 (1995), s. 269-280. 
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 Sametová revoluce v roce 1989 s sebou již přinesla dějinný narativ, v němž první 

republika coby „ostrov demokracie“, zaujímala poměrně pevné místo. Síla revoluce spočívala 

mimo jiné v představě utopie, „ne-místa“; něčeho, co nikde na světě neexistuje, ale mohlo by 

být vytvořeno, pokud by lidé napjali své síly správným směrem.38 Utopií sametové revoluce 

se stal obraz Západu, reálného místa, s nímž však obyvatelé tehdejšího Československa 

neměli nijak pevný a reálný kontakt, a proto se mohlo stát utopickým „ne-místem“. Sametová 

revoluce byla zároveň vnímána jako specifický návrat v dějinách: revoluce měla znovu-

obnovit něco, v čem již český národ či obyvatelé českých zemí žili a z čeho byli zločinným 

totalitním režimem či abstraktní, mytickou dějinnou silou (Totalitou) násilím vypuzeni: 

„Ocitli jsme se prostě na čtyřicet let ve slepém rameni dějin a teď jsme se chtěli vrátit 

k hlavnímu proudu.“39 Představa o návratu v sobě též obsahovala variantu normalizace, tj. 

překrytí sporu tak, že se „na jedné straně podaří zvítězit nad ostatními a svou nadvládu 

prezentovat jako panství normálního nad nenormálním, zdravého nad úchylným, přirozeného 

nad nepřirozeným“.40 Část české společnosti 90. let usilovala o to, aby dosavadní 

komunistická elita uznala, že socialistický projekt, období 1948-1989, byl „slepým ramenem 

evropských dějin a umožnila ostatním Čechům vrátit se k osvědčené liberálně-demokratické 

normalitě západní Evropy a Severní Ameriky“.41 

 Představa o obnovení „normální“ či „přirozené“ situace organicky propojila období 

1918-1938 se současností po roce 1989. Liberální demokracii pevně zapuštěnou v tržním 

hospodářství dodnes fixuje coby přirozený stav. Ostatní období – druhá republika, Protektorát 

Čechy a Morava, třetí republika a „minulý režim“/komunismus – popisuje pouze jako 

úchylky a dějinné patologie. Obraz „ostrova demokracie“ stojí uvnitř této představy, která 

legitimizuje „nový režim“ po roce 1989, nachází se uprostřed dnešních politických soubojů a 

mocenských zápasů. 

 A tak je součástí konkrétní politiky paměti, snahy upevnit a institucionálně zajistit 

konkrétní variantu vzpomínání na minulost. O jakou paměť se jedná? 

                                                 

38 BARŠA, P.: Poslední česká utopie. Listopad 1989 dvacet let poté. In: Orientálcova vzpoura (a další texty z let 

2003-2011). Brno, Dokořán 2011, s. 249-258. 

39 Tamtéž, s. 252. 

40 BARŠA, P.: Nenápadný půvab depolitizace. In: Tamtéž, s. 249-258, zde s. 243. 

41 Tamtéž. 
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I.2.6 Politika národní paměti/antikomunismu 

Veřejně prezentované a podporované vzpomínání zobrazuje období let 1948-1989 jako 

totalitní, na represi ustavený režim. Jednotlivé historické aktéry třídí do morálně 

odsouzeníhodných kategorií zločinců-přisluhovačů-vykonavatelů „režimu“ nebo naopak 

obdivuhodných kladných hrdinů-odpůrců, odbojářů zastupujících celou občanskou 

společnost.42 Politický rozměr jí dodává přítomnost nejen v právních normách, kde již byla 

ukotvena jedna varianta takového vzpomínání založením speciálně určené instituce 

zkoumající minulost (Ústav pro studium totalitních režimů, ÚSTR),43 ale zejména při 

artikulaci politických požadavků, utváření různých veřejností a také ve vědeckém poznání, 

hlavně na poli věd zkoumajících společnost. 

 V aktuální historiografii soudobých dějin se nejostřejší střety vedou o výklad periody 

1948-1989, o „minulý režim“. Debatu o podobě a roli současného dominantního historického 

vyprávění, jež vysvětluje „komunistický režim“, nastartovala publikace historika Michala 

Pullmanna Konec experimentu.44 Autor v ní poukazuje na legitimizační a ideologickou funkci 

výkladu období let 1948-1989 nahlíženou skrze mřížku souboje „přirozené“ či „normální“ 

                                                 

42 K antikomunistické politice paměti viz KOPEČEK, Michal: Hledání „paměti národa“. Politika dějin, nostalgie 

a české dějepisectví komunismu. In: Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (2007), s. 7-26; PULLMANN, Michal: 

Diktatura, konsensus a společenská změna: K výkladu komunistické diktatury v českých akademických 

diskusích po roce 1989. In: Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové 

historiografii 20. století. (edd. STORCHOVÁ, Lucie - HORSKÝ, Jan) Albis International, Ústí nad Labem 

2009, s. 231-246; TÝŽ: Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění. In: Soudobé dějiny, č. 3-4 (2008), s. 703-

717; SLAČÁLEK, Ondřej: Léčba nemoci a splácení dluhu. KSČM a ÚSTR v diskurzu českého antikomunismu. 

In Forum Historiae, č. 1 (2013), s. 106-137 a SUK, Jiří: Komunistická minulost jako politický problém. Nástin 

vývoje 1989-2009. Příspěvek na konferenci 1989-2009. Společnost. Dějiny. Politika. 

http://www.boell.cz/downloads/suk.pdf [14. 12. 2013]. 

K působení antikomunismu v politickém souboji: OCHOCOVÁ, Lenka – KŘEČEK, Jan: Red danger before 

elections: trick or threat? In: Central European Journal of Communication, č. 2 (2009), s. 307-318. 

43 Vytvořená instituce funguje na základě specifické distribuce legitimity, kterou tvoří tří funkcionální pilíře: 

výzkumné pracoviště (akademická, vědecká praxe), pedagogické/popularizační pracoviště (vzdělávací a 

muzeální praxe) a právní rehabilitace politických vězňů. Každý z nich legitimizuje ÚSTR směrem k odlišným 

veřejnostem: veřejné mínění, vědecké společenství a státní aparát. 

44 PULLMANN, Michal: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha, Scriptorium 

2011. Pokus o kontextualizaci veřejné debaty o knize viz BALOUN, Pavel: Historie jako společenská kritika. 

Dynamická normalizace. In: Biograf, Časopis pro kvalitativní výzkum, č. 57 (2012/2013), s. 113-119. 
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demokracie s „patologickou“ a „nepřirozenou“ totalitou.45 Dodnes probíhající diskuze se 

ovšem plně soustředí na výklad jednoho, byť viditelnějšího, bodu daného vyprávění. Neustále 

se mluví o přednostech či záporech výkladu období 1948-1989 pomocí pojmu „socialistická 

diktatura“. Souboj o výklad minulých událostí se tudíž koncentruje na analýzy „minulého 

režimu“. Zkoumá se protipól (antiteze) současné demokracie, tj. totalita. I z toho důvodu se 

nové kritické historiografické práce mohou z určitého úhlu pohledu jevit jako pokusy o 

„revizi“,46 ve smyslu relativizace, primárně zločinné podstaty „minulého režimu“. 

 Zcela mimo pozornost těchto debat stojí zájem o zkoumání periody, která se 

dominantně prezentuje jako období funkčnosti demokracie v dějinách českého národa či 

státnosti. Takřka v kruhu se točící diskuze o charakteru totality neumožňuje uchopit téma 

v širších souvislostech. Základním kamenem dnešního sporu o výklad dějin totiž není pouze 

podstata totality, nýbrž samotný výkladový rámec, v němž jsou dějiny 20. století traktovány 

jako zápas dvou dějinných sil: liberálně-tržní demokracie a od ní odvozené totality či anti-

demokracie. Je potřeba vidět, že součástí takového rámování dějin stále zůstává také obraz 

„ostrova demokracie“, jehož odlesky lze zahlédnout i v nejzákladnější právní normě České 

republiky. 

 Obě na začátku kapitoly vykreslená vyprávění – „tradiční“ i „kritické“ – tedy mají svá 

místa v kontextu současných společenských, politických sporech. Otázka ležící před 

historiografií první republiky zní: Lze vůbec z demokracie učinit předmět analýzy? 

I.2.7 Demokracie jako společenská praxe 

Jedním z možných teoretických uchopení současného vnímání demokracie vypracoval 

francouzský filozof Jacques Rancière. 

                                                 

45 PULLMANN, M.: Konec experimentu, s. 15-17. 

46 SEDLÁK, Petr: Druhý extrém? Silné a slabé stránky revize výkladu komunistické diktatury. In: Dějiny a 

Současnost, č. 2 (2013), s. 32-35. 
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 Ten soudobou politickou praxi označuje pojmem post-demokracie,47 kterou 

charakterizuje pomocí paradoxu, jenž souvisí s oslavou triumfálního vítězství demokracie 

v 90. letech 20. století, kdy ztratila svého úhlavního nepřítele – totalitu. Sovětský svaz se 

v roce 1989 zhroutil. Vítězství demokracie se podle Rancièra oslavuje hned v několika 

podobách. Jednak se jedná o formu politického režimu, „systému institucí materiálně 

ztělesňujících suverenitu lidu“.48 Zatímco totalitární režimy nedokázaly dostát svým slibům, 

kterými se legitimizovaly, tj. schopnosti zajistit materiální podmínky pro nové společenství, 

legitimita demokracie posílila díky představě, že „v jednom a témž procesu zajišťuje politické 

formy spravedlnosti a ekonomické formy produkce bohatství, slaďování zájmů a optimalizace 

zisků pro všechny“.49 

 Druhé vítězství se odehrává ve formě politické praktiky. Demokracie se s pádem 

totalitárního režimu zbavila pochybnosti o sobě samé: 

„Dějiny západního demokratického hnutí bývaly pronásledovány setrvalou 

pochybností demokracie o sobě samé. Tato pochybnost byla shrnuta v marxistickém 

protikladu formální a „skutečné demokracie“ (…), jenž byl často zvnitřněn 

v samotném vedení politické pře. Demokracie nepřestala být podezírána samotnými 

demokraty. Ti, kdo nejrázněji bojovali za demokratická práva, byli často první, kdo 

ona práva podezírali z toho, že jsou jen formální, že jsou dosud jen stínem opravdové 

demokracie. Nuže, skutečné selhání totalitárního systému, jak se zdá, konečně 

odstraňuje závadu „skutečné“ demokracie, jež byla ohledně své demokratičnosti 

předmětem podezření. Potom se zdá možné zhodnotit bez postranní myšlenky 

demokratické formy, chápané jako institucionální dispozitivy suverenity lidu, ztotožnit 

jednoduše demokracii s právním státem, právní stát s liberalismem (…).“50 

                                                 

47 Předpona post- zde nemá odkazovat postmodernímu pojetí přítomnosti. „Tímto pojmem nebudeme rozumět 

stav demokracie, pochmurně vyléčené ze svých nadějí či šťastně zbavené svých iluzí. Nebudeme v něm hledat 

koncept demokracie v postmoderní době. (…) Post-demokracie je vládní praktikování a pojmová legitimizace, 

která následuje po dému, demokracie, která zlikvidovala jevení, špatné počítání a při lidu, a kterou lze tedy 

zredukovat výhradně na hru státních dispozitivů a na skládání společenských energií a zájmů. (…) Je to 

praktikování a myšlení bezvýhradné adekvace mezi formami státu a stavem společenských vztahů.“ RANCIÈRE, 

Jacques: Neshoda. Politika a filosofie. Praha, Svoboda Servis 2011, s. 100-101. 

48 Tamtéž, s. 95. 

49 Tamtéž. 

50 Tamtéž, s. 95-96. 
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Současná demokracie slaví úspěch také poukazem na odstranění údajně své další historické 

„závady“: ideje lidu. Sama sebe už nevydává za vůli lidu. Tato idea je, jak tvrdí současní 

„demokraté“, příliš významově zatížena. A navíc pouze bránila ustavení skutečné politické 

smlouvy, „na jejímž základě se jednotlivci i skupiny shodnou na právně-politických formách 

schopných zajistit koexistenci všech a optimální participaci každého na výhodách 

kolektivu“.51 

 Tímto dvojitým triumfem se posiluje legitimita současné demokracie. Paradox však 

spočívá v tom, že v době, kdy demokratické instituce neustále čelily útokům vedeným z pozic 

„skutečné demokracie“, stály v centru pozornosti kritiků. Kdežto dnes vítězství formální 

demokracie doprovází ztráta zájmu o tyto – „skutečně demokratické“ – formy.52 Rancière jde 

ještě dále a tvrdí, že pod pojmem demokracie se dnes skrývá „konsensuální praxe vymazávání 

demokratických forem jednání“.53 Proto hovoří o post-demokracii, která znamená 

„praktikování a myšlení bezvýhradné adekvace mezi formami státu a stavem společenských 

vztahů“.54 Demokracie pro něj není redukovatelná na společenský režim nebo způsob života. 

Formy demokracie jsou formami utváření politiky jako specifického způsobu lidského 

spolubytí. 

 Rancièrovo uvažování ukazuje jednu z možných cest, jak se vyhnout pasti nastražené 

soudobé historiografii: psaní uvnitř politického rámce, v němž jsou dějiny vnímány jako 

výsledek souboje dvou tvořivých a destruktivních sil, demokracie a totality. Jak psát dějiny 

období, díky němuž se post-demokracie legitimuje jako „přirozený“ návrat do „normálního“ 

dějinného vývoje? S Rancièrovou pomocí by bylo možné předmětem historické analýzy 

učinit nikoliv demokracii jako politický režim, ale demokracii jakožto variabilní společensky 

emancipativní praxi.55 Klást si otázky po provádění těch obecných principů, jež jsou 
                                                 

51 Tamtéž, s. 96. 

52 Tamtéž. 

53 Tamtéž, s. 100. 

54 Tamtéž, s. 101. 

55 Sám sebe prohlašuje za filozofa emancipace: „I am not thinker of the event, of the upsurge, but rather of 

emancipation as something with its own tradition, with a history that isn´t just made up of great striking deeds, 

but also of the ongoing effort to create forms of the common different from the ones on offer from the state, the 

democratic consensus, and so on.“ RANCIÈRE, Jacques: An Interview with Eruc Hazan. In: Democracy in 

What State? New Directions in Critical Theory (ed. Amy Allen). New York, Columbia University Press 2011, s. 

79-80. 
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s demokracií spojovány. Rancièrovy úvahy jsou podnětné hlavně pro uchopení současného 

diskursu demokracie, v němž historiografický rámec boje demokracie a totality existuje. 

I.2.8 „Revize“ a historiografie první republiky 

Jak jsem již uvedl, obě analyzovaná vyprávění pracují s pojmem demokracie velmi intuitivně. 

Jeho význam odvozují ze současnosti, tzn. ve smyslu Rancièrovy post-demokracie. 

„Tradiční“ výklad jej fixuje a vytváří demokracii jako „přirozený“ výsledek – a v jistém 

ohledu i konec – dějin, kterého již jednou bylo dosaženo a po roce 1989 se k němu stačilo 

pouze vrátit. „Kritické“ vyprávění používá post-demokracii jako normu, kterou poměřuje 

„skutečný“ charakter meziválečného Československa. Vzhledem k očividným rozdílům nutně 

konstatuje, že první republika demokratická nebyla. 

 Hledání nového příběhu o první republice by se, myslím, mělo snažit vyvázat z 

problému posledního soudu o jejím charakteru tím, že se začne vážně věnovat tématu 

legitimity a její konkrétní společenské praxe. Pohled na vnitřní fungování meziválečného 

Československa optikou její legitimity by mohlo otevřít brány komparacím v rámci tehdejšího 

středoevropského prostoru.56 Přemýšlení mimo esenciální kategorie demokracie a totality by 

též umožnilo znovu hledat kontinuity i diskontinuity – rozvíjet historické myšlení 

v dlouhodobější perspektivě. Vystavit otázkám v současnosti zcela samozřejmé politické 

zlomy. 

 Takto rámcově orientovaný výzkum bychom v dosavadní historiografii hledali marně, 

avšak pokusím poukázat na několik inspirativních textů.57 Miloš Havelka v eseji o promýšlení 

konceptu totalitarismu nabídl pohled zdůrazňující kontinuitu od roku 1938 do roku 1956, 

především na základě teze o radikalizaci mentalit obyvatelstva.58 Na pozadí jeho úvahy stojí 

představa o specifickém sociálním procesu, „jehož funkcí byla do jisté míry řada (zejména) 

                                                 

56 Inspirací pro užití komparativní metody se může stát vývoj na poli zkoumání fenoménu totalitarismu: Za 

obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu. (edd. Michael Geyer – Sheila Fitzpatrick) Praha, Academia 

2012. 

57 Jedná se o úvahu, kterou jsem naznačil v diskuzi nad nedávnou knihou literárního historika Jaroslava Meda 

(Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939). Praha, Academia 2010). Viz BALOUN, Pavel: Neschopnost 

rozpoznat situaci? Nad knihou Jaroslava Meda. In: Soudobé dějiny, č. 2 (2012), s. 298-307, zde s. 299-300. 

58 HAVELKA, Miloš: Srovnání nesrovnatelného aneb Existovala v nejnovějších českých dějinách epocha 

totalitarismu? In: Soudobé dějiny, č. 4 (2009), s. 607-624. 
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vnitropolitických událostí té doby“.59 Pokud však vnitropolitické události vnímáme jako 

funkci hlubšího sociálního procesu, potom bychom měli rozpustit i počáteční mezník roku 

1938. Havelka tak učinit nemůže, protože by jeho úvaha o existenci totalitarismu v českých 

zemích nakonec schéma totality a demokracie sama podlomila. I přes naznačený paradox 

autor nastiňuje prostor otázky po kontinuitách vedoucích před Mnichov – veledůležitý 

symbolický mezník velkého vyprávění o dějinách českého národa.60 Návaznost vidí zejména 

v počátcích „záměrné manipulace a intervence do sociální struktury obyvatelstva“ a také v 

„manipulativním potenciálu národní a politické jednoty“ coby účinného mobilizačního a ve 

společnosti obíhajícího hesla.61 U prvního rysu Havelka přímo odkazuje před rok 1938, když 

poukazuje na imigraci z okolních států v průběhu 30. let. Za zásadní přitom považuji i jím 

samotným položený důraz na rovinu vnímání této imigrace ve společnosti, než na migraci 

samotnou.62 Druhý prvek před rok 1938 ovšem Havelka nerozvádí vůbec. Oba přitom 

vzájemně souvisí. Představy o imigraci do meziválečného Československa před rokem 1938 

odvisí od společenské představy o politické či národní jednotě. Vnímání migrace, domnívám 

se, zprostředkovaně ovlivnilo tehdejší pojetí plnohodnotného příslušníka československého 

státu a společnosti. 

 Jakub Rákosník jako by se tímto směrem vydával.63 Uvažuje nad dlouhou kontinuitou 

od 30. až do 50. let 20. století se dvěma strukturujícími událostmi: hospodářskou krizí a 

druhou světovou válkou. Rámcem, v němž návaznost formuluje, je dynamika procesu 

modernizace a restrukturalizace toho, co nazývá „sociálnem“, tj. „vztahem občan – společnost 

– stát“.64 Výsledná „teze o dlouhých 30. letech“ zní: 

„(…) že v éře velké hospodářské krize došlo k dotvoření klíčových soudobých nástrojů 

aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti a že tristní zkušenost dopadu krize na 

společnost byla hlavní příčinou reformulace zásad sociální politiky, jež byly následně 

                                                 

59 Tamtéž, s. 616 

60 Viz SLAČÁLEK, Ondřej: Boj o národ. Obrazy Mnichova ve sporech o českou zahraniční politiku. In: 

Mezinárodní vztahy, č. 4 (2010), s. 50-71. 

61 HAVELKA, M.: Srovnání nesrovnatelného, s. 616. [zvýraznil P. B.] 

62 „Vnímání této imigrace bylo možná citelnější než její početnost.“ Tamtéž, s. 616. 

63 RÁKOSNÍK, J.: Dlouhá 30. léta (1929-1945): Konceptuální přístupy k transformaci modernity. In: Dějiny – 

Teorie – Kritika, č. 2 (2010), s. 222-238. 

64 Tamtéž, s. 223. 
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po druhé světové válce v západní i východní Evropě realizovány rozličnými formami 

sociálního státu. Společným jmenovatelem hospodářské politiky režimů liberálně-

konstitučního, fašistického nebo bolševického bylo v tomto směru úsilí o opětovné 

dosažení stavu úplné zaměstnanosti, kterou podle názorů, jež hegemonizovaly 

ekonomickou teorii v průběhu 30. a 40. let, již starší metody liberálního kapitalismu 

nebyly schopny zajistit.“65 

A pokračuje do poválečného období, v němž se definitivně upevnil společenský konsensus 

„vyznačující se na obou stranách barikády studené války rozmachem sociálního státu a 

sociální ekonomiky“.66 Nakonec může konstatovat: 

„Sociálněhistorický přístup se svou trvající snahou formulovat komplexní dějiny 

společnosti umožňuje formulovat ještě ambicióznější kauzální nexus: spatřovat v krizi 

a válce v zásadě jednotný proces vytvářející novou konfiguraci strukturálně 

diferencovaných subsystémů moderní společnosti, tzn. jinými, lapidárnějšími slovy 

řečeno, kvalitativně odlišnou podobu vztahů mezi státem, hospodářstvím, kulturou (zde 

v úzkém smyslu šíření a dostupnosti produktů masové kultury a masového vzdělávání) 

a občany (občanskou společností). V této perspektivě se teze o dlouhých 30. letech, 

která začínají burzovním krachem z roku 1929 po desetileté nezdařené snaze o 

revitalizaci způsobů fungování tržní společnosti podle pravidel 19. století a končí 

posledními výstřely druhé světové války předznamenávajícími rozmach poválečných 

welfaristických ekonomik, jeví jako efektivní periodizační rámec pro vyložení proměn 

evropské modernity.“67 

V Rákosníkově příběhu přeměny modernizace je poválečný sociální stát (welfare state) 

výsledkem zkušenosti velké hospodářské krize artikulované v podobě krize onoho těžko 

uchopitelného „sociálna“. Klíčovým prvkem přerodu tak je stát, potažmo jeho politiky 

směrem k „sociálnu“, jež v analytickém rozpracování uchopuje téměř výsostně sociální a 

hospodářské státní politiky.68 
                                                 

65 Tamtéž, s. 225. 

66 Tamtéž. 

67 Tamtéž, s. 226. 

68 Viz RÁKOSNÍK, J. – NOHA, J.: Kapitalismus na kolenou; RÁKOSNÍK, J.: Odvrácená tvář meziválečné 

prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938. Praha, Karolinum 2008; TÝŽ: Sovětizace 

sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960. Praha, FF 

UK 2010. 
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 Domnívám se, že takový pohled až jednostranně přeceňuje státní politiky týkající se 

hospodářství a „sociální otázky“ ve snaze metodou tradičních sociálních dějin zachytit těžko 

polapitelnou krizi, aniž by zohlednil druhý pilíř transformace. Ten, jenž ve své naraci 

ponechává vepsán, avšak neanalyzován – válku. Nikoli pouze zkušenost druhé světové války, 

kterou naopak zohledňuje, nýbrž válku v podobě ohrožení, určitého druhu elementárního 

životního nebezpečí, možnosti fyzické likvidace. Postihnutí krize „sociálna“ – mám-li zůstat 

u takového pojmu – by si totiž vyžadovalo též analýzu pole, které se v meziválečném období 

rapidně rozvíjelo: armáda a státní bezpečnost. Obě pole vykazovala rysy vzájemného 

překrývání a expanze. Od armády směrem k hospodářské a sociální sféře by pak bylo možné 

mluvit o kolonizujícím efektu spočívajícím ve zbrojení. A to nejen ve smyslu vysokých 

výdajů tehdejších států na vojenskou výzbroj i výstroj, ale s tím spojeného vnímání hrozby 

potenciálního válečného konfliktu a snahy připravit společnosti na budoucí válečný konflikt. 

Chci říci, že pilíř krize měl svého dvojníka v podobě ohrožení-války. Rákosníkem uváděný 

poválečný konsensus není nutné spojovat přímo se sociálním státem, resp. státními politikami 

welfare state. Strukturující úlohu z hlediska proměny společností mezi 30. a 50. léty, zdá se, 

sehrála spíše konkrétní podoba osvojení si osy krize-ohrožení/válka ve vztahu k legitimitě 

různých panství. Jinými slovy řečeno, domnívám se, že ústřední význam pro společenskou 

změnu 30. až 50. let 20. století měla vazba mezi diskurzem války a situací hospodářské krize 

uvnitř společnosti, která není redukovatelná na pouhý soubor státních politik. 

 Průsečíkem takto rozšířené krize se de facto zabývá publikace o migraci a uprchlictví 

do Československa 30. let s názvem Nejisté útočiště.69 Přestože její autoři volí spíše 

deskriptivní metody a širšímu kontextu krize anebo snad ohrožení se otevřeně nevěnují. Téma 

implicitně dodává práci sílu, se kterou autoři otřásají obrazem „ostrova demokracie“. Ukazují, 

že obecně zdůrazňovaný imperativ první republiky, jež s otevřenou náručí vítá uprchlíky 

z okolních zemí, měl složitější charakter. Platil pro prchající politické a kulturní elity, avšak 

pro ostatní představovala migrace do demokratického Československa zkušenost srovnatelnou 

s odchodem do ne-demokratických zemí. Také první republika přijímala zákonodárství 

ztěžující život migrantů a uprchlíků. A na rovině praxe státních politik se nelišila od 

sousedních států využívajících různým způsobem připsaných identit k vyloučení uprchlíků 

z plnohodnotného postavení ve společnosti.70 Tuto tezi ještě doplňuje dílčí studie o 

                                                 

69 ČAPKOVÁ, Kateřina – FRANKL, Michal: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem 1933-

1938. Praha – Litomyšl, Paseka 2008. 

70 Tamtéž, s. 336-342. 
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„konstrukci „židovské otázky“ za druhé republiky“.71 Ačkoli Michal Frankl v textu poukazuje 

na řadu kontinuitních prvků mezi první a druhou republikou, stále pracuje s dichotomním 

rámcem Demokracie a jejího popření. Základní perspektivu obou narací, kdy jedna navazuje 

na druhou, tvoří otázka židovské identity. A proto jsou Židé psáni vždy s velkým písmenem. 

Dobové politiky tehdejšího státu a tlak veřejností na vyloučení některých jedinců anebo 

skupin na základě jim připsaného původu jsou podřízeny vyprávění židovské identity, tudíž 

jsou jednotlivé skupiny vyloučených osob zásadně odděleni.72 

 Pojem uprchlíka/migranta dobově spojený s vylučující praxí kategorií „židovství“ 

(původ), „tuláctví“ (způsob života) a „cikánství“ (rasa) coby indikátor proměny 

československé společnosti tím ztrácí svou analytickou funkci. 

I.2.9 Za kritické vyprávění. Obrysy nového příběhu… 

Nyní snad můžeme rozeznávat základy místa, z nějž lze psát nový příběh proměny 

meziválečné československé společnosti. V předchozích odstavcích jsem se pokusil vyznačit 

jeho klíčové body: 

 1. Hledat cestu mimo současný rámec post-demokracie. Chápat dějiny nikoli jako 

výsledek odvěkého sváru mezi silami demokracie a totality. Analyzovat snahu o spojení 

meziválečného Československa a dnešní České republiky, kdy se liberální demokracie stojící 

na globalizovaném tržním hospodářství prohlašuje za konečnou a nejúspěšnější formu 

politického režimu. 

 2. Promýšlet vztah kontinuity a diskontinuity v dlouhodobější perspektivě napříč 

ustanovenými mezníky politických dějin i velkého vyprávění o dějinách českého národa či 

státnosti. 

 3. Zkoumat možná teoretická uchopení strukturující osy krize-ohrožení/válka pro 

období mezi 30. a 50. lety 20. století.73 A v tomto rámci se pokusit analyzovat proměny 

                                                 

71 FRANKL, M.: Židé přes palubu. Konstrukce „židovské otázky“ za druhé republiky. In: Dějiny a Současnost, 

č. 3 (2009), s. 37-39. 

72 Tamtéž, s. 39. 

73 Nejedná se přitom o vztah kauzality, příčiny a následku. Jednoduchá kauzalita se rovněž klade mezi 

hospodářskou krizi a totalitarismus. Jakub Rákosník, který se tomuto vztahu ve své publikaci věnuje, výklad 

zakončuje nejasným důrazem na heterogenní povahu případného kauzálního vztahu. (RÁKOSNÍK, J – NOHA, 

J.: Kapitalismus na kolenou, s. 209-227) Možná by porozumění velké hospodářské krizi na ose krize-ohrožení 

pomohlo chápat třetí říši, katolicko-stavovské Rakousko, Československo a další státy coby různé konkurenční 

politické projekty se specifickou legitimitou vytvářenou právě ve vztahu k takové krizi-válce. 
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společensky vylučujících i integrujících kategorií, národních či menšinových identit, 

genderového řádu atd. 

 4. Zařadit Československo do širšího dobového kontextu metodou komparace 

v konkrétních badatelských polích: státní politiky, legitimita panství aj. 
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I.3. Představení práce 

„Výjimečný stav není tedy pouhým časoprostorovým přerušením platnosti práva, nýbrž je to 

spíše složitý topologický útvar, kde se prolínají a vzájemně přecházejí jedna v druhou 

kategorie výjimky a pravidla, ale též přirozený stav a právo, vně a uvnitř. A právě do této 

topologické zóny nerozlišení, která má zůstat skryta zrakům práva, se musíme pokusit 

nahlédnout. (…) To, co se stalo a stále ještě děje před našima očima, znamená, že prostor 

výjimečného stavu, který je „z hlediska práva prázdný“ (…) prolomil své časoprostorové 

hranice, rozlil se mimo ně a nyní má všude tendenci splývat s normálním uspořádáním, kde se 

znovu stává možným všechno.“ 

Giorgio Agamben, Homo sacer (1995) 

Předložená práce vychází z takové představy o povaze historické vědy, která rezignuje na 

pozitivistický požadavek objektivního poznání minulosti.74 To znamená, že historická 

vyprávění a jednotlivé příběhy by se neměly posuzovat ve vztahu k původní, skutečné 

minulosti, tak jak se stala. Důvod je prostý. K minulosti v její krystalicky čisté podobě se není 

možné dostat. Sama o sobě neexistuje. Minulost lze vždy pouze uchopit, zprostředkovat, 

vyprávět či psát. Učiněné zjištění by ovšem nemělo vést k úplnému rozpuštění jakýchkoli 

pravdivostních kritérií, kterými bychom mohli posuzovat již existující anebo právě vznikající 

historické příběhy. Namísto objektivity je vhodné mluvit o adekvátnosti: jednak vztahu mezi 

výsledným příběhem a jeho výchozími otázkami, zvolenými metodami a studovanými 

prameny, ale také vztahu mezi teoretickým konceptem studované skutečnosti a předmětem 

studia.75 

 A tak úkolem této kapitoly je představit uvedenou soustavu (koncept skutečnosti – 

badatelská otázka – zvolená metoda – pramenné stopy), v jejímž rámci bude diplomová práce 

posuzována. 

I.3.1 „Státní nespolehlivost“ a výjimečný stav 

Cílem práce je promyslet tak výjimečně pevný mezník v tuzemské historiografii, jakým je rok 

1938. Tato práce nehovoří o „první republice“, chronologicky jasně vymezeném celku (1918-

1938), a podobně ani o „republice druhé“ (1938-1939), nýbrž si do názvu klade obecně 

chronologické vymezení – 30. léta 20. století – a nespojuje jej s esenciálními politickými 

kategoriemi Demokracie a Totality, případně Diktatury. Namísto toho volím do jisté míry 

                                                 

74 Pro shrnutí různých pohledů na roli historické vědy viz HORSKÝ, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. 

Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha, Argo 2009. 

75 Tamtéž, s. 30. 
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retrospektivní pohled. Úvodní pasáž (I.1 Dis-kontinuita?) představuje citát z memoranda 

profesních organizací advokátů, právníků, lékařů, notářů a inženýrů datované 14. října 1938, 

v němž se volá po vyloučení „státně nespolehlivých živlů“, tj. „osob židovského původu“ 

z příslušného povolání. Na počátku proto stojí snaha jednak po genealogii tohoto pojmu a 

zároveň jeho pečlivé historizaci: v jakých diskurzech, ba společenských praxích se tento 

pojem objevuje? Jaké veřejnosti jej předkládají a co skrze něj požadují či sdělují? 

 Hlavní pozornost tak v práci věnuji zákonu na obranu státu z roku 1936, jenž pojem 

„státní nespolehlivosti“ zavedl do dobového právního řádu a to ve smyslu vyloučení takových 

osob ze zaměstnání. První genealogická linka ohledávající artikulace „státní nespolehlivosti“ 

mě dále přivedla k požadavkům některých veřejností na zavedení právní normy, která byla 

nakonec schválena v roce 1927 (zákon o potulných cikánech a podobných tulácích). Druhou 

genealogickou linií zkoumám artikulace výjimečného stavu,76 tj. požadavků na schválení 

takových norem, které byly vnímány jako „mimořádné“ – takřka na hranici legality – a přitom 

nezbytné pro samotnou existenci státu, v československých právních normách 30., ale i 20. let 

20. století. Cesta od zákonu na obranu státu proto vede přes novelu o mimořádných 

opatřeních v roce 1933, rovněž zákon o potulných cikánech a podobných tulácích (1927) a 

zákon o ochraně republiky (1923) k původní poválečné normě o mimořádných opatřeních 

z roku 1920. 

 Obě tyto pomyslné genealogické větve propojuji historizací dominantních politických 

diskurzů příslušných veřejností, které tvořily sdílený rámec pro jednotlivé artikulace „státní 

nespolehlivosti“ anebo výjimečného stavu. Významnou část práce zaplňuje obecnější vhled a 

nástin politických, společenských, ideologických či mocenských kontextů, jež měly zásadní 

vliv na uplatňování a hlavně všeobecné užívání „státní nespolehlivosti“ uvnitř situace 

výjimečného stavu ve 30. letech 20. století. 

 Otázkou této diplomové práce je, jakým způsobem se v průběhu 30. let 20. století 

proměnila „československá společnost“. Jak jsem již uvedl, nástrojem, pomocí něhož 

proměnu sleduji, jsou pro mě na jedné straně výjimečné zákonné normy, především ty právní 

normy, které výkonnou moc „zmocňují“ k suspenzi elementární normy – Ústavy – a kterými 

                                                 

76 Výjimečný stav pojímám jako situaci, při níž dochází ke smazávání rozdílů mezi výjimkou a pravidlem-

normou. Technicky vzato je důsledkem výjimečného stavu přenesení pravomocí zákonodárné moci na 

exekutivu. Dále se odvolávám na text italského filozofa Giorgia Agambena, který rozvíjí meziválečný pojem 

výjimečný stav v myšlení německého právníka Carla Schmitta a dává jej do souvislosti s konceptem biopolitiky 

francouzského filozofa-historika Michela Foucaulta. AGAMBEN, Giorgio: State of Exception. The University of 

Chicago Press, Chicago-London 2005. 
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zákonodárná moc na výkonnou přenáší své vlastní pravomoci. Hlavní pozornost věnuji 

výjimečnému stavu vyhlášenému v červnu roku 1936 zákonem o obraně státu, v němž se do 

právního diskurzu zavedl pojem „spolehlivosti“ jako specifická kategorie vztahu mezi 

občanem, ba obyvatelem Československa a státem. V práci sleduji, jak byla kategorie 

„spolehlivosti“ při provádění zákona o obraně státu mezi léty 1936 a 1938 uplatňována. 

Domnívám se přitom, že právě sledováním uplatňování kategorie „spolehlivosti“ lze 

rekonstruovat proměnu „československé společnosti“ jak na rovině oficiálního právního 

diskurzu, tak i společenské praxe. Vazbu mezi výjimečným stavem a „spolehlivosti“ dále 

analyzuji i v období druhé republiky, tzn. mezi léty 1938 a 1939. 

 Proměnu společnosti tím pádem nespojuji pouze se změnami právního rámce, nýbrž ji 

tematizuji jako velice složitý sociální proces spojený s artikulací požadavků určitých 

veřejností, uplatňováním dosavadního právního rámce a uchopením nové zákonné normy. 

Samotnou změnou pak rozumím takové vyjednávání různých historických aktérů, které 

dosavadní mocensko-politické pole pouze nereprodukují, ale zásadně restrukturalizují. Právě 

sledováním dobových artikulací „spolehlivosti“ se snažím proces změny uchopit zevnitř 

společnosti a nikoliv jako pouhou implementaci nových bezpečnostních politik 

formulovaných v uzavřených fórech společenských elit, jež jsou následně shora (státními 

institucemi) zaváděny do společnosti.  

 A tak základní teze práce zní, že „československá společnost“ prošla již v době první 

republiky změnou, z níž pak druhá republika čerpala svou legitimitu. A domnívám se, že tato 

transformace souvisela s dobovým vnímáním války. Proto změnu sleduji pomocí vzájemné 

vazby mezi výjimečným stavem – uvedením možnosti války do právního diskurzu – a 

kategorií „spolehlivosti“ coby konkrétní podobou rozlišení přítele a nepřítele v 

Československu. 

I.3.2 Temporalita změny a struktura práce 

V tomto směru svou práci týkající se proměny společnosti ve 30. letech 20. století strukturuji 

pomocí ideálně-typických rámců coby konkrétních podob vztahu mezi výjimečným stavem a 

kategorií „spolehlivosti“. 

 Zásadní úlohu pro položení zmíněných rámců – oproti většině tuzemských autorek a 

autorů – nepřičítám pouze velké hospodářské krizi, ale také válce, resp. diskurzu války, jak 

jsem naznačil v předchozí kapitole. Práci strukturuji pomocí roviny významů a obecně 
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sdílených představ, nikoli kvantitativních ekonomických a sociálních dat77 anebo stranicko-

politického vývoje78. K dobovému pojmu krize přistupuji, po vzoru Paula Ricoeura, jako 

k artikulaci dysfunkce vztahu mezi prostorem zkušeností a horizontem očekávání tehdejších 

aktérů.79 Domnívám se, že ve 30. letech 20. století byla tato dysfunkce postupně překlenuta 

konkrétní představou krajního fyzického ohrožení tehdejších společností. Proměnu tedy 

dávám do souvislosti s přítomností potenciální možnosti války; jinými slovy, s vývojem 

diskurzu války. 

 První rámec nazývám ohrožením. Předpokládám, že představy války sestávaly za prvé 

ze zkušeností s Velkou válkou a také s fyzickými nebezpečími každodenního života. Válka 

jako potenciální možnost byla představitelná pomocí reprezentací různých tzv. irendentistů, 

„reakčních“ politických odpůrců československého státu toužících po návratu do časů 

habsburské monarchie, komunistů, resp. „žido“-„bolševiků“, bažících po nastolení beztřídní 

společnosti jako v Sovětském svazu a praktickém stavu občanské války jako v sousedním 

poválečném Německu, a také „tuláků“ či „cikánů“ a dalších nepřátel „moderní civilizace“. 

 Druhou konfiguraci označuji jako obranu. Domnívám se, že se jednalo o takové 

vnímání skutečnosti, v níž i pouhé potenciální hrozby disponovaly silou natolik velkou, aby 

dokázaly zničit existenci státu. Jako jediné možné řešení nastalé situace se jevila obrana 

stávajícího státního aparátu, neustálé posilování bezpečnosti státních institucí a jimi 

prosazovaného pořádku. Upevnění daného společenského řádu si přitom žádalo poskytnutí 

státní administrativě co nejsilnějších a nejširších pravomocí tak, aby se mohla všem hrozbám 

okamžitě a pružně bránit. 

 Zatímco obranu charakterizuje udržení a upevnění stávajícího společenského řádu, 

poslední konfigurace – očista – představuje naopak možnost k vytvoření nového pořádku, 

který se vyvaruje chyb předchůdce. Očista je vedle upevňování pořádku charakteristická svou 
                                                 

77 Velké hospodářské krizi z perspektivy hospodářských dějin se velmi dlouho věnoval Vlastislav Lacina. 

LACINA, Vlastislav: Krize československého zemědělství 1928-1934. Praha, Ústav čs. a světových dějin ČSAV 

1974; TÝŽ: Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha, Academia 1984. 

78 Viz BROKLOVÁ, Eva – PEHR, Michal – TOMEŠ, Josef: Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém 

poločase první Československé republiky. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2008. Případně též 

SEKANINA, Milan: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a její 

východiska. Praha, Libri 2004. 

79 „Krize je patologie procesu temporalizace dějin: spočívá v dysfunkci normálního vztahu mezi horizontem 

očekávání a prostorem zkušeností.“ RICOEUR, Paul: Je krize jevem specificky moderním? In: Pojem krize 

v dnešním myšlení (ed. Pechar, Jiří). Praha, Filozofický ústav ČSAV 1992, s. 29-46, zde s. 42. 
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vnitřní sociální dynamikou, kdy dosavadní instituce ztrácejí svůj význam a nové ještě nebyly 

vytvořeny.80 

 Pomocí těchto ideálně-typických rámců lze, myslím, dynamizovat natolik sevřené 

období, jakým se 30. léta 20. století v Československu zdají být. Snahou ovšem není odhalit 

jediný možný, teleologický vývoj tehdejší společnosti. Naopak, předestřené ideální typy mi 

slouží jako nástroj pro takovou re-konstrukci minulosti, která bude poukazovat na otevřenost 

a nejednoznačnost vývoje coby chronologického tahu odněkud někam. Ohrožení, obrana a 

očista nekráčejí ve vývoji zřetelně za sebou, nýbrž se poměrně různorodě překrývají a tím 

vytvářejí ideologické napětí dostatečné k tomu, aby si doboví historičtí aktéři dokázali osvojit 

s nimi spojené významy a jejich pomocí vznášet vlastní požadavky či představy o změnách, 

společenském uspořádání apod. 

 Jedna z nejobecnějších otázek pro další výzkum 30. let 20. století zní, jsou-li 

naznačené konfigurace dále analyticky funkční a umožní-li adekvátně porozumět tehdejším 

společnostem. 

I.3.3 Omezení: „československá společnost“ 

V názvu práce rovněž stojí spojení „československá společnost“. Znamená to, že v oné rovině 

významů a sdílených představ sleduji, jakým způsobem adjektivum československý, případně 

český, v politických diskurzech fungovalo. Omezuji se také na centrální rovinu. Analýzu 

aplikace „státní nespolehlivosti“ provádím pouze na území dnešní České republiky. Jsem si 

vědom, že tím pádem své analýzy a testování předložených tezí limituji, ovšem jedná se o 

ryze pragmatický badatelský krok. Pokud se některé z uvedených tezí ukáží být funkční, lze je 

do budoucna použít i pro další a pramenně hlubší analýzy. 

 Zvoleným uchopením československé společnosti obcházím i otázku, zda je vůbec 

možné pro dobu 30. let 20. století hovořit o československé společnosti v jednotném čísle 

anebo je nutno uvnitř tehdejšího Československa rozeznávat různé oddělené národní 

společnosti. 

                                                 

80 Očistu chápu spolu s Matějem Spurným jako projev moderní společnosti: „Tedy společnost charakteristická 

trvalým bojem se vším neznámým či špatně zachytitelným a touhou po pořádku, jasném řádu, klasifikaci a 

definovatelnosti. (…) Ideál čistoty aplikován na společnost, počítá s tím, že je třeba věci a lidi přesazovat na 

místa, na která z hlediska vyššího plánu patří, na která by se ovšem bez vnějšího působení nemuseli sami dostat. 

(…) Jinými slovy, moderní společnost posedlá pořádkem a čistotou nutně produkuje odpad, jímž se stává vše, co 

je s ideálem čistoty zcela neslučitelné, co nás tudíž ruší a má být efektivně odstraněno.“ SPURNÝ, Matěj: Nejsou 

jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha, Antikomplex 2011, s. 102. 
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I.3.4 Prameny 

Pramenné stopy, které pro takovou konstrukci práce využívám, lze rozřadit do dvou 

základních skupin. 

 První z nich se týká výjimečného stavu. Právní diskurz rekonstruuji zejména na 

základě znění jednotlivých právních norem zmocňovacího zákonodárství: 

• zákona č. 200/1930 Sb. o mimořádných opatřeních 

• zákona č. 95/1933 Sb. o mimořádné moci nařizovací 

• zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu 

• zákona č. 330/1938 o zmocnění ke změnám ústavní listiny republiky Česko-Slovenské 

a o mimořádné moci nařizovací. 

Tyto elementární prameny dále doplňuji důvodovými zprávami, dobovými komentáři, 

prováděcími nařízeními, ale také dalšími zákony, které se k nim vztahovaly: č. 50/1923 Sb. o 

ochraně republiky, č. 147/1933 o stíhání činnosti státních zaměstnanců a některých jiných 

osob, č. 71/1935 Sb. o hospodářském vyzvědačství apod. K provázání právního diskurzu 

s dominantními politickými diskurzy využívám také dobové projevy poslanců a vládních 

představitelů anebo přímo publikace politických reprezentantů Československa: T. G. 

Masaryka, E. Beneše, K. Kramáře atd.81 

 Druhá skupina pramenů souvisí s analýzou uplatňování kategorie „spolehlivosti“ ve 

30. letech 20. století v Československu, a to především v období 1936-1938 státní 

administrativou. V tomto směru používám hlavně dobové materiály bezpečnostních orgánů 

uložené v Národním archivu, konkrétně ve fondech Ministerstva vnitra a Policejního 

ředitelství v Praze. Kategorii „spolehlivosti“ jsem sledoval rovněž v periodicích a tiskovinách, 

jak odborného charakteru (Bezpečnostní služba, 1931-1941; Moderní stát, 1931-1939; 

Sborník věd právních a státních, 1936-1938; Československá nemocnice 1936-1938; Časopis 

českých lékařů, 1936-1938; Česká advokacie, 1936-1940), tak politického zaměření 

(Pošumaví, 1919-1935; Hraničář, 1936-1938). Rovněž čerpám z dobových brožur 

vydávaných politickými veřejnostmi anebo tehdejšími vědci-odborníky. 

                                                 

81 Viz seznam pramenů a literatury na konci práce. 



39 
 

II. „DŘÍVE“ 

Dne 28. října 1918 oficiálně vznikla Československá republika. Takový akt souvisel 

s vývojem nejen mezinárodních vztahů a diplomacie mezi mocnými státy Západu, ale také 

s mnoha událostmi a procesy odehrávajícími se uvnitř jednotlivých evropských společností již 

od poloviny 19. století. 

 Meziválečné Československo se běžně považuje za výsledek či důsledek tzv. Velké 

války (1914-1918), čímž se vytváří dojem předurčenosti vnitřního vývoje vnějšími vlivy. 

Namísto tohoto příčinného vztahu se pokusím mezinárodní situaci na konci Velké války 

představit jako obecný rámec, který následně v různých společenských kontextech mohl 

nabývat mnoha podob. Zaměřím se přitom především na ideologickou či symbolickou rovinu 

takového rámce. 

II.1 Liberalismus a demokracie na konci první světové války 

„Jaké změny přešly světem v posledním právě uplynulém století! Téměř všechny monarchie 

Starého světa změnily se v demokracie. (…) Dnes jest na celém světě v činnosti více než sto 

parlamentů, usnášejících se na zákonech pro samosprávné státní celky, a protokoly téměř 

všech jsou uveřejňovány v tisku. (…) Změnou neméně význačnou jest to, že dnes se demokracie 

všeobecně považuje za normální a přirozenou formu vládní. (…) Moc lidu jest vítána, 

vychvalována a zbožňována. (…) Že demokracie všeobecně byla přijata jako vládní forma, 

není důsledkem toho, že by její mechanismus hladce pracoval, neboť s nespokojeností se 

setkáváme všude a v některých zemích revoluční duch nabývá forem dosud netušených, z nichž 

jedna rýsuje se na obzoru jako hrůzyplný zjev. (…) Vidíme, jak zaostalé národy, jímž pravé 

pojetí politické svobody zůstalo dosud neznámo, jsou povolány k tomu, aby na se vzaly 

ohromný úkol vytvořiti samosprávné státy. (…) Vždy nové a nové funkce, ukládané státu 

v každé civilisované zemi činí více než kdy jindy nutným uzpůsobiti vládní mechanismus tak, 

aby tyto funkce vykonával účinně a v plné shodě s přáním národa. Posléze pak vidíme, jak 

některé národy, více pokročilé, nejsouce už spokojeny s vládní formou, kterou zdědily, činí 

pokusy zjednati bezprostřednější a účinnější vliv na vládu. Od té doby, kdy demokracie, ač se 

nadále považuje za jedině správnou vládní formu, nesplnila ve své representativní formě nadějí 

v ní kladených před šedesáti lety, hledají se nové prostředky k odstranění vad, jež odhalila 

zkušenost.“ 

James Bryce, Moderní demokracie (orig. 1921, překl. 1926) 

Základní principy dominantní ideologie poválečného období nejlépe zachycuje čtrnáct bodů 

amerického prezidenta Woodrow Wilsona z ledna roku 1918. Jedná se o vrcholný projev 

politického liberalismu tehdejší doby. Obsahuje utopickou vizi demokratického světa, již 

zakládá na rozšíření svobodného obchodu, resp. volného trhu, zajištění přinejmenším 
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autonomie pro všechny národy hlavně v Evropě a ukotvení závazného rámce pro mezinárodní 

vztahy – vnímaného jako spolupráci za účelem odzbrojení a udržování svobodného 

obchodu.82 

 Liberalismus v představě možnosti „sebeurčení národů“ poskytl fundament, k němuž 

se jednotlivé národy bojující na straně Spojenců („Západu“) mohli hlásit a podporovat jím své 

vlastní požadavky na vytvoření nezávislých národních států z dosavadních evropských 

monarchií.83 Meziválečný liberalismus se tím pádem – na rozdíl od svého klasického období 

na přelomu 19. a 20. století – organicky propojil s nacionalismem. Po Velké válce se 

v nových státech prosazoval nejen jako emancipační projekt jednotlivců-občanů, ale zejména 

coby emancipace celků-národních společenství vedoucí ke vzniku nových států, jejichž 

suverény by se staly příslušné národy. Ty se vůči „Západu“ snažily legitimizovat jako 

společenství historicky usilující o prosazení demokracie a svobody, přičemž účast ve Velké 

válce na straně Spojenců měla být znakem takové historické snahy. 

 Diplomatické jednání vítězů válečného konfliktu nakonec vedlo k potvrzení nezávislé 

existence nových evropských států namísto dosavadních monarchií. Omezení těchto států 

představovaly v první řadě ústavy, tj. vnitřní právní systém jednotlivých států, a zároveň nová 

instituce upravující mezinárodní vztahy a prosazující mezinárodní právo: Společenství 

národů. Ústavy jednotlivých národních států, zdroje legitimity nových suverénů, vycházely 

takřka z identických právních principů: uspořádáním států měla být parlamentní demokracie 

založená na zásadě dělby moci, všeobecném volebním právu a rovnosti občanů před 

zákonem. Do tvorby ústav se také promítlo dobové chápání práva jako způsobu omezení – 

racionalizace – státní moci a jako nástroje, kterým se politice stanovují hranice.84 

 Společnost národů pak měla zajistit dostatečnou mezinárodní kooperaci mezi 

národními státy a „Západem“. Mezi státy Evropy vytvářela novou hierarchickou mocenskou 

strukturu, když „malé“ státy musely podepsat smlouvy, v nichž se zavazovaly dodržovat 

práva různých národnostních skupin občanů, zatímco na „velmoci“ se žádná obdobná nařízení 

                                                 

82 Světová politika 20. století v dokumentech (1900 -1945) (ed. Z. Veselý). Praha, VŠE, 2000, s. 49-51. 

83 MAZOWER, Mark: Dark Continent. Europe´s Twentieth Century. London, Penguin 1998, s. 7. 

84 S důležitostí práva vzrostla rovněž společenská prestiž právních vědců. „Their handiwork reflected the most 

modern doctrines of public law and its relationship to politics and society. Their fundamental aim was (…) to 

subordinate politics to law, to „rationalize“ power and sweep away the inconsistencies and irrational residues 

of the old feudal order, considering every aspect of social and political life in specific constitutional provisions.“ 

Tamtéž, s. 5. 
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nevztahovala.85 Jednalo se o jedno z „civilizačních“ opatření vyspělých států vůči 

zaostalejším „malým“ národům, v němž se zrcadlil dobový rozpor liberalismu mezi 

univerzalistickým nárokem a jeho konkrétním naplňováním.86 

 Společnost národů vytvořila novou sféru mezinárodního práva: ochranu menšin. 

„Menšinou“ se rozuměla skupina občanů s odlišnou národností, náboženstvím anebo rasou, 

než měla „většina“, tj. příslušné národní společenství (suverén). Z hlediska mezinárodního 

práva týkajícího se „menšin“ platilo, že spor mohl vzniknout jedině mezi státem 

s menšinovým závazkem a státem, který podpořil menšinu uvnitř prvního státu. Připouštěla se 

tím pádem možnost takového mezistátního sporu, jenž by následně Společnost národů 

vyřešila.87 Mezinárodní právo na ochranu menšin jako by ohlašovalo ústup liberalismu od 

koncepce asimilace, kdy se „odlišné“ skupiny obyvatel měly postupně stát plnohodnotnou a 

nerozlišitelnou součástí společnosti.88 Kromě toho Společnost národů zavedením speciální 

garance práva pro „menšiny“ legitimizovala předpoklad dominantního postavení „většiny“, tj. 

příslušných „malých“ národů, v právních systémech nových států. 

 Liberalismus od své klasické podoby konce 19. a počátku 20. století prošel výraznou 

změnou, kdy dosavadní důraz kladený na svobodu jednotlivců postupně zastínily principy 

práva na „sebeurčení národů“, a tak uspokojení požadavků za svobodu některých „malých“ 

národů. 

  

                                                 

85 Tamtéž, s. 55. 

86 Ke vztahu mezi univerzalistickým nárokem liberalismu a jeho vylučující praxí viz MEHTA, Uday S.: Liberal 

Strategies of Exclusion. In: Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World (edd. Frederick Cooper 

– Ann Laura Stoler). Berkeley, University of California Press 1997, s. 59-86. 

87 PETRÁŠ, René: Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první 

Československé republice a jejich mezinárodně právní ochrana. Praha, Karolinum 2009, s. 96. 

88 MAZOWER, Dark Continent, s. 57. 
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II.2 Vznik Československa 

„Přijímáme ideály moderní demokracie a budeme k nim lnout, poněvadž to byly ideály našeho 

národa po staletí. Přijímáme americké zásady, jak byly stanoveny prezidentem Wilsonem: 

zásady o osvobozeném lidstvu, skutečné rovnosti národů a vládách, odvozujících všecku svou 

spravedlivou moc ze souhlasu ovládaných. My, národ Komenského, nemůžeme než přijmout 

tyto zásady, vyjádřené v americké deklaraci nezávislosti, v zásadách Lincolnových a v 

prohlášení lidských a občanských práv. Za tyto zásady proléval národ náš krev před stoletími, 

v památných válkách husitských, za tytéž zásady prolévá náš národ krev dnes po boku svých 

spojenců v Rusku, v Itálii a ve Francii.“ 

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou, tzv. 

Washingtonská deklarace (18. října 1918) 

Vyhlášení samostatného československého státu je jedním z mnoha kontextů, v němž se 

dobový dominantní ideologický rámec projevoval, resp. byl jednotlivými individuálními či 

kolektivními aktéry vyjednáván. Vedle konkrétních projevů této ideologie a jí vlastních 

rozporů v něm však lze pozorovat i zcela jedinečné prvky. 

II.2.1 Legitimita ČSR: „přirozeně“ demokratický národ 

Úspěšné vytvoření nového státu muselo získat podporu jak Spojenců („západních velmocí“), 

tak i obyvatel budoucího státu. Legitimita meziválečného Československa stála na přijetí 

specifické varianty národně-liberálního diskurzu, který navazoval na předválečné promluvy T. 

G. Masaryka a dalších politiků či akademiků. 

 Utváření tohoto humanistického či realistického diskurzu souviselo s vývojem 

habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století, kdy tehdejší liberalizující se stát postupně 

otevíral prostor pro politické projevy svých občanů. V takovém prostoru se nejpozději od 60. 

let 19. století začaly výrazně prosazovat buržoazní požadavky na uznání existence českého 

národa a jeho historických nároků. Zásadní vliv na růst těchto požadavků mělo dílo politika a 

historika Františka Palackého Dějiny českého národa v Čechách i v Moravě,89 které poskytlo 

základní rámec všem dalším projevům na uznání existence českého národa. Dosavadním 

snahám podalo pevný a srozumitelný doklad odvěké existence společenství založeném na 

národní identitě namísto státní příslušnosti. Vytvořilo ucelený rejstřík významů a hodnot 

                                                 

89 Jména individuálních historických aktérů, které dále v textu uvádím, nemají vytvářet dojem výjimečnosti 

jejich vlivu na dějiny. Primární motivací je snaha být pokud možno dostatečně konkrétní a ilustrovat dobový 

diskurz coby sociální strukturu na povětšinou známých příkladech. 
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spojených s českým národem, resp. českou národní identitou.90 Na jeho základě postupně 

vznikaly další politické projevy různých nově se formujících veřejností na území tzv. českých 

zemí – statkáři či rolníci, někteří socialisté apod. Jednu z mnoha interpretací Palackého 

rejstříku na přelomu 19. a 20. století nabídl i T. G. Masaryk. Dosavadní Palackého dějinný 

příběh, ve kterém se český národ formuje i manifestuje zároveň jako objekt i subjekt dějin,91 

Masaryk přetváří ve vyprávění o samotném smyslu dějin českého národa, jímž má být – 

platónský – ideál humanity, který údajně český národ v lidských dějinách naplňoval a nadále 

by naplňovat měl.92 Masarykův humanitní diskurz zdůrazňující kontinuitní prvky pevně stál 

na systému binárních opozic (pravda x lež; tma x světlo; násilně-mečem či krví x smírně-

prací; nerozhodnost, rozháranost x jednota, jednoznačnost),93 jenž ovšem nyní nesloužil 

pouze k popisu odvěkého dějinného zápasu mezi Čechy a Němci v českých zemích, nýbrž k 

reprezentaci souboje uvnitř každého Čecha-jednotlivce.94 Český národ tím pádem Masaryk 

zobrazoval jako „svého druhu společenství mravnosti“.95 Vedle morálky patřila k ústředním 

kategoriím humanistického diskurzu také práce – drobné každodenní úsilí vedoucí ke spáse.96 

Velká válka v tomto diskurzu nabyla podoby střetu dějinotvorných sil: demokracie (Dohoda) 

                                                 

90 ČINÁTL, Dějiny a vyprávění, s. 259-265. 

91 FOUCAULT, Michel: Je třeba bránit společnost. Kurs na Collège de France 1975-1976. Praha, Filosofia 

2005, s. 126. 

92 ČINÁTL, Dějiny a vyprávění, s. 266. 

93 Zde se odkazuji zejména na Světovou revoluci, kterou Masaryk dokončil v roce 1925, tj. v době první 

republiky. Viz MASARYK, Tomáš G.: Světová revoluce. Za války a ve válce 1914-1918. Praha, Masarykův 

ústav AV ČR 2005. 

94 ČINÁTL, Dějiny a vyprávění, s. 273. 

95 Tamtéž, s. 274. Národ obecně pak získává podobu „kolektivně sdílené psychologické tvářnosti“. Tamtéž, s. 

278. 

96 Tamtéž, s. 280-281. 
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s teokracií (Dvojspolek).97 Všechny politické projevy T. G. Masaryka a dalších jedinců 

v exilu („Masarykova zahraniční akce“), u Spojenců, vycházely z představeného 

humanistického diskurzu, přičemž exilová činnost byla prezentována jako naprosto logický a 

v duchu ideálů humanitních „přirozený“ krok celého českého národa.98 

 Tento důraz na liberální hodnoty svobody a demokracie českého či československého 

národa v ideologické rovině usnadňoval akceptování vzniku československého státu jako 

národně-liberálního projektu po ukončení světového konfliktu ze strany „západních velmocí“. 

II.2.2 Legitimita ČSR: československý lid – český a slovenský národ – český národ 

Humanistický diskurz zároveň nabízel možnosti pro ospravedlnění vlastní existence vůči 

obyvatelům tzv. českých zemí, kteří byli v různých politických projevech označováni odlišně. 

Převládalo spojení československý národ. Takovému pojmu se v poválečné době rozumělo 

velice různorodě. 

 Je otázkou, zda jednou z možných variant vnímání československého národa mohla 

být perspektiva liberalismu, tj. chápání československého národa jako politické kategorie, 

s níž se mohli volně identifikovat všichni obyvatelé-občané vyhlášeného československého 

                                                 

97 „Boj centrálních mocností se Spojenci byl bojem teokracie s demokracií (…). V čele centrálních mocností 

stálo Prusko (…) nejdovednější a nejdůležitější ochránce starého středověkého režimu politického a církevního. 

Politická idea Německa, Pruskem vedeného a popruštěného, vrcholí v programu pruského království, na lidu 

nezávislého, které Bismarck postavil proti modernímu parlamentarismu a demokracii (…). Trojspolek 

představuje věcně a historicky středověk a monarchistický režim absolutistický, jak se vyvinul po oslabení 

absolutismu církevního v době nové. Pangermanismus se stal šovinistickým programem pruského imperialismu. 

Proti pangermánskému imperialismu postavily se Francie, Rusko, Anglie, Itálie, Spojené státy a ostatní 

Spojenci, tedy s výjimkou Ruska, státy demokratické, konstituční a republikánské. Spojenci na rozdíl od Německa 

– Rakouska, přijímali moderní princip národnosti pro všecky národy a hájili zejména států a národů malých 

(…). V důsledku demokratického principu jsou malé státy a národy rovnoprávné s národy a státy velikými, tak 

jako uvnitř státu tak zvaný malý člověk je rovnoprávný s bohatším a mocnějším.“ MASARYK, T. G.: Světová 

revoluce, s. 294-295. 

98 Viz text Washingtonské deklarace z 18. října 1918 v úvodní citaci. Plný text: GRONSKÝ, Ján. Komentované 

dokumenty k ústavním dějinám Československa. I. Díl, 1914-1945. Praha, Karolinum 2005, s. 35-37. 



45 
 

státu bez ohledu na své národní identity.99 Další uchopení československého národa bývá 

běžně označováno za „etnické vymezení“,100 které mohlo být založeno na československé 

etnické jednotě anebo politické jednotě dvou etnicky odlišných skupin – českého a 

slovenského národa. A jako krajní varianta se nabízí úplné zaměňování československého 

národa za český národ. Tři představené polohy čtení československého národa mohou tvořit 

dva krajní a jeden středový bod interpretační osy, na níž se pohybovaly dobové významy 

tohoto ústředního pojmu meziválečného Československa. 

 Pomocí naznačené osy lze poukázat na závislost významu pojmu československého 

národa na konkrétním mocenském a společenském kontextu jednotlivé promluvy. 

V historiografii se liberální pojetí spojuje s dokumenty oficiální a proklamativní povahy. 

Běžně bývá spojováno s provoláním Národního výboru československého (28. říjen 1918), 

kde jsou čtenáři přímo osloveni jako „lid československý“. Ovšem tento lid je dále 

upozorňován: 

„Buď si vědom, že jsi občanem českého státu nejen se všemi právy, nýbrž i 

povinnostmi.“101 

A tak „československý lid“ je pomocí odkazů na minulost vztažen k velkému vyprávění o 

českém národu, jemuž vznik Československa zajišťuje „nový život“.102 Stává se kolektivním 

občanem vázaným k dějinám českého státu. 

 V dalším zásadním dokumentu – zákonu o zřízení samostatného státu 

československého – stojí oslovení „československý národ“, jenž je zároveň označen za 

                                                 

99 Takové čtení přisuzuje tuzemská badatelka Eva Broklová zejména T. G. Masarykovi a dokládá jej rozborem 

preambule k ústavě ČSR z roku 1920, kterou vypracoval Masarykův spolupracovník Jan Herben podle 

amerického vzoru. BROKLOVÁ, Eva: Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938. Praha, 

SLON 1992, s. 148 a TÁŽ: Politický nebo etnický národ? In: Český časopis historický, č. 1 (2002), s. 379-394. 

Lze se ovšem domnívat, že základní účel preambule se netýkal ani tolik pojímání národa jako spíše otázky 

suverenity. „Ne „z boží milosti“, nýbrž proto, že sami vycházejí z lidu a jemu jsou odpovědni, naši otcové ústavy 

pokládali se za dosti osvícené i za povolané, aby tomuto lidu dali pravidla spravedlnosti, která jsou v souhlasu s 

jeho vlastním nitrem,“ uvádí meziválečný právnický teoretik Emil Sobota. SOBOTA, Emil: Naše ústava, jak zní 

a jak ji máme čísti. Praha, Státní nakladatelství v Praze 1935/1936, s. 13-15. 

100 Např. GRÓNSKÝ, Komentované dokumenty, s. 71. 

101 Tamtéž, s. 38. [zvýraznil P. B.] 

102 Tamtéž. 
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suveréna („vykonavatel státní svrchovanosti“). I zde ale možné liberální čtení limituje 

následující formulace: 

„Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je 

Národní výbor.“103 

Přičemž Národní výbor se v říjnu 1918 skládal pouze ze zástupců předválečných českých 

politických stran. 

 Ani preambule Ústavní listiny Československé republiky neposkytuje jednoznačnější 

výkladový kontext: 

„My národ československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa, zavésti 

spravedlivé řády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, 

prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečiti požehnání svobody 

příštím pokolením, přijali jsme ve svém Národním shromáždění dne 29. února 1920 

ústavu pro Československou republiku, jejíž znění následuje. 

 Přitom my, národ československý, prohlašujeme, že chceme usilovati, aby tato 

ústava i všechny zákony naší země prováděny byly v duchu našich dějin stejně jako 

v duchu moderních zásad, obsažených v hesle sebeurčení; neboť chceme se přičleniti 

do společnosti národů jako člen vzdělaný, mírumilovný, demokratický a 

pokrokový.“104 

Odkaz k dějinám opět limituje možnosti širokého, liberálního výkladu československého 

národa. 

 Uvedené texty nevznikly v prostředí vakua, nýbrž v konkrétních společenských a 

mocenských kontextech a ve vztahu k množství dalších promluv. Mezi nejvýznamnější patří 

často citovaný projev prezidenta T. G. Masaryka, v němž mimo jiné uvádí: 

„Opakuji: My jsme vytvořili náš stát; tím se určuje státoprávní postavení našich 

Němců, kteří původně do země přišli jako emigranti a kolonisté. Máme plné právo na 

bohatství našeho území, nezbytného pro průmysl náš i Němců mezi námi. My 

nechceme a nemůžeme obětovati naše značné menšiny české v tak zvaném německém 

území. My jsme také přesvědčeni, že hospodářský prospěch odkazuje naše německé 

krajany k nám. Závisí na nich, aby se k nám postavili správně. Ať si vzpomenou, že r. 

1861 spolu s námi žádali císaře, aby se dal korunovati na českého krále. Přeji si 

upřímně, abychom se co nejdříve dohodli. Přiznávám se, nám je těžko zapomenout, že 

                                                 

103 Tamtéž, s. 40. 

104 Tamtéž, s. 71-72. [zvýraznil P. B.] 
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naši Němci a Němci v Rakousku vůbec přijímali nelidské ukrutnosti rakouské a 

maďarské soldatesky bez protestu, nám je těžko zapomenouti, že naši Němci dávali 

nejzuřivější kontingent pangermanismu. Ale přes to je přijmeme rádi, jestli se 

rozhodnou ke spolupráci. Nikdo nám nemůže zazlívati, budeme-li po tolika trpkých 

zkušenostech opatrni, ale ujišťuji, že minority v našem státě budou požívati úplných 

národních práv a občanské rovnoprávnosti. (…) Vybudováním opravdu demokratické 

samosprávy máme vhodný prostředek pro rozřešení národnostní otázky. Přímočaré 

rozdělení pro velikou a zvláštní smíšenost není možné, a problém není pouze 

národnostní, nýbrž také a do značné míry sociální.“105 

Masaryk nabízí hned několik významových horizontů československého národa. Nejprve jej 

vymezuje odkazem na velké vyprávění o dějinách českého národa a státnosti, v němž český 

národ od počátku dějin bojoval o svou existenci s Němci. Poválečná situace pak podle 

Masaryka zakončuje toho střetávání vítězstvím českého či československého národa, které je 

vtěleno do aktu vzniku Československa. Pro budoucí vývoj daného státu navíc počítá 

s nutností spolupráce obou národů, přičemž to bude „demokratická samospráva“, jež rozřeší 

„národnostní otázky“. 

 V případě tohoto Masarykova pojetí z konce roku 1918 lze obecněji poukázat na 

dobový vztah mezi rozdílnými užitími československého národa v závislosti na historickém 

čase. Zatímco minulost definovala československý národ v poloze českého národa pomocí 

svého druhu sdíleného kolektivního prostoru zkušeností – velkého příběhu o jeho dějinách –, 

budoucnost rýsovala příslib možného liberálního pojetí československého národa jako 

instrumentální politické kategorie moderního státu. Masarykem artikulovaný horizont 

očekávání pak obsahuje uskutečnění dobové liberální utopie: snu o definitivním rozřešení 

problematických národních identit. Tón současné reality ovšem udává pragmatické 

rozhodování s vědomím minulých zápasů obou národů a zároveň snahy uskutečňovat 

očekávaný ideál. V meziválečném Československu dominantní humanistický diskurz tím 

pádem vytvářel určitý prostor pro politické chápání československého národa, jenž se měl 

uskutečňovat v reálném soudobém rámci zajištěném vítězným postavením tohoto národa 

                                                 

105 Znění Masarykova poselství Revolučnímu národnímu shromáždění z 22. listopadu 1918. 

http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/040schuz/s040005.htm [zvýraznil P. B.] 
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definovaného svými historickými střety s „jinými“ a mezinárodně garantovanou ochranou 

„jeho“ menšin.106 

 Značnému vlivu se těšil rovněž nacionalistický diskurz navazující na imaginativní 

prostor nejuceleněji zachycený v Palackého díle o dějinách českého národu.107 

Nacionalistický diskurz dále rozvíjel jeho základní motiv války, odvěkého zápasu 

„němectví“ – princip panství a autority – s češstvím, tedy hodnotami svobody a rovnosti.108 

Takový diskurz boje národů, kmenů či ras se na přelomu 19. a 20. století počal transformovat 

do diskurzu boje ras v medicínském a biologickém smyslu, v jehož rámci se stále větší 

pozornost soustředila na čistotu samotného národa, kmenu či rasy.109 Historické vědění se 

v této době propojovalo s dalšími obory věd o člověku, jež se v důsledku rozvíjejícího se 

darwinistického myšlení značně biologizovaly.110 Nejvýznamnějšího postavení vzhledem 

k dobovému kolonialismu nabývala antropologie. Popisy odlišností mezi lidmi, resp. lidskými 

těly (jak individuálními, tak i metaforickými, kolektivními), jež dobová antropologie 

vytvářela, sloužily nejen k legitimizaci nadřazeného postavení „bílých“ mužů v koloniích, ale 

také ke zvýšení zájmu evropských států o kvalitu i kvantitu vlastního obyvatelstva. 

 Konstitutivní roli pro transformaci boje národů v rámci politických diskurzů o českém 

národě sehrála soudní kauza tzv. hilsneriády, kdy se národní zápas nevedl pouze na vnějších 

                                                 

106 Humanistický diskurz proto nelze jednoznačně ztotožňovat s chápáním Československa jako multinárodního 

státu. Humanistický diskurz fungoval spíše jako integrační nástroj pro rozdílná pojetí státu. Různorodost poloh 

humanistického diskurzu ve vztahu k různým pojetím „československého národa“ lze doložit i na nekonzistenci 

promluv T. G. Masaryka z doby první republiky. SPURNÝ, M.: V zájmu národa a jeho dětí. Vztah české 

společnosti k otázce národa a nacionalismu na příkladu ideologie a praxe Ústřední matice školské. Diplomová 

práce na FF UK, Praha 2004, s. 19-20. 

107 „Palackého syntézou konstituovaná moderní historická paměť národa představovala hlavní imaginární 

prostor, v němž se pomocí odpovídajícího slovníku národní historie rýsovaly hranice politických konfliktů o 

pojetí moderního češství.“ ČINÁTL, Dějiny a vyprávění, s. 259. 

108 Tamtéž, s. 168. 

109 FOUCAULT, Je třeba bránit společnost, s. 82-83. 

110 HERMANN, Tomáš: Antropologie, evoluční teorie, život národa. In: Tělo a tělesnost v české kultuře 19: 

století (edd. Taťána Petrasová – Pavla Machalíková). Praha, Academia 2010, s. 15-26, zde s. 15-16. 
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hranicích mezi Čechy a Němci, nýbrž také uvnitř českého národa proti jeho vnitřně 

cizorodým prvkům („židovství“) a „obojživelníkům-indiferentům“.111 

 Motiv souboje národů rovněž běžně sloužil k dobovému porozumění Velké válce, 

přičemž konečné vítězství Dohody podle tehdejších výkladů souviselo s biologickými 

vlastnostmi a od nich odvozenou mentalitou. Antropologie již za války poskytovala 

argumenty pro větší či menší udatnost jednotlivých národů, kmenů či ras. Česká antropologie, 

jež za Velké války dokazovala přínos „českého lidu“ k válečnému úsilí habsburské monarchie 

nejen lékařskými statistikami o zdraví vojínů české národnosti, ale i historickými odkazy,112 

v poválečném období nabízela na jedné straně způsob vymezení českého či československého 

národa – jeho „svébytnosti“,113 tj. specifických fyzických kvalit – a na straně druhé se 

zabývala možností, jak pečovat o zdraví takového jedinečného kolektivní těla s výhledem do 

budoucnosti. 

 Nacionalistický diskurz v bezprostředně poválečném období navazoval na dřívější 

obraz nutnosti obrany před ohrožením agresivní germanizací tím, že nový samostatný 

československý stát měl definitivně ukončit utlačování „malého“ českého národa zajištěním 

jeho dominantního postavení v právním a mocenském systému. 

„Náš stát ovšem bude českým státem, (Tak jest! Bouřlivý potlesk) tak, jak jsme si jej 

vydobyli krví a utrpením (Výborně!),“114 

prohlašoval v první schůzi Revolučního národního shromáždění Karel Kramář. 

Československým národem se v nacionalistickém diskurzu rozuměl především historickým 

bojem formovaný a německým prvkem utlačovaný český národ, případně i též maďarizaci 

podléhající národ slovenský. Ovšem „malý“ národ pro své přežití musel držet při sobě – 

                                                 

111 STROBACH, Vít: Mrtvé tělo Anežky Hrůzové a čeští radikální nacionalisté. In: Dějiny a současnost, č. 8 

(2013), s. 46-49. 

112 MATIEGKA, Jindřich: Tělesné vlastnosti českého lidu. Praha, Jos. R. Vilímek 1917. 

113 HERMANN, Antropologie, evoluční teorie, život národa, s. 16. 

114 Stenoprotokoly Revolučního národního shromáždění, 1. schůze (18. listopadu 1918), 

http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/001schuz/s001001.htm 
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motiv „národní jednoty“ –, netříštit své síly, pečlivě pečovat o své zdraví a populační 

rozvoj.115 

 Pro nacionalistický diskurz souboj národů nikdy nekončil. Skrýval v sobě trvalou 

potenciální hrozbu a nebezpečí, které nemělo být podceňováno.116 Opíral se přitom o pevnou 

infrastrukturu, komunikační kanály, po nichž putovaly reprezentace – představy 

společenství117 – formující kolektivní identitu českého národa. Infrastruktura pocházela ještě 

z předválečné doby, kdy se taková činnost prezentovala jako poslední fáze národního 

obrození. „Národní jednoty“ a „matice“ v jednotlivých „krajích“, regionech českých zemí 

probouzely vědomí národní sounáležitosti.118 „Obranný boj“ příslušníků českého národa – 

„českých menšin“ – proti „systematické germanizaci“ v místech, kde žilo více obyvatel 

německé národnosti, proto měl pokračovat i v novém státě.119 

 Legitimita Československa se neustále vyjednávala v prostoru protínání a prolínání 

obou nastíněných odlišných typů národně-liberálních diskurzů, kde první, humanistický 

                                                 

115 Proto se pozornost mnohých meziválečných aktérů v Československu upírala ke sledování populačních 

trendů. Například Edvard Beneš ve 30. letech věřil v definitivní vyřešení „problému malého“ – 

československého – národa demografickým růstem během budoucích 30 až 40 let. KUČERA, Jaroslav: 

Koncepce národního státu Čechů a Slováků a jeho realita v životě první republiky. In: Československo 1918-

1938. Osudy demokracie ve střední Evropě (edd. Jaroslav Valenta – Emil Voráček – Josef Harna). Praha, 

Historický ústav 1999, s. 602-610, zde s. 606. 

116 Souboj národů měl v nacionalistickém diskurzu značně ambivalentní funkci. Na jedné straně představoval pro 

„malý“ český národ nebezpečí či hrozbu, ale zároveň se mohl stát kýženým očistným mechanismem tehdejší 

společnosti. V tomto smyslu je možno uvnitř nacionalistického diskurzu odhalit ambivalentní vztah typický pro 

dobové eugenické diskurzy. Viz TURDA, Marius: Modernism and Eugenics. New York, Palgrave Macmillan 

2010, s. 40-63. 

117 Viz ANDERSON, Benedict: Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha, 

Karolinum 2008. 

118 Národní jednoty a matice coby nacionalistickou infrastrukturu jsem analyzoval ve své bakalářské práci. 

BALOUN, Pavel: Časopis Česká stráž (1890-1901) a jeho profilující osobnosti. Praha, Bakalářská práce na FF 

UK 2011. 

119 „Tak jak Kramář odmítal, že by byla porušována práva německé menšiny, žádal po Němcích, aby se ani oni 

nedotýkali práv českých menšin, které žijí v „německém“ území. Čech nesmí být na německém území utlačován 

jen proto, že je Čechem. Kramář se domníval, že Němci dostali od republiky vše, co mohli jako menšina žádat k 

nerušenému, plnému národnímu životu. To by nám oni, kdybychom byli menšinou, nedali, soudil.“ 

LUSTIGOVÁ, Martina: Karel Kramář. První československý premiér. Praha, Vyšehrad 2007, s. 215. 
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vykresloval utopický ideál liberálního univerzalismu a druhý, nacionalistický jej doplňoval 

nabídkou výrazových prostředků pro zobrazení dystopie národních dějin, čímž umožňoval 

ospravedlnění rozmanitých státních vylučovacích praktik. Oba diskurzy tvořily dominantní 

ideologické principy jednoho mocenského uspořádání: poválečného projektu liberálního 

národního státu.120 A ve svém heterogenním spojování vytvářely specifické rysy obecného 

poválečného rámce evropských společností. 

II.2.3 „Revoluce“ 

Oba ideologické principy se promítaly do základní mocensko-politické struktury 

československého státu, do základních právních norem. Ústředním symbolickým místem 

zakládajícím veškerou činnost státu byla „revoluce“. 

 Spojovala se zejména s akty vyhlašování právních norem orgánem, který sám sebe 

označil za suveréna a reprezentanta lidu, resp. československého národa – Národní výbor.121 

Jeho rozšířením se vytvořilo Revoluční národní shromáždění vydávající důležité zákony a 

nařízení, včetně nové ústavy, až do prvních voleb v roce 1920. Na tvorbě do budoucna 

závazných norem se přitom nepodíleli zástupci žádné „menšiny“122. A tak se „revoluce“ stala 

dílem výhradně československého, resp. společensko-politickou elitou jmenovaných zástupců 

českého a slovenského, národa – „revoluční většiny obyvatelstva“.123 V tomto smyslu 

                                                 

120 KUČERA, J.: Politický či přirozený národ? K pojetí národa v československém právním řádu meziválečného 

období. In: Český časopis historický, č. 3 (2001), s. 548–568. 

121 Někteří doboví právníci používali dokonce v souvislosti s Národním výborem a jeho činností termínu 

„diktatura“. Viz SOBOTA, Naše ústava, s. 6-7. 

122 Záměrně dávám slovo menšina do uvozovek, abych poukázal na skutečnost, že se jedná o dobový pojem, 

jehož význam podléhal meziválečným ideologickým, mocensko-politickým zápasům v Československu i ve 

Společnosti národů. 

123 -eso: Naše vláda. In: Naše doba, č 1 (1922), s. 1. 
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odpovídala používaná „revoluční“ rétorika emancipaci národa, kolektivního občana, již mělo 

doprovázet prosazování rovnosti mezi jeho příslušníky.124 

 „Revoluce“ se promítala nejen do právních norem nastavujících prostor pro sféru 

politiky uvnitř nového státu, ale stala se základním kamenem ideologické hegemonie, přičemž 

prostřednictvím symbolických právních aktů, veřejných rituálů, manifestací apod. formovala 

prostory zkušeností obyvatelstva československého státu v jeden výkladový rejstřík dějin 

československého národa. Toho, jenž se manifestoval v legiích, v zahraničním anebo 

domácím odboji vůči „žaláři národů“ (habsburské monarchii).125 

II.2.4 Princip rovnosti a princip dominance 

Princip liberálního právního státu v první republice vycházel ze závazků mezinárodního práva 

i základních vnitřních norem. Týkaly se především ochrany života, osobních svobod, svobod 

vyznání apod. i rovnosti všech občanů před státní mocí, tzn. sféry politických a občanských 

práv. 

 V právním řádu Československa tudíž existoval prostor rovnosti „státních občanů“, 

který dále doplňoval skrze mezinárodní závazky – tzv. menšinovou smlouvu ze Saint-

Germain-en-Laye podepsanou 10. září 1919126 – recipovaný pojem „menšiny“. Takový právní 

pojem vytvářel předpoklad, že sféra charakterizovaná liberální rovností (právní stát) nemusí 

platit pro všechny zákony a nařízení.127 Zajištění zvláštní ochrany skupin vnímaných jako 

„odlišné“, tj. menšin, potenciálně vyloučených z národně-liberálních projektů, se na jedné 

                                                 

124 Přísliby rovnosti lze vyčíst z různých proklamativních „revolučních“ textů. Například ve Washingtonské 

deklaraci: „Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní 

výsady a znemožní třídní zákonodárství.“ GRONSKÝ, Komentované dokumenty, s. 37. 

Pojem československého národa byl v daném období natolik významově otevřený, že býval spojován se zcela 

odlišnými variantami společenského uspořádání a tedy nejen národně-liberálním státem. STROBACH, V.: Tělo, 

židovství, bolševismus a český nacionalismus (1918-1920). In: Střed/Centre, č. 2 (2010), s. 23-53, zde s. 29. 

125 Dobovým právnickým jazykem se jednalo o různé „přednosti čestné“: pojmenování veřejných prostor, 

budování různých památníků apod. SOBOTA, E.: Republika národní či národnostní? Praha, Čin 1929, s. 40-41. 

Dnešními slovy se jednalo o politiku paměti. 

126 Výňatky viz GRÓNSKÝ, Komentované dokumenty, s. 43-44, případně PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném 

Československu, s. 387-392. 

127 „Pojem „národnostních menšin“ – v mluvě práva – hodí se vlastně toliko pro onen obor předpisů, kde právní 

řád nespočívá na zásadě rovnosti, nýbrž kde poskytuje přednosti jednomu národu před druhými.“ SOBOTA, 

Republika národní či národnostní?, s. 16. 
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straně snažilo tyto vylučovací techniky moderních států předjímat, avšak na straně druhé 

legitimizovalo vnímání „odlišností“ a také zavádění právních opatření, jež umožňovala 

vytvářet sféru legální dominance konkrétních národů – z válečného konfliktu vzešlých 

suverénů. Jinými slovy, „celé téma právního postavení menšiny je pochopitelně pojímáno 

jako studium odchylek od statusu většiny.“128 Definice „menšin“ coby odlišných skupin se 

přitom výrazně promítala do formování neustále implicitně přítomné „většiny“ a jejích norem. 

 Ačkoli se tím pádem „menšina“ měla vyskytovat jen tam, kde by nastavila hranice 

prostoru dominance suveréna, pojem se zároveň používal i v liberální sféře rovnosti; 

v momentu, kdy bylo třeba uvést různé skupiny obyvatel: 

„Stejně se trestá, kdo veřejně způsobem surovým nebo štvavým hanobí republiku, 

národ nebo národní menšinu tak, že to může snížiti vážnost republiky neb ohroziti 

obecný mír v republice nebo její mezinárodní vztahy.“129 

 Tímto „národem“, obecně pak suverénem, byl „československý národ“. Dobové 

právní výklady do něj zahrnovaly Čechy a Slováky (současně), kteří nikdy nemohli být 

označováni za „menšinu“.130 Podobná výsada se vztahovala i na Podkarpatské Rusíny, avšak 

pouze na území Podkarpatské Rusi. V některých nařízeních se všechny odlišné skupiny 

obyvatel uznávané za „menšiny“ vyjmenovávaly. Uznání se tak týkalo „menšiny“ německé, 

maďarské, rusínské (mimo území Podkarpatské Rusi) židovské a polské.131 Například 

„cikánské obyvatelstvo“ tudíž nebylo uznáváno jako rovnoprávná „menšina“ a to i vzhledem 

k faktu neexistující mezinárodní opory. 

 Tento mezinárodně-politický prvek práv na „ochranu menšin“ se v meziválečném 

období ukázal mít zásadní význam. Podle mírové dohody se Československo mimo jiné 

zavázalo vytvořit na Podkarpatské Rusi autonomní politické uspořádání. Avšak 

československé vlády po celou dobu existence ČSR k vytvoření autonomie nepřikročily. 

Nečinnost byla všeobecně zdůvodněna naprosto výjimečnou odlišností místního obyvatelstva, 

již se pomocí dobově dominantních kritérií národnosti – jazyk a historické hranice – snažil 
                                                 

128 PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném Československu, s. 13. [zvýraznil P. B.] 

129 Zákon na ochranu republiky, Hlava III, § 14, bod 5. GRÓNSKÝ, Komentované dokumenty, s. 181. [zvýraznil 

P. B.] 

130 „Příslušníka národa československého nelze nikde pokládati za „příslušníka národní menšiny“, ani v 

soudních okresech, kde jest československý národ v naprosté minoritě, ba ani na území Podkarpatské Rusi.“ 

SOBOTA, Republika národní či národnostní?, s. 15. 

131 Tamtéž, s. 16. 
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definovat československý národně-liberální stát. Selhání této aktivity bylo v dobovém 

diskurzu zdůvodňováno „kulturní a hospodářskou zaostalostí“ místního lidu, který ještě 

netvořil „rusínský národ“ – správní jednotku nutnou pro fungování moderního režimu 

moci.132 Zavedené „poručenství“ státu založené na „bratrském poměru českého národa“133 

údajně regionu přineslo „kulturní a hospodářskou pomoc“.134 Ještě ve 20. letech se o 

Podkarpatské Rusi a chybějící autonomii hovořilo dokonce na půdě Společnosti národů, 

kterou argumenty o „zaostalosti“ přesvědčily a další diskuze o nenaplnění závazků 

vyplývajících z mezinárodního práva se nevedly. Zřejmě i z toho důvodu, že se nenašel žádný 

stát, jenž by stížnosti různých veřejností Podkarpatské Rusi podpořil a v duchu poválečného 

mezinárodního práva jej převedl na mezistátní spor. 

 Dominantní postavení československého národa v právních normách se týkala 

především jazykových úprav. Zásadní bylo prosazení tzv. jazykového zákona – součást 

ústavy ČSR z roku 1920 –, který vycházel z formulace mezinárodní smlouvy: 

„Jestliže by vláda československá zavedla nějaký oficiální jazyk, bude přes to 

poskytnuta příslušníkům československým jiného jazyka než českého možnost, aby 

před soudy používali svého jazyka jak ústně, tak písemně.“135 

                                                 

132 „K svolání sněmu dosud nemohlo pro nevyspělost rusín.[ského] ob.[yvatelstva] dojíti. Skutečná tíha 

uspořádání poměrů této tak dl.[ouhodobě] zanedbávané země zůstala na exponovaných Češích, kteří také všude 

zavedli pořádek a kázeň, podporujíce a vychovávajíce především rusín.[ský] živel.“ (Heslo Podkarpatská Rus 

v Masarykově slovníku naučném. Praha, Československý kompas 1925-1933.) Tato varianta postkoloniální 

diference – „představování „jiného“ jako méněcenného a od základu odlišného, a tudíž neodvolatelně 

méněcenného“ (CHATTERJEE, Partha: Koloniální stát. In: Postkoloniální myšlení IV. Praha, Tranzitdisplay 

2013, s. 123-150, zde s. 150) – formovala diskurz o Podkarpatské Rusi po celou dobu trvání meziválečného 

Československa. A dodnes jej reprodukuje tuzemská historiografie: „Jednalo se o velice zaostalou oblast 

diametrálně odlišnou od českých zemí (…).“ PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném Československu, s. 177. 

[zvýraznil P. B.] 

133 Podkarpatská Rus bývala popisována jako „východní území“ a pro lepší pochopení obyvatel Československa 

přirovnávána k předválečné Bosně. Používalo se dokonce medicínské metaforiky, kdy Podkarpatská Rus 

znamenala pro ČSR pouze „nemocný orgán …, který potřebuje starostlivé a laskavé ruce lékaře“. K dobovému 

diskurzu např. MAGOCSI, Paul R.: Utváření národní identity: Podkarpatská Rus (1848-1948). Závěrečná část. 

In: Střední Evropa, č. 92/93 (1999), s. 114-129, zde s. 117. 

134 PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném Československu, s. 177. 

135 Tamtéž, s. 387-392, zde s. 390. 
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V Revolučním národním shromáždění se rozpoutala bouřlivá debata o tom, zda nový 

československý jazyk je nutno prohlásit doslovně za jazyk „oficiální“ anebo v kontextu 

československého přemýšlení o státu a právu, kdy se recipovalo více z německého myšlení 

než z francouzského, jej označit za „státní“. Diskuze ukázala, jak silnou roli pro vnitrostátní 

politiku bude po celé meziválečné období mít obraz „Západu“, či lépe „velmocí“-vítězů Velké 

války. Debata o jazykovém zákoně navíc obnažovala oba ideologické principy tvořící základy 

Československa, kdy prezident T. G. Masaryk a tehdejší premiér Vlastimil Tusar 

nepovažovali za důležité upevnit dominantní postavení československého národa uvnitř státu 

jednoznačným a právně definovaným „státním jazykem“. Z hlediska jimi zastávané ideologie 

muselo v budoucnu dojít k uznání dominantní role československého jazyka zcela 

„přirozenou vahou“136 a nikoliv donucením – diktováním vítěze poraženému.137 Výchozí 

perspektivou totiž byla národní spolupráce uvnitř Československa po přijetí výsledků 

„revoluce“, tzn. klíčové role československého národa coby revolučního suveréna při tvorbě 

nového státu. Naproti tomu Karel Kramář vycházel z perspektivy nekončícího boje národů či 

kmenů, a proto chtěl právně zajistit dominantní pozici „malého“ československého národa, 

aby tak mohl udržet své vítězné postavení. V logice nacionalistického diskurzu znamenalo 

                                                 

136 „Uznání našeho jazyka národními minoritami stane se jeho přirozenou vahou …; je netaktické tolik o něm 

mluvit a v ústavě jeho politické postavení ohlašovat explicite,“ poznamenal si T. G. Masaryk k jazykovému 

zákonu. KUČERA, Koncepce národního státu, s. 605. 

137 „Kdyby pravá nebo levá část německé politické fronty byla zaujala stanovisko, že říjnový převrat ukládá 

povinnost doznati právo československého národa na mezinárodní zastoupení vlastním, existence schopným 

státem; kdyby byla připustila, že stát schopný existence musí míti praktické hranice, kterým se jinonárodní 

menšiny musí podrobiti nikoli jako diktátu nahodile silnějšího vítěze, nýbrž jako přirozené nutnosti; kdyby 

konečně byla přiznala též, že v rámci tohoto státu musí býti sjednána spravedlivá základna pro kulturní závodění 

jednotlivých národů, což znamená nejen ochranu národních menšin, nýbrž v jistých směrech kulturní i 

hospodářské posílení národa většinového – a to v prvých dobách i prostředky, které svou cifrou značně převyšují 

vzájemný národnostní poměr v jeho prospěch: aby tím byl reparován dlouholetý, nepopíratelný jeho útlak; kdyby 

některá část německého politického zastupitelstva vyvodila z převratu tyto důsledky pro svou politickou praxi, 

byla by se mohla velmi snadno dohodnouti s paralelní částí českého politického světa o aktuálním programu 

sociálně hospodářském a všeobecně kulturně politickém pro nejbližší dobu.“ -eso: Naše vláda. In: Naše doba, č 1 

(1922), s. 1-2. [zvýraznil P. B.] 
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vítězství jednoho národa zároveň vždy prohru druhého.138 Kramář měl neustále na mysli 

potenciální dystopický obraz československého národa, a proto hovořil o možnostech zneužití 

příliš volných nařízení a tím pádem budoucího ohrožení Československa. Prosazoval tak 

„národní stát“ pevně ukotvený v mezinárodním systému, pečující o státní národ a vytvářející 

trvalý mocenský tlak vůči „menšinám“.139 

 Konečné znění jazykového zákona představovalo formulační kompromis, kdy byl 

československý jazyk označen za „státní, oficiální jazyk republiky“.140 Podstatný význam této 

normy ovšem spočíval v tom, že poskytla pouze povrchní rámec pro budoucí vládní nařízení, 

které již nemuselo být schváleno v parlamentu. Jazykový zákon byl jedním z mnoha právních 

norem, jež převáděly zásadní pravomoci na výkonnou moc. Využití a použití jejích 

pravomocí proto významně záleželo na aktuální situaci uvnitř mocensko-politického pole, kde 

se vyjednávalo konkrétní spojení obou ideologických principů. 

II.2.5 Československý národ? 

Ústavní právní normy československého státu ohraničující nejobecnější prostor politické sféry 

značně závisely nejen na mezinárodním a vnitrostátním vývoji v mocensko-politickém rámci, 

nýbrž i na rovině práva. Zákony meziválečného Československa manifestovaly pouze 

aktuální stav střetávání obou fundamentálních ideologických principů; střetávání, které 

probíhalo mezi exekutivou, legislativou, principem právního státu a různými dobovými 

veřejnostmi. 

                                                 

138 Michel Foucault diskurz boje ras, národů či kmenů označil za diskurz perspektivy: „V onom obecném zápasu, 

o němž hovoří ten, kdo mluví, ten, kdo říká pravdu, ten, kdo vypravuje dějiny, ten, kdo znovu nalézá paměť a 

zažehnává zapomnění, nuže onen subjekt se nutně nachází na jedné, nebo na druhé straně: je přítomen v bitvě, 

má protivníky, pracuje pro osobní vítězství.“ FOUCAULT, Je třeba bránit společnost, s. 60. 

139 KUČERA, Koncepce národního státu, s. 605; „Němce podle Kramáře nelze změnit pouhými slovy, 

napomínáním nebo filosofií. Je potřeba je vystavit vnějšímu tlaku, díky kterému pochopí, že není možná žádná 

změna systému.“ LUSTIGOVÁ, Karel Kramář, s. 211. 

140 Zákon č. 122/1920 Sb. ze dne 29. února 1920 podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového 

práva v Republice československé, § 1. GRÓNSKÝ, Komentované dokumenty, s. 107-109, zde s. 107. 
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 Otázka domácí historiografie po „skutečném“ významu pojmu československého 

národa v době první republiky proto nemůže mít jednoznačné odpovědi.141 Byl to právě 

v dané době heterogenní otevřený národní kód, v němž se neustálé vyjednávání tohoto pojmu 

odehrávalo. A tak pomyslný zápas dvou protikladných koncepcí nového státu – 

multinárodním státem a národní státem – neměl v Československu jasného vítěze.142 

  

                                                 

141 Viz debata mezi Evou Broklovou pevně zastávající pojetí československého národa coby politické kategorie 

v rámci fundamentálních norem nového státu a Jaroslavem Kučerou snažícím se poukázat na převládající 

dobové čtení daného pojmu a jeho případnou heterogennost: BROKLOVÁ, Politický nebo etnický národ?, s. 

379-394 a KUČERA, Politický či přirozený národ?, s. 548–568. 

142 Historiografický výklad střetu dvou zcela odlišných koncepcí „velkých mužů“ meziválečného 

Československa představuje jednu jako vítěznou odkazem na postavení T. G. Masaryka coby prezidenta 

Československa a druhou K. Kramáře jako poraženou a odsunutou do nevýznamného postavení vzhledem 

k nevalné úspěšnosti národní demokracie v prvorepublikových volbách. Zánik meziválečného Československa 

v daném výkladu rozvíjí dobový motiv existence „moderní západní demokracie avšak bez demokratů“, zatímco 

zřízení druhé republiky navazuje na Kramářovu nacionální koncepci. RATAJ, Jan: Národní demokracie jako 

alternativa zakladatelské koncepce československé demokracie. In: Karel Kramář (1860-1937): život a dílo 

(edd. Jan Bílek – Luboš Velek). Praha, Historický ústav 2009, s. 509-518. 

Uchopení obou koncepcí v módu prolínání naopak otevírá nové perspektivy při promýšlení kontinuit a zlomů 

tradičních národních dějin. Otevírá pohled do dobových prostorů možností, v nichž se historičtí aktéři 

pohybovali, a tím pádem vytváří odlišný než lineární vývoj dějin, jenž nemá jednoznačný začátek a nespěje 

k teleologickému vyvrcholení. 
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II.3 Jednotné národní tělo a rudé nebezpečí 

„Provésti revoluční program československý mělo první, nevolené Národní shromáždění, 

představující revoluční většinu obyvatelstva, bydlící na území státu. Ukázalo se však jednak, že 

autoritu shromáždění nelze v demokracii udržovati na léta, jednak že revoluční dílo jest příliš 

složité, nežli aby mohlo býti splněno jednoroční parlamentní prací. Ukázalo se, že provésti 

revoluci znamená nejen vtěliti její obsah v zákony, nýbrž že jest to program pro víceletou práci 

správní.“ 

-eso: Naše vláda (1922) 

Na první pohled by se mohlo zdát, že poválečné období „revoluce“ v Československu záhy 

vystřídal „převrat“, který charakterizuje především konsolidace, nastolení nového řádu skrze 

moderní normy. Avšak těžko bychom hledali nějaký bod zlomu, který by obě období od sebe 

jasně oddělil. Zevrubnější ohlédnutí dobové ideologie na území nového Československa 

odhaluje „revoluci“ a „převrat“ spíše jako dva doplňující se principy přítomné již při 

událostech na konci roku 1918. Vedle Národního výboru totiž na podzim 1918 vznikl další 

orgán, který si nárokoval reprezentovat „československý lid“: Socialistická rada. Zatímco 

Národní výbor vyzýval „občany“ k udržování „klidu a pořádku“ skrze společnou přináležitost 

k národu a novému státu jako jeho výtvoru,143 Socialistická rada pracovala s identitou 

dělnickou, resp. třídní.144 Tato společná platforma socialistických, marxistických politických 

stran v Československu se však již v roce 1919 rozpadla. Na přelomu let 1918 a 1919 zvítězil 

národní reprezentant „revoluce“, tj. Národní výbor, kam se socialistické strany přesunuly a 

uvnitř něhož se podílely na sociálně reformním programu.145 „Revoluce“ se tím pádem stala 

činem jednotného kolektivního aktéra-suveréna, československého národa, do něhož nyní 

patřila i dělnická třída. Její socialistické požadavky se pak měly realizovat uvnitř národně-

liberálního projektu legislativní, reformní cestou. Činnost Národního výboru se prezentovala 

jak v podobě národní „revoluce“, tak i sociálně reformního „převratu“, přičemž oba momenty 

poskytovaly institucím nového státu potřebnou legitimitu. 

                                                 

143 Viz leták Národního výboru Československého z 28. října 1918. 

144 Viz leták Socialistické rady z 14. října 1918. 

145 Jediný významný čin Socialistické rady – generální stávka uskutečněná 14. října 1918 – někteří členové 

Národního výboru považovali za vzpouru, akt ohrožující úspěšné dokončení „převratu“. Již na počátku 

„revoluce“ se tak rýsoval motiv zrady zájmů malého národa a jeho nezbytné jednoty ze strany internacionálních 

socialistů. KÁRNÍK, Z.: Socialisté na rozcestí: Habsburk, Masaryk či Šmeral? Praha, Svoboda 1968, s. 276-

284. 
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II.3.1 Reformní zákonodárství a vytváření mocensko-politické struktury státu 

Reformní zákonodárství se netýkalo pouze požadavků na uznání socialistických veřejností 

nově inkorporovaných do státního projektu, ale rovněž finančního sektoru, resp. hospodářství 

obecně. Všechny tyto zákonné úpravy jsou rozsáhlým tématem tuzemské historiografie, a tak 

není potřeba jim věnovat přílišnou pozornost. Pozemková reforma, nostrifikační nařízení, 

měnová reforma, státní podpora v nezaměstnanosti, osmihodinová pracovní doba apod. 

všechna tato opatření vyjednávaná uvnitř ideologického pole principů „revoluce“ a „převratu“ 

a zároveň prolínáním humanistického a nacionalistického diskurzu se podílela na stabilizaci 

sociální i mocensko-politické struktury Československa jako národně-liberálního státu 

s parlamentně demokratickým uspořádáním. 

 Politický provoz meziválečného Československa sestával nejen z institucí právně 

ukotvených – na kombinaci národního a stavovského principu rozdělených politických stran, 

jejich odnoží a médií, systému voleb, dvoukomorovém sboru reprezentantů, rozdělení státní 

moci atd. –, jež proklamované parlamentní demokracii poskytovaly potřebnou infrastrukturu 

tehdejší parlamentní demokracie, ale též z neformálních orgánů, které se vymykaly 

jakémukoli oficiálnímu vymezení. Tzv. Pětka či později Sedmička anebo Hrad rovněž tvořily 

součást této struktury podobně jako finanční a hospodářská centra.146 

 Prosazované „sociálně-politické zákonodárství“147 souviselo se soudobým 

zastřešujícím pojmem „sociální péče“: 

„Sociální péče je organizovaná pomoc o osoby sociálně slabé, odkázané na veřejnou 

pomoc a zejména na finanční a mravní podporu. Sociální péče se vztahuje zejména na 

osoby chudé, přestárlé, invalidy, válečné poškozence, mládež, zejména úchylnou, učně, 

studentstvo, osoby tělesně i duševně vadné (osoby slepé, hluchoněmé, slabomyslné, 

epileptické, zmrzačené), válečné poškozence, sirotky, vdovy aj. Zprvu byla řešena 

                                                 

146 Strukturální prvky první republiky přehledně zachytil historik Peter Heumos: proporcionalizace politické 

moci a s ní spojený princip „dohadovaného zákonodárství“ (junktimování); snaha politických stran vytvořit 

z jimi ovládaných segmentů státního a společenského organismu co nejvíce uzavřená a nepropustná sociální 

prostředí („sekcionalismus“ jako forma politické integrace); vytváření paralelních neformálních mocenských 

struktur; vytlačování konfliktů z rozhodovacích center (tlumení konfliktů jejich rozptylováním); absence 

účinného způsobu vnášení problémů do rozhodujících politických arén. (HEUMOS, P: Strukturální prvky první 

československé republiky, s. 157-168.) Taková historiografické perspektiva, kterou výše označuji za „kritický“ 

narativ, však reprezentuje meziválečné Československo jako stát strukturálně, od počátku odsouzený k zániku. 

147 Heslo Sociálně-politické zákonodárství v Masarykově slovníku naučném. Praha, Československý kompas 

1925-1933. 
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lidumilstvím, dobročinností, v moderní době vedení a usměrňování sociální práce 

přebírají veřejnoprávní korporace, zejména obec a stát.“148 

Československo se vůči svému politickému obyvatelstvu, tj. lidu, legitimizovalo jako 

„moderní“ útvar pečující nejen o jeho občanská práva anebo soukromý majetek, ale vedle 

ekonomické prosperity i o ochranu sociálního postavení a slabé či nezdravé, neplnohodnotné 

členy společnosti. 

II.3.2 Péče o válkou zdecimovaná národní těla 

Uvnitř socialistických veřejností na počátku existence Československa docházelo k pnutí 

ohledně postoje ke státu – v rámci pole revoluce-reformismus – a významu socialismu vůbec. 

Integraci národních socialistů a československých sociálních demokratů do národně-

liberálního projektu přitom usnadnil právě příslib „moderní sociální péče“.149 Inkorporace 

socialistických veřejností do jednotného národního těla revolučního suveréna by zároveň 

nebyla možná bez sdíleného pojetí těla a tělesnosti. 

 Od konce 19. století začaly socialistické veřejnosti klást větší důraz na reformismus, 

postupnou – de facto evoluční – změnu kapitalismu, v jehož rámci si osvojovaly biologicko-

medicínské motivy degenerace lidstva. Ideální typy dělníka a dělnice coby objekty a subjekty 

socialistické emancipace již před Velkou válkou představovaly zdravá symetrická těla 

odpovídající dobovým normám mužnosti spojeným zejména s fyzickým výkonem, pohybem 

                                                 

148 Heslo Sociální péče v Masarykově slovníku naučném. Praha, Československý kompas 1925-1933. 

149 Uvnitř československé sociální demokracie přitom po celé meziválečné období probíhaly intenzivní debaty o 

roli této „sociální péče“ – dnešními slovy sociální politiky. Nejdůležitějším rysem zmíněné debaty byla její 

neuzavřenost, kdy žádný oficiální stranický dokument přesněji nedefinoval, zda politika „sociální péče“ 

znamená postupnou strukturální změnu, v rámci níž „zvýšení úrovně pracujících vrstev“ povede ke společnosti 

skládající se pouze ze středních vrstev, anebo spíše pragmaticky využitelný nástroj, který slouží pouze ke 

zvýšení odolnosti pracující třídy v kapitalistickém uspořádání, jinými slovy léčení kapitalistických problémů, 

nikoli jejich příčin. POLÁŠEK, Martin: Představy o roli sociální politiky v Československé sociálně 

demokratické straně dělnické mezi světovými válkami: Polemika mezi Evženem Šternem a Jiřím Pleskotem. In 

Střed/Centre, č. 2 (2012), s. 69-84, zde s. 75-81. 
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a prací.150 Společné motivy, biologicko-medicínské představy individuálních i kolektivních 

těl a tělesnosti, národně-liberálních i socialistických veřejností po Velké válce otevřely 

prostor pro formulaci společenského konsensu národně-liberálního státu s – „moderními“ – 

prvky „sociální péče“ o nezdravá, slabá a nemocná těla.151 

 Pole pro variabilní politické požadavky různých veřejností konstituovala společná 

zkušenost prožitku světového válečného konfliktu. Válka přitom pro evropské společnosti 

symbolizovala zkázu obyvatelstva na všech úrovních: armády bez mužů, hospodářství bez 

dělníků, rodiny bez otců, domácnosti s pracujícími ženami-manželkami apod.152 Živé 

připomínky destruktivních účinků války poskytovali v ulicích měst přítomní váleční veteráni 

a jejich ne-úplná, ne-zdravá těla.153 

 Artikulace katastrofických důsledků války v biologicko-medicínském jazyce vynášela 

do popředí hodnotu jednoty československého národa, zejména s ohledem na jeho 

budoucnost: 

„Mimoděk zatane otázka, kolik asi naše Pošumaví obětovalo svých synů molochu 

války, kolik krve vyžádala si léta válečná na našem pohorském kraji, který trpěl vždy 

typickou chorobou chudých krajin, anaemií země – odlivem obyvatelstva, 

vystěhovatelectvím. (…) Český národ ztratil statisíce dobrých, pracovitých lidí, což 

značí miliardové ztráty výrobní energie. Na těchto číslicích teprve uvědomujeme si 

hrůzu války. Ale též svoje úkoly, které nás čekají nyní po válce. Ochuzené, o 60.000 

pracovních jednotek zbavené Pošumaví musí nahraditi v brzku své ztráty tím, že 

zabrání vystěhovalectví, že připoutá svůj lid k sobě, k půdě a to se stane jenom tehdy, 
                                                 

150 Maskulinní hodnoty se tudíž na jednu stranu staly univerzálními, nemusely nyní přináležet výhradně mužům, 

nýbrž i ženám: „neurčovaly mužskou nadřazenost a zpochybnily tak tradiční, buržoazní patriarchální model – 

maskulinita jako souhrn představ o ctnostech člověka-socialisty zůstala ovšem nedotčena.“ Ovšem na stranu 

druhou si diskurz socialistických veřejností nedokázal poradit s uznáním jiných hodnot života a práce, než 

kapitalistických, buržoazních a maskulinních. MAREŠ, Jan – STROBACH, Vít: Třída dělníků i žen? Proměny 

chápání genderových vztahů v českém dělnickém hnutí (1870-1914). In: Střed/Centre, č. 2 (2010), s. 34-68, zde 

s. 66. 

151 K tématu viz STROBACH, V.: Třída, národ a degenerovaná rasa podle českých socialistů (1890-1914). In: 

Politologická revue, č. 2 (2012), s. 99-119. 

152 V dobových představách byla válka nejčastěji spojována s biologickými či evolučními principy výběru 

nejzdatnějších jedinců (individuálních anebo kolektivních) a boje o přežití. Viz heslo Válka v Masarykově 

naučném slovníku. Praha, Československý kompas 1925-1933. 

153 MAZOWER, Dark Continent, s. 78-88. 
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když bude provedena dokonalá kolonisace velkostatků v našem pohraničním kraji. 

Mrtvým zemi na hrob, živým zemi na chléb.“154 

Hodnota národní jednoty přitom nezískávala pouze národně konzervativních kontur jako 

v případě této nacionální veřejnosti (Národní jednoty pošumavské), ale měla také národně 

modernizační polohu u veřejností socialistických a uvnitř humanistického diskurzu.155 

Namísto potřeby socialistické revoluce, radikální změny společenského uspořádání, se 

socialistické veřejnosti po válce spolupodílely na „revoluci“, emancipaci československého 

národa: 

„Buržoazie naše se právem může pokládat příslušnicí národa, který je vítězem ve 

světové válce. Národ československý dobytím své samostatnosti po třech stoletích 

poroby dospěl v této válce za pevného souručenství proletariátu i buržoazie 

k největšímu triumfu ze všech národů světa (…) československému proletariátu není 

zřejmo, že by buržoazie česká (…) přímé spoluviny na světové válce měla.“156 

Socialistický diskurz kladl hodnotu národní jednoty do spojitosti s cestou moderní, reformní – 

evoluční – proměny společnosti v rámci nového československého státu. 

 Národní jednota československého národa ve všech jeho významových polohách 

upevněná jak „revolucí“, tak i „sociální péčí“ poskytovala dostatečně široké pole pro 

artikulaci požadavků národně-konzervativních, národně-liberálních, národně-socialistických i 

reformně-socialistických veřejností. Uvnitř tohoto pole probíhal střet mezi jednotlivými 

obrazy československého národa. Na jedné straně stála reprezentace národa, kolektivního těla, 

sjednoceného skrze vyprávění českých dějin, folklorní zvyky a „původní“ venkovské 

                                                 

154 Bašta: Pošumaví ve válce. In: Pošumaví. Menšinový čtrnáctideník. Věstník Národní jednoty pošumavské, č. 

12, 2. 10. 1919, s. 61-62. 

155 „Druhý veliký úkol specifický náš je, starat se (…) o fyzické i duševní zdraví národa (…). Válkou, nejen 

všeobecným zchuzením, nýbrž psychofyzickým vyčerpáním, živoucnost všeho obyvatelstva byla oslabena; a to 

nejen u nás, nýbrž všude. Avšak národ malý to oslabení musí cítit intenzivněji.“ MASARYK, Světová revoluce, 

s. 363. 

156 Text Práva lidu dne 14. 1. 1919. Citace podle STROBACH, Tělo, židovství, bolševismus a český 

nacionalismus, s. 34. 
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prostředí.157 A na straně druhé ležel československý národ jako politická jednotka nezbytná 

pro fungování moderního státu, jenž měl zajistit prosperitu středních vrstev či pouze ochránit 

proletariát od nejtvrdších dopadů kapitalismu. Podle liberální teorie šlo o demokratickýzápas 

o dominantní reprezentaci lidu, státního suveréna. Vzhledem k realitě vytváření všenárodních 

koalic obě vyhrocené reprezentace povětšinu existence státu koexistovaly jedna vedle druhé. 

II.3.3 Rudé nebezpečí? 

Jednota českého národa konstituovaná válečnou zkušeností se záhy začala drolit. Poté, co 

„revoluce“ či „převrat“ stanovily právně závazný rámec, v němž se jednotlivé politické 

veřejnosti mohly do budoucna pohybovat, národní jednota se hroutila s tím, jak se rozvíjel 

ideologický zápas o obsah pojmu československého národa a lidu. Zajišťování jednoty proto 

symbolicky přešlo na vládní koalice, z nichž byly záhy – při tvorbě rudozelené koalice – 

vyřazeny národně-liberální a národně-konzervativní veřejnosti. V jejím „revolučním“ či 

„převratovém“ smyslu coby jednotu československého, resp. českého, národa ji pak rozvíjely 

„obranné“ nacionální veřejnosti v pohraničí. 

 Hodnota národní jednoty závisela na vnímání různých nebezpečí či hrozeb pro „malý“ 

československý stát. V případě Němců v tomto smyslu fungoval nacionalistický diskurz boje 

národů, v jehož duchu se často odehrávaly „revoluce“ či „převraty“ na lokální úrovni: 

„Za obrovské účasti Sokolstva, obyvatelstva českého z okolí blízkého i vzdálených 

míst. Tisíce Sokolů v kroji, ženského dorostu, žactva v průvodu, ubíralo se ulicemi 

„německých“ měst, cvičení bylo přítomno tisíce obyvatelstva. Zdar mravní i hmotný 

byl potěšitelný. A svět se nezbořil … Němci při průvodech skryli se v bytech nebo si 

                                                 

157 „Lid jako lid venkovský považuje se za nositele a uchovatele nár.[odního] a místního svérázu a je proti 

předmětem studií folkloristických.“ a „V.[enkov] jest od těchto kult.[urních] center měst isolován a obývají v něm 

povětšině nižší vrstvy společnosti, rukodělní pracovníci, žijící roztříštěně. Proto nemůže vykonávati přílišný vliv 

na řízení osudů společnosti, jejíž základ tvoří a jsa prvkem spíše pasivním a ovládaným, přijímá kult.[urní] 

výtvory i polit.[ickou] vládu měst. Zeměp.[isná] odloučenost a nižší soc.[iální] postavení v-[enkov]ského 

ob.[yvatelstva] způsobuje, že tu zůstávají zachovány růz.[né] soc.[iální] jevy, které v městě vymizely (nár.[odní] 

svéráz), kdežto město je, zvl.[áště] v mod.[erní] době, mnohem internacionálnější, ježto se v něm mísí rasy i 

kultury a ob.[yvatelstvo] stále mění.“ Hesla Lid a Venkov v Masarykově slovníku naučném. Praha, 

Československý kompas 1925-1933. 
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uspořádali výlety, okna byla zastřená, ale přesto bylo dosti Němců přítomno 

cvičení.“158 

Nacionální veřejnosti – sokolové, školské matice, národní jednoty apod. – uchopovaly 

poválečnou situaci jako vítězství českého národa nad utlačovatelským národem německým. 

Nacionální projevy „revoluce“ či „převratu“ byly dodatečně legitimizovány nevůlí Němců 

akceptovat situaci. 

 Avšak zprvu nadšený diskurz českých nacionálních veřejností brzy přinášel nová 

zneuznání československého, resp. českého národa „německým živlem“ v pohraničí: 

„Ze Sušice. K okresní politické správě v Sušici dosazeni 2 praktikanti. Vzhledem 

k tomu, že Sušice je české město, čekal by každý, že tam přijdou Češi, nebo aspoň lidé 

česky mluvící, jak tomu bylo za dob Rakouska. My to u nás v republice umíme jinak. 

Dáme tam jednoho Čecha a jednoho Němce, který umí tak dobře česky, že jednotlivé 

výrazy musí teprve hledat ve slovníku. Snad tam přišel, aby se naučil česky. – A Němci 

se nám při tom smějí do očí, jak v tom umíme chodit.“159 

Vyloučení zástupců německých politických veřejností z podílu na centrálním rozhodování se 

v poválečném Československu stalo realitou a trvalo až do poloviny 20. let. 

 Jak již bylo uvedeno, „revoluce“ ve formě „převratu“ měla vyřadit možnost radikální 

změny společenského uspořádání. Apely Národního výboru na „klid“, „pořádek“, 

uposlechnutí „rozkazů“ a dbaní hodnoty soukromého vlastnictví z jednoty vylučovaly 

zástupce radikálních socialistů, kteří po rozkolu uvnitř československé sociální demokracie 

založili samostatnou Komunistickou stranu Československa. Namísto národní jednoty stavěli 

jednotný proletariát a třídní identitu revolučního subjektu odlišného od národa a jeho sociálně 

reformních, pečovatelských, snah. 

 Nacionalistický diskurz, pokračující vyprávění o boji národů, kmenů či ras, komunisty 

popisoval jako cizorodý prvek: 

                                                 

158 Citováno podle BUREŠOVÁ, Jana: Význam Sokola pro český národní život v pohraničí v letech první 

Československé republiky. In: České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky 

(ed. Olga Šrajerová). Olomouc, FF UP 2003, s. 245-256, zde s. 249-250. [zvýraznil P. B.] 

Podobné „revoluční“ či „převratové“ manifestace – „slavnosti svobody“ – se konaly prakticky po celém území 

Československa a zejména v tzv. pohraničí, „smíšených oblastech“. Slavilo se přitom poměrně rozmanitě: 

průvody, které většinou vedly z kasáren, tradičními kroji, proslovy, sázením symbolických národních stromků 

(„lípy svobody“), hudbou a večer i tancem. Například Pošumaví, č. 3, 15. 5. 1919, s. 14. 

159 Pošumaví, č. 7 a 8, 24. 7. 1919, s. 39. 
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„Němci aktivisté! Městskému zastupitelstvu v Českém Krumlově, kde žije na 40% 

rozených Čechů, podána byla žádost, aby nepojmenovaná dosud ulice, v níž bude se 

stavěti česká státní škola, byla nazvána Masarykovou. Ve schůzi dne 11. prosince 

1925 hlasovali pro tento návrh jedině čeští členové. – Komunisté – i čeští – hleděli 

návrh sesměšniti. Z Němců všech stran nehlasoval ani jediný! (…) Taková je dnes 

mentalita Němců, které usilovně zveme, aby nám šli vládnout, sedm let potom, kdy 

vláda věcí našich vrátila se v ruce naše!“160 

Komunisté získali nálepku „bolševiků“. Jejich odstranění z národního těla probíhalo 

propojováním socialismu s „němectvím“, kdy představovali odvěkého národního nepřítele 

jenom v novém převleku, anebo „židovstvím“.161 

 Argumenty pro zneuznání komunistů jako rovnocenné politické síly mající možnost 

podílet se na výkonné moci v národně-liberálním projektu současně přinášel i humanistický 

diskurz. I T. G. Masaryk odmítal komunismus odkazem na jeho „bolševickou“ realizaci 

v tehdejším Sovětském svazu. Ve Světové revoluci jej srovnává s demokracií, která mu 

připadá jako vhodnější odmítnutí monarchie.162 Masarykovo pojetí demokracie počítalo se 

„socialisací“,163 postupným – evolučním či reformním – vývojem založeným na vzdělávání 

„dělnictva a lidí řídících výrobu a výměnu“.164 Hlavní problém kapitalismu Masaryk 

                                                 

160 Pošumaví, č. 1, 16. 1. 1926, s. 5. 

161 STROBACH, Tělo, židovství, bolševismus a český nacionalismus, s. 35-36. 

Že takové rozumění komunistů nepatřilo pouze okrajovým politickým diskurzům, ukazuje studie zabývající se 

meziválečnými utopickými romány. Autor v analýze sémantických obsahů románů konstatuje, že nacionalistický 

diskurz ve svých pestrých paletách dobovým aktérům nabízel sdílený a srozumitelný kód, skrze nějž vnímali své 

ukotvení v čase a vysvětlovali dění kolem sebe. Přičemž hlavní motiv meziválečných česky psaných utopií 

spočíval v ohrožení jednoty malého českého národa. MACHEK, Jakub: Češi jako „předvoj lidstva“. Představy o 

českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české utopické beletrie. In: Forum Historiae, 

č. 2 (2012), s. 84-100. 

162 Srovnání demokracie s komunismem představuje jednu z mnoha binárních opozic, které Masaryk ve svém 

díle rozvíjel. ČINÁTL, Dějiny a vyprávění, s. 282. 

163 „Zdar s.[ocialisace] předpokládá vys.[okou] mravní a intelektuální úroveň pracujících a zejm.[éna] 

porozumění pro povinnosti, jež jím ukládá poslání zesocializovaného podniku, a vědomí, že pracují pro zájem 

celku.“ Heslo Socialisace v Masarykově slovníku naučném. Praha, Československý kompas 1925-1933. 

164 MASARYK, Světová revoluce, s. 362-363. 
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nerozpoznával ve výrobě, nýbrž v nedostatečné morálce jednotlivců, již se na ní podíleli. A 

s morálkou Masaryk spojoval i další hodnotu demokracie stojící proti komunismu: práci. 

„Demokracie je režimem života a pro život, žádá práci a je režimem práce, a práce je 

klidem a zpravidla prací drobnou. Práce překoná aristokratismus i revolučnost, práce 

hmotná i duševní. Již Marx a Engels opravovali svůj pojem revoluce, utvořený v roce 

1848, a viděli ve stroji, tedy koneckonců ve vynalézavosti, technice, vědě a práci, 

nejjistější a nejúčinnější sociální revoluci a rozhodli se pro parlamentarismus.“165 

Humanistický diskurz zdůrazňoval vlastní optimismus a „pozitivní“166 hodnoty: důvěru 

v reformní, evoluční změny uskutečňované skrze drobnou práci řízenou moderní vědou, 

technikou a především pevnou morálkou. 

II.3.4 … a potřeba definice výjimečného stavu 

Vytváření hrozeb vůči „křehké“ jednotě československého národa nakonec vedlo ke snaze o 

jejich vymezení, popsání, sledování a trestání pomocí bezpečnostního aparátu nového, 

„moderního“ československého státu. 

 Již Revoluční národní shromáždění odhlasovalo zákon o mimořádných opatřeních, 

jenž v případě specifického, ne-normálního stavu mohl výkonné moci poskytnout speciální 

pravomoci. Zákon tímto výjimečným stavem, situací, při níž dochází k smazávání rozdílů 

mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí,167 rozuměl válku nebo „události, ohrožující 

zvýšenou měrou celistvost státu, jeho republikánskou formu, ústavu nebo veřejný klid a 

pořádek“.168 Při jeho tvorbě zákonodárci využili čerstvé zkušenosti právníků z forem 

                                                 

165 Tamtéž, s. 383. 

166 Hodnoty humanistického diskurzu byly běžně kladeny do protikladu ke komunistickému „negativismu“, 

„nenávisti“, „neznalosti“ anebo „nevědomosti“, „lži“ či „falešnosti“ apod. ČAPEK, Karel: Proč nejsem 

komunistou? In: Proč nejsem komunistou. Praha, Lidové noviny 1990, s. 5-15. 

167 AGAMBEN, G.: State of Exception. The University of Chicago Press, Chicago-London 2005, s. 7. 

168 Zákon č. 300/1920 Sb. ze dne 14. dubna 1920, o mimořádných opatřeních, § 1. Viz GRÓNSKÝ, 

Komentované dokumenty, s. 164. 
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výjimečných stavů vyhlášených prakticky ve všech státech Evropy v průběhu Velké války.169 

Tento zákon legalizoval krajní možnost suspenze základní normy „moderního“ státu za 

účelem její ochrany. Příslušná právní norma byla v Revolučním národním shromáždění 

rovnou, bez diskuze, schválena, což pravděpodobně svědčí o míře shody napříč politickými 

veřejnostmi na nutnosti definice výjimečné situace a postupu státních institucí v případě jejího 

vyhlášení. 

 Mnohem známější a diskutovanější normou se stal zákon na ochranu republiky 

z března roku 1923. Tato norma neměla za úkol definovat výjimečný stav, nýbrž poskytnout 

výkonné moci „normálne zákonné prostriedky na ochranu mladého štátu (…), aby nakol´ko 

možno nedošlo k nutnosti siahať k výnimečným opatreniam, ktoré prirodzene nemôžu inak, 

jako rušiť normálny právny a spoločenský život v štáte“.170 Kromě skutečnosti, že se zákon 

projednával po atentátu na dosavadního ministra financí Aloise Rašína, ve výčtu aktuálních 

hrozeb, které zákonodárci uváděli, nechyběly německá „iredenta“, revoluční činnost 

komunistů anebo vzrůstající kritika Československa zástupci łudové strany.171 Tato 

nejvýznamnější trestně-právní norma meziválečného Československa měla výkonné moci 

poskytnout možnost trestat výjimečné trestné činy – ať již v rovině „úkladů“, jejich přípravě 

anebo „ohrožení bezpečnosti republiky“. K takovému účelu se mimo jiné zřizovala speciální 

soudní instituce: Státní soud. 

 Již na počátku 20. let dával „moderní“ stát najevo, že jednota československého 

národa jako suveréna „revoluce“ a jeho národně-liberální projekt potřebuje ochranu, včetně 

výjimečných norem.172 Taková tendence byla v tehdejších evropských společnostech poměrně 

rozšířená a odpovídala dobovému vnímání času, kdy prostor zkušeností vyplňovaly 

                                                 

169 Dvě v Československu nejhojněji recipované tradice právního myšlení stály na stanovisku, že výjimečný stav 

lze regulovat přímo ústavou anebo zákonem. Francouzská tradice přitom možnost suspenzi práva dávala do 

rukou moci zákonodárné, zatímco tradice německá hlavě státu, tj. prezidentovi. HOETZEL, Jiří: Meze 

nařizovací moci podle československé ústavní listiny. (Rozbor nálezu ústavního soudu.) Praha, Orbis 1923, s. 7 a 

AGAMBEN, State of Exception, s. 9-14. 

170 Řeč poslance Karola Medvedeckého v Národním shromáždění dne 6. března 1923 (194. schůze): 

http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/194schuz/s194001.htm 

171 Tamtéž. 

172 Prosazování zákona na ochranu republiky provázela argumentace o potřebě „moderních“ zákonů. Viz debata 

v Národním shromáždění: http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/194schuz/index.htm 
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odstrašující reprezentace války jako katastrofy a horizont očekávání formovala snaha o 

zajištění existence a klidné budoucnosti v podobě péče o zdraví národních těl. 
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III. OHROŽENÍ 

Existence samostatného československého státu po roce 1918 byla legitimizována zejména 

skrze moderní charakter nového státu. A tak cílem státních politik nebylo pouhé udržování 

stávajícího řádu, ale zejména sociální dynamika, resp. garance možností společenského 

vzestupu. Do pozornosti tohoto moderního národně-liberálního státu se stále více dostávaly 

oblasti vnímané v předválečné době jako součásti tzv. sociální otázky: veřejné zdraví, 

bydlení, pracovní postavení, volební právo apod. Moderní byl především závazek 

k postupnému, reformnímu či evolučnímu zajištění lepší budoucnosti obyvatel. V případě 

bezpečnosti se tak značný důraz začal klást nejen na udržování pořádku skrze pacifikaci a 

regulaci jednotlivých nebezpečí, nýbrž zejména na jejich prevenci. Prevence kriminality a 

zločinnosti bývala spojována s bojem proti nebezpečným společenským nemocím, chudobě, 

nežádoucímu, evidenci nepodléhajícímu pohybu obyvatel apod. 

 Ekonomické údaje z druhé poloviny 20. let vedou historiky k vnímání tohoto období 

jako stabilizace. V historiografii se běžně hovoří o „zlatých dvacátých letech“.173 Určitou 

konsolidaci je možné spatřovat i uvnitř výkonné moci; tehdejší vládní koalice, tzv. panská, 

sestávající ze středopravých – československých a německých agrárních i křesťanských – 

politických stran, trvala téměř tři roky. Na ustálení moderního národně-liberálního projektu se 

tak nepodílely socialistické veřejnosti, jež se o moderní péči nejvíce zasazovaly a také nejvíce 

hovořily o chudobě jako nebezpečí pro moderní stát. 

 I proto zřejmě doba stabilizace přinesla právní normu, jejímž úkolem bylo jasně 

vymezit ty, na něž se závazek modernosti sociální péče neměl vztahovat. Ty, kteří svou 

pouhou existencí, svým životem modernost popírali. Představování této „jiné“ skupiny 

obyvatel odhaluje mnohé z dobově přijatelných anebo nepřijatelných společenských norem 

jednání a morálky. Zároveň obnažuje tehdejší vnímání oné modernosti, k níž se nový stát 

zavázal. A to nejen na úrovni úzce vymezeného politického prostoru – politického stranictví, 

                                                 

173 LACINA, Vlastislav: Zlatá léta československého hospodářství 1918-1929. Praha, Historický ústav AV ČR 

2000. O narušení historiografického obrazu hospodářsky vyspělého meziválečného Československa viz např. 

RÁKOSNÍK, J.: Naše zlatá léta. In: Dějiny a současnost, č. 3 (2008), s. 14-16. 
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státních institucí apod. –, ale mnohem širší politické sféry,174 kam je nutno zařadit zejména 

vědu coby nejvýznamnější nástroj moderního státu. 

III.1 „Cikáni – metla venkova“ 

„Cikáni, (…) kočovný kmen. (…) Proč opustili svou pravlast, není známo. – Pův.[odně] typy 

dva: podlouhlý obličej, orlí nos – kulatý obličej, tupý nos. Jinak mají tělo štíhlé, temnou pleť, 

zdravé zuby, oči poněkud šikmé, lebku mírně podlouhlou. Jsou citově založeni, mají 

jednoduchou poesii. Povinnost, práce jsou pojmy jim cizí. Zevně mají víru svého kraje, věří i 

kouzlům, která též provozují. Jsou kováři, kotláři, zlatníky, uhlíři, kejklíři, hudebníky, 

medvědáři, obchodníky koňmi. Ženy jsou hadačky, tanečnice ap. (…) Tlupy mají svého 

náčelníka „raja“; jsou sdruženy v krajské svazy.“ 

heslo Cikáni v Masarykově slovníku naučném (1925-1933) 

V červenci 1927 poslanci Národního shromáždění schválili zákon č. 117/1927 Sb. o 

potulných cikánech a podobných tulácích. Tomuto kroku předcházela dlouhodobá snaha 

prakticky všech evropských států vymyslet „moderní“ právní normu, která by exekutivám 

poskytla dostatečně silné prostředky, aby mohly zefektivnit postih „potulných cikánů“, 

„kočovníků“, „tuláků“, „asociálních živlů“, „práce se štítících“ apod. Na přelomu 19. a 20. 

století probíhal uvnitř států konflikt mezi exekutivou snažící se všechny takové osoby 

postihovat existujícími nařízeními, a soudním systémem, jehož úkolem bylo dodržování 

principů právního státu – rovnosti občanů před zákonem.175 Rozšiřující se představivost 

národa pomocí vnějších biologických znaků jako jednotného fyzického těla-kolektivu 

posilovala tlak veřejností na postih nebezpečných „jiných“, „cikánů“. Nacionalizující se 

exekutivy176 vyslovovaly rozhořčení vůči soudcům, kteří z jejich pohledu „cikány“ chránili, 

                                                 

174 Politikou můžeme rozumět „sféru, kde se formulují a artikulují kolektivní identity a nároky jednotlivých 

společenských skupin, které se následně snaží prosazovat buď vůči státu, nebo vůči sobě navzájem (…)“. 

KUČERA, Rudolf.: Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918. 

Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2013, s. 11.  

175 ILLUZZI, Jennifer: Negotiating the „State of Exception“: Gypsies´Encounter with the Judiciary in Germany 

and Italy, 1860-1914. In: Social History, č. 4 (2010), s. 418-438, zde s. 420-421. 

176 Situace Rakouska-Uherska byla ovšem ještě komplikovanější, kdy nacionalizující se lokální orgány brzdila 

centrální správa, která moderní předpoklad homogenních národních společností odmítala. 
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místo aby je trestali, a soudci se nařčením bránili s tím, že musí dodržovat rovnost státních 

příslušníků garantovanou zásadou právního státu.177 

 V těchto podmínkách těsně před vypuknutím Velké války postupně krystalizovaly 

nápady na nová efektivnější nařízení. Státy se „cikány“ pokoušely postavit mimo občanský 

princip a tím pádem je úplně zbavit garance práv a svobod. Dobový prostor možností 

vytyčovaly dva póly. Na jedné straně bylo řešením poskytnout exekutivě volnou ruku na to, 

aby „cikány“ ponechala v prostoru mimo právo, a tak mimo dosah soudnictví, a uvnitř 

výjimečného stavu – tímto směrem se vydala především Itálie.178 Druhý pól souvisel 

s takovým právním myšlením, které se výjimečný stav snažilo podřídit právním normám. 

Jinými slovy řečeno, snažilo se prostor vně práva přivést dovnitř; poznat jej, zkoumat, 

popisovat a třídit pomocí moderního byrokratického aparátu. Hlavním reprezentantem tohoto 

proudu byla Francie, kde zákonodárci již v roce 1912 schválili zákon o kočovnících. Ten 

„nomády“ vyčlenil z běžného občanského postavení a pomocí antropologicko-

kriminalistických metod identifikace je umožnil vystavit neustálému dozoru policejních 

úřadů, čímž státní aparát usnadnil získávání důkazů pro soudní potrestání. V konečném 

důsledku se pak tento zákon snažil „nomády“ civilizovat, přizpůsobit společenským normám 

moderní společnosti.179 

 Československo v roce 1918 převzalo stávající rakousko-uherské právní normy a 

nařízení týkající se „cikánů“, které se pro jednotlivé oblasti tohoto státu odlišovaly. Snaha po 

jejich sjednocení stejně jako inspirace zahraničními předlohami byla patrná již na počátku 20. 

let. Přijetí zákona o potulných cikánech v roce 1927 ovšem ovlivnily i tehdy aktuální kauzy. 

Na počátku tohoto roku se v Moldavě nad Bodvou odehrával případ údajného „cikánského“ 

kanibalismu180 a na jaře se do novinové rubriky černých kronik dostalo řádění „cikánských 

                                                 

177 Artikulaci rozporu lze nalézt také v česky psaném tisku tehdejších českých zemí: Štěpán Zimerman: Cikáni – 

Metla venkova I. In: Národní listy, 2. 9. 1912, č. 252, s. 2. 

178 ILLUZZI, J.: Negotiating the „State of Exception“, s. 438. 

179 FILHOL, Emmanuel: France Against Its Gypsies, s. 2. 

http://www.booksandideas.net/IMG/pdf/20110314_Tsiganes_Filhol_EN.pdf [2. 8. 2014] 

180 DONERT, Celia: The „International Gypsy“ in Czechoslovakia 1918-1938. An Entangled History of Border 

Control. In: Grenzregionen: Ein europäischer Vergleich vom 18. bis 20. Jahrhundert (edd. Christophe 

Duhamelle – Andreas Kossert – Bernhard Struck). Frankfurt: Campus Verlag, 2007, s. 295-314. 
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tlup“ v jihozápadních Čechách.181 Tyto události spoluvytvářely tlak na československé 

zákonodárce a zároveň umožňovaly představovat celou situaci jako ohrožení pokojné 

československé, resp. častěji spíše české, vesnice „tlupami“ nebezpečných zaostalých 

„cikánů“. 

III.1.1 Rasa, národ, kmen anebo kočovnictví? 

Výsledný zákon poskytuje nesmírně vágní označení té skupiny obyvatel, kterých se měl 

dotknout. Důvodová zpráva a podobně hlavní parlamentní řečník vládní koalice se poměrně 

obratně pohybovali podél interpretační osy „cikánů“ v podobě specifické, biologicky 

vymezené skupiny lidí a zároveň „tuláků“, osob „práce se štítících“ a jinak dobově 

nepřijatelných jedinců jejich způsobem jednání.182 

 Důvodová zpráva začíná dějinným příběhem „kočovníků“ z Indie, kteří se v Evropě 

objevili v 15. století, formujíc tím představu „odlišného“ původu. Jejich dalším znakem je 

„primitivnost“, odmítání kultury a civilizace, jež zahrnuje jak pestrou škálu jednání z 

každodenního života – od stravy a oblečení, přes hygienu až k bydlení –, tak především 

zdůrazňovanou absenci právního vědomí spojenou s morálkou a výchovou. Toulavost, 

„potulka“ a zločinnost tak je „cikánům“ vlastní a lze jim čelit pouze jasnou obranou 

společnosti, nikoli „sentimentalitou“ anebo projevy „falešné humanity“: 

„Cikáni jsou ve svém potulném životě také mravní nákazou svého okolí, ale nejen to, 

jsou také nebezpečím i tělesné nákazy a přenosu nakažlivých nemocí. Zde tedy stojí boj 

dvou principů: civilisace a nezkrotné přírody. (…) Stát, národ, stojící na principu 

práce, mající svou civilisaci a svou morálku, nesnese trvale mezi sebou živel, který 

neguje práci, který neguje civilisaci a mravnost. Soužití je možno jen tehdy, jestliže 

také ony vrstvy cikánů, na které myslím, podrobí se těmto základním principům. Ne-li, 

pak musíme se také všemi prostředky brániti. Tu není na místě žádná sentimentalita, 

žádná falešná humanita, neboť není humanitou, kdybychom nechali hrstku lidí žíti svůj 

                                                 

181 Viz SOMMER, Karel: V bludném kruhu. (Realizace zákona o potulných cikánech v praxi.) In: Slezský 

sborník, č. 1 (1999), s. 21-37 a ŠÍPEK, Zdeněk: Cikánská otázka v prvním desetiletí ČSR. In: Český lid, č. 3 

(1990), s. 139-144. 

182 Rozbor důvodové zprávy a celé parlamentní debaty provedl Martin Fafejta. FAFEJTA, Martin: „Cikáni“ – 

rasa, nebo způsob života? In: Sociální studia, č. 4 (2007), s. 93-111. 
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potulný a ostatním vrstvám nebezpečný život, a to na cizí účet, a ohrožovali tím 

bezpečnost ostatního obyvatelstva. (Výborně!)“183 

Zastánci zákona zdůvodňovali své postoje nezbytností obrany společnosti před nebezpečími, 

přičemž slovo společnost ve svých projevech zaměňovali s „národem“ či „českým 

venkovem“. Představu nebezpečí zesilovaly biologicko-medicínské výrazové prostředky: 

„cikánský svízel“, „morální nákaza“ apod. 

 Ačkoli navrhovatelé zákona – členové vládní koalice – vůbec nepoužili slova „rasa“, 

opoziční poslanci zákon většinou odsoudili jako diskriminační, ba dokonce v rozporu 

s mezinárodním právem na ochranu menšin, které se ČSR zavázala dodržovat. Pojem „rasa“ 

v parlamentní debatě o tomto zákonu použili pouze opoziční poslanci, aby zdůraznili jeho 

proti-ústavního či proti-právní charakter.184 Tímto krokem ovšem zároveň dali najevo, že 

„cikány“ vnímají jako „rasu“, jež může být převychována a integrována do společnosti. 

 Dobový konflikt mezi vládní koalicí a některými opozičními stranami probíhající 

v Národním shromáždění o zákon o potulných cikánech proto lze vnímat i v rovině sporu 

mezi zcela různými pojetími „rasy“.185 Zatímco vládní koalice, a následně i dobová 

kriminalistika jako vědění přímo se podílející na aplikaci daného zákona,186 částečně – 

implicitně – využívala prvek ochrany jedné rasy před druhou (českého venkova před 

„cikány“), opozice se opírala o uvnitř česky hovořící vědecké komunity rozšířenější pojetí, 

v němž „cikáni“ představovali jednotnou, způsobem života „zaostalou“ rasu,187 jejíž vlastnosti 

mohly „rassově promíšené“ obyvatelstvo Československa – vždy zobrazované v podobě 

                                                 

183 Řeč zpravodaje ústavně-právního výboru Karla Viškovského: 

http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/101schuz/s101005.htm 

184 Např. řeč poslance Jaromíra Nečase z československé sociálně demokratické strany: „Je to výjimečný zákon, 

namířený proti určité rase, jak již sám titul zákona naznačuje, a je to zákon, který omezováním osobní svobody a 

práva pobytu nesrovnává se s naší ústavou. Je to s výjimkou reakčního Bavorska jedinečný zákon v Evropě.“ 

http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/101schuz/s101006.htm 

185 O významové různorodosti „rasy“ viz TURDA, M.: Modernism and Eugenics, s. 1-8. 

186 V Bezpečnostní službě (1931-1941) – časopisu určeného pro policejní sbor a kriminalisty – vycházely 

pravidelné články, ba dokonce článkové seriály s tematikou „cikánů“ coby specifické rasy. 

187 ŠTAMPACH, František: Cikáni v Československé republice. Praha, Česká akademie věd a umění 1929, s. 1. 
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českého venkova – obohatit v případě jejich usazení a následného „křížení“.188 V tomto 

ohledu kladli česky a slovensky hovořící antropologové hlavní důraz na hodnotu „míšení“ ras 

a krví jako pozitivního procesu formujícího československý národ a jeho kladné tělesné 

vlastnosti i do budoucna. 

 „Demokratický“ charakter česky a slovensky psané antropologické vědy tudíž 

spočíval v odmítnutí rasových teorií „německých“ vědců.189 Rámec, ve kterém odlišná pojetí 

„rasy“ cirkulovala uvnitř Výmarské republiky a Československa, ovšem byl velice 

podobný.190 Umožňoval zkoumat a promýšlet různá pojetí „rasy“, která však usilovala o 

stejné cíle: péči o fyzické zdraví obyvatelstva konkrétního národního státu s ohledem na 

zajištění jeho budoucí existence. Proměnné bylo nejen vnímání kladných a záporných hodnot 

zdraví („čistota“ x „míšení“), ale i konstrukce vlastního obyvatelstva („árijci“ x „český 

venkov“) a zejména vize budoucnosti jak ve své utopické, tak i dystopické podobě. 

 Obě tato zdánlivě protikladná pojetí se významně promítala do parlamentní diskuze 

týkající se schválení zákona o potulných cikánech. 

III.1.2 Výjimečná opatření a společenské normy 

Výsledný zákon č. 117/1927 Sb. o potulných cikánech byl vládní koalicí i opozicí shodně 

označován za „výjimečný“. 

 Jeho jedinečnost přitom překladatelé zdůvodňovali jednáním „cikánů“: 

„Zákon tento jest sice výjimečný, avšak též potulní cikáni a jim podobná individua 

staví se sami svým životem mimo ostatní občanstvo a nařízení státu; vynucují si tedy 

tímto pro sebe zákon singulární, který jest odůvodněn též proto, že zvyšují té doby 

                                                 

188 Viz práce Jindřicha Matiegky: MATIEGKA, J.: Plemeno a národ. Poměr mezi plemenem a národem zvláště s 

ohledem na československý stát. (Cyklus přednášek o národnosti. Pořádá Filosofická jednota.) Praha, B. Kočí 

1919, s. 6-7; TÝŽ: Tělesné vlastnosti českého lidu, s. 31-32; TÝŽ: Všeobecná nauka o plemenech. Praha, Bursík 

a Kohout 1929, s. 203-221. 

189 Nejznámější text představuje přednáška Emanuela Rádla vydaná později knižně. RÁDL, Emanuel: Rassové 

theorie a národ. Praha, B. Kočí 1918. Podobně ale i heslo Rasové teorie v Masarykově slovníku naučném. 

Praha, Československý kompas 1925-1933. Anebo například: Jaký je váš rasový typ? In: Bezpečnostní služba. 1. 

4. 1937, č. 4, s. 97-99. 

190 Rádlově eseji se náznakem v tomto ohledu věnoval britský literární vědec Robert Pynsent. PYNSENT, 

Robert B.: Rádl o rase a literatuře. In: Emanuel Rádl – vědec a filosof (edd. Tomáš Hermann – Anton Markoš). 

Praha, Oikoymenh 2004, s. 532-547. 
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nebezpečí pro život, zdraví a majetek jiných státních občanů svým zvláštním, 

nezřízeným způsobem života se sklonem k násilnostem.“191 

Cílem normy tím pádem bylo uchopit tuto výjimečnost a pečlivým popisem ji transformovat 

do podoby právní normy. Vůči „potulným cikánům a podobným tulákům“ tak 

Československo zavedlo výjimečný stav, kdy princip rovnosti občanů a garance osobních 

svobod byl pro danou – velice volně – definovanou skupinu obyvatel suspendován. Cílem 

zákona přitom bylo přivést „potulné cikány“ z prostoru mimo efektivní dosah výkonné moci 

do sféry jejího neustálého dohledu, evidence, regulace pohybu a rovněž trestání i nápravy. 

V předloze se počítalo s brzkým přijetím doplňující normy o zřízení nucených pracovních 

kolonií (nakonec zákon č. 102/1929 Sb.), která možnost převýchovy rozvíjela.192 

 Uplatňování zákona počítalo s pečlivou evidencí všech osob, které lokální 

bezpečnostní orgány za „potulné cikány“ budou považovat. Tím se pro četníky značně otevřel 

prostor pro uplatňování normy i vůči „usedlým cikánům“ a zákon tak provázely konflikty 

mezi centrální administrativou v Praze a lokálními úřady například na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi.193 

 Legitimita daného zákona spočívala v ochraně moderní společnosti před ohrožením 

jejího základního prvku: sociální mobility, resp. migrace. Snaha o regulaci pohybu „cikánů“ 

významně souvisela s rozvojem sociálního zákonodárství, kdy uznání existence 

nezaměstnanosti jako důsledku trhu práce a podpora nezaměstnaných s sebou zároveň 

přinesla snahu po stanovení zřetelné hranice mezi legitimním nezaměstnaným a společensky 

nepřijatelným tulákem či dokonce zločinným „cikánem“/„nomádem“.194 Ačkoli mnozí 

politici poukazovali na rozpornost zákona s mezinárodními závazky ochrany menšin, 

nepřinesl Československu takový zákon žádné mezinárodní problémy. 

 Právní norma o potulných cikánech představovala precedens, kdy zákonodárci 

poskytli výkonné moci velice široké pole pro použití represivních prostředků vůči volně 

definované skupině obyvatel. Definice této skupiny předpokládala existenci sdíleného obrazu 

                                                 

191 Důvodová zpráva k návrhu zákona http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/2vo/tisky/T0459_00.htm 

192 SOMMER, K.: V bludném kruhu, s. 21-37. 

193 Opírám se přitom o přednášku profesora Davida Z. Scheffela (Thompson Rivers University) s názvem 

Kolonizace slovenských Romů za první republiky, která proběhla 29. 5. 2014 v rámci cyklu Romistických utopií. 

194 WADAUER, Sigrid: Establishing Distinctions: Unemployment versus Vagrancy in Austria from the Late 

Nineteenth Century to 1938. In: International Review of Social History, č. 1 (2011), s. 31-70. 
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těchto „jiných“ ukotveného v představě o československém národě. Je zřejmé, že koaliční 

zástupci uvažovali v rámci nacionalistického diskurzu, kde „cikáni“ svým odlišným 

společenským chováním a tím pádem pouhou svou existencí ohrožovali český národ.195 A 

ostře se vymezovali vůči opozičním národně-humanistickým promluvám, jež na zákonu 

kritizovaly úplnou absenci principů „moderní sociální péče“,196 která by „cikány“ coby 

odlišnou rasu převychovala, napravila, a tudíž přivedla do národního těla. 

  

                                                 

195 Dobová antropologie vnímala způsob života jako biologický faktor a nikoli v protikladu k němu. 

ŠTAMPACH, F.: Cikáni v Československé republice, s. 2. Martin Fafejta klade „rasu“ coby biologický faktor do 

opozice ke kulturně podmíněnému způsobu života (FAFEJTA, M.: „Cikáni“ – rasa, nebo způsob života?, s. 97) 

a tím ahistoricky polarizuje obě vnímání biologie a kultury, přírodních a společenských věd. 

196 Řeč poslankyně Kirpalové z německé sociální demokracie 

http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/101schuz/s101007.htm 
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III.2 Když se výjimka stává pravidlem 

„Vše se chvěje, vše je v pohybu, protože člověk sám není dost pevný na svých základech. Už sto 

let se snaží úsilí bílé civilisace rozviklati ty nejstabilnější prvky: lidskou osobnost, instituce, 

doktríny, společenské útvary, hierarchie. Všechno touží po jakési zvláštní prchavosti: pohrdá 

se tím, co se nemění, kdežto obdivuje se to, co je v ustavičném pohybu, co prodělává neustálé 

změny. A tento pohyb, tuto nesoudržnost, tuto inkoherenci najdeme i u člověka: tím se dá 

vysvětlit vše. (…) V naší civilisaci, podobně jako v naší bytosti jsou prvky, jež jsou předurčeny 

k zahynutí. Tyto prvky nesmějí nás tedy vésti, nýbrž naopak ty, které zapírají smrt a slibují 

člověka. Nezmizela však dnes tato pravda a není právě velikou zradou naší doby, že jsme 

přestali považovati za nejdůležitější to, co není pomíjející a určené k zániku?“ 

prof. C. Haraoui: Evropská krise z filosofického hlediska (1931) 

Nebývalá pohroma – hospodářská krize popisovaná jako lidsky neovlivnitelná přírodní 

katastrofa – výrazným způsobem smazala hranice mezi výjimkou a pravidlem. Doboví aktéři 

hovořili o „mimořádné situaci“, která si vyžadovala mimořádná opatření. Všudypřítomná 

„krise“, výjimečný stav, měla být podrobena speciálním právním normám. Československo je 

přijalo v roce 1933, kdy byly projevy hospodářské krize nejhlubší. 

 Katastrofa – hospodářská krize – zásadním způsobem proměnila společenská 

očekávání. Příslib „sociální péče“ československého státu svým občanům poskytl na počátku 

30. let různým radikálně politickým projevům sílu, avšak množící se demonstrace a stávky 

hnutí nezaměstnaných a komunistů státní administrativa tvrdě potlačila. Aktivita hnutí 

nezaměstnaných, ani tak velké stávky jako tzv. mostecká anebo frývaldovská na severu Čech 

ovšem neměly na zavedení výjimečných opatření hlavní podíl. Policejní dohled a i zákazy 

některých komunistických organizací proběhly již v roce 1932.197 

III.2.1 Zákon č. 95/1933 Sb. o mimořádné moci nařizovací 

Ohrožení existence Československa v podobě hospodářské krize vnímali zákonodárci za 

natolik silné, že v červnu roku 1933 po dlouhé debatě odhlasovali zákon vyhlašující 

výjimečný stav. Právní norma č. 95/1933 o mimořádné moci nařizovací poskytovala výkonné 

moci rozhodující postavení: vláda mohla vydávat svá nařízení s účinností zákonů, které 

ovšem ihned nemusely projít hlasovací procedurou v Národním shromáždění ihned, nýbrž až 

                                                 

197 Viz DUBSKÝ, Vladimír – SUCHOPÁR, Vladimír: Přehled dějin dělnického hnutí (1917-1939). Praha, UK 

1982, s. 167. 
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dodatečně po 14 dnech.198 Zákonodárná role Národního shromáždění byla tímto krokem 

hlavně v hospodářské oblasti přesunuta na vládu. Původní účinnost takové zásadní normy 

byla stanovena na 5 měsíců, avšak byla neustále prodlužována až do června roku 1937. 

Dlouhodobá platnost původně krátkodobého a výjimečného zákona poukazuje na dobové 

rozostření hranice mezi výjimkou a pravidlem; vnímání současné situace jako všeobjímající 

krize ohrožující samotnou existenci společnosti. 

 Legitimita uvedeného zákonu spočívala v přesvědčení o nutnosti obrany demokracie, 

jejího řádu, bezpečnosti a pořádku. Řečník vládní koalice zdůrazňoval potřebu poskytnout 

státu veškeré možné prostředky k vypořádání se s krizí. Ovšem takové „rozřešení“ 

nepovažoval za možné pouze v tuzemském prostoru, nýbrž, kvůli světovému charakteru krize, 

pouze na „světovém kolbišti“. Přičemž považoval za nutné, aby „náš stát“ disponoval 

stejnými prostředky „jako státy druhé“. V tomto směru mluvil o „našem“ odhodlání „dáti 

demokracii všechny prostředky, kterých potřebuje, aby splnila úkoly, které na ni doba 

vkládá“. Nakonec tento poslanec za agrární stranu zakončil svůj projev apelem: 

„My stojíme, slavná sněmovno, ve velkém táboře světových demokracií. Věříme v 

demokracii, věrni své velké tradici dějinné nesmíme zklamati svoji vlastní tradici, a 

proto dáme demokracii vše, čeho ke svému velkému úkolu potřebuje.“199 

Současnost přitom vykreslil jako zápas mezi demokracií a diktaturou, přičemž se podle něj 

jednalo o to, „která z těchto forem dovede lépe rozřešit tyto těžké úkoly [světovou 

hospodářskou krizi]“. Rozdíl mezi diktaturou a demokracií charakterizoval pomocí 

protikladné dvojice „čin“/„skutek“ (aktivní) a „slova“ (pasivní): „Horovati pro demokracii 

slovy a nedati jí zavčas prostředky, znamená diktaturu.“200 Nezapomněl také zmínit, že 

„široká veřejnost, jsouc si vědoma vážnosti doby, čeká (…) na činy a očekává zejména od 

nynějšího rozhodnutí parlamentu energický obrat“. Odmítnutí zákona dále vykreslil nejen 

                                                 

198 KUCHAŘ, Jan: Odraz zhoršení mezinárodní i vnitřní situace v československém zákonodárství let 1933-

1936. Diplomová práce na Masarykově Univerzitě, Brno 2009, s. 53-56. 

199 Stenoprotokoly Národního shromáždění, 282. schůze (8. června 1933) 

http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/282schuz/s282001.htm 

200 Tamtéž. 
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jako akt zbabělosti – „útěk od odpovědnosti a nedostatek mužnosti a odvahy“ –,201 ale 

dokonce jej klad na rovinu zločinu, byť pouze morálního. 

 Referent ústavně-právního výboru viděl pouze jediný způsob, jak výjimečnou 

současnost – „velikou dobu“, „těžké poměry“ – překonat; zásadním krokem: „velkým činem“ 

či „energickým a okamžitým obratem“. Mimořádnost současné situace v řečníkově promluvě 

úplně rozmazala hranice mezi minulostí a budoucností. Z jeho perspektivy totiž tato hranice 

postrádala smysl. Starosti o minulost i současnost ve srovnání se současnými úkoly neměly 

význam. Při takovém důrazu kladeném na současnost překvapí, že poslanec zároveň nenabídl 

žádný konkrétní obsah onomu pojmu „rozřešení“. Nejenže jím rozuměl pouhé delegování 

zákonodárné moci na vládu, ale tento krok považoval za jediný možný čin, pokud měla být 

nadále zachována „demokracie“. 202 

III.2.2 Ochrana proti „infekci“ a „nákaze“! 

Rok 1933 v Československu přinesl ještě další důležité zákony, které byly prosazovány 

odkazem na nutnost a nezbytnost obrany demokracie. Při pohledu na tehdejší dominantní 

politické diskurzy je možné položit do počátku roku 1933 zlom v legitimizaci státních politik. 

Na dosavadní známá nebezpečí ohrožující hodnoty národní jednoty jako byli komunisté, tzv. 

iredentisté a další „potulní cikáni a podobní tuláci“, stačily volné formulace dílčích 

výjimečných norem, jež daná nebezpečí evidovala, popisovala, zkoumala, třídila a regulovala. 

 Mimořádnost světové hospodářské krize podtržená činností stávkového hnutí, protesty 

nezaměstnaných, vývojem v sousední Výmarské republice a i jinde v Evropě spolu 

                                                 

201 „Není to bankrot idee, je to ztroskotání osob, jimž svěřen tento prostředek vládnutí do rukou. Oni zklamali, 

oni se ukázali zbabělými, malými, nikoli však idea; ta zůstala velká a stejná,“ prohlásil mimo jiné o úbytku 

demokracií v Evropě. Přídavná jména „malý“ a „velký“ kladená rovněž proti sobě tak rozvíjela dvojici „slova“ a 

„činy“. Tamtéž. 

202 Tamtéž. 
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s nevydařeným pokusem českých fašistů o puč203 nakonec zásadně pozměnily nejen vnímání 

přítomnosti coby všeobjímající krize204, katastrofy přírodních rozměrů, ale hlavně 

představivost jejího „rozřešení“, kterou plně ovládl motiv obrany. Základní úlohu v této 

transformaci politiky v jediné přijatelné východisko, vyhlášení výjimečného stavu – zatím – 

v hospodářské sféře, „ochrany demokratické základny státu“205 anebo „likvidace fašistické 

infekce“206 hrál dějinný příběh českého národa. Nevyhnutelnost a nezbytnost obrany tkvěla v 

„přirozenosti“ propojení hodnoty demokracie s odvěkým bojem českého/československého 

národa o samostatnost. „Demokratická tradice“ Československa spojená s „národní revolucí“ 

musela nutně v situaci představované jako zápas demokracie o její existenci s diktaturou vést 

k jednoznačné podpoře její obrany v nastalé „těžké době“, ba přímo „mimořádných 

poměrech“.207 

 Nejpozději od roku 1933 tak zásadní roli v téměř všech politických diskurzech hrála 

válka v podobě potenciálního očekávatelného nebezpečí, na něž je tudíž potřeba se pečlivě 

připravovat – ať již upevňováním pořádku před vnitřními cizorodými nepřáteli anebo vnějším 

ohrožením. Vnitřní političtí nepřátelé – komunisté nebo čeští fašisté – přitom byli vnímáni 

jako neschopní využít potenciálu, jež ve společnosti dřímal. Z hlediska bezpečnosti 

představovali riziko pouze ve smyslu zviditelňování tohoto potenciálu ohrožení uspořádání 

                                                 

203 PEJČOCH, Ivo: Židenický puč. In: Historie a vojenství, č. 4 (2006), s. 20-36. Jakkoli se jednalo o téměř 

fraškovitý pokus, bezpečnostní orgány státu, ba i doboví aktéři (např. T. G. Masaryk) přikládali události 

poměrně zásadní význam ve smyslu potenciálního nebezpečí: co by se stalo, kdyby puč uskutečnila dobře 

organizovaná skupina jedinců (Viz Moderní stát, ročník VI, 1933, s. 20). V tomto směru Židenický puč 

odstartoval celostátní vyšetřování představitelů „státu nepřátelských“ politických stran a zásadní podíl na 

následných zákonných opatřeních přijatých za účelem obrany demokracie před jejími nepřáteli (BALOUN, 

Pavel: Vyšetřování členů Národní obce fašistické v únoru 1933. In: Paginae historiae, č. 18 (2010), s. 133-145). 

Tato zdánlivě bezvýznamná a tuzemskou historiografií často zesměšňovaná událost (Např. PEJČOCH, I.: 

Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922-

1945. Praha, Academia 2011) přispěla ke snadnější legitimizaci diskurzu války ve společnosti. 

204 Krizí zde myslím onu „patologii procesu temporalizace dějin“ spočívající v „dysfunkci normálního vztahu 

mezi horizontem očekávání a prostorem zkušeností.“ RICOEUR, P.: Je krize jevem specificky moderním?, s. 42. 

205 Moderní stát, ročník VI, 1933, s. 330. 

206 Moderní stát, ročník VI, 1933, s. 20. 

207 Stenoprotokoly Národního shromáždění, 282. schůze (8. června 1933) 

http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/282schuz/s282001.htm 
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společnosti.208 Takový potenciál i vzhledem k proměňující se mezinárodní situaci mohl 

v představách dobových aktérů přerůst ke skutečné válce. Se vzrůstající pozorností 

věnovanou aktuálním nebezpečím se stále více objevovaly obrazy možného válečného 

konfliktu a vůbec války jako potenciální možnosti. 

 A bylo to především dějinné vyprávění o českém národě, jež obsahovalo nejrůznější 

varianty obrazů války chápané zejména coby nutný obranný prvek před vnějšími i vnitřními 

cizorodými nebezpečími. Proto ve 30. letech poskytovalo základní výrazové prostředky a 

výkladový rámec pro překlenutí situace krize, ať se jednalo o bojovné motivy husitů, 

národního velikána Palackého odmítajícího germanizaci anebo pacifismus Petra Chelčického. 

Dějinné obrazy sehrály v nastalém výjimečném uchopování přítomné politické situace 

krajního ohrožení potenciálním válečným konfliktem významnou mocenskou roli. A nabídly 

přitom prostor pro, přinejmenším symbolické, uznání požadavků některých nacionalistických 

veřejností, jako byly výše zmiňované národní jednoty. 

  

                                                 

208 V tomto závěru vycházím z dílčí  analýzy rubriky Vnitřní politika v odborném společensko-vědním časopise 

Moderní revue mezi léty 1931 a 1934. 
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IV. OBRANA 

Zákon o mimořádné moci nařizovací z června 1933 nebyl zdaleka jediným právním 

opatřením, které poslanci a senátoři Národního shromáždění schválili s ohledem na nutnost 

obrany Československa a jeho státní formy. Mezi léty 1933 až 1938 prošla parlamentem 

pestrá paleta zákonů týkajících se zákazu politických stran, zastavování časopisů a ostatního 

tisku (tzv. malý tiskový zákon), ochrany fyzických osob i celých institucí před 

nactiutrhačstvím (zákon o ochraně cti), dále se jednalo o novely zákona na ochranu republiky 

a dokonce právní normy týkající se možnosti vypuknutí války.209 

 Obrana demokracie či existence Československa tak vnesla dovnitř právního řádu 

potřebu nově regulovat válku jako potenciální ohrožení státu. Přitom válka coby sdílený 

rámec sloužící k porozumění společnosti hrála již od konce 19. století významnou úlohu 

v politických diskurzech. Jedny z nejvýznamnějších politických veřejností, které válku jako 

mřížku pro popis společností používaly, byly tzv. národní jednoty.210 

IV.1 Nacionalistický diskurz a figura „spolehlivosti“ 

„A nyní, když máme stát svůj, když nedáváme Němcům v plen tisíce českých dětí, když naše 

krev, naši trpitelé za dob rakouské vlády mají možnost se rozvíjeti jak kulturně tak hospodářsky 

v území kdysi uzavřeném, nechtějí Němci tomu rozuměti, že je to možno, že my Čechové 

bychom rozhodovati mohli o věcech nám nejsvětějších. 

Jsou naši pohraniční Němci sice formálně přičlenění k naší republice, avšak iredenta u nich 

živena jest neustále a bude velmi dlouho trvati, nežli zvyknou tomu stavu, do kterého je 

připravila jejich nadutost, pýcha, krvelačnost a pánovitost. (…) 

V místech pohraničních obsazených vojskem a vojenskou policií chovají se dosud pasivně, 

ačkoliv čas od času zkouší vystrčiti růžky, zdali snad již by byl čas rozběhnouti se 

k nepříjemnému trknutí. Za to však v místech bez posádky a čs. vojenských orgánů chovají se 

tak, jak jejich pánovitá povaha sama sebou přináší. (…) 

Ústřední úřady republiky chovají se k německým úředníkům v místech těch se vší možnou 

blahovůlí, což bychom my v opačném případě nikdy čekati nemohli. Mělo by se ale přihlížeti 

k tomu, zdali jsou lidé spolehliví. Mnozí z těchto odpírali republice dlouho po převratu složení 

                                                 

209 K tématu např. CAPOCCIA, Giovanni: Legislative Responses against Extremism. The „Protection of 

Democracy“ in the First Czechoslovak Republic (1920-1938). In: East European Politics and Societies, č. 3 

(2002), s. 691-738 a KUCHAŘ, J.: Odraz zhoršení mezinárodní i vnitřní situace v československém 

zákonodárství let 1933-1936. 

210 Viz BALOUN, P.: Časopis Česká stráž (1890-1901). 
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slibu naší republice a dnes za to sedí pohodlně na starých místech, aby tajně sice, ale za to tím 

nebezpečněji pracovali k vytčenému cíli. 

V již.[ních] Čechách v N.[ových] Hradech jest berní úřad, kde přednostou jest vrchní správec, 

který nezná slova českého; to samé jest u okresního soudu. Pošta jest obsazena u přepážky 

samými Němci až na jednu výpomocnou sílu, kterou ale ředitelství mínilo přeložiti jinam, neboť 

vydalo dekret německé síle ženské na toto místo, takže u přepážky Čechové by se s úředníky 

vůbec nedomluvili přes to, že česká menšina v místě a okolí jest dosti značná. 

Zde třeba upozorniti úřady na nebezpečnost tohoto postupu a poraditi, by hleděly rozhodující 

orgány tyto nespolehlivé síly přeložiti do vnitrozemí na místa neexponovaná a na hraniční 

úřady dosaditi české spolehlivé síly úřednické, které beztak ovládají oba zemské jazyky již 

z doby France Josefa. Náš poměr k Němcům tedy není tak sousedský, jak jsme si ho 

představovali. My nechceme nikterak opláceti jim staré křivdy, po léta jimi na nás páchané, ale 

chceme, a na tom trváme, míti stejná práva v místech národnostně smíšených, chceme cítiti se 

ve své vlasti doma a ne co cizinci ve svobodné vlasti vykoupené drahocennou krví našich 

nesmrtelných legionářů. 

Neupíráme Němcům právo na život. (…) Hospodářsky mohou se plně rozvíjeti dle svých 

schopností, ale musí si pamatovati, že my jsme tu krvavou lázeň přežili vítězně (…).“ 

Pošumaví. Menšinový čtrnáctideník. Věstník Národní jednoty Pošumavské. (1919) 

Národní jednoty a dále například matice byly organizace vzniklé ve druhé polovině 19. století 

zaměřené na prosazování „českých národních zájmů“. Členové těchto organizací se běžně 

označovali za „hraničáře“, strážce hranic českého národa. V době habsburské monarchie šlo 

především o národnostní hranice určované jazykem, 211 a tak nejvýraznější aktivity směřovaly 

k podpoře budování českých škol, pro české děti a s českými vyučujícími, kteří měli dětem 

poskytnout vzdělání v českém jazyce.212 Další činnost sestávala z pečlivého sledování 

habsburského provádění všeobecného sčítání lidu, kdy „hraničáři“ – jako jednotná česká 

veřejnost – tlačili na státní orgány, které podle nich byly nástrojem „germanizačního útlaku“ a 

nikoli pouhými neutrálními nástroji administrativy monarchie.213 Politický význam národních 

jednot spočíval ve faktu, že se na jejich fungování podíleli příslušníci všech politických 

veřejností, které své požadavky formulovaly pomocí vyprávění o dějinách českého národa. 

                                                 

211 JUDSON, Pieter: Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of imperial Austria. 

Cambridge, Harvard University Press 2006, s. 219-257. 

212 ZAHRA, T.: Kidnapped Souls, s. 13-48. 

213 BALOUN, P.: Časopis Česká stráž (1890-1901), s. 48-58. 
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Mimo národní jednoty v době habsburské monarchie zůstaly jenom radikálně socialistické 

veřejnosti. 

 Situace po Velké válce vynesla národní jednoty nejprve do centra „národní revoluce“. 

Národní jednoty se v této krátké době staly exkluzivními nositelkami hodnot jednoty českého 

národa, když se do jejich organizační struktury zapojila i část – tzv. státotvorná – 

předválečných socialistických veřejností. Avšak záhy v průběhu 20. let se národní jednoty 

ocitly v pozici, kdy vůči vládám a jednotlivým orgánům československého státu vznášely 

požadavky na tvrdší uplatňování stávajících jazykových a bezpečnostních právních norem, ba 

volaly po zavedení vlády „pevné ruky“ v pohraničních regionech.214 Artikulace zneuznání 

národních jednot se v průběhu 20. let dále množily. Zavádění výjimečného stavu a stále 

zřetelnější přítomnost hrozby války v první polovině 30. let však národním jednotám znovu 

poskytly přinejmenším symbolické uznání. 

IV.1.1 „Obojživelnictví“ v národně-liberálním státě 

V důsledku vzniku Československa se kromě jiného proměnil také nacionalistický diskurz 

odvěkého dějinného zápasu Čechů s Němci. Jak jsem naznačil v předchozích kapitolách, od 

počátku 20. století došlo uvnitř něho k významnému posunu národního boje z vnějších, 

jazykových, hranic dovnitř. Jinými slovy, vedle zápasu s „druhými“ (Němci) na vnějších 

hranicích se takřka stejná míra pozornosti začala věnovat zápasu s „cizorodými“ prvky uvnitř 

českého národa.215 

 Tento posun nacionalistického diskurzu získal po roce 1918 nové podoby. 

V předválečném období umožňovalo pojetí souboje národů/kmenů českým nacionalistickým 

veřejnostem artikulovat rozpory mezi po formální, právní stránce, liberální mnohonárodnostní 

administrativou monarchie a údajným, praktickým germanizačním útlakem ze strany této 

administrativy. Vznik národně-liberálního Československa vytvořil prostor pro artikulaci 

odlišného zneuznání. V nových podmínkách odhalovaly české nacionalistické veřejnosti 

rozpory mezi formálním, právně garantovaným dominantním postavením československého, 

resp. českého, národa v novém státě a údajně odlišnou praxí vůči různým národnostem. 

„Hraničáři“, ale i další politické veřejnosti – například národní demokraté anebo národní 

socialisté, případně čeští fašisté –, po novém státu požadovali důsledné dodržování 

existujících zákonů pro všechny národnosti uvnitř Československa. Argumentace těchto 

                                                 

214 Např. „A pak prý má vláda pevnou ruku.“ In: Pošumaví, č. 5 a 6, 26. 6. 1919, s. 29. 

215 STROBACH, V.: Mrtvé tělo Anežky Hrůzové. 
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veřejností stála za prvé na předpokladu nacionalistického diskurzu, že souboj národů nikdy 

neskončí. A tak jejich požadavky směřovaly k zajištění pouhé existence a také bezpečnosti 

československého, resp. českého, národa uvnitř Československa. Stát vnímaly jako nástroj, 

který měl tyto požadavky naplňovat. Plně se tím pádem opíraly o princip národního státu, tzn. 

takového státního uspořádání, v němž si československý, resp. český, národ po odvěkém 

dějinném boji definitivně zajistí své postavení před Němci a jejich germanizací. 

 Nacionalistický diskurz vůči „našim“ Němcům kladl speciální požadavek loajality: 

uznání „národní revoluce“, tzn. ideologické hegemonie vyprávění o vítězném boji a dějinném 

útlaku českého národa. Významnou část aktivit „hraničářů“ tvořilo sledování dodržování 

tohoto závazku loajality v symbolické rovině. Za porušení tohoto závazku vůči novému státu 

se ze strany Němců považovala poměrně pestrá škála jednání. Mohlo jít o pouhé strhnutí 

tabulky s českým nápisem, nebo používání německých názvů měst a ulic, neznalost českého 

jazyka apod.216 Upozorňování na ne-loajalitu „našich“ Němců v těchto projevech mělo 

odhalovat skutečnou podstatu německého národa – touhu po panování a uznávání pouze 

principu síly. Významnou část těchto rubrik nacionalistických tiskovin již od počátku 

Československa tvořily stížnosti na nedostatečně loajální státní zaměstnance. Pro jejich 

loajalitu, „složení slibu naší republice“,217 se uvnitř nacionalistického diskurzu postupně 

ustálila hodnota spolehlivosti. A to jak v této pozitivní, tak i negativní formě, kdy se konkrétní 

úředník anebo jeho jednání označilo za „nespolehlivé“.218 Spolehlivost se v jednotlivých 

promluvách nejběžněji vyskytovala ihned vedle určení národní identity, kdy v případě 

„německých úředníků“ bylo potřeba pečlivě zkoumat jejich „spolehlivost“, aby je mohly 

nahradit „české spolehlivé síly úřednické“.219 

 Na počátku 20. let 20. století nebyla ovšem kategorie „nespolehlivých“ významově 

nijak jednoznačně uchycena ani v nacionalistickém diskurzu. A proto se „státně 

nespolehlivými“ mohla jevit i natolik odlišná rasa jako byli v očích státní administrativy 

Československa „cikáni“.220 Mezi „nespolehlivé“ patřili i příslušníci „třetí národnosti“: 

                                                 

216 Viz Pošumaví, č. 18, 30. 12. 1919, s. 91-92; Pošumaví, č. 13, 16. 10. 1919, s. 65-66. 

217 Pošumaví, č. 18, 30. 12. 1919, s. 91. 

218 Tamtéž, s. 92. 

219 Tamtéž. 

220 SMOLINSKÝ, Marian: Vztah četnictva k potulným cikánům (historický exkurs). In: Časopis pro právní vědu 

a praxi, č. 2 (1995), s. 169-202. 
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„Za každým rohem se tu [„v chodbách a předsíních ministerstev“] setkáte se 

semitským profilem příslušníka třetí národnosti, jenž přichází antišambrovat 

[pochlebovat se], cviče se cestou do hradčanského kopce dobře vyslovovati 

zpropadené „ř“ a „ž“ té nynější samospasitelné.“221 

„Spolehlivost“ tudíž byla formou loajality související s národní příslušností, resp. 

s postavením příslušného národa ve válečném stavu. Umožňovala podobně jako figura 

„obojživelníků“ či „odrodilců“ popisovat válečný souboj nejen na vnějších hranicích (s 

Němci), ale i v těch vnitřních. Ať se jednalo o „rasově“ odlišné „cikány“ nebo „cizorodé 

židy“, jejichž formální loajalita spočívající v používání češtiny byla pouhou maskou, ba 

dokonce o komunisty, kteří namísto národní identity staví třídní příslušnost a internacionalitu. 

IV.1.2 „Spolehlivost“ a práce uvnitř nacionalistického diskurzu národních jednot 

Primární rámec nacionalistického diskurzu, válka, vytvářela ale také určité napětí. Na jednu 

stranu umožňovala vnímat střet Čechů s Němci jako nekonečný prvek poskytující dějinám 

dynamiku, ale zároveň nabízela možnost chopit se v situaci po Velké válce – skutečném střetu 

národních charakterů, tj. německé monarchie a české demokracie – příležitosti a v institucích 

nového státu prosadit český národ do role trvalého vítěze onoho dějinného zápasu. Přestože 

představa válečného souboje znemožňovala, aby vztah mezi Čechy a Němci mohl nabýt 

podoby mírového soužití, protože mírem by se válka popřela, umožňoval tento rámec 

zabezpečení vítězství českého národa po formální stránce.222 „Hraničáři“ v prvních letech 

Československa předpokládaly, že se v právním řádu československému, resp. českému, 

národu přiřkne dominantní postavení vítěze ve všech sférách společnosti, zejména 

v hospodářství. 

 Avšak válka národů o zaměstnání v očích „hraničářů“ pokračovala i v novém 

Československu. Upozorňování na „nespolehlivost“ se významněji rozšířilo až na počátku 30. 

let 20. století s velkou hospodářskou krizí.223 V této době se značná pozornost 

                                                 

221 Pošumaví, č. 9-10, 21. 8. 1919, s. 49. 

222 Jednou z navrhovaných státních politik mající směřovat k upevnění vítězného postavení československého 

národa byly z pohledu „hraničářů“ eugenika. Slibovali si od ní vyřešení tzv. populační otázky. Eugenika měla 

přispět ke zvýšení natality českého národa a umocnit tím existující úbytek německého obyvatelstva v 

Československu. Pošumaví, č. 7-8, 30. 3. 1935, s. 57. 

223 RÁKOSNÍK, J.: Námezdní práce za velké hospodářské krize – ohnisko nacionálních konfrontací. In: 

Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích 1859-

1945 (edd. Drahomír Jančík – Eduard Kubů). Praha, Dokořán 2011, s. 459-480. 
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nacionalistických veřejností zaměřovala na statistiky nezaměstnanosti z hlediska národnostní 

příslušnosti. Následné stížnosti na zaměstnávání „cizozemských sil“ – běžné i před první 

světovou válkou – ovšem nově vycházely z následujícího pohledu224: 

„Každý stát, i onen „nejpokrokovější“, hájí si zásadu politické personality: každý, 

tudíž i příslušník cizího státu, jest nucen, jakmile se stane spolutvůrcem hospodářských 

hodnot v určitém státě, cítiti se politickým údem tohoto státu, jemuž on dává 

dobrovolně svou pracovní kapacitu, kterou mu tento cizí stát svými statky zaplatí. A 

nemá míti náš stát tytéž ohledy k své mezinárodně uznané suverenitě, které všichni, 

kdož na půdu tohoto státu vstoupí, podléhají? Nemá míti náš stát zájem na tom, aby 

v továrnách pro tento stát pracujících byli zaměstnáni jen lidé s tímto státem cítící a 

s láskou pro něj pracující? Nemá náš stát právo tázati se, proč v určitých odvětvích 

průmyslové výroby jsou zaměstnáváni říšskoněmečtí příslušníci, kdežto, kvalifikovaní 

Čechoslováci v tom oboru nenacházejí zaměstnání?“225 

Státem již nebyla germanizaci prosazující administrativa, která měla být z hlediska národního 

boje neutrální vzhledem k bojujícím táborům.226 Československý stát v představách 

nacionalistických veřejností musel vyžadovat specifickou loajalitu nejen od svých občanů, ale 

i od všech cizinců pracujících na jeho území. Loajalita spočívala ve splynutí do jednotného 

hospodářského těla národního státu. „Nespolehlivost“ v takovém uspořádání nacionalistického 

diskurzu kódovala porušení této loajality. Porušení se mohlo odehrávat jak v podobě 

konkrétního jednání, tak i v rovině potenciální možnosti. Jinak řečeno, „nespolehlivými“ 

mohli být na jedné straně ti, kdo předpokládanou loajalitu porušili svým konkrétním jednáním 

– kupříkladu „vyzvědačstvím“227 –, ale rovněž ti, kteří v odvěkém střetu národů nepatřili k 

                                                 

224 Jakub Rákosník svůj příspěvek začíná tezí o „nové dynamice národnostních sporů“ ve 30. letech 20. století, 

avšak dále v textu poukazuje pouze na utilitární charakter argumentace různých nacionalistických veřejností. 

Kategorii „spolehlivosti“ se nijak nevěnuje. Důvodem zřejmě je pouze malý prostor určený analýze tématu 

státních zaměstnanců. Hlavní pozornost Jakub Rákosník směřuje na otázku nezaměstnanosti, kdy proti sobě staví 

objektivní čísla a argumentaci různých veřejností. Nacionalistické ideologie klade do opozice k sociální realitě 

za účelem odhalení objektivního stavu. Nešťastně přitom ovšem přebírá slovník pramenů, když konstatuje: „Po 

vzniku ČSR byli s ohledem na dosavadní silnou maďarizaci vyšší železniční správy (obdobně jako v případě 

veřejné správy) na Slovensko vysílání spolehliví Češi.“ [zvýraznil P. B.] Tamtéž, s. 459 a 464. 

225 Pošumaví, č. 18, 11. 9. 1926, s. 113-114. 

226 BALOUN, Časopis Česká stráž (1890-1901), s. 48-58. 

227 Pošumaví, č. 18-19, 7. 10. 1933, s. 177-178. 
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„naší“ straně. Proto „hraničáři“ za „nespolehlivé“ mohli označovat jednak Druhé-nepřátele, 

tj. Němce („říšské“, emigranty228 i „naše“), „třetí národnost“/„židy“ a dokonce „cikány“. 

 „Nespolehlivost“ se tedy uvnitř nacionalistického diskurzu vázala na národní 

hospodářství. Starší heslo „Svůj k svému!“,229 vyjadřující vztah mezi prodávajícím a 

kupujícím, nyní „hraničáři“ promítli do oblasti zaměstnání. Tvrdili, že primárním zájmem 

kupujícího nemá být pravidlo liberální ekonomie v podobě levnější ceny, nýbrž národní 

příslušnost.230 Stát byl v jejich myšlení kolektivem,231 tj. jednotným národním tělem 

spojeným společným úsilím, prací. 

 Pojem „spolehlivosti“ na počátku 30. let „hraničáři“ nejčastěji používali, když 

upozorňovali na podle nich neloajální chování státních zaměstnanců. Nejprve se pojem 

objevoval v provoláních nejnižších organizačních jednotek: 

„Žádáme úpravu podpor v nezaměstnanosti, hlavně opatření práce pro dělnictvo 

v našem pohraničí. Jako strážci hranic prosíme, aby byli urychleně dosazeni na 

vedoucí místa všech úřadů v pohraničním pásmu spolehliví a státu věrní čeští 

úředníci. Prosíme, aby byla věnována zvýšená pozornost ohromnému počtu cizinců, 

kteří ubírají našim lidem zaměstnání a při tom nejsou přáteli našeho státu.“232 

V polovině 30. let se však provolání určená široké veřejnosti proměnila v rezoluce odesílané 

státním úřadům anebo přímo ministerstvům: 

„Žádáme, aby všechny státní úřady v pohraničí byly bezpodmínečně obsazeny jen a 

výhradně spolehlivými českými silami. Nechceme tím zbavovati německé spoluobčany 

práva na místa ve státní službě, ale ta nechť jsou jim svěřována jen v území 

českém.“233 

Tento tlak vytvářený nacionalistickými veřejnostmi se projevil i uvnitř státní administrativy 

Československa, kde „spolehlivost“ ve 30. letech 20. století našla mnohé uplatnění. 

                                                 

228 ČAPKOVÁ, K. – FRANKL, M.: Nejisté útočiště, s. 46. 

229 Jednalo se o heslo pocházející od Františka Palackého. Ke vztahu liberální teorie a národního hospodářství 

v pojetí nacionalistických veřejností viz BALOUN, Časopis Česká stráž (1890-1901), s. 54-58. 

230 Pošumaví, č. 18, 11. 9. 1926, s. 113-114. 

231 Tamtéž. 

232 Pošumaví, č. 25, 30. 12. 1933, s. 210-211. 

233 Pošumaví, č. 14, 13. 7. 1935, s. 150-151. 
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IV.1.3 „Spolehlivost“ a státní administrativa 

Státní zaměstnanci požívali v době Československa a předtím v habsburské monarchii 

poměrně vysokého sociálního statusu. Jejich zaměstnání bylo tehdy označováno za „státní 

službu“: 

„služ.[ební] poměr mezi státem a osobou jím (resp. orgány k tomu povolanými) 

ustanovenou k urč.[itým] výkonům práv a povinností státu za odměnu stanovenou 

v příslušných předpisech. (…) Tato smlouva jest zvl.[áštního] charakteru, takže 

někt.[eří] spis.[ovatelé] v ní dokonce vidí „rozkaz“, který arciť má k své platnosti 

potřebí svolení (…) toho, jemuž svědčí.“234 

Aby se občan mohl stát státním zaměstnancem, musel splnit nejen kritéria týkající se 

kvalifikace, požadované vzdělání, ale také vyhovovat po stránce „mravní zachovalosti“. 235 

Tím se běžně ve 20. letech a ještě na počátku 30. let rozuměla především trestní bezúhonnost. 

 Jedna z mnoha právních norem schválená v Národním shromáždění se zdůvodněním 

nezbytnosti obrany existence Československa a jeho vnitřní bezpečnosti se týkala státních 

zaměstnanců. Jednalo se o zákon č. 147/1933 Sb. o stíhání protistátní činnosti státních 

zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich 

vůli. „Mravní zachovalost“ v důsledku tohoto zákona dostala nový rozměr. Státní 

administrativa začala pečlivě evidovat údaje o politické činnosti svých zaměstnanců, přičemž 

zvýšená pozornost byla věnována zejména příslušníkům KSČ anebo členům bývalých, a na 

základě zákona o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (č. 201/1933 Sb.), 

zakázaných politických spolků. 

 Nacionalistické veřejnosti oba zákony chválily. Při jejich interpretaci používaly figury 

„spolehlivosti“, přestože v ani jedné z norem se tento pojem nepoužíval: 

„Na všech státních zaměstnancích musí býti bezpodmínečně požadováno, aby byli 

nejen dobrými pracovníky, nýbrž samozřejmě i spolehlivou oporou státu.“236 

Takové výroky a tlak vytvářený vůči státu pomocí rezolucí se nakonec promítl i dovnitř státní 

správy. Mezi léty 1933 a 1936 začala být kategorie „mravní zachovalosti“ postupně 

nahrazována „spolehlivostí“. Ta bezpečnostním orgánům nabízela mnohem pestřejší škálu 

k popisu vztahu loajality toho kterého úředníka či úřednice. Zatímco „mravní zachovalost“ se 

                                                 

234 Heslo Státní služba v Masarykově slovníku naučném. Praha, Československý kompas 1925-1933. 

235 Tamtéž. 

236 Pošumaví, č. 23, 25. 11. 1933, s. 196. 
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v bezpečnostním diskurzu státní administrativy vyskytovala pouze ve dvou polohách – 

„zachovalý/a“ anebo „nezachovalý/á“ – „spolehlivost“ měla více poloh. Běžným byl závěr o 

„spolehlivosti“ daného úředníka či úřednice; „nespolehliví“ státní zaměstnanci jakoby 

neexistovali. Poměrně často se v evidenci vyskytovala formulace „není nespolehlivý“, která 

vždy platila na úředníky německé národnosti. Vývojem také prošla vazba figury 

„spolehlivosti“. Na počátku se vyskytovala ve spojení „státoobčanská spolehlivost“. Později 

adjektivum zmizelo, případně jej nahrazovalo adjektivum „státní“. 237 

 Figura „spolehlivosti“ tak našla uplatnění přímo v prováděcí praxi zákona, konkrétně 

v diskurzu bezpečnostních orgánů, aniž by měla oporu v samotné právní normě. 

Nejvýznamněji se „spolehlivost“ do vydání zákona o obraně státu využívala na Ministerstvu 

národní obrany, kde v polovině 30. let 20. století pracovalo pouze malé množství úředníků 

německé národnosti. „Spolehlivost“ se pro práci uvnitř tohoto ministerstva stala klíčovou 

vlastností. Jako důvod legitimizující daný stav se uváděla – a v tuzemské historiografii dodnes 

uvádí – „nacistická zpravodajská ofenzíva“.238 Vnitřní praxe ministerstva, tzn. zjišťování 

státní spolehlivosti přímo podle kritéria národnosti, je označována za „ryze pragmatickou“.239 

Na Ministerstvu národní obrany se jasně ukazovalo, že „spolehlivost“, resp. „nespolehlivost“, 

je primárně spojena s kritériem národnosti.240 

 Tamní administrativa přitom „spolehlivost“ nesledovala pouze u ministerských 

úředníků. Prověřovala i brance, u nichž si vytvářela evidenci „státně nespolehlivých“ již před 

                                                 

237 Při této dílčí analýze vycházím z pramenného materiálu žádostí o prošetření „mravní zachovalosti“ a 

„spolehlivosti“ z let 1931-1936. Národní archiv (NA), fond (f.) Policejní ředitelství Praha II – Presidium (1931-

1940) (PŘ II – P), signatura (sign.) O, kartony (k.) č. 1006-1011. 

238 STRAKA, Karel: Souvislosti vědy a výzkumu s obranou Československé republiky. Vojenský ústav vědecký v 

letech 1936-1938. Praha, Ministerstvo obrany ČR – Agentury vojenských informací a služeb 2006, s. 42. 

239 Tamtéž. 

240 „Těžké politické poměry a čím dál složitější vojenská situace republiky nutily velení armády a 

československou politickou reprezentaci k ryzímu pragmatizmu. (…) Masivní nacistická zpravodajská ofenzíva 

nutila vedení ministerstva k zabezpečení národnostní homogenity těchto centrálních vojenských úřadů. 

Národnostní jednolitost znamenala v tomto případě synonymum státní spolehlivosti. Z toho důvodu se MNO 

stalo za ministra Machníka čistě československým úřadem. Z Machníkovy iniciativy byl sice jediný důstojník 

německé národnosti (…) na čas ponechán na MNO, ale pouze na málo významné úřední pozici.“ Tamtéž. 
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vydáním zákona o obraně státu.241 Rovněž v oblasti přidělování státních zakázek zadávaných 

v tomto resortu našla „spolehlivost“ značné uplatnění.242 Navenek se tato praxe dostala 

zejména v souvislosti s tzv. Machníkovým výnosem. Jednalo se o několik dopisů z jednoho 

oddělení Ministerstva národní obrany v době úřadování ministra za agrární stranu Františka 

Machníka rozeslaných 23. a 26. ledna 1936. V nich byly některé firmy hlásící se do konkurzů 

pro státní zakázky upozorněny, že jim ministerstvo zadá zakázku jen tehdy, když kromě 

přiměřené ceny a kvality243 zboží budou bez výhrady souhlasit i s dalšími podmínkami: 

„Upravíte ve svém podniku národnostní poměr zaměstnanců tak, aby 1. počet 

úředníků československé národnosti rovnal se aspoň procentnímu poměru dělníků 

československé národnosti, zaměstnaných v podniku, 2. počet dělníků československé 

národnosti rovnal se aspoň národnostnímu poměru obyvatelstva krajiny, v níž podnik 

má své sídlo. Dále nahradíte co nejdříve cizozemské zaměstnance domácími silami 

československé národnosti a nebudete zaměstnávati personál (úředníky a dělníky), 

který se hlásí k politickým stranám státu nepřátelským. S prováděním zmíněných 

požadavků vojenské správy započnete ihned a skončíte je nejpozději do dvou let od 

data tohoto dopisu.“244 

Tyto výroky se nakonec projednávaly i ve Společnosti národů. Československo se zde hájilo 

poukazem na skutečnost, že se jedná pouze o nové sepsání praxe zadávání státních zakázek, 

nikoli o oficiální dokument, natož „výnos“ ministra. Nemělo se jednat o žádný normativní 

výnos a aplikace těchto nových směrnic údajně probíhala velice liberálně, „takže ani u firem, 

které výslovně prohlásily, že na podmínky nepřistoupí, z toho nebyly vyvozeny žádné 

nepříznivé důsledky“.245 Osoby „státu nepřátelské“ měly být posuzovány nikoli podle 

národnosti, ale podle kritéria „státní spolehlivosti“, jak si dodatečně zjišťovala Kancelář 

                                                 

241 NA, f. Ministerstvo vnitra – stará registratura (1918-1944) (MV – SR), k. 5625, sign. 10/663/2,15, Oběžník 

Presidia zemského úřadu v Praze: zjišťování státní nespolehlivosti u branců (11. února 1936). 

242 Viz BOYER, Christoph: Přidělování státních zakázek v ČSR ve 30. letech – prostředek likvidace 

sudetoněmeckého hospodářství? In: Ztroskotání spolužití: Češi, Němci a Slováci v první republice 1918-1939 

(edd. Jörg Hoensch – Dušan Kováč). Praha, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1993, s. 118-181. 

243 V případě státních zakázek spočívala hlavní kritéria přidělení v ceně a kvalitě zboží. Tamtéž, s. 120-124. 

244 STRAKA, K.: S cílem jednotného usměrnění všech sil. Činnost vlády a Nejvyšší rady obrany státu v letech 

1932-1938. Praha, Disertační práce na FF UK 2007, s. 227. 

245 PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném Československu, s. 239. 
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prezidenta republiky, aby se jednoznačně vyvrátil argument, že kritériem je příslušnost 

k národnosti, rase, náboženství apod., čímž by se porušilo mezinárodní právo na ochranu 

menšin.246 Ačkoli představitele Společnosti národů taková argumentace neuspokojila, dále se 

v jejím plénu výnos neprojednával.247 

IV.1.4 Podmínka „spolehlivosti“: válka 

„Spolehlivost“ se v průběhu 30. let 20. století stala významným praktickým nástrojem státní 

administrativy, aniž by měla přímou oporu v právním diskurzu. Objevovala se všude tam, kde 

státní aparát prošetřoval potenciální možnost ohrožení bezpečnosti Československa zevnitř, ze 

státních, především bezpečnostních, orgánů. To, co umožňovalo objevení se „spolehlivosti“ v 

bezpečnostním diskurzu v Československu 30. let, přitom bylo pohlížení na současnou situaci 

optikou možného vypuknutí válečného konfliktu. Není náhodou, že další prostor, kde se ve 

30. letech 20. století uplatňovala figura „spolehlivosti“, představovaly československé, resp. 

české, nacionalistické veřejnosti. Základem dominantního nacionalistického diskurzu totiž 

byla mřížka odvěkého zápasu národů/kmenů/ras, tj. válka. 

 Zásadní podmínkou války je existence nepřítele. Představa potenciálního válečného 

konfliktu československého státu byla spojena s obrazy nepřátel či nepřítele, které odpovídaly 

kategorii „spolehlivosti“. Ta nabízela široký interpretační prostor. „Spolehlivost“ mohla být 

na jedné straně konstituována ve vztahu k aktuálnímu jednání aktérů anebo k potenciálnímu 

jednání aktérů v době válečného konfliktu. Prováděcí praxe do schválení zákona o obraně 

státu využívala obě tyto polohy. Bezpečnostní orgány v souvislosti s prováděním zákona č. 

147/1933 Sb. o protistátní činnosti státních zaměstnanců pracovaly s kombinací obou poloh, 

kdy Češi byli bez ohledu na politickou příslušnost (včetně fašistů a komunistů) prohlašováni 

za „spolehlivé“, kdežto pro osoby německé národnosti platila formulace „není nespolehlivý“. 

Ministerstvo národní obrany se vydalo cestou budování národní jednoty, kdy formální 

kritérium „spolehlivosti“ otevřeně kódovalo příslušnost k národnosti. Toto ministerstvo se tak 

                                                 

246 „Analytici MZV Ministerstva zahraničních věcí uzavřeli tuto část svého rozboru konstatováním, že 

neexistoval žádný mezinárodní závazek, který by exekutivu zbavoval možnosti vyžadovat státní spolehlivost.“ 

STRAKA, S cílem jednotného usměrnění všech sil, s. 229. 

247 PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném Československu, s. 239. 
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už v polovině 30. let očistilo od všech potenciálních nepřátel československého, resp. 

českého, národa.248 

  

                                                 

248 „Faktem je, že vyšší velitelství a nejvyšší vojenské velení obecně považovaly vojenské osoby německé 

národnosti za méně spolehlivé nebo částečně nespolehlivé.“ Anebo „Národnostní a tím též státní a morální 

spolehlivost a odolnost obránců tvořila v tomto případě jeden z nejdůležitějších faktorů.“ STRAKA, S cílem 

jednotného usměrnění všech sil, s. 367 a 372. O de facto vyčištění Ministerstva národní obrany ve 30. letech viz 

pozn. č. 241. 
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IV.2 Právní norma o obraně státu 

„Již oba výrazy samy, obrana a brannost, shodné i společným kmenem gramatickým, ukazují, 

oč v podstatě jde. Mohli bychom tedy krátce vysvětlit pojem brannosti tak, jak se běžně děje, že 

je odolností, schopností bránit se a ubránit se. Tato „schopnost“, psychický stav jednotlivce i 

celku, představuje právě předmět našeho rozboru. Řekli jsme již, že nám nejde o pouhé 

vysvětlení s pomocí základní biologické vrstvy v duši individua, s pomocí pudů, nýbrž že nám 

jde v brannosti o víc. To prakticky znamená také, že i naše úsilí o zvýšení brannosti celku 

nebude budit bojový pud, vrozený každému, a řekli jsme již také proč. Tvrdí se celkem správně, 

že válka je zápasem dvou vůlí, a světová válka přinesla nečetné doklady pro toto tvrzení. 

Předem je však nutno zdůraznit, že právě tato válka to byla, která prokázala, že nejde o 

konflikty individuálních vůlí dvou vojevůdců, dvou velitelů, ač i toho jsme byli v jednotlivých 

operacích a bojových akcích svědky, nýbrž o střetnutí kolektivních vůlí celých národů. Že toto 

kolektivní chtění u národů napadaných ústředními mocnostmi bylo silnější, byvši znásobeno a 

umocněno ideou obrany, je nám Čechoslovákům zcela jasné (…).“ 

škpt.[štábní kapitán] pěch.[oty] J. M. Smazal: Základy psychologie československé brannosti 

(1937) 

Zákon o obraně státu č. 131/1936 Sb. znamenal v prvé řadě rozšíření války jako základní 

perspektivy pro porozumění současnosti. Ačkoliv nezaváděl přímo válečný stav, přinášel 

značné množství změn právního řádu, které zdůvodňoval přípravou na válku. Tato právní 

norma vnesla do míru opatření týkající se možnosti války a v konečném důsledku vytvořila 

stav, ve kterém dosavadní významy protikladných pojmů mír a válka přestaly být 

srozumitelnými. 

IV.2.1 Zákon č. 131/1936 Sb. o obraně státu 

Dne 29. dubna 1936 projednávalo Národní shromáždění vládní návrh zákona o obraně 

státu.249 Jednalo se o mimořádně rozsáhlou právní normu – skládala se z 201 paragrafů 

rozčleněných v 9 hlavách –, která zásadním způsobem proměňovala dosavadní situaci. 

Obecný argument pro její zavedení obsahovala důvodová zpráva: 

„Světová válka i válečné konflikty posledních dob nám ukázaly, že válka se dnes 

neomezuje již pouze na boj ozbrojených vojenských sil, jak se dříve věřilo, ale že 

zasahuje všechno obyvatelstvo státu a všechny jeho síly a prostředky. Proto také k 

uhájení bezpečnosti státu nestačí dnes jen dobře vyzbrojená armáda, ale řádnou 

obranu může zabezpečiti jen spoluúčast všeho občanstva a všech oborů národní 

                                                 

249 Práce na vládním návrhu zákona o obraně státu započala již v roce 1926. VOREL, Jaroslav: Komentář 

k zákonu o obraně státu. Zákon č. 131/1936 s prováděcími nařízeními. Praha, Čin 1936, s. 3. 
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činnosti. Jen touto spoluúčastí občanstva lze rozvinouti všechny síly a prostředky ve 

státě existující v zájmu jeho obrany. Aby se docílilo opravdového a řádného 

zabezpečení obrany státu, jest třeba všechny síly a prostředky státu jednotně 

usměrniti. Tato příprava musí býti provedena již v době míru.“250 

Takový důvod se promítl do první hlavy zákona o obecných ustanoveních zákona: 

„Obranou státu se rozumějí veškerá opatření, ať vojenská nebo jiná (čítaje v to 

zejména i záměrné využití hospodářských a jiných sil obyvatelstva), která mají za účel 

čeliti jakémukoliv ohrožení státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, ústavní 

jednotnosti, demokraticko-republikánské formy a bezpečnosti Československé 

republiky nebo útoku na ně.“251 

Jedním z nejdůležitějších účelů zákona tím pádem bylo provést přípravy na válku 

v hospodářské sféře. Možnost vypuknutí války se v důsledku zavedení zákona dotkla i jiných 

oblastí, ale hospodářství stálo přímo v centru jeho pozornosti. Jinými slovy, válka se stala 

elementární mřížkou, skrze niž státní aparát nově pohlížel na celou společnost a především 

oblast hospodářství. 

 Druhá hlava se věnovala vymezení nového speciálně zřízeného orgánu, který měl mít 

obranu státu na starosti: Nejvyšší radě obrany státu. Skládala se nejen z nejvyšších 

představitelů výkonné moci (vláda), ale právo zúčastnit se jí a předsedat jí měl také prezident. 

Jednání měli být přítomni rovněž vojenští odborníci.252 Tento orgán získal rozsáhlé 

pravomoci s ohledem na „zabezpečení obrany státy“ a to jak pro stav branné pohotovosti, tak 

i mimo něj. Většina úkolů vymezených pro Nejvyšší radu obrany státu se týkala přípravy 

„mobilisace veškeré výroby nutné za války“.253 Toto vymezení se však nevztahovalo pouze na 

zbrojní výrobu, ale potenciálně na jakýkoliv sektor hospodářství, který by mohl ve válečném 

stavu sloužit k obraně státu, včetně zajišťování základních potřeb obyvatelstva. 

 Proto logicky po Základních ustanoveních zákona a definování role Nejvyšší rady 

obrany státu následovala hlava o „podnicích důležitých pro obranu státu“. Jejich definice 

                                                 

250 Národní shromáždění, volební období 1935-1938, tisk č. 400, Zpráva výboru ústavně-právního a branného o 

vládním návrhu zákona o obraně státu: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0400_01.htm 

251 Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n. ze dne 13. května 1936 o obraně státu, § 1. GRÓNSKÝ, Komentované 

dokumenty, s. 237. 

252 Tamtéž, § 10. GRÓNSKÝ, Komentované dokumenty, s. 239. 

253 VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 6. 
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však byla úplně ponechána na rozhodnutí výkonné moci, poněvadž specifikaci podniků mělo 

přinést až prováděcí nařízení. Hlavní slovo v rozhodování o těchto podnicích patřilo 

Ministerstvu národní obrany.254 Prakticky žádná kritéria, která by alespoň náznakem vymezila 

„podniky důležité pro obranu státu“, neobsahovala ani důvodová zpráva.255 Ministerstvo 

národní obrany proto s přijetím zákona získalo rozsáhlé pravomoci k zasahování do 

hospodářské sféry. Byl to právě tento resort, jenž měl provádět „mobilisaci“ hospodářského 

sektoru v již době míru, aby jej připravil pro válečný stav. 

 Další ustanovení třetí hlavy o „podnicích důležitých pro obranu státu“ se dotýkala 

veškerého personálu těchto podniků – a to od „držitelů“, přes členy „správních, dozorčích a 

revisních orgánů“ až k zaměstnancům.256 Státní administrativa měla dle zákona povinnost 

zjišťovat, zda tyto osoby „vyhovují po stránce státní spolehlivosti“.257 Původní vládní návrh 

žádné vymezení „státní spolehlivosti“ nepřinesl,258 což se zákonodárci z ústavně-právního 

výboru Národního shromáždění pokusili napravit. Ve svém komentáři nenechali čtenáře na 

pochybách o tom, co má být účelem daného pojmu:  

„Obzvláštní pozornost byla věnována ustanovením jednajícím o podnicích důležitých 

pro obranu státu, zvláště pak §§ 19 až 21, které obsahují ustanovení o tom, jaká 

                                                 

254 Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n. ze dne 13. května 1936 o obraně státu, § 18. Tamtéž, s. 24. 

255 Viz http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0400_01.htm 

256 Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n. ze dne 13. května 1936 o obraně státu, §§ 19, 20 a 21. VOREL, Komentář 

k zákonu o obraně státu, s. 25-38. 

257 Tamtéž. 

258 Národní shromáždění, volební období 1935-1938, tisk č. 370, vládní návrh zákona o obraně státu. 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0370_01.htm 
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opatření lze učiniti k tomu konci, aby tyto podniky byly očištěny od živlů státně 

nespolehlivých.“259 

Do zákona za tímto účelem vložili některá negativní i pozitivní kritéria: 

„Důvodem označení za osobu státně nespolehlivou nemůže býti nikdy příslušnost k 

určitému jazyku, náboženství nebo rase. Za státně nespolehlivé třeba pokládati 

zejména osoby, o kterých možno míti důvodně za to, že by zneužily svého postavení v 

duchu obraně státu nepříznivém, zvláště pak ty, které vyvíjely nebo vyvíjejí činnost, 

směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, ústavní jednotnosti 

nebo demokraticko-republikánské státní formě a bezpečnosti Československé 

republiky anebo proti obraně státu, které k takové činnosti podněcují nebo jiné osoby 

svésti hledí, anebo takovou činnost vychvalují, schvalují nebo podporují, které byly 

příslušníky politické strany, jež byla po účinnosti tohoto zákona pro protistátní činnost 

úředně rozpuštěna, které mají podezřelé styky s jinými osobami státně nespolehlivými 

anebo s cizinou a p.“260 

První věta plní funkci formálního dodržování mezinárodního práva o ochraně menšin. Prvky 

„státní nespolehlivosti“ měli pouze demonstrativní povahu, což znamenalo, že se nejednalo o 

úplný výčet všech skutečností, které by bezpečnostní orgány vedly k označení osoby za 

„státně nespolehlivou“. Toto označení si mohl držitel podniku vysloužit i v případě, kdy ve 

svém podniku dále zaměstnával osoby, které příslušné úřady za „státně nespolehlivé“ 

označily, anebo pokud ze svého podniku „zcela bezdůvodně a úmyslně“ propustil „loyajálních 

[sic!] zaměstnanců státně spolehlivých a proti zájmům obrany státu je nahradil osobami 

                                                 

259 Národní shromáždění, volební období 1935-1938, tisk č. 400, Zpráva výboru ústavně-právního a branného o 

vládním návrhu zákona o obraně státu: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0400_01.htm [zvýraznil P. B.] 

Podobně se vyjádřil ve svém komentáři i vysoce postavený úředník na Ministerstvu národní obrany: „Všechny 

tyto paragrafy mají umožniti, aby z podniků důležitých pro obranu státu (§ 18) byly odklizeny živly státně 

nespolehlivé. Za světové války se ukázalo, že podniky důležité pro obranu státu, a zejména pak podniky 

průmyslové, jsou jedním z nejdůležitějších doplňků bojující armády. Bez nepřetržité výroby v těchto podnicích 

byly i ty největší mírové zásoby válečného materiálu záhy po vypuknutí války vyčerpány a armáda by se stala 

neschopnou jakékoli činnosti. Je proto třeba již v míru zajistiti nerušenou výrobu v podnicích důležitých pro 

obranu státu a míti je stále připraveny pro všechny případy. To je však možné jen tehdy, když tyto podniky budou 

v držení státně spolehlivých osob a když i jejich zaměstnanci budou státně spolehliví.“ VOREL, Komentář 

k zákonu o obraně státu, s. 27. [zvýraznil P. B.] 

260 Tamtéž, s. 26-27. 
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s hlediska těchto zájmů nevítanými“.261 Členství v politických stranách z hlediska znění 

zákona mohlo sloužit jako kritérium pouze v případě, kdy byla ona politická strana zakázána 

až po schválení zákona na obranu státu. Ovšem zákonodárci z ústavně-právního výboru tuto 

pasáž chápali šířeji: 

„Dále mohou úřady rozhodující o státní nespolehlivosti vzíti v úvahu též příslušnost ke 

straně, která byla rozpuštěna nebo jejíž činnost byla úředně zastavena před účinností 

zákona o obraně státu, zvláště jde-li o funkcionáře strany nebo osoby, které jinak 

vyvíjely zvláštní činnost v této straně, leč by nastaly skutečnosti, nasvědčující tomu, že 

se jejich poměr ke státu změnil.“262 

Takovou stranou byla pouze německá nacionálně socialistická strana dělnická (Deutsche 

Nationalsozialistische Arbeiterpartei, DNSAP) v listopadu 1933.263 Zákon tudíž poskytoval 

pouze omezená a co nejobecnější kritéria. Posouzení o „státní nespolehlivosti“ nechával plně 

na úsudku příslušných bezpečnostních orgánů anebo případně doplňujících vládních 

nařízeních. 

 Označení osoby za „státně nespolehlivou“ mělo mít různé důsledky v závislosti na 

jejím postavení. Pokud se jednalo o držitele, musel do stanovené lhůty za sebe navrhnout 

„státně spolehlivou“ náhradu. Pokud tak neučinil, mohla mu být odebrána koncese pro 

provozování podniku anebo na podnik uvalena vnucená správa. Členové podnikových orgánů 

měli být zbaveni své funkce a zaměstnanci propuštěni.264 „Státně nespolehlivým“ osobám 

zákon umožňoval odvolat se proti rozhodnutí bezpečnostních orgánů nikoli k nezávislé 

soudní instanci, nýbrž k senátu, jenž se skládal z úředníků vyšší instance.265 Dotyčný/á ovšem 

nebyl informován, proč byl za „státně nespolehlivou“ osobu prohlášen/a: 

„Úřady nejsou povinny uvésti důvody pro své rozhodnutí, kterým označí držitele 

podniku důležitého pro obranu státu za osobu státně nespolehlivou. Okresní (státní 

                                                 

261 Tamtéž, s. 31. 

262 Národní shromáždění, volební období 1935-1938, tisk č. 400, Zpráva výboru ústavně-právního a branného o 

vládním návrhu zákona o obraně státu: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0400_01.htm 

263 VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 32. 

264 Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n. ze dne 13. května 1936 o obraně státu, §§ 19, 20 a 21. VOREL, Komentář 

k zákonu o obraně státu, s. 25-38. 

265 Viz Tamtéž, § 20, bod 4. VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 33. 
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policejní) úřad je však povinen před vydáním rozhodnutí držitele podniku vyslechnouti 

a dáti mu příležitost, aby se mohl vyjádřiti o podezření, že je státně nespolehlivý.“ 266 

Zákon v této oblasti popřel formální zásadu právního státu, presumpci neviny, a za rozhodnutí 

považoval výrok příslušného policejního úřadu, proti němuž se „státně nespolehliví“ mohli 

dodatečně odvolávat. Zatímco v případě majitelů sice mimo stav branné pohotovosti mělo 

platit, že navrhnutí „státně spolehlivého“ náhradníka anebo uvalení vnucené správy 

následovalo až po uplynutí lhůty, do které měl držitel možnost se proti rozhodnutí odvolat 

k senátu,267 zaměstnanců se nicméně žádné podobné formální pravidlo netýkalo. 

 Ustanovení o „státní spolehlivosti“ tvořilo základní pilíř pro legitimitu zásahů státního 

aparátu do hospodářské sféry. Jednalo se o klíčový pojem, který výkonné moci poskytoval 

rozsáhlé pravomoci, pomocí nichž měla provést mobilizaci výroby: připravit společnost na 

možnost vypuknutí skutečného válečného konfliktu. 

 Zákon ve třetí hlavě pamatoval také na „cizince zaměstnané v podnicích důležitých pro 

obranu státu“. Jejich práce limitovala povolení, která mohla vydávat pouze vojenská správa, 

jež svůj souhlas mohla kdykoliv a bez udání důvodu odvolat.268 Šlo o jedno z mnoha 

oprávnění armády zasahovat do hospodářství, resp. do společnosti jako takové. 

Nejvýznamnější z nich se vázala na speciální prostor „pohraničního pásma“, jež podrobně 

upravovalo vládní nařízení. 

 Z právního hlediska znamenal zákon č. 131/1936 o obraně státu vyhlášení 

výjimečného stavu z důvodu přípravy obrany státu. Vláda získala rozsáhlé zmocnění: 

„Vláda se zmocňuje, aby k úpravě mimořádných poměrů způsobených stavem branné 

pohotovosti státu vydávala tam, kde by jinak bylo třeba zákona, se souhlasem 

presidenta republiky vládní nařízení.“ 269 

Zákonodárná moc poskytla výkonné moci natolik široké pravomoci, že v podstatě přestala mít 

význam. Vyhlášení výjimečného stavu se opět, podobně jako v roce 1933, týkalo především 

oblasti hospodářství. Jeho novým pořádajícím principem se stal požadavek obrany, skrze nějž 

se válka jako všudypřítomná možnost rozšiřovala do společnosti. 

                                                 

266 Viz Tamtéž, § 19, bod 6. VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 30. 

267 VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 28-29. 

268 Tamtéž, s. 38-40. 

269 Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n. ze dne 13. května 1936 o obraně státu, § 138. GRÓNSKÝ, Komentované 

dokumenty, s. 248. 
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IV.2.2 Prováděcí nařízení 

Uplatňování zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu dále upravovalo celkem 7 vládních 

nařízení. 

 První z nich stanovilo „pohraniční pásmo“ jako speciální politicko-správní prostor, 

v němž měla „vojenská správa“, tj. Ministerstvo národní obrany, největší pravomoci. Kromě 

výčtu okresů spadajících do vymezeného pohraničí nařízení přinášelo řadu omezení pro 

místní politické orgány. Vedle „pohraničního pásma“ nařízení zavádělo také pojem 

„opevněného pásma“, tj. oblasti do vzdálenosti 10 kilometrů od vnějšího obvodu 

„opevněného místa“.270 

 Další prováděcí nařízení vyhlášená československou vládou se dotýkala vynálezů a 

patentů důležitých pro obranu státu. Ačkoli předmětem právní úpravy byla zejména sféra 

zbrojní výroby, některá opatření se vztahovala i na další odvětví, „náhradní výrobu“, tj. 

„výrobní a pracovní postupy, prostředky a zařízení, které umožňují výrobu předmětů 

důležitých pro obranu státu a válečných náhražek“.271 

 Poslední nařízení, vyhlášené ve stejný den jako předchozí dvě, regulovalo vývoz a 

dovoz předmětů, k čemuž bylo zapotřebí souhlasu Ministerstva národní obrany. Opatření se 

týkalo výhradně vojenských předmětů, které norma výslovně uváděla.272 

 Následující balík vládních nařízení nejprve rozváděl otázku utajení úředních 

písemností souvisejících s prováděním zákona o obraně státu. Jednotlivým orgánům výkonné 

moci se kladl obecný požadavek na utajení pouze v případech, „pokud je to nezbytně třeba“ a 

také aby co nejméně lidí mělo přístup k jednáním, v nichž „se projednávají věci, které mají 

zůstat utajeny v zájmu obrany státu“.273 Obecné ustanovení uzavírala formulace: 

                                                 

270 Vládní nařízení ze dne 19. června 1936 o pohraničním pásmu a obvodu opevněných a jiných pro obranu státu 

důležitých míst. VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 217-223. 

271 Vládní nařízení ze dne 19. června 1936 o vynálezích a patentech důležitých pro obranu státu. VOREL, 

Komentář k zákonu o obraně státu, s. 223-227. 

272 Vládní nařízení ze dne 19. června 1936 o předmětech, k jejichž dovozu je třeba povolení vojenské správy. 

VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 227-230. 

273 Vládní nařízení ze dne 3. července 1936 o šetření zájmů obrany státu při vykonávání úřední pravomoci. 

VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 230-231. 
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„(…) mají dbáti toho, aby za zákonných podmínek byla vyloučena veřejnost 

jednání.“274 

V konečném důsledku o potřebách utajení rozhodovalo místní vojenské velitelství. 

 Nejrozsáhlejší úpravou původního zákona o obraně státu bylo nařízení o „podnicích 

důležitých pro obranu státu“. Sestávalo z rozsáhlého seznamu podniků, které do daného 

pojmu spadaly. Nesmírně dlouhý výčet obsahoval nejen oblast zbrojní výroby, nýbrž téměř 

všechny oblasti hospodářství: včetně průmyslu potravinářského, grafického, kožařského apod. 

Tyto podniky měly úřadům vyplnit speciálně vytvořené evidenční listy. Nařízení dále 

upřesňovalo podmínky, kdy úřady mohly uplatnit vnucenou správu apod.275 

 Následující nařízení rozvádělo práva k nemovitostem ve specifických podmínkách 

„pohraničního“ i „opevněného pásma“. Majitelé nemovitostí podle něj podléhali oznamovací 

povinnosti k Zemskému úřadu.276 Poslední z nich ospravedlňovalo použití „zvláštní zařízení 

na silnicích a cestách“.277 

IV.2.3 Obrana státu a politické diskurzy 

Projednávání zákona v poslanecké sněmovně Národního shromáždění probíhalo značně 

bouřlivě. Pomocí projevů lze přibližně vykreslit, jakým způsobem se obrana státu 

v politických diskurzech různých veřejností vyjednávala. 

 Zpravodaj ústavně-právního výboru, poslanec za agrární stranu, zdůrazňoval, že 

kromě silné a připravené armády je zapotřebí vzít úvahu i zkušenosti z Velké války a 

současných konfliktů (občanské války ve Španělsku apod.): 

„(…) válka [se] dnes neomezí jen na branné síly vojenské, nýbrž že postihne všechno 

obyvatelstvo a celou zemi. (…) musíme se postarati i o to, aby všechno obyvatelstvo se 

zúčastnilo práce na zabezpečení obrany státu a aby pro tuto obranu byly zajištěny 

všechny síly a všechny prostředky ve státě existující. Obranu státu nutno dnes pojímati 

nejen z úzkého hlediska vlastních opatření vojenských, nýbrž dokonalému vybudování 

                                                 

274 Tamtéž, s. 231. 

275 Vládní nařízení ze dne 3. července 1936 o podnicích důležitých pro obranu státu. VOREL, Komentář 

k zákonu o obraně státu, s. 231-249. 

276 Vládní nařízení ze dne 3. července 1936 o právech k nemovitostem v pohraničním pásmu, pak v obvodu 

opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst. VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 249-254. 

277 Vládní nařízení ze dne 9. července 1936 o zvláštních zařízeních na silnicích a cestách. VOREL, Komentář 

k zákonu o obraně státu, s. 255. 



102 
 

obrany státu musí odpovídati i určitá opatření a určitá organisace celého našeho 

národního hospodářství.“278 

Obrana tak byla vnímána jako věc zásadní důležitosti, pořádající princip společnosti. Přičemž 

obranou řečník myslel možnost vypuknutí války. Konfigurace obrana-válka se měla přenést 

do celého „národního hospodářství“. Dodával, že zmocnění, které zákonodárci schválením 

této normy poskytnou vládě, je určeno pouze pro „na dobu branné pohotovosti státu, resp. na 

dobu mimořádného ohrožení státu“.279 Z projevu není vůbec zřejmé, jakým způsobem měla 

být tato doba limitována. Zatímco novela zákona o mimořádných opatřeních z roku 1933 

měla omezenou platnost a bylo zapotřebí ji v průběhu dalších let neustále prodlužovat, zákon 

o obraně státu žádné přesné časové vymezení neobsahoval. Tato skutečnost ukazuje, že 

doboví aktéři nedokázali dohlédnout do doby mimo výjimečný stav, kdy „doba mimořádného 

ohrožení státu“ pomine. 

 Druhý zpravodaj za branný výbor, národní socialista Josef David, hovořil o nutnosti 

obrany samostatnosti „našeho“ státu: 

„Má-li býti s samostatnost naší republiky po staletém úsilí, jež vyvrcholilo za světové 

války, znovu nabytá, zabezpečena před každým možným ohrožením, je a třeba obranu 

státu náležitě připraviti, zajistiti a její provádění umožniti, a to po všech stránkách, 

poněvadž předpokladem zdaru obrany státu není jen branná moc sama, nýbrž 

rozvinutí všech ostatních sil a prostředků státu a obyvatelstva.“280 

Odkazem ke staletému úsilí se současná situace ohrožení samostatnosti Československa 

převáděla do vyprávění o dějinách českého národa, resp. dějinnému zápasu Čechů s Němci. 

Toto pojetí válečných příprav se rovněž opíralo o co nejširší představu hospodářství, tj. nejen 

zbrojní výroby anebo snad primárního sektoru: 

„Vedle této válečné výroby průmyslové třeba dále vykonati potřebné přípravy také 

výroby zemědělské, a to sledováním rozsahu, způsobu a intensity využití orné půdy v 

našem státě, jakož i sledováním vývojových tendencí, které mají vliv na přizpůsobení 

zemědělské výroby spotřebním podmínkám za války. S tím souvisí též studium 

spotřebních předpokladů v oboru výživy v míru a posouzení míry soběstačnosti jednak 

                                                 

278 Řeč Josefa Dufky na 39. schůzi Národního shromáždění ve volebním období 1935-1938. 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/039schuz/s039002.htm 

279 Tamtéž. 

280 Řeč Josefa Davida na 39. schůzi Národního shromáždění ve volebním období 1935-1938. 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/039schuz/s039002.htm 
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rozborem domácí produkce rostlinné a živočišné, jednak rozborem výrobních 

podmínek v t. zv. zemědělském (potravinářském) průmyslu a posouzením možností 

dovozu z ciziny, jakož i dovozních cest. Souhrn těchto prací směřuje k vypracování 

plánu výživy armády a civilního obyvatelstva za mobilisace a ve válce.“281 

Poté důrazně prohlašoval, že za osobu „státně nespolehlivou“ nesmí být nikdo prohlášen na 

základě kritéria národnosti, nýbrž musí jít o „nespolehlivé“ „opravdu s hlediska státního“.282 

 Slova se ujal i tehdejší ministr národní obrany za agrární stranu František Machník, 

který ve svém projevu ještě výrazněji odkazoval k vyprávění o dějinném zápasu českého 

národa za samostatnou státní existenci.283 Podobně jako jeho předřečníci zásadně odmítal, že 

by zákon nějakým způsobem mířil proti Němcům. Zároveň ovšem v poslanecké sněmovně 

prohlašoval: 

„Zákon se týká všech bez výjimky národnosti, a mluví-li o osobách státně 

nespolehlivých, musí je míti státní správa v patrnosti a brániti se proti nim, ať jsou 

tyto osoby příslušníky kterékoli národnosti. Mohu ujistit slavnou sněmovnu, že vláda 

bude postupovati proti nespolehlivým výjimkám v obyvatelstvu stejně přísně.“284 

Do diskuze se zapojilo velké množství poslanců. Uchopení zákona většinou oscilovalo mezi 

jeho vnímáním coby normy namířené proti národnostním menšinám anebo navýsost 

potřebného opatření. Někteří řečníci nebo řečnice vládní koalice žádali ještě razantnější 

opatření nutná pro obranu státu. Například národní socialistka Fráňa Zemínová uváděla: 

„Žádáme propuštění ze služeb a trestání všech podezřelých cizinců a všech špionů, 

kteří se potloukají po území našeho státu, přijímání spolehlivých lidí do našich služeb 

z našeho pohraničí. (Výkřiky. – Místopředseda Onderčo zvoní.) K pohraniční službě u 

četnictva, státní policie a finanční stráže … (Výkřiky posl. dr Roscheho.) To je náš stát 

a my jsme tu původně usedlý národ. Vy, henleinovci, nejste demokratickými občany 

tohoto státu, nýbrž máte ideologii hakenkrajclerských přivandrovalců z Třetí říše. 

(Místopředseda Onderčo zvoní.) Trváme, aby se k našim lidem přihlíželo při přijímání 

nových sil do státní služby v oboru státní ochrany. Zákazy ženění našich diplomatů, 

                                                 

281 Tamtéž. 

282 Tamtéž. 

283 Řeč Františka Machníka na 39. schůzi Národního shromáždění ve volebním období 1935-1938. 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/039schuz/s039005.htm 

284 Tamtéž. http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/039schuz/s039006.htm 
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důstojníků, gážistů vojenských i státních zaměstnanců s cizinkami; smíšená manželství 

musí také přijíti pod dozor státu. Československé pluky musí se dáti blíže ke hranicím, 

opevnit cesty, dráhy a naše průsmyky. Žádným nepřátelským podnikatelům nesmějí se 

dáti státní, zemské a veřejné dodávky. My penězi republiky nepřátele krmit nebudeme. 

Zakázat ostře štvaní proti československým živnostníkům v pohraničních krajích. 

Četnictvo, státní policie a finanční stráž budiž ozbrojena nejenom telefonem a 

moderními puškami, nýbrž v pohraničí ať dostanou třeba kulomety, aby jejich životy 

nebyly ohroženy. Do pohraničních obcí musíme dosadit také státní policii a vládní 

komisaře, aby se i samospráva nestala filiálkou nějaké protistátní agitace. (...) Přišla 

doba, kdy falešná sentimentalita musí stranou. Před nejvyšším zákonem obrany 

svobody, životů a existence 15 mil. obyvatel musí všechno ostatní do pozadí.“285 

Obecně lze říci, že zákonodárci vládní koalice spojovali zákon s vyprávěním o odvěkém 

zápasu českého národa za samostatnost. Toto vyprávění totiž obranu československého státu 

v roce 1936 činilo srozumitelným. Dobovým aktérům umožňovalo současný výjimečný stav 

zařadit do pro ně známého rámce dějin, jenž měl také zásadní význam pro porozumění 

prožívání jejich přítomnosti: mimořádné situace mezi válkou a mírem. Příběh o historickém 

(obranném) boji českého národa za státní samostatnost, svobodu jako kolektivní hodnotu a 

demokracii představoval sdílený dorozumívací kód spojující jinak odlišné politické veřejnosti. 

Pro česky hovořící posluchače nabízel dostatečně otevřený prostor pro artikulaci různorodých 

variant téhož motivu: obrany českého, resp. československého, státu a národa před jeho 

nepřáteli. Do problematické situace podezřelých – potenciálních vnitřních nepřátel, ne-

loajálních občanů – se pak dostávali všichni, kteří toto vyprávění nesdíleli, nedokázali se 

s ním ztotožnit anebo mu nepřikládali tak důležitý význam. 

IV.2.4 Hrozba „vyzvědačství“: špioni, národní hospodářství a veřejný zájem 

Zákon o obraně státu z roku 1936 nebyl ani zdaleka jedinou právní normou přijatou za účelem 

přípravy státu na válku. V průběhu období 1933-1938 přijalo československé Národní 

shromáždění mnohé zákony, které obranu státu upravovaly též v oblasti trestního práva. 

Ostatně proces schvalování zákona o obraně státu byl v poslanecké sněmovně spojen 

s rozhodováním o třetí novele zákona na ochranu republiky. 

 Jedna z méně známých trestně právních norem platila od roku 1935: zákon č. 71/1935 

Sb. o hospodářském vyzvědačství. Tato norma a její dobové politické i odborné zdůvodnění a 

                                                 

285 Řeč Fráni Zemínové na 40. schůzi Národního shromáždění ve volebním období 1935-1938. 
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kontextualizace ukazují, jak všudypřítomná byla hrozba války v představivosti historických 

aktérů, kteří se významně podíleli na tvorbě, schvalování, ba i uplatňování opatření přijatých 

z důvodů obrany Československa. 

 Účelem zákona, podle důvodové zprávy, jeho návrhu i dle slov zpravodaje ústavně-

právního výboru, měla být nejen změna dosavadních trestně-právních ustanovení, nýbrž 

především prevence „hospodářského vyzvědačství“. Prevence spočívala ve snaze zabránit, aby 

došlo k „ohrožení existence průmyslových podniků“. V jeho důsledku by bylo „vzníceno 

nebezpečí zase větší nezaměstnanosti, jakož i nebezpečí, že by byl ohrožen vývoz a soutěživost 

tuzemských průmyslových podniků, čímž ovšem by byly značně poškozeny zájmy veřejné a 

státní, kdyby sdělením tajemství hospodářských podniků do ciziny nebo nepovolaným osobám 

stala se tato tajemství předmětem konkurenčního podnikání“.286 Zákon do právního řádu vnesl 

tři nové druhy trestných činů: zločin hospodářského vyzvědačství, přečin hospodářského 

vyzvědačství a nakonec přečin nedbalé ochrany hospodářského tajemství.287 

 V normě samotné se projevovaly zásady prakticky všech zákonů přijatých na obranu 

státu z periody 1933-1938. Norma v prvé řadě podřadila individuální zájmy jak zaměstnanců, 

tak i podnikatelů „veřejnému zájmu“. Ten sestával z kombinace principu ochrany hodnot 

zajišťujících prosperitu „národního hospodářství“ jako byla zaměstnanost a vůbec 

konkurenceschopnost „domácích podniků“ a vedle toho též zásady obrany státu, tj. ochrany 

„hospodářského tajemství“. Oba prvky se stýkaly v představě kolektivního statku, který byl 

plně nadřazen zájmům jednotlivců a jenž měl stát ochraňovat.288 Za onen kolektivní statek se 

považovalo „hospodářské tajemství“ definované zcela obecně tak, aby výkonné moci 

poskytlo co nejširší pole pro vlastní rozhodování.289 Ačkoliv totiž žaloba byla veřejná, musela 

být zmocněna Ministerstvem průmyslu, obchodu a živností. Výkonná moc tak vždy měla 

                                                 

286 Řeč Ladislava Daňka na 364. schůzi Národního shromáždění ve volebním období 1929-1935. 

http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/364schuz/s364002.htm 

287 VESELÁ, Jarmila: O hospodářském vyzvědačství. Praha, Nákladem vlastním 1937, s. 28-36. 

288 Tamtéž, s. 3. 

289 „Hospodářským tajemstvím“ zákonodárci rozuměli „zařízení, opatření, předměty a jiné skutečnosti příznačné 

nebo jinak významné pro výrobu nebo odbyt určitého zdejšího hospodářského podniku nebo určitého oboru 

zdejšího hospodářského podnikání, jichž zachování v tajnosti je v důležitém zájmu veřejném, zejména v zájmu 

zachování a rozšíření zaměstnanosti, vývozu nebo soutěživosti zdejších hospodářských podniků nebo určitých 

oborů hospodářského podnikání.“ Tamtéž, s. 16. 
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poslední slovo o tom, zda bylo ve „veřejném zájmu“ žalobu podat anebo nikoli. Pokud by 

totiž žaloba ohrozila „národní hospodářství“, nemuselo na ní vůbec dojít.290 

 V rukou výkonné moci se ocitlo poměrně široké oprávnění k zásahům do hospodářské 

oblasti, a to na základě principů, jež zcela odporovaly liberálním zásadám. Z formulace 

zákona je přitom patrné, že liberální principy mělo nahradit myšlení o „národním 

hospodářství“, jehož tradice sahala do 80. let 19. století, kdy se v politickém prostoru českých 

zemí v habsburské monarchii začaly vznášet své požadavky českých radikálně-národní 

veřejností.291 Zákon odhaluje, jak silně bylo ohrožení státu spojeno s oblastí hospodářství. 

Oprávněnost státních zásahů do této sféry legitimizovala krajní možnost války. Podoba těchto 

zásahů se ovšem konstituovala v prostoru nacionalistického diskurzu, v němž nadřazování 

kolektivity nad zájmy jednotlivců nacházelo oprávnění. 

 Zákon si od tehdejší významné trestní právničky – Jarmily Veselé292 – vysloužil 

kritiku. V její argumentaci se ovšem kritika zákona neopírá o odmítání principů, s nimiž 

zákon pracuje. Nevadila jí konstrukce „veřejného zájmu“, odmítání liberalismu apod., 

poněvadž její aktérský horizont očekávání spočíval v představě vývoje směrem k zavádění 

dalších opatření tohoto druhu.293 Problém však kladla do československého právního řádu, 

který považovala za příliš heterogenní a na představenou právní normu neuzpůsobený.294 

Domyšlením aktérského očekávání by pravděpodobně byla snaha o zásadní transformaci 

právního řádu. 

                                                 

290 Tamtéž, s. 38. 

291 Ke vztahu liberální teorie a národního hospodářství v pojetí nacionalistických veřejností viz BALOUN, 

Časopis Česká stráž (1890-1901), s. 54-58. 

292 Jarmila Veselá (1899-1972) – významná meziválečná trestní právnička; v meziválečném docentka Právnické 

fakulty UK; pracovala v Kriminologickém ústavu této fakulty; členka Mezinárodní společnosti pro trestní právo; 

členka České eugenické společnosti (věnovala se výzkumu „dědičných předpokladů zločinného jednání“); 

autorka publikací Význam pohnutky a smýšlení pro třídění trestných činů a trestů (1928), Ochrana míru trestním 

právem (1937), Sterilisace, problém populační, sociální a kriminální politiky (1938); v době Protektorátu Čechy 

a Morava působila v Kriminologickém ústavu Právnické fakulty Německé univerzity v Praze. 

293 „Dnes žijeme v době, kdy čím dále tím více proniká myšlenka závislosti jedince na celku a zpětně i myšlenka 

práva celku na zásah do počinů jednotlivce.“ VESELÁ, J.: O hospodářském vyzvědačství, s. 38. 

294 Tamtéž, s. 47-48. 
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IV.2.5 Výjimečný stav: válka? 

Významné místo, které v imaginaci dobových aktérů válka okupovala, nezáviselo pouze na 

různých variantách nacionalistických diskurzů anebo naopak na zavádění právních norem 

upravujících válečný stav. Mezi oběma prvky se ve 30. letech 20. století uvnitř evropských 

společností vytvářely navzájem relativně odlišné vztahy. Důležitou roli při tvorbě konkrétní 

podoby tohoto vztahu pochopitelně hrál mezinárodní mocensko-politický rámec, který se dále 

vyjednával uvnitř vnitřní mocensko-politické struktury. Uvnitř jednotlivých národních států 

v Evropě 30. let 20. století proto docházelo k různému uchopování společného rámce: války 

jako mřížky pro porozumění současnosti. 

 Československá právní norma o obraně státu zavedla do vlastního právního řádu 

takovou podobu vztahu mezi nacionalistickým diskurzem a válkou, kterou historičtí aktéři 

nazývali obranou státu. Opatření přijímaná v důsledku této obrany se dotkla prakticky všech 

dosavadních oblastí státní správy, ba vytvořila mnohé nové prostory, jež bylo vzhledem 

k popisované racionalitě nejprve třeba popsat, poté evidovat a nakonec regulovat. 

Fundamentální podmínka umožňující přijetí rozsáhlých normativních opatření tkvěla 

v porozumění přítomnosti jako „mimořádné době“. Zatímco stejná formulace v roce 1933 

znamenala velkou hospodářskou krizi a její důsledky na každodenní život, v roce 1936 

spočívala v zavedení válečných principů do současné, dříve mírové – „poválečné“ – doby. 

Výjimečný stav, který zavedla československá vláda zákonem o obraně státu v roce 1936, 

nebyl ještě samotným válečným stavem, ale opatřením, který tuto možnost takřka 

bezvýhradně přenesl ze zákonodárné na výkonnou moc. 

 Na počátku 30. let hledal známý nacionálně-konzervativní právník tehdejší Výmarské 

republiky Carl Schmitt,295 který se kromě jiného zabýval i výjimečným stavem, konstitutivní 

protikladné kategorie pro sféru „politična“.296 Konstatoval, že specifickým politickým 

rozlišením, z něhož mohou být „vyvozena politická jednání a motivy“, je rozlišení přítele a 

                                                 

295 Dobové úvahy Carla Schmitta používám jako příklad dobového myšlení o válce a vůbec vztahu mezi válkou 

a politikou. Tyto obecnější dobově-teoretické úvahy pak vztahuji k tehdejšímu československému prostředí, 

v němž jsem sice nenašel žádný přímý odkaz na Carla Schmitta, ale mnozí českoslovenští autoři se vyjadřovali 

podobně. Schmittovy úvahy jsou podnětné především z toho důvodu, že se jedná o dobového aktéra, v centru 

jehož díla stojí vztah války a politiky. Jeho texty jsou navíc relativně dostupné v českém jazyce. 

296 Viz SCHMITT, Carl: Pojem politična. Text z r. 1932 s předmluvou a se třemi korolárii. Praha, Oikoymenh 

2013 (2. vydání). 
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nepřítele.297 Uváděl dále, že smyslem tohoto rozlišení je „označit nejzazší stupeň intenzity 

spojení nebo oddělení, asociace nebo disociace“.298 Schmitt toto rozlišení kladl v 

„existenciálním smyslu“.299 Nepřítelem proto rozuměl potenciální, ale přesto reálnou možnost 

„celku bojujících lidí“, který stál proti jinému „právě takovému celku“.300 Do samého středu 

svých úvah, v nichž se snažil vymezit ve 30. letech 20. století sféru politiky, tak položil 

princip války. Právě válka se v jeho myšlení stala „vždy existujícím předpokladem, který 

osobitým způsobem určuje lidské jednání a myšlení, a tím vyvolává specificky politické 

chování“.301 

 Schmitt se v roce 1938 věnoval rovněž vztahu pojmů válka a mír.302 Dospěl přitom 

k závěru, že skutečnost, že mezinárodní právo v meziválečném období kladlo oba pojmy do 

vztahu disjunkce – válka byla opakem míru a zároveň mír opakem války – vedla nakonec 

k „anomálnímu, přechodnému stavu mezi válkou a mírem, kdy obojí je smíšeno“.303 Za jeden 

ze tří důvodů této situace, vedle poválečného systému prevence války a „pařížských mírových 

diktátů“, považoval „rozšíření představy o válce i na nepřátelské aktivity i v nevojenské 

(hospodářské, propagandistické atd.) oblasti“.304 Vyvozoval z toho, že nepřátelství se stalo 

primárním pojmem pro daný přechodný stav. 

 Pohled na československý zákon z roku 1936 o obraně státu očima současníka Carla 

Schmitta jednak umožňuje vnímat dobový kontext právního myšlení o politice, dobového 

vnímání války a v neposlední řadě také uchopit danou normu jako specificky politický projev, 

který pracoval s konkrétním rozlišením přítele a nepřítele anebo kategorií jednoty politického 

národa. Obranu státu tudíž lze v kontextu 30. let 20. století vnímat jako specifickou variantu 

                                                 

297 Tamtéž, s. 26. 

298 Tamtéž, s. 27. 

299 Tamtéž, s. 28. 

300 Tamtéž, s. 28-29. 

301 Tamtéž, s. 35. 

302 SCHMITT, C.: O vztahu mezi pojmy válka a nepřítel. In: Pojem politična, s. 99-108. 

303 Tamtéž, s. 104. 

304 Toto tvrzení ještě rozvedl a přitom obrátil zcela naruby dobové dominantní představy: „(…) nevojenské akce 

mohou být nanejvýš efektivním, bezprostředním a intenzivním způsobem akcemi nepřátelskými, zatímco vojenské 

akce mohou naopak probíhat při slavnostně a energicky manifestovaném přátelském smýšlení.“ Tamtéž, s. 105. 
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přechodného stavu, v němž zásadní roli hrálo s ním spojené, uvnitř československého 

národního státu interpretované nepřátelství. 
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IV.3 Kdo je nespolehlivý/á? 

„(…) ačkoliv mu dosud nebyla prokázáná žádná přímá účast v nějaké protistátní akci/činnosti/, 

lze míti za to, že by za evnt. nepříznivých poměrů po stránce obranné zneužil svého postavení 

jako pachtýř usedlosti v duchu obraně státu nepříznivém a že by neváhal poskytnouti oporu 

živlům nepřátelských států československému národu. Tato okolnost již vyplývá také z toho, že 

(…) je vychován v duchu všeněmeckého velikášství a dosud není také zjištěno[,] z jakých 

pohnutek se zde usadil a že jako takový by nikdy v případě potřeby k obraně státu ničím 

nepřispěl. Z tohoto stanoviska lze tudíž jmenovaného posuzovati jako státně nespolehlivého. 

Četnická stanice Trpisky Okresnímu četnickému velitelství ve Stříbře (31. 3. 1937) 

Sledování „státní spolehlivosti“ a vytváření evidence těchto osob souviselo s odhalováním 

všech potenciálních nepřátel v možném budoucím válečném konfliktu. Vzhledem 

k potencialitě tohoto nepřátelství se úřady, které zákon uplatňovaly, často pohybovaly na 

rovině prevence. Navíc centrální administrativa jim mnoho vodítek pro činnost neposkytla. A 

tak konkrétní zprávy o „státně nespolehlivých“ velkou měrou odrážely představivost těch 

aktérů, kteří na příslušných úřadech pracovali. 

IV.3.1 Evidence „podniků důležitých pro obranu státu“ 

Již od podzimu roku 1935 probíhala evidence a šetření „spolehlivosti“ u firem, které se 

ucházely o státní zakázky na různých ministerstvech.305 Systematičtější, plošné šetření 

podniků zaměřených na výrobu začalo v polovině roku 1936 po vydání vládního nařízení o 

„podnicích důležitých pro obranu státu“.306 

 Četnické stanice na území celého Československa dostaly za úkol zaevidovat všechny 

firmy, které byly v jejich obvodu označeny za „podniky důležité pro obranu státu“. Ačkoliv 

příslušná vládní nařízení jasně definovala kritéria, ba i samotné tiskopisy pro „registrované 

podniky“,307 z hlediska bezpečnosti vyšší kategorii, žádné podobně precizní předpisy, jak by 

měly jednotlivé četnické stanice provádět evidenci a vyšetřování majitelů i zaměstnanců 

daných podniků nebyly vydány. Mnohé četnické stanice tak v případě provádění zákona na 

obranu státu pokračovaly v praxi dosavadního zjišťování „spolehlivosti“ firem ucházejících se 

                                                 

305 Viz NA, f. PŘ II – P, sign. O – 7/5, k. 1011, evidence podniků důležitých pro obranu státu. 

306 Vládní nařízení ze dne 3. července 1936 o podnicích důležitých pro obranu státu. VOREL, Komentář 

k zákonu o obraně státu, s. 237. 

307 VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 231-249. 
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o státní zakázky.308 Kritéria, která v těchto dotaznících četníci používali, odpovídala zadání 

buď nadřízených policejních úřadů, anebo přímo vojenských velitelství: 

„Žádám o laskavé vyšetření důvěrným způsobem národnostních a politických poměrů 

zaměstnavatele a zaměstnaných osob níže uvedené firmy a urychlené vrácení 

vyplněných dotazníků podepsanému velitelství.“309 

V dotaznících vedoucí podniků vyplňovali údaje týkající se počtu cizinců, které zaměstnávají, 

a u československých státních příslušníků počty zaměstnanců jednotlivých národností. Do 

další kolonky pak zanesli početní údaje o politickém členství těchto zaměstnanců. Četníci 

údaje zkontrolovali, přidali informace o majitelích a vynesli závěr o „spolehlivosti“ či 

„nespolehlivosti“ dotyčné firmy.310 

 Identický postup v případě zjišťování „spolehlivosti“ osob v „podnicích důležitých pro 

obranu státu“ ale četníky vystavil stížnostem firem a zejména Ústředního svazu 

československých průmyslníků. Tato zájmová veřejnost se odvolávala na znění zákona s tím, 

že četníci provádějí de facto preventivní opatření, o nichž zákon vůbec nehovoří. Šetření o 

„spolehlivosti“ v příslušných neregistrovaných „podnicích důležitých pro obranu státu“ podle 

nich mělo být prováděno, až v případě vyhlášení válečného stavu.311 Stížností se nakonec 

ujalo Ministerstvo obchodu a s Ministerstvem národní obrany až do podzimu 1938, kdy 

konflikt utichl, vedlo debatu o výkladu pasáží zákona na obranu státu.312 

 Mezitím ovšem evidence „státně nespolehlivých“ osob pokračovala. Základním 

kritériem, podle něhož státní administrativa evidenci osob dotyčného podniku uspořádávala, 

se stala státní příslušnost a národnost. Národnostní statistiky doplňovaly údaje o politické 

identitě, avšak nikoli pouze ve smyslu členství v politické straně, ale především „smýšlení“ – 

dnes bychom řekli politického či ideologického přesvědčení. Skrze pečlivou evidenci 

„podniků důležitých na obranu státu“ získával stát, resp. armáda, podrobný přehled o složení 

                                                 

308 NA, f. PŘ II – P, sign. O – 7/5, k. 1011, Evidence podniků důležitých pro obranu státu. 

309 Tamtéž, Zemské vojenské velitelství Praha Policejnímu ředitelství v Praze (17. dubna 1936). 

310 Tamtéž, Opis evidenčního listu o politických poměrech v závodě firmy Legia (1936). 

311 Tamtéž, Stížnost Ústředního svazu československých průmyslníků (4. 12. 1936) a odpověď Policejního 

ředitelství (7. 12. 1936). 

312 NA, f. MV – SR, k. 5625, sign. 10/663/2,1 dopis Ministerstva obchodu Ministerstvu národní obrany (7. 5. 

1938), odpověď Ministerstva národní obrany (27. 9. 1938) a stížnost Ústředního svazu československých 

průmyslníků (19. 11. 1937) 
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firem. Evidence nebyla konečným cílem státní administrativy, nýbrž pouze nástrojem, na 

základě kterého si státní administrativa utvářela představu o hospodářské činnosti dotyčných 

podniků. Tato evidence státu dále umožňovala sledovat, zda takové ekonomické jednání není 

v rozporu s „veřejným zájmem“, tj. obranou státu. 

IV.3.2 Variabilita loajality 

Zjišťování „státní spolehlivosti“ nesouviselo pouze s evidencí „podniků důležitých pro obranu 

státu“. Již před vydáním zákona na obranu státu se tato kategorie používala při přijímání 

nových zaměstnanců do státní správy – zejména do jejích bezpečnostních orgánů – anebo při 

přidělování vypisování veřejných zakázek, především Ministerstvem národní obrany. Po 

schválení zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu se však „státní spolehlivost“ stala primární 

vlastností, kterou bezpečnostní úřady zjišťovaly ve styku s veřejností. Nejintenzivněji ji 

bezpečnostní úřady využívaly v „pohraničním pásmu“: ve vztahu k majitelům nemovitostí, 

větším vlastníkům půdy, ale též i drobným pachtýřům apod. 

 Rozhodování o „státní spolehlivosti“ konkrétních lidí bylo ponecháno v rukou nižších 

bezpečnostních úřadů na okresní úrovni. Těmto okresním úřadům sbíraly veškeré nutné údaje 

lokální četnické stanice. Centrální úřady ovšem četníkům ke zjišťování „státní spolehlivosti“ 

poskytly relativně neurčitá a nejednoznačná vodítka: 

„Jako státně nespolehlivé mají býti označovány osoby, které jsou účastny v politické 

straně event. ve sdružení, jichž činnost směřuje proti jednotě, celistvosti a bezpečnosti 

státu. (…) Za státně nespolehlivé osoby nutno považovati ty, u nichž je aktivní činnost 

protistátní, resp. iredentistická (…) buď prokázána, nebo jsou-li ony osoby z takové 

činnosti důvodně podezřelé, nebo zastávají-li v závadné straně vedoucí funkce, 

uplatňují protistátní tendence, či jsou vedoucími činiteli a funkcionáři sdružení, sekt, 

hnutí a pod., jichž činnost směřuje proti jednotě, celistvosti a bezpečnosti státu nebo je 

způsobilá rušiti veřejný klid a pořádek. Osoby, které jsou pouze formálními členy 

uvedených sdružení, nelze označiti jako státně nespolehlivé.“313 

Politická příslušnost a aktivita tudíž měla být podle pokynů centrálních institucí hlavním 

znakem „státní nespolehlivosti“. 

 Četníci se ale ve svých prošetřováních jednotlivých osob drželi kombinace kritérií 

státního občanství, národnosti a politické příslušnosti ve smyslu „smýšlení“,314 která používali 

                                                 

313 NA, f. MV – SR, k. 5625, sign. 10/663/2,11 oběžník Prezidia zemského úřadu (23. 4. 1937). 

314 Např. Tamtéž, sign. 10/663/2,10, zpráva Okresního úřadu Frýdlant (30. 9. 1937). 
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již v souvislosti se státními zakázkami anebo prověřováním „spolehlivosti“ státních 

zaměstnanců. Zprávy četnických stanic měly značně různorodou podobu, avšak i tak u nich 

lze vysledovat společné znaky. Po uvedení jména následovala osobní data, poté povětšinou 

rodinné poměry či prostředí, politická aktivita, případně i další informace o známostech a 

vztazích dotyčné osoby a nakonec shrnující závěr týkající se „státní spolehlivosti“. Závěr 

četnického šetření závisel na národnosti dotyčné osoby. Pokud se jednalo o československého 

občana české národnosti, byl v očích četníků „státně spolehlivý“ anebo „státně spolehlivá“. A 

to i v případě, kdy se jednalo o členy Národní obce fašistické či Komunistické strany 

Československa,315 ba dokonce o aktivní členy.316 Jejich dříve nebezpečnou a stát ohrožující 

politickou činnost plně přeznačovaly pasáže o rodinném zázemí, používaném jazyku apod.: 

„Pohyboval se vždy jen ve společnosti osob politicky i státoobčansky spolehlivých, 

české národnosti. Celá jeho rodina jest česká, národně uvědomělá, a politicky a 

státoobčansky spolehlivá.“317 

Značně odlišné konstatování četníků si vysloužili jedinci německé národnosti. Údaje o rodině, 

jazyku a prostředí kontrastovaly s daty uváděnými u „státně spolehlivých“. Používání 

německého jazyka, vazby na další osoby německé národnosti či dokonce říšskoněmecké 

občanství, byly znaky, jimiž četníci začínali svá hlášení. V kombinaci s následujícím šetřením 

politických aktivit četníci uváděli, že dotyčný „je vychován v duchu všeněmeckého 

velikášství“318 anebo „byl smýšlení německo nacionálního“319 apod. Tyto informace někdy 

                                                 

315 NA, f. PŘ II – P, sign. O – 2/152, k. 1007, Četnické stanice Žlutenec (29. 10. 1937). 

316 Na těchto příkladech lze ilustrovat posuny ve státních politikách bezpečnosti ve 30. letech v Československu. 

Zatímco po Židenickém puči (leden 1933) následovala rozsáhlá vyšetřování a zákazy různých organizačních 

buněk Národní obce fašistické a Komunistické strany Československa, při šetření „státní spolehlivosti“ v letech 

1936-1938 již samotný fakt aktivní příslušnosti k těmto dvěma politickým subjektům nepředstavoval z pohledu 

dobových bezpečnostních orgánů žádnou viditelnou potenciální hrozbu. Pro Národní obec fašistickou zřejmě 

hrál významnou roli úspěch v parlamentních volbách roku 1935, kdy získala šest poslaneckých mandátů. U KSČ 

tato změna ve vnímání bezpečnostními orgány zřejmě souvisela s novou politikou lidové fronty přijatou na 

základě zkušeností z Francie, Španělska či Rakouska. Integrace doposud ostrakizované KSČ se prohloubila také 

s podporou poslanců této strany při kandidatuře Edvarda Beneše na prezidenta v roce 1935. A tak v letech 1936-

1938 se již příslušníci Národní obce fašistické nejevili jako nebezpečná „fašistická nákaza“ a komunisté rovněž 

ztráceli svou nálepku „rudého nebezpečí“. 

317 NA, f. PŘ II – P, sign. O, k. 1006, číslo jednací 1/148 (14. 11. 1938). 

318 NA, f. MV – SR, k. 5628, sign. 10/663/3, Četnická stanice Trpisky (31. 3. 1937). 
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samy o sobě četníkům stačily k podezření ze „státní nespolehlivosti“. I v případech, kdy 

četníci zjistili, že jsou dotyční členy či sympatizanty těch německých politických stran, které 

se dobově označovaly jako aktivistické,320 tj. byly součástí vládních koalic a podílely se na 

vládnutí v Československu, hledali dále, zda se stýkají s někým podezřelým či udržují-li 

podezřelé „styky s cizinou“.321 Četníci přitom využívali pouze odkazů, které nijak dále 

nerozváděli – nepodložili důkazy. Vytvářeli tak obecné podezření. Nevyvrácené podezření 

četníkům umožňovalo využívat figuru „spolehlivosti“ v široké škále: „(…) nie je možné ho 

považovať za štátne spolehlivého.“322 „Vzhledem k jeho smýšlení nelze jej považovati za osobu 

úplně státně spolehlivou (…).“323 Četníci se tudíž v případě československých občanů 

německé národnosti vyjadřovali na opačné škále než o občanech národnosti české. 

 Z naznačeného uplatňování kategorie „státní spolehlivosti“ v praxi bezpečnostních 

úřadů na lokální úrovni vyplývá, že dobové vnímání „spolehlivosti“ a „nespolehlivosti“ 

zásadně ovlivňoval údaj o národnosti dotyčné osoby. Zatímco výchozím bodem pro šetření 

osob české národnosti byla „spolehlivost“, v případě národnosti německé anebo německého 

občanství tutéž roli plnila „nespolehlivost“. Tato praxe souvisela s chápáním vztahu mezi 

státem a národnostmi, resp. z uchopení Československa jako národního státu. V četnických 

zprávách se často zaměňují aktivity namířené proti státu, s aktivitami proti národu. 

V představách zaměstnanců bezpečnostních úřadů byl československý stát spojen s českým 

národem, a proto při šetření občanů české národnosti dopředu předpokládali jejich loajální 

                                                                                                                                                         

319 NA, f. PŘ II – P, sign. O – 3/69, k. 1008, Okresní četnické velitelství v Levoči (15. 4. 1937). 

320 Toto zjištění prohlubuje závěry o sledování „státní nespolehlivosti“, které ve své práci prezentoval historik 

Christoph Boyer: „Charakteristická byla snaha vojenské správy o co nejextenzivnější výklad a využití zákona o 

obraně státu. V rozporu s doslovným zněním zákona považovala například vojenská správa za „relevantní“ i 

předchozí členství v DNSAP, která byla rozpuštěna již roku 1933, tj. nikoli podle ustanovení zákona 131/1936. 

Podle tvrzení generálního štábu z roku 1936 existují prý mnohdy „temné existence“, jejichž nespolehlivost sice 

není jednoznačně prokazatelná, která ale přesto musí být zahrnuty do skupiny „podezřelý ze státní 

nespolehlivosti“. Ústřední policejní místa mají pouze sdělovat všechny významná fakta bez jakéhokoliv závěru, 

aby si armáda mohla vytvořit vlastní názor na zařazení určité osoby.“ BOYER, Ch.: Přidělování státních 

zakázek v ČSR ve 30. letech, s. 144. 

321 VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 31. 

322 NA, f. MV – SR, k. 5658, sign. 10/669/6, Ministerstvo národní obrany Ministerstvu vnitra o naftových dolech 

(21. 7. 1938). 

323 NA, f. PŘ II – P, sign. O – 3/69, k. 1008, Okresní četnické velitelství v Levoči (15. 4. 1937). 
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vazbu ke státu. Kdežto němečtí občané československého státu museli tuto loajalitu teprve 

dokazovat. Jednotlivé zprávy četnických stanic nebo Okresních četnických velitelství ukazují, 

že pro vnímání současnosti 30. let 20. století hrála důležitou roli situace „národní revoluce“, 

tj. vyžadování důkazů loajality „menšiny“ německých občanů k československému státu. Za 

takovou politickou aktivitu, která vedla k označení anebo k vyslovení podezření ze „státní 

nespolehlivosti“, úředníci považovali objektivizující kategorii národnosti. Kritériem pro 

rozlišování potenciálních nepřátel Československa – ve smyslu rozlišování kategorie přítele a 

nepřítele podle Carla Schmitta – se tak stala příslušnost k národu, jež v očích tehdejších 

aktérů byla primární politickou identitou. Jinými slovy, politický prostor Československa ve 

druhé polovině 30. let tehdejší aktéři definovali na základě (objektivní) příslušnosti k národu. 

IV.3.3 Obranné strategie loajality 

Centrální administrativa však s hlášeními nebyla příliš spokojena, a zejména některá vojenská 

velitelství si stěžovala na nejasné formulace, které četníci ve svých šetřeních používali: 

„Jako důvod [státní nespolehlivosti] jest mnohdy jen udáváno, že „brance nelze 

považovati za státně spolehlivého“, aniž by byl blíže uveden důvod toho.“324 

Nespokojenost státní administrativy se dále projevovala v připomínání, že celé šetření „státní 

nespolehlivosti“ musí probíhat v režimu utajení a není možné osobu považovanou za „státně 

nespolehlivou“ otevřeně vyslýchat ohledně zjištěných důvodů její „nespolehlivosti“.325 Podle 

vládních nařízení a znění zákona probíhala vyšetřování osob z hlediska jejich „spolehlivosti“ 

v režimu utajení.326 Všechna zjištění četnických stanic musela být odesílána ve speciální 

zalepené obálce tak, aby o případu vědělo co nejméně osob.327 

 Celý úřední postup označování osob za „státně nespolehlivé“ probíhal v tajnosti před 

dotyčnou osobou. Pokud výsledné rozhodnutí příslušného okresního úřadu vyznělo ve 

prospěch „státní nespolehlivosti“, byla dotyčná osoba vyrozuměna a do 15 dnů ode dne 

doručení tohoto úředního sdělení mohla podat odvolání k policejnímu ředitelství, které je 

                                                 

324 NA, f. MV – SR, k. 5625, sign. 10/663/2,11, oběžník Prezidia zemského úřadu (23. 4. 1937). 

325 Tamtéž. 

326 VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 12-15. 

327 NA, f. MV – SR, k. 5625, sign. 10/663/2,1, dopis Ministerstva národní obrany Ministerstvu Obchodu (27. 9. 

1938). 
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předalo dále zemskému úřadu, jež ustanovil speciální senát.328 Senáty zřizoval zemský úřad, 

na jejich složení mělo hlavní vliv ministerstvo vnitra a jednání bylo rovněž neveřejné.329 Ten, 

kdo byl označen za „státně nespolehlivého“, měl být před vydáním rozhodnutí dotyčného 

okresního úřadu nejprve vyslechnut.330 V zákonu ani vládním nařízení přitom nebylo 

uvedeno, že tato osoba bude seznámena s důvody, které k rozhodnutí vedly. Příslušná pasáž 

zákonné normy pouze uváděla, že okresní úřad je „povinen před vydáním rozhodnutí osobu, 

jíž se to týče, vyslechnouti a dáti jí příležitost, aby se mohla vyjádřiti o podezření, že je státně 

nespolehlivá“.331 Ačkoliv v praxi se počítalo s tím, že takovým způsobem bude osoba 

seznámena s důvodem rozhodnutí úřadu, žádný závazný úzus stanoven nebyl. 

 Vzhledem k nedostatečnému množství pramenů nelze ani odhadnout počet osob, které 

byly za „státně nespolehlivé“ označeny, natož pak počty těch, co se odvolali k senátům, anebo 

těch, kteří nakonec u senátu uspěli. Avšak z existujících pramenů je možné naznačit obrannou 

strategii těchto osob, a tak i vnímání kritérií, jež samy považovaly ve vztahu k „státní 

nespolehlivosti“ za klíčové. 

 Vzhledem k argumentační výstavbě stížností osob označených za „státně 

nespolehlivé“ se zdá pravděpodobné, že nebyly jasně seznámeny s důvodem, který 

bezpečnostní úřady vedl k takovému kroku.332 Materiály se ovšem dochovaly pouze v těch 

případech, kdy si „státně nespolehliví“ stěžovali na toto označení nějaké třetí straně: 

prezidentu republiky anebo ambasádě příslušného státu. Ve svých žádostech pak proti 

označení z „nespolehlivosti“ staví loajalitu ve vztahu k československému státu: 

„(…) po celou dobu svého života jsem se ničeho nedopustil, politicky neexponoval, 

politického života jsem se nezúčastnil a patřím k oné skupině státních občanů německé 

národnosti, která svou loyálnost [sic!], oddanost a věrnost k republice bezpočtukráte 

prokázala.“333 

                                                 

328 Tamtéž, k. 5658, sign. 10/668/30, oznámení Policejního ředitelství v Praze (24. 6. 1937). 

329 VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 241. 

330 V původním návrhu zákona se s vyslechnutím osoby označené za „státně nespolehlivou“ nepočítalo. Toto 

ustanovení vložil do návrhu až ústavně-právní výbor. Tamtéž, s. 30. 

331 Tamtéž. 

332 NA, f. MV – SR, k. 5658, sign. 10/668/30, žádost Otto Esslera Kanceláři prezidenta republiky (11. 10. 1937). 

333 NA, f. MV – SR, k. 5658, sign. 10/668/30, žádost Otto Esslera Kanceláři prezidenta republiky (11. 10. 1937). 
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Loajální vztah je v této výpovědi vytvářen přiřazením se ke skupině tzv. aktivistických stran. 

Představování sama sebe jako politicky neaktivního občana odpovídá policejním šetřením o 

těch, které četníci prohlásili naopak za „státně spolehlivé“. 

 Zatímco někteří si loajalitou představovali spřízněnost s tzv. aktivistickými 

politickými stranami anebo neúčastí v bojích politických stran, jiní loajalitou rozuměli kladný 

vztah k českému národu: 

„Podle sdělení ředitele této firmy (…) nebylo proti [dotyčnému] po celou dobu stavby 

stížností po stránce národnostní, naopak podle slov [ředitele] je [dotyčný] 

národnostně plně spolehlivý. Je českého původu, jeho choť je Češka a obě děti česky 

vychovává; starší dcerka navštěvuje ve Štěchovicích českou školu. Sám plyně česky 

nemluví, což vysvětluje tím, že od mlada byl jen mezi Němci. Ve Štěchovivích žije tiše, 

politicky se neexponuje, a po stránce národností nezavdal nejmenší příčiny k 

zákroku.“334 

Z projevu je zřejmé, že ředitel firmy, u níž byl dotyčný „státně nespolehlivý“ zaměstnán, 

vnímal „spolehlivost“ jako vlastnost spjatou s národními projevy. Ostatně vazbu ke státu plně 

nahradil vztahem k národu: „národnostně plně spolehlivý“. 

 Podobné uchopení „státní nespolehlivosti“ jako kategorie spjaté s národností 

dotyčného zaměstnance vedlo jiného vedoucího ke zdůvodnění propuštění „státně 

nespolehlivého“: 

„když přišel [dotyčný] jako obvykle do práce, bylo mu zakázáno vstoupiti do továrny a 

byl vyzván vyčkati na ulici příchodu vedoucího inženýra (…). Tento mu řekl, že 

továrna vzhledem k §§ 8a 21 zákona č.131/1936 nemůže dále zaměstnávati 

maďarského příslušníka,a propustil ho okamžitě,odůvodňuje to nařízením zmíněného 

zákona.“335 

Zákon na obranu státu, jak bylo ukázáno výše, podobné jednání neumožňoval. Avšak doboví 

aktéři, kteří danou normu vyjednávali v konkrétních kontextech, rozuměli kategorii 

„spolehlivosti“ jako vlastnosti spojenou s národnostní příslušností. A tak požadavek loajality 

pro ně mohl být spjat s dostatečně českým jednáním: českým původem, nejen znalostí, ale i 

používáním českého jazyka a posíláním dětí do českých škol. 

                                                 

334 NA, f. MV – SR, k. 5626, sign. 10/663/2,11, zpráva Presidia ministerstva veřejných prací Ministerstvu vnitra 

(24. 9. 1938). 

335 Tamtéž, sign. 10/663/2,10, prosba Ministerstva zahraničních věcí adresovaná Ministerstvu vnitra (15. 1. 

1938). 
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IV.3.4 „České menšiny“ a „veřejný zájem“ 

Normu o obraně státu č. 131/1936 Sb. pečlivě sledovaly jednotlivé národní jednoty. Jejich 

činnost byla již od 80. let 19. století spjata s vytvářením a sledováním specificky „českých 

národních zájmů“ v českých zemích a poté i v Československu. Slova, která používal 

uvedený zákon, ba vůbec normy přijaté ve 30. letech 20. století v Československu s ohledem 

na nutnost obrany demokracie, měly v diskurzech těchto veřejností vlastní místo: „pohraničí“, 

„spolehlivost“, „vyzvědači“, „národní zájmy“, „mobilisace průmyslu“ apod. 

 Vznik právního rámce, jenž podobná slova zaváděl do právnického diskurzu, proto 

„hraničáři“ bedlivě sledovali. Osnovu zákona na obranu státu považovali dokonce za 

dodatečnou satisfakci svého dlouhodobého úsilí: 

„Účel a obsah chystaného zákona kryje se v mnohých svých částech a ustanoveních 

s tím, co jsme jako zástupci hraničářů už dávno proklamovali jako nutný předpoklad 

obrany našich hranic, našeho státu a pro bezpečnost národa. Můžeme říci, že v osnově 

tohoto zákona je na četných místech satisfakce hraničářského snažení (…). Neboť jen 

klid a pořádek v pohraničním území našeho severu, úcta k právnímu řádu, dodržování 

zákonů a nesmlouvavé kárání všech rušitelů, houževnaté a trpělivé budování naší 

bezpečnosti ve výrobě i obchodu, v průmyslu i zemědělství, ve všem podnikání vůbec – 

to dohromady dá nám sílu, aby stát i národ obstál v každé zkoušce.“336 

Schválení této normy v Národním shromáždění a postupné vydávání prováděcích nařízení 

tehdejší československou vládou vedlo „hraničáře“ k podrobnému rozboru normy na 

stránkách jejich tiskovin a ke snaze informovat o tomto rozsáhlém zákoně širší česky hovořící 

veřejnost srozumitelnější formou.337 V roce 1937 vydala Národní jednota severočeská spolu 

s Národní jednotou pošumavskou za podpory Československé národní demokracie pod 

                                                 

336 Hraničář. Ústřední list Národní jednoty severočeské, č. 17, 10. 4. 1936, s. 2. 

Vysoká očekávání vkládaná do nové normy odrážela četnost článků začínající v roce 1936 podobnými slovy: 

„Soubor posledních zákonů a opatření směřuje k veliké radosti všech poctivě smýšlejících českých lidí 

v pohraničí. Tolikaleté volání ku všem odpovědným činitelům stává se skutkem – stává se zákonem. Pohraniční – 

individuální výspy – jsou a byly ohrožované se všech stran. Volání, upozorňování obavy před dalekosáhlými 

následky byly po celá léta odbývány a těm, zde žijícím, nebylo věřeno. Doba dnešní dala zapravdu těm, kterým se 

tolik nevěřilo. Vyhlášení zákona o pohraničním pásmu [sic!], zákona o obraně státu skýtají zde žijícím a i státu 

čsl. záruku.“ Hraničář, č. 31, 1. 8. 1936, s. 1. 

337 Od dubna do července vycházel v Hraničáři seriál článků rozebírající zákon o obraně státu a poté následovalo 

i přiblížení jednotlivých prováděcích nařízení. 
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hlavičkou výboru národně demokratické strany stručnou brožuru,338 která měla česky 

hovořícím čtenářům vysvětlit znění a provádění zákona. „Hraničáři“ vnímali zákon o obraně 

státu jako vyvrcholení celé své dosavadní činnosti. Válku, na kterou měla československý stát 

přijatá norma připravit, totiž údajně vedli již od doby svého vzniku.339 Válkou rozuměli 

národní zápas mezi Čechy a Němci, jejž dlouhodobě sledovali pomocí statistik sčítání lidu, 

voleb, počtů škol a dětí, které je navštěvovaly apod. Souboj z pohledu „hraničářů“ obsahoval 

i krajní možnost fyzického střetu, a tak sledovali také demografický vývoj národnostně 

odlišných populací.340 Zákon na obranu státu z roku 1936 měl přinést potřebnou právní oporu 

pro obranu „životních zájmů národních“.341 Tento zájem, obrana „národního státu“ coby 

výdobytku tisíciletého dějinného zápasu Čechů s Němci,342 ospravedlňovala dokonce 

„hluboké zásahy do soukromé sféry občanské, zejména do svobodné disposice podnikatelů a 

velkých výrobních odvětví“.343 Příprava na válku v době míru představovala pouze 

„sebezáchovný pud“.344 Obranu státu tak „hraničáři“ prezentovali jako přirozenou – 

biologickou či psychickou – reakci českého národa jako historií zformovaného kolektivního 

aktéra na další ohrožení ze strany německého národa.345 „Veřejný zájem“ za účelem 

„mobilisace výroby“, jejž konstruovaly československé právní normy z druhé poloviny 30. let 

20. století, uchopovaly české nacionalistické veřejnosti jakožto zájmy českého národa, 

kolektivního aktéra, které tyto veřejnosti dlouhodobě zastávaly. 

 K prosazování takto vyjednaného právního rámce „veřejného zájmu“ využívaly 

nacionalistické veřejnosti své dosavadní infrastruktury, tj. skutečnosti, že členy národních 
                                                 

338 CIKHARTOVÁ-HRUBÁ, Marie: Znáte zákon o obraně státu? Jak spolupůsobí obec a občanstvo? Dozor a 

řízení úřední. Praha, Samosprávný sbor Čsl. nár. demokracie 1937. 

339 „Na této národní hraniční frontě veden byl nerovnými prostředky vysilující boj za bytí našich posic, 

posunutých hluboko do těla jinonárodního, který nebyl nijak učiněn zbytečným ani ve svobodném našem 

národním státě.“ Tamtéž, s. 3. 

340 Hraničář, č. 30, 25. 7. 1936, s. 1-3. 

341 CIKHARTOVÁ-HRUBÁ, M.: Znáte zákon o obraně státu?, s 3. 

342 Tamtéž, s. 4. 

343 Tamtéž, s. 3. 

344 Tamtéž, s. 4. 

345 HEJRET, Jan: Hraničáři, jejich státní význam a práce. K 20. výročí republiky. Olomouc, Národní jednota 

východomoravská 1937, s. 3-6. 
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jednot byli členové všech českých politických stran, včetně jejich nejvyšších reprezentantů, a 

existoval i zastřešující orgán – Národní rada československá. 

 Jedny z prvních požadavků národních jednot vůči státní administrativě ve vztahu 

k provádění zákona na obranu státu se týkaly již stanovení „pohraničního pásma“. Národní 

jednota pro východní Moravu podala po vydání vládního nařízení č. 155 z června 1936 žádost 

o doplnění moravskoberounského okresu do „pohraničního pásma“, ve kterém platilo 

množství výjimečných opatření.346 Za důvody k připojení daného okresu do „pohraničního 

pásma“ národní jednota nejprve uváděla nízké procento obyvatel československé národnosti, 

a naopak vysoké procento hlasů, jež v posledních volbách získala SdP. Národnostní a 

politickou statistiku doplňovalo upozornění na existenci „továrny na tabák, v níž jsou 

zaměstnání ze 400 zaměstnanců pouze 21 (…) Čech“.347 Navíc poloha okresu v blízkosti 

hranic „dává příležitost státně nespolehlivým živlům k provádění záměrných akcí“.348 

„Veřejný zájem“, obrana státu, v této konkrétní výpovědi národní jednoty spočíval jednak 

v zajištění bezpečnosti regionu, kdy ohrožení implicitně reprezentovala německá menšina 

spojená s politickou stranou SdP, a zároveň ve zvýšení počtu zaměstnanců československé 

národnosti v místní továrně. „Veřejný zájem“ tudíž z hlediska Národní jednoty pro východní 

Moravu znamenal prosazování českého národního zájmu jak v oblasti bezpečnosti, tak i 

hospodářství. 

 Žádost byla zamítnuta s odůvodněním Ministerstva národní obrany, které 

zdůrazňovalo, že „národnostní situace v určitém okrese (…) nemůže býti důvodem pro pojetí 

dotčeného okresu do pohraničního pásma“.349 Při svém stanovení „pohraničního pásma“ se 

drželo „jinými hledisky“.350 Na závěr ještě zdůraznilo: 

„Zákon o obraně státu a prováděcí nařízení k němu vydaná nejsou zahroceny proti 

žádné národnosti a třeba se i při provádění těchto právních ustanovení vyvarovati 

                                                 

346 NA, f. MV – SR, k. 4386, sign. 1/64/10, dopis Národní jednoty pro východní Moravu adresovaný vládě ČSR 

(2. 7. 1936). 

347 Tamtéž. 

348 Tamtéž. 

349 NA, f. MV – SR, k. 4386, sign. 1/64/10, vyjádření Ministerstva národní obrany zaslané Předsednictvu 

ministerské rady (22. 9. 1936). 

350 Tamtéž. 



121 
 

všeho, co by nebylo odůvodněno hledisky věcnými a čemu by mohlo býti vytknuto, že je 

to odůvodněno jen hlediskem národnostním.“351 

Centrální úřady se snažily za každou cenu vyhnout podezření, že by uvedený zákon 

sebemenším způsobem souvisel s národnostními kritérii. „Veřejný zájem“ pro ně měl 

především odborně-vojenský rozměr potřeby zajištění obrany hranic jako území 

československého státu. 

 „Hraničáři“ nespokojení s takovým rozhodnutím svou žádost na konci roku 1936 

zopakovali. Místní organizační jednotka Národní jednoty pro východní Moravu vydala 

v listopadu 1936 rezoluci, do které kromě předchozích důvodů ještě přidala požadavek na 

„autoritativní zakročení“ proti SdP a žádost o státní výstavbu českých škol v dané lokalitě.352 

Další žádost, tentokrát podloženou „jinými hledisky“, podala vedlejší organizace té samé 

organizace o několik dní dříve. Snažila se Ministerstvo národní obrany přesvědčit důležitostí 

regionu z vojenských strategických důvodů: vhodností komunikací, terénem apod. Text pak 

uzavírala formulace: 

„Odbor Národní jednoty si proto dovoluje opětovati svoji žádost o zařadění okresu 

moravskoberounského do pohraničního pásma, kterou opírá nejen o důvody věcné, 

jako zeměpisnou polohu a strategický význam území, ale i o ten důvod, nezanedbati 

žádné možnosti, aby pro obranu státu bylo učiněno vše, co jí může posloužiti.“353 

Příjemcem této žádosti byla zastřešující organizace národních jednot a matic, Národní rada 

československá, odkud žádost dále putovala osobně do rukou ministra vnitra (Josefa 

Černého).354 Ačkoliv všechny tyto žádosti nezměnily rozhodnutí vlády, popsaný případ 

odhaluje zaprvé, jaké konkrétní významy „hraničáři“ „veřejnému zájmu“ přičítali 

(národnostní kritéria, resp. obhajoba „národních zájmů“), dále symbolickou sílu či exkluzivitu 

těchto nacionalistických veřejností (na jejich požadavky státní administrativa odpovídá a 

zároveň se rezoluce dostane až k ministrovi vnitra osobně) a v neposlední řadě prostor 

konfliktu mezi centrální státní administrativou a lokálními nacionalistickými veřejnostmi. 

 Stížnosti a požadavky národních jednot se týkaly také evidence „podniků důležitých na 

obranu státu“ a šetření „státní spolehlivosti“ zaměstnavatelů i zaměstnanců firem. Jejich 

                                                 

351 Tamtéž. 

352 Tamtéž, opis rezoluce okresního výboru Národní jednoty pro východní Moravu (15. 11. 1936). 

353 Tamtéž, opis žádosti Národní jednoty pro východní Moravu (11. 11. 1936). 

354 Tamtéž, dopis Národní rady československé ministrovi vnitra JUDr. Josefu Černému (17. 11. 1936). 
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činnost většinou orgány centrální státní administrativy vedla ke zjišťování situace 

v konkrétních podnicích a následně podrobnému šetření „státní spolehlivosti“ majitelů a 

zaměstnanců.355 Stížnosti na „útisk české menšiny“ vedly k dílčím zákrokům bezpečnostních 

úřadů a nutily administrativu vyjednávat právní rámce normy o obraně státu na konkrétních 

lokálních úrovních, a to často v relativně hraničních případech.356 Právě při evidenci „podniků 

důležitých pro obranu státu“ docházelo k prolínání „veřejného zájmu“ sledovaného centrální 

administrativou a „národních zájmů“ nacionalistických veřejností. Prvotní „hraničářské“ 

stížnosti na konkrétní firmy přivedly centrální úřady ke zjišťování údajů, které přinášely 

místní četnické stanice. Četnická hlášení takto například uváděla, že majitel podniku (sám 

československé národnosti), na nějž si „hraničáři“ stěžovali, protože zaměstnává pouze osoby 

německé národnosti, by rád někoho české národnosti přijal, avšak nikdo se o místo neuchází. 

Vysvětlení ovšem Ministerstvo národní obrany neuspokojilo a zjištěné údaje doplňovalo: 

„Přesto, vzhledem k státním dodávkám firmy, doporučuje MNO-hl.št. [hlavní štáb], 

aby jí [firmě] bylo naznačeno, že je nutno přijmouti do práce i české dělníky, protože 

tamnější [sic!] obyvatelstvo považuje dosavadní stav za provokaci k české 

menšině.“357 

Stížnost „české menšiny“, tj. místní organizace národní jednoty, podložená ochranou 

„národních zájmů“, našla oporu u centrální administrativy, která tuto veřejnost považovala za 

celé tamější obyvatelstvo. 

 Národní jednoty představovaly takřka jediné veřejnosti, které se významným 

způsobem podílely na vyjednávání konkrétní podoby „veřejného zájmu“ vedle centrální 

administrativy na jedné straně a lokálními bezpečnostními úřady na straně druhé. Aktivita 

nacionalistických veřejností přitom často vedla ke státním zásahům, a tím pádem 

k prosazování „národních zájmů“ při provádění zákona na obranu státu. Národní jednoty však 

                                                 

355 Např. Tamtéž, k. 5658, sign. 10/670/8, dopis Ministerstva národní obrany Ministerstvu vnitra (26. 4. 1937). 

356 Ministerstvo národní obrany v případě velkostatku v Chlumci u Ústí nad Labem podle šetření místních 

četníků zjistilo, že majitele i jemu podřízené vedoucí „nelze pokládati za státně spolehlivé“. A proto Ministerstvo 

národní obrany žádalo Ministerstvo vnitra, aby zjistilo, jestli dotyčný velkostatek je zahrnut do evidence 

„podniků důležitých pro obranu státu“, a i pokud není, „žádá MNO zdvořile, aby tamní ministerstvo laskavě 

uvážilo, jaká opatření by v daném případě bylo možno uplatnit, aby bylo dosaženo změny ve správě velkostatku 

v příčině osob, o nichž byla shora řeč.“ Tamtéž. 

357 Tamtéž, k. 5657, sign. 10/665/30, dopis Ministerstva národní obrany Ministerstvu veřejných prací (14. 7. 

1938). 
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ve stejnou chvíli vytvářely na centrální státní aparát trvalý nátlak. „Hraničáři“ dlouhodobě 

volali po „silné ruce“ či „národním státu“358 a od poloviny 30. let po „silné demokracii“, 

která by zjednala „klid a pořádek“.359 

„Demokracie nezahrnuje snad přece v sobě povinnost sebevraždy státu. A dát se zabít 

bez obrany je přece tak jen sebevražda. Mysliti si, že nějakou diskusí se něco pořídí 

s člověkem, který kalkuluje jen s mocí, bylo by – řekněme mírně – dětinské. Ale 

diskutovat, místo zkrotit jej prostředkem, který je dle něho vlastně jedině rozhodující, 

je zrada státu, zrada povinnosti k němu, ať už by třeba vzcházela jen z té naivnosti a 

byla tedy bezděká.“360 

Krajní možnost válečného konfliktu se promítla do důrazu na hodnotu národní jednoty a 

sledování „cizích“ prvků uvnitř kolektivního těla československého, resp. českého národa. 

Zatímco dosazení jedinců československé národnosti na místa ve státní správě, mělo státu 

zajistit „nejspolehlivější armádu v pohraničí“,361 vedle nepřijatelných česko-německých 

národnostních poměrů ve firmách se v „hraničářských“ periodikách množily antisemitské 

články. „Židé“ byli osočováni z rozšiřování německé propagandy: 

„O židu, který pomáhá něm. říšské propagandě. 

„Člověk by mohl skoro uznávat, že poslední norimberský sjezd strany (nár. soc.) nebyl 

tak docela v neprávu se svým protižidovským zákonodárstvím (…)“.“362 

Pohled na současnou situaci optikou probíhající hospodářské a národnostní války mezi Čechy 

a Němci viděl Židy/židy pouze jako majitele firem emigrující z třetí říše, kteří záměrně 

zaměstnávají „německé dělníky“, aby se znovu zavděčili německému národu.363 

 Útoky na Židy/židy souvisely se sledováním „národních zájmů“ československého, 

resp. českého kolektivního těla a jeho hospodářského života. Národnostní válka a vyžadování 

loajality od státních občanů Československa vytvářely prostor i pro antisemitské projevy v 

nacionalistickém diskurzu národních jednot. 

                                                 

358 Např. Pošumaví, č. 7 a 8, 24. 7. 1919, s. 39 

359 Hraničář, č. 45, 13. 11. 1937, s. 3. 

360 Hraničář, č. 36, 5. 9. 1936, s. 1. 

361 Hraničář, č. 31, 1. 8. 1936, s. 1. 

362 Hraničář, č. 25, 20. 6. 1936, s. 3. 

363 Hraničář, č. 3, 18. 1. 1936, s. 3-4. 
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IV.3.5 Národní konsenzus o „veřejném zájmu“? 

Při uplatňování zákona o obraně státu, ba i dalších norem přijatých s důvodem potřeby obrany 

demokracie, docházelo k vyjednávání obecného pojmu „veřejného zájmu“. Vyjednávání 

přitom nemělo podobu pouze mocenského pohybu z centra státní administrativy do lokálních 

kontextů a nazpět, nýbrž odehrávalo se v širším prostoru, v němž nejvýraznějšího hráče 

představovaly české nacionalistické veřejnosti. Pro historickou rekonstrukci tohoto 

vyjednávání využívám několika konkrétních a v zásadě krajních případů, na nichž lze dobový 

složitý proces nejlépe ilustrovat. 

 V únoru roku 1937 obdrželo Ministerstvo vnitra zprávu od podřízených správních 

úřadů, ve které vznáší podezření, že majitelé „tuhových závodů v Chvalovicích, pol.[itický] 

okres Prachatice,“ úmyslně přivodili „nynější desolátní stav“. Podezření sahalo až do roku 

1927, kdy měl majitel uzavřít s jedním obchodníkem německé národnosti smlouvu na odběr 

veškeré tuhy. 

„Ačkoliv v této době byla po tuze silná poptávka, obchodník veškerou (…) vyrobenou 

tuhu s vědomím majitele uskladňoval (…), což trvalo do roku 1930, kdy byl provoz 

dolování a výroby tuhy ve Chvalovicích zastaven proto, že obchodník po celou dobu 

žádnou vyrobenou tuhu neodebral, neprodal a majiteli nezaplatil.“364 

V roce 1930 byl podnik tuhových dolů ve Chvalovicích nucen zastavit těžbu kvůli poklesu 

ceny tuhy na obchodním trhu. Ředitel podniku německé národnosti v roce 1934 zásoby tuhy, 

které původní obchodník podniku nezaplatil, prodal „nějakému obch. „Stůve“-mu do 

Hamburku za velice nízkou cenu“.365 Majitel neuvedl doly do provozu ani přes zlepšení ceny 

tuhy na obchodním trhu. Naopak v roce 1935 uzavřel ředitel firmy smlouvu s rakouskou 

společností, podle níž zpracovává podnik ve Chvalovicích tuhu dováženou z Rakouska, a 

„rakouští zájemci si vyhradili právo, býti při výrobě tuhy ve Chvalovicích osobně 

přítomně“.366 Ředitel navázal kontakty s jistým rakouským odborníkem, který údajně 

projevoval velký zájem, aby osobně viděl zpracování tuhy přímo ve Chvalovicích. Na základě 

skutečnosti, že firma v Chvalovicích se po roce 1936 stala „podnikem důležitým pro obranu 

státu“, a tudíž aby tento rakouský odborník mohl podnik navštívit, potřeboval povolení 

„vojenské správy“, které ovšem nezískal – „vojenská správa“ mu vstup do dolů zakázala. 
                                                 

364 NA, f. MV – SR, k. 5626, sign. 10/663/1, zpráva Presidia Zemského úřadu v Praze Ministerstvu vnitra (27. 2. 

1937). 

365 Tamtéž. 

366 Tamtéž. 
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Místní zaměstnanec, závodní české národnosti, prý nabyl podezření, že rakouský odborník má 

zájem „zvědět“ výrobu kvalitní tuhy.367 Příslušný okresní úřad dále konstatoval: 

„Je odůvodněno podezření, že takto by způsob takové výroby tuhy zvěděli i příslušníci 

a zájemci rakouští, kteří by pak s dovážkou suroviny tuhy k výrobě tuhy do Chvalovic 

ustali a na podkladě zkušeností získaných ve Chvalovicích by si zařídili flotaci [způsob 

zpracování tuhy] na výrobu tuhy v Rakousku. (…) Majitel (…), zejména však jeho 

zástupce ředitel (…), zdají se býti státně nespolehlivými, ač dle šetření četnické 

stanice v Chlumci nad Cidlinou nebylo proti nim nic závadného zjištěno. (…) Pokud 

se týče závodního (…) a zaměstnaných domácích dělníků ve chvalovických tuhových 

závodech, jsou státně spolehliví; cizinci zaměstnáni nejsou.“368 

Na počátku podezření ovšem stál dopis z vedení chvalovických dolů. Jednalo se o žádost 

vedení firmy, která využívala svého postavení – zařazení mezi „podniky důležité na obranu 

státu“ – a snažila se státní administrativu přesvědčit, že ačkoliv sama nedokáže firmu dále 

provozovat, je ve „veřejném zájmu“, aby firma získala „vládní podporu“ a mohla nadále 

fungovat.369 Jako hlavní důvod, kterým se vedení firmy snažilo přesvědčit státní aparát, aby 

podpořil další existenci podniku, uvedlo potenciální nezaměstnanost tamních dělníků, výdaje 

na jejich podporu v nezaměstnanosti, ušlé zisky státu na daních a podíl firmy na státním 

exportu.370 Dosavadní fungování firmy – psalo vedení podniku – bylo umožněno pouze 

„značnými finančními oběťmi“. Zároveň byl podnik nucen zvýšit ceny tuhy, čímž „narazil“ u 

svých odběratelů, „jimiž jsou velké železárny a strojírny domácí, které vesměs poukazovaly na 

levnější tuhu z ciziny. Překvapilo nás, že i státní podniky daly přednost o něco snad 

lacinějším, avšak méněhodnotným výrobkům cizím.“371 Hlavním požadavkem vedení podniku 

proto bylo, aby dovoz tuhy byl zařazen do speciálního režimu, kdy o dovozu zboží 

                                                 

367 Tamtéž. 

368 Tamtéž. 

369 Tamtéž, dopis Knížete ze Schwarzenbergu ústředního ředitelství Ministerstvu vnitra (22. 1. 1937). 

370 Tamtéž. 

371 Tamtéž. 



126 
 

rozhodovala „vojenská správa“.372 Tuto žádost podpořila také stavovská organizace, 

Národohospodářský sbor jihočeský.373 

 Státní úřady tak byly postaveny před komplikovanou situaci, kdy lokální bezpečnostní 

úřady předkládaly zprávy o potřebě zakročení z důvodu podezření z „hospodářského 

vyzvědačství“ tak, aby byl zajištěn „veřejný zájem“ – obrana státu. Avšak ze stejných důvodů, 

ochrany „veřejného zájmu“, žádalo vedení firmy o podporu další existence firmy před 

zánikem v důsledku „cizí soutěže“, tzn. dopadů liberálních principů konkurence. Situaci 

nakonec vyřešilo Ministerstvo národní obrany tím, že společně s dalšími příslušnými úřady 

provedlo v podniku inspekci. Po ní rozhodlo, že do podniku budou mít do doby otestování 

metody zpracování tuhy přístup pouze „státně spolehlivé osoby“.374 Interně pak Ministerstvu 

veřejných prací navrhlo: 

„Ministerstvo národní obrany posléze dává v úvahu, zda by ministerstvo veřejných 

prací nemělo uvažovati o případném odkoupení těchto tuhových dolů státními 

báňskými a hutními podniky.“375 

Uvedený příklad názorně ukazuje různorodou povahu prostoru, v němž se vyjednávání 

„veřejného zájmu“ v letech 1936-1938 odehrávalo. Příslušný podnik využil právního diskurzu 

obrany státu k tomu, aby získal podporu pro svou další existenci a ochranu před dopady 

liberálně-ekonomických principů; a za tím účelem získal podporu i vlivné stavovské 

veřejnosti. Místní bezpečnostní úřady převzaly informaci jednoho „státně spolehlivého“ 

zaměstnance firmy, jenž využil diskurzu obrany státu k upozornění na možné ohrožení obrany 

státu v případě přečinů „hospodářského vyzvědačství“ anebo zanedbávání výroby majitele i 

ředitele podniku. Rozhodnutí o „veřejném zájmu“ však spočívalo v rukou výkonné moci, resp. 

Ministerstva národní obrany, jež v konečném důsledku navrhlo zestátnění dolů. Jednotlivé 

artikulace všech tří aktérů spojuje taková konstrukce „veřejného zájmu“, která zájem celku 

staví nad ekonomický zájem majitele. 

                                                 

372 Jednalo se důsledek vládního nařízení ze dne 19. června 1936 o předmětech, k jejichž dovozu a vývozu je 

třeba povolení vojenské správy (III. prováděcí nařízení k zákonu o obraně státu). VOREL, Komentář k zákonu o 

obraně státu, s. 227-230. 

373. NA, f. MV – SR, k. 5626, sign. 10/663/1, dopis Národohospodářského sboru jihočeského Ministerstvu vnitra 

(30. 1. 1937). 

374 Tamtéž, dopis Ministerstva národní obrany (9. 4. 1937). 

375 Tamtéž. 
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 Podobně komplikovaná situace nastala na počátku roku 1938, kdy bezpečnostní 

orgány provedly šetření o „státní spolehlivosti“ u Československé plavební společnosti, v níž 

měl československý stát nadpoloviční podíl kapitálu. Na jeho základě se měla společnost 

zbavit „státně nespolehlivých“ zaměstnanců. Avšak účast státu v podniku vedla ke svolání 

speciální meziministerské porady.376 Na ní reprezentant Ministerstva veřejných prací nejprve 

shrnul vývoj této firmy: 

„(…) plavebnictví muselo po převratu tu teprve býti vytvořeno, neboť arbitráží jsme 

sice získali labský lodní park, museli jej však převzíti i s německými posádkami z velké 

části německé státní příslušnosti. (…) Uznávajíc potíže, spojené se zajištěním velkého 

kádru schopných a spolehlivých plavců, vyhovělo Ministerstvo veřejných prací žádosti 

společnosti (…).“377 

Porada pokračovala řečí ředitele společnosti, který „podal přehled o národnostním rozčlenění 

zaměstnanců“. Dále uvedl, že se společnost stará o to, aby zaměstnávala „jen čs. státní 

příslušníky v ohledu státo-občanském úplně spolehlivé“.378 Statistické údaje se přitom 

netýkaly pouze německých a československých občanů, ale též rozdělení na českou a 

německou národnost v případě československého občanství. Zástupce Ministerstva 

zahraničních věcí zdůraznil, že nemá zájem na trvání uplatňování zákona na obranu státu 

v tomto případě, protože by to mohlo vést k „odvetným opatřením ze strany Německa“.379 

Bezpečnostní orgány netrvaly na okamžitém uplatnění normy, a tak celá porada skončila 

dohodou, že podnik bude postupně „nahrazovati státně nespolehlivé živly čs. státními 

příslušníky v ohledu státoobčanském úplně spolehlivými“.380 

 Do prostoru vyjednávání „veřejného zájmu“ tedy vstupoval ještě další aktér: kalkulace 

dopadů prosazování příprav na obranu státu v mezinárodní politice. Uvedený příklad opět 

dokládá, jak sdílené bylo porozumění kategorii „státní spolehlivosti“ skrze národnostní 

statistiku. Vzhledem k faktu, že proti tomuto spojování „státní nespolehlivosti“ 

s národnostními kritérii se nikdo z vysokých zástupců centrální administrativy prosazující 

zákon na obranu státu neohradil, lze si klást otázku, zda deklarativní negativní vymezení 

                                                 

376 Tamtéž, sign. 10/663/2, 24, zápis o poradě konané na Ministerstvu veřejných prací (4. 2. 1938). 

377 Tamtéž. 

378 Tamtéž. 

379 Tamtéž. 

380 Tamtéž. 
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„státní nespolehlivosti“ ve znění právní normy pro státní administrativu nepředstavovalo 

pouze faktor, se kterým bylo třeba kalkulovat pro mezinárodní politiku. Takovou úvahu by 

podporovala také skutečnost, že původní návrh připravovaný zejména úředníky Ministerstva 

národní obrany žádné negativní vymezení „státní nespolehlivosti“ neobsahoval.381 Z praxe 

šetření „státní nespolehlivosti“ lze dál vyvozovat, že spojení „úplně spolehlivé“ osoby platilo 

pro československé státní občany české národnosti. 

 Další komplikovaný případ vyjednávání „veřejného zájmu“ se týkal stížností 

zahraničních pojišťoven na skutečnost, že na základě zákona na obranu státu a prováděcích 

nařízení jsou vyřazeny z možnosti rovnocenně konkurovat domácím pojišťovnám při 

pojišťování „podniků důležitých pro obranu státu“. Pro firmy zařazené do této kategorie totiž 

platily předpisy nařizující utajení výroby, a zejména podniky vyrábějící vojenské součástky, 

výzbroj a výstroj měly za povinnost pojišťovat se u „domácích pojišťoven“.382 Některé 

zahraniční pojišťovny, které měly oprávnění provozovat podnikání i v Československu, se 

proti takové normě ohradily: 

„Naše ředitelství i zaměstnanci loyálně zachovávali a zachovávají veškeré zákony a 

zákonná ustanovení republiky a o jich spolehlivosti a oddanosti k státu nemůže býti 

nejmenší pochybnosti ani podezření.“383 

Stížnostmi se zabývalo hned několik ministerstev na vrcholu úřední hierarchie, až 

Ministerstvo národní obrany svolalo v březnu roku 1938 meziministerskou poradu.384 Na ní 

hájilo Ministerstvo vnitra stanovisko, že 

„zárukou zachování důvěrnosti údajů při uzavírání pojistné smlouvy (…) není 

skutečnost, zda jde o pojišťovnu domácí nebo cizozemskou, nýbrž jedině spolehlivost 

zaměstnanců a správy té které pojišťovny.“385 
                                                 

381 Původní návrh zákona o obraně státu totiž neobsahoval žádnou definici „státní nespolehlivosti“. (viz zákon o 

obraně státu, Národní shromáždění, volební období 1935-1938, tisk č. 370: 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0370_01.htm) Je nanejvýš pravděpodobné, že úředníci vycházeli 

z uplatňování této kategorie v praxi bezpečnostních a vojenských orgánů nejpozději od poloviny 30. let 20. 

století. 

382 NA, f. MV – SR, k. 5625, sign. 10/663/2, dopis Riunione Adriatica di Sourta v Terstu, ředitelství pro ČSR 

(21. 8. 1937). 

383 Tamtéž. 

384 Tamtéž, rozbor Ministerstva vnitra (nedatováno). 

385 Tamtéž, zápis z meziministerské porady (14. 3. 1938). 
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Avšak zástupce Ministerstva národní obrany takový názor odmítl s tím, že pojišťovny nepatří 

mezi „podniky důležité pro obranu státu“, a tak není legální provádět u jejich zaměstnanců 

šetření o „státní spolehlivosti“.386 Všichni reprezentanti centrální státní administrativy se 

shodli, že po stránce „čistě právní“ nebylo porušeno žádné mezinárodní ustanovení. Tento 

postoj podložili vyjádřením: 

„Jsou-li cizí pojišťovny zde připuštěny k obchodování, není jim tím ještě zaručeno, že 

nesmí být domácím pojišťovnám vyhraženo pojišťování v určitých případech, zvláště 

jsou-li pro to vážné důvody veřejného zájmu.“387 

Avšak všichni se zároveň obávali „diplomatických zákroků“. Proto nakonec dosavadní 

nařízení změnili tak, že pro pojištění „podniků důležitých pro obranu státu“ bylo nutné získat 

pouze souhlas „vojenské správy“.388 Šlo tím pádem pouze o změnu deklaratorní, která měla 

zabránit možnosti napadení Československa z diskriminace zahraničních pojišťoven 

v konkurenci s domácími. 

 Na tomto příkladu je také velmi dobře vidět, jak armáda, vojenská velitelství, získávají 

stále větší pravomoci doposud náležející pouze státním úředníkům. Situace výjimečného 

stavu potenciálního vypuknutí válečného konfliktu se projevovala zejména tímto přesunem 

výkonu politické moci do rukou apolitických vojáků. Smazávání rozdílů mezi mírem či 

válečným stavem spočívalo právě v provádění dříve ryze byrokratických administrativních 

úkonů vojenskými složkami, v nichž panoval odlišný vnitřní služební řád a principy než ve 

státní správě. 

 V procesu vyjednávání právní normy o obraně státu se zřejmě formoval určitý 

konsenzus, který státní administrativu opravňoval k zásahům do sféry „národního 

hospodářství“. Konsenzus mezi natolik rozdílnými aktéry, jako byly centrální i lokální státní 

správa, české nacionalistické veřejnosti a majitelé firem či jejich stavovské organizace 

spočíval v odmítnutí liberálně ekonomických pravidel. Státní aktivitu legitimizovala potřeba 

obrany státu uplatňovaná zejména prostřednictvím evidence „podniků důležitých na obranu 

státu“ a sledování kategorie „státní spolehlivosti“, tj. národnostních kritérií. Výslednou 

podobu konsenzu o „veřejném zájmu“ ovšem státní administrativa nemohla plně uplatňovat 

kvůli ohledům na mezinárodní důsledky tohoto zájmu. 

                                                 

386 Tamtéž. 

387 Tamtéž. [zvýrazněno v originále] 

388 Tamtéž. 
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 Představený rámec „veřejného zájmu“ využívali dokonce v byrokratické hierarchii 

československého státu relativně vysoce postavení úředníci. Jistý policejní rada upozorňoval 

nadřízené úřady na skutečnost, že „podniky důležité pro obranu státu“ střeží hlídací firmy, jež 

jsou často v rukou „cizích státních příslušníků“.389 Poněvadž ovšem hlídací firmy nebyly 

zařazeny do „podniků důležitých pro obranu státu“, nelze na ně uplatňovat šetření o „státní 

nespolehlivosti“. Přitom podle jeho šetření jedna taková firma v jeho regionu zaměstnávala 

především německé státní příslušníky a pouze několik osob české národnosti. Jako řešení 

takové situace, jež znamenala ohrožení potřeb obrany státu, navrhoval zavést pro „podniky 

důležité pro obranu státu“ povinnost zadávat vlastní střežení pouze těm hlídacím firmám, 

které by vyhověly šetření „státní spolehlivosti“. Zpráva policejního rady však nekončila tímto 

upozorněním, nýbrž dokonce návrhem na zásadní změnu ve fungování hlídacích firem. Autor 

se odvolával na francouzský vzor a navrhoval zřízení jednotného státního podniku, jenž by se 

věnoval stejné činnosti jako dosavadní hlídací firmy. Podrobně rozváděl, jakým způsobem by 

mohl tento jednotný státní podnik vzniknout a dále fungovat.390 Tuto artikulaci opírající se o 

potřebu obrany státu ovšem nadřízené orgány jednoznačně zamítly s tím, že současná situace 

je nejen dostačující, ale umožňuje také státní administrativě efektivní činnost: 

„Pokud zde působí několik společností, je jejich organisace a činnost přehledná a má 

úřad možnost snadného dozoru, zejména když z důvodů konkurenčních tyto podniky 

navzájem se kontrolují a úřad o případných podezřelých poznatcích ochotně informují. 

(…) Pro dnešní stav věcí mluví především zájem soukromého podnikání, který vede 

majitele hlídacího podniku k tomu, aby dozíral na své zaměstnance, jelikož je si toho 

zřejmě vědom, že nespolehlivostí by mohl ohroziti trvání svého živnostenského 

oprávnění.“391 

Konsenzus „veřejného zájmu“ krystalizující v letech 1936-1938 byl poměrně křehký a 

namísto prosazování zásadních změn spočíval ve sledování, regulaci a provádění dílčích, 

drobných intervencí do oblasti „národního hospodářství“. 

  

                                                 

389 Tamtéž, sign. 10/663/2, 25, dopis Policejního ředitelství v Brně Presidiu zemského úřadu v Brně (15. 10. 

1937). 

390 Tamtéž. 

391 Tamtéž. 
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IV.4 Práce ve výjimečném stavu národně-liberálního státu 

„V našem životě vnitropolitickém máme za sebou rok [1937] těžkou a opravdu úspěšnou prací 

vyplněný. Téměř sedmiletá hospodářská krize definitivně ustoupila dobám práce a výdělku. 

Léta 1936 a 1937 jsou velikými léty naší armády. Bude jím i rok příští. Letos v létě připravila 

Nejvyšší rada obrany státu další důležitá opatření pro nejbližší dobu, nastínila program 

dalších prací, vytvořila podmínky definitivního vývoje jak naší armády, tak celé obrany státu. 

Vláda pak v dalších měsících otázky ty přezkoumala, schválila a nyní v jejich vnějších formách 

a finančních důsledcích předložila parlamentu. Je to veliký pilíř do konsolidační stavby našeho 

státu a jeho bezpečnosti. Neméně významný je rok 1937 tím, že znamená pozvolné vyrovnávání 

a normalizování našich státních financí a vůbec našich hospodářských poměrů od doby krize. 

Po této stránce je nový rozpočet, právě ve sněmovnách schválený, velikým vysvědčením 

našemu státu, naší vládě, našemu parlamentu.“ 

Vánoční rozhlasový projev prezidenta republiky Edvarda Beneše (1937) 

Zákon na obranu státu č. 131/1936 Sb. navazoval na dosavadní zmocňovací zákonodárství 

meziválečného Československa. Zatímco od roku 1933 pravidelně prodlužovaný zmocňovací 

zákon se týkal především hospodářské sféry, obrana státu se dotkla prakticky všech oblastí 

života dobové společnosti či společností. Výjimečný stav, který se danou právní normou 

vyhlašoval, byl přitom pouhým mezidobím. Nebyl ani válkou, ani mírem. Směrem dovnitř 

československého národně-liberálního státu implementoval válečné principy tak, aby 

společnost připravil na válku, a tím zajistil mír. Tato výjimečná norma ovšem na rozdíl od 

předchozích zmocňovacích zákonů měla neomezenou platnost. Výjimka, nyní již bez 

zřetelnějšího časového omezení, se prosazovala jako norma. 

 Tento typ výjimečného stavu, kdy k jeho vyhlášení docházelo s cílem ochrany ústavy, 

označil dobový právní teoretik a německý konzervativní nacionalista Carl Schmitt za 

„diktaturu komisaře“ (Die Kommissarische Diktatur), tzn. takový typ suspenze ústavy, jež 

měla dočasně zabezpečit její ochranu. 

IV.4.1 Z krize do „mobilisace průmyslu“ 

Projevy velké hospodářské krize v Československu měly poměrně dlouhé trvání. 

Historiografická datace konce krize je poměrně složitá. V současnosti panuje v této oblasti 

mezi badateli a badatelkami konsenzus, že na přelomu let 1934 a 1935 je možné hovořit o 
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překonávání hospodářské krize a pomalém růstu ekonomických údajů k číslům z předchozího 

období.392 

 Léta 1934 a 1935 jsou kromě překonávání dopadů hospodářské krize spojena se 

zásadním navýšením státních výdajů Československa na zbrojení.393 Na jedné straně šlo o 

rozsáhlé výdaje určené přímo k výrobě vojenské výzbroje a výstroje pro československou 

armádu.394 Zároveň s tímto vyzbrojováním však stát výrazným způsobem využíval politiku 

investic – ovšem nikoli jako přímý systémový nástroj sloužící k překonání krize. Primárním 

účelem této politiky tak nebylo snížení nezaměstnanosti, nýbrž zajištění obrany státu. 

Nejednalo se o systémové opatření, které by nacházelo oporu v tuzemském ekonomickém 

myšlení, nýbrž o využívání stávajících nástrojů k dosažení obrany státu.395 

 V takové situaci přijalo Národní shromáždění v roce 1936 právní normu o obraně 

státu, která souvisela jak s ohrožením ze strany sousední třetí říše, tak s dopady velké 

hospodářské krize. Jeden z nejdůležitějších důvodů, který vládní koalice pro přijetí zákona na 

obranu státu v roce 1936 uváděla, byla potřeba „mobilisace výroby“.396 Příprava na válku 

vyžadovala, aby hospodářství Československa bylo schopno dlouhodobě zajistit všechny 

potřeby jak bojující armádě na frontě, tak i civilnímu obyvatelstvu v týlu. Současně měla tato 

norma splnit také příslib, že po skončení válečného konfliktu „návrat do spořádaných poměrů 

hospodářských je plánovitě zajištěn“.397 Zásadní význam hospodářské oblasti, který opatření 

přičítala výrobě, se odrazil i v ekonomických údajích, když průmyslová výroba v letech 1934-

1938 výrazným způsobem vzrostla, zatímco lehký a spotřební průmysl se jen stěží 

                                                 

392 Poslední monografická práce o hospodářské krizi v Československu končí v roce 1935. RÁKOSNÍK – 

NOHA, Kapitalismus na kolenou, s. 18. Ačkoliv autoři svou monografii vymezují léty1929-1935 pracují s tezí o 

„dlouhých třicátých letech“, již jsem nastínil v předcházejících kapitolách práce (I.2). 

393 Viz PAVEL, Jan: Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918-1938. Praha, 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2004. 

394 Mezi léty 1934-1938 vydalo Československo na zbrojení celkem 20,5 mld. Kč – více než jednu třetinu 

národního důchodu z roku 1937. Tamtéž, s. 99. 

395 BOYER, Přidělování státních zakázek v ČSR ve 30. letech, s. 128-132. 

396 VOREL, Komentář k zákonu o obraně státu, s. 6. 

397 Tamtéž, s. 7. 
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vzpamatovával z hospodářské krize.398 Zbrojení se promítlo do přeměny dosavadní struktury 

československé ekonomiky.399 

 Hospodářskou krizi v Československu postupně překryla potřeba obrany státu. Byl to 

specifický diskurz války, jenž vytvářel obecný rámec, v němž se překonání hospodářské krize 

v Československu uskutečňovalo. Zákon č. 131/1936 Sb. o obraně státu byl nejrozsáhlejším a 

nejzásadnější – nikoliv ovšem osamocenou – normou stanovující prostor pro vyjednávání 

obrany státu, resp. překonávání dopadů krize. 

 K podobnému překonávání velké hospodářské krize docházelo prakticky ve všech 

státech Západu. Rámec potenciálního válečného konfliktu se v odlišné podobě vyskytoval 

v sousední třetí říši, kde měl podobu permanentního očistného mechanismu, který měl všem 

pravým příslušníkům německého národa zajistit prosperující budoucnost pomocí světové 

nadvlády čisté árijské rasy. Spojené státy americké zase od roku 1933 vedly válku proti velké 

hospodářské krizi. Výjimečné pravomoci, jež si od kongresu vyžádal prezident Franklin D. 

Roosevelt, byly identické, jako kdyby se USA ocitly ve válečném konfliktu. Tamější boj měl 

však za cíl porážku vysoké nezaměstnanosti zajištěním ekonomického růstu. Skutečná válka 

se vedla na mnoha místech světa: v Habeši (1935), Španělsku (od roku 1936), Číně (od roku 

1937) atd. 

 Československo nebylo zdaleka jediným státem, který od roku 1936 využíval 

vyhlášení výjimečného stavu k regulaci dobové situace a připravoval na válku nejen svou 

armádu, nýbrž veškerý život společnosti. Otázkou pro badatele a badatelky tak je, jakým 

způsobem vstupoval diskurz války – představa potenciálního válečného konfliktu – do dění 

v Československu a jak ovlivňoval společenské vztahy uvnitř tohoto státu. 

IV.4.2 Proměna práce 

Kategorie „spolehlivosti“ popisovala vztah loajality. V první polovině 30. let 20. století 

v Československu sloužila ke sledování loajality u státních zaměstnanců a vojáků. Také 

nacionalistické veřejnosti, které pojem „spolehlivosti“ používaly, původně kladly tuto 

loajalitu pouze do vztahu ke státním zaměstnancům. 

 Avšak ve 30. letech lze v tisku nalézt jednotlivé artikulace pojmu „spolehlivosti“ 

směřované všem povoláním. Tyto požadavky vycházely z takové představy o práci, resp. 
                                                 

398 HARNA, Josef – DEYL, Zdeněk – LACINA, Vlastislav: Materiály k politickým, hospodářským a sociálním 

dějinám Československa v letech 1929-1939. In: Sborník k dějinám 19. a 20. století, č. 8 (1982), s. 7-347, zde s. 

37. 

399 Tamtéž, s. 33. 
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zaměstnání, která ji vnímala jako primárně kolektivní hodnotu, službu státu a národu. České 

nacionalistické veřejnosti vycházely ze staršího, předválečného hesla „Svůj k svému!“, které 

symbolizovalo odmítnutí jednání na základě ekonomické racionality, jak jej postulovalo 

dobově dominantní liberálně ekonomické myšlení. Namísto sledování individuálních zájmů 

volali „hraničáři“, ba i další politické veřejnosti, po takovém chování, které by za nejvyšší 

hodnotu považovalo „národní zájem“. Ekonomická racionalita tak byla na jednu stranu 

odmítnuta – na rovině individuálního zájmu –, ale zároveň vyžadována v případě náležitosti 

ke kolektivnímu aktéru: českému národu a jeho specifickým zájmům, které by mu umožnily 

vést národnostní boj proti germanizačnímu útlaku i na poli hospodářství.400 Z takového pojetí 

„národního hospodářství“ čerpaly „hraničářské“ artikulace „spolehlivosti“ určené v době 

hospodářské krize cizincům, emigrantům a československým občanům německé národnosti, 

kteří byli považováni za „nespolehlivé“, nedostatečně loajální vůči státu, neztotožněné se 

zájmy československého státu.401 

 S obranou státu a rozsáhlým zbrojením se působnost „spolehlivosti“ rozšířila i na 

osoby v „podnicích důležitých na obranu státu“, majitele a zaměstnance firem ucházejících se 

o státní zakázky či vlastníky pozemků a živností v „pohraničním pásmu“ apod. Krajní 

možnost války, rozlišování přítele a nepřítele, vnesla vztah loajality jako základní požadavek 

redefinující dosavadní principy ekonomické racionality. Z hospodářské sféry se tím pádem 

stalo pomyslné bitevní pole, v němž se od roku 1936 začala realizovat idea národního státu, tj. 

vytvoření homogenního národního státu, v němž národní buržoazie zaujme privilegované 

postavení. Loajalita vztahující se dříve pouze na státní zaměstnance začala nejpozději od roku 

1936 v Československu též určovat vztahy mezi podnikateli a zaměstnanci. 

 Vyžadování „spolehlivosti“ znamenalo především proměnu vnímání hodnoty práce, 

která se formovala již v době velké hospodářské krize. Českoslovenští právníci a ekonomové 

sledovali dění v jiných oblastech světa, včetně sousední třetí říše, kde nové zákony pojímaly 

práci jako službu kolektivnímu tělu: rasově definovanému německému národu. V odborných 

diskurzech tak existovaly hlasy žádající další úpravy dosavadního československého 

                                                 

400 Viz A. Z. [Cyril Horáček]: Naše hospodářské nedostatky. Chrudim, Josef Pelcl 1894. 

401 Pošumaví, č. 18, 11. 9. 1926, s. 113-114. 
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„sociálně reformního“ zákonodárství z 20. let 20. století tak, aby odpovídalo aktuální situaci 

30. let, a přitom nevycházelo z idejí nacionálního socialismu.402 

 Tato opatření v Československu přineslo zákonodárství přijímané s ohledem na 

nezbytnost obrany státu. Jednalo se o zavedení práce jako kolektivní národní hodnoty jednak 

de facto zákonem č. 131/1936 Sb. o obraně státu, a zároveň i nepřímo de iure zákonem č. 

71/1935 Sb. o hospodářském vyzvědačství. Obě zmíněné normy vycházely z konkrétní 

situace výjimečného stavu: krajní možnosti války a rozlišování přítele a nepřítele uvnitř 

hospodářské oblasti. Obě se v praxi státní administrativy prolínaly a společně vytvářely 

právní diskurz pro vyjednávání pojmu „veřejného zájmu“. Ten na jedné straně umožňoval 

artikulaci požadavků různých veřejností na zasahování státu do hospodářské sféry, tak aby 

zajistil zaměstnanost „spolehlivých“ osob (nacionalistické veřejnosti) či ochránil „domácí“ 

podnikatele před „cizí“ konkurencí anebo krachem (zájem stavovských organizací), a na 

straně druhé státní administrativě poskytl nástroj k „mobilisaci výroby“ pro případ vypuknutí 

války. 

 Ve výjimečném stavu krajní možnosti války se uvnitř česky a slovensky hovořící části 

společnosti či společností Československa rodil konsenzus založený na odmítání individuální 

ekonomické racionality, dále na národnostně uchopené „spolehlivosti“ a legitimních zásazích 

státu do hospodářství. Práce pro národ, zaměstnanost podmíněná „spolehlivostí“ a 

konkurenceschopnost národního hospodářství představovaly dva základní pilíře tohoto 

konsenzu z let 1936-1938, které ovšem narušovaly ohledy na diplomacii a mezinárodní 

politiku – vnější omezení. 

 Původní ideologický rámec založený na prolínání humanistického a nacionalistického 

diskurzu se rovněž výrazně proměnil. Konstitutivní napětí obou diskurzů o obsah pojmu 

„československého národa“ a horizont očekávání postupně, v důsledku zavádění výjimečného 

stavu, opanoval nacionalistický diskurz. „Československý národ“ ve většině promluv 

znamenal „národní jednotu“ obránců „národní revoluce“, příslušníků české národnosti, před 

„nespolehlivými“ příslušníky cizích států anebo jiných národností, kteří nesdíleli stejné 

vyprávění o dějinách zápasu českého národa za kolektivní svobodu. 

                                                 

402 „Jsou, jak usuzuji, v osudném omylu ti, kdož chtějí národnímu socialismu děj se co děj přišívati znaky 

reakcionářství a nemají pro překvapující výsledky tohoto hnutí po stránce usměrnění i podmanění myslí jiného 

vysvětlení, než že je to tlak diktatury. Národnímu socialismu nelze upříti (…) seriosní snahu, řešiti pracovní 

problémy s hlediska ochrany malého člověka, snahu, která zaznívá uvědoměle v projevech odpovědných vůdců 

hnutí.“ CHMELAŘ, Arnošt: Nové pracovní právo v Německu a poměry u nás. In: Moderní stát. Revue pro 

politiku, parlamentarismus a vědy státní, 1935 (nečíslováno), s. 39-61, zde s. 60. 
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 Napětí se nyní odehrávalo pouze mezi formujícím se národním konsenzem a 

omezeními kladenými zvenčí, jež znemožňovaly jeho uplatňování v plném rozsahu. 

IV.4.3 Obrana státu: ohrožení „národní revoluce“ 

V polovině 30. let 20. století schválilo Národní shromáždění Československa řadu právních 

norem, které výkonné moci poskytly rozsáhlé a zároveň obecně formulované pravomoci. 

Legitimita těchto pravomocí spočívala v definování tehdejšího stavu jako mimořádné doby, 

kdy každým okamžikem může vypuknout válka. Právě možnost války se stala základním 

principem, jímž se měla výkonná moc při provádění schválených zákonů řídit. 

 Právní, legální diskurz válku spojoval s ohrožením státní existence a její politické 

formy: „ohrožení státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, ústavní jednotnosti, 

demokraticko-republikánské formy“. Obrana státu proto představovala obranu základního 

uspořádání Československa vybudovaného „národní revolucí“, tzn. faktickou dominancí 

zástupců československého, resp. českého národa. 

 Možnost války v posledku znamenala schopnost rozpoznat přítele od nepřítele. 

Potencialita války v imaginaci aktérů souvisela s existencí určité skupiny nepřátel-útočníků a 

proti nim stojící jednotné skupiny obránců. Vzhledem k tomu, že nepřátelé měli ohrožovat 

„národní revoluci“, jednota obránců byla budována právě ve vztahu k ní. Jednota, o níž se 

opatření na obranu státu opírala, se tak konstituovala na základě postoje k vrcholným aktům 

dějinného zápasu československého, resp. českého národa za kolektivní – a odtud i 

individuální – hodnotu svobody. 

 Ohrožení Československa, krajní možnost války a potřeba obrany státu byly 

artikulovány pomocí vyprávění o dějinách českého národa. V něm doboví aktéři rozuměli 

potenciálnímu konfliktu jako jedné z mnoha epizod boje českého národa za kolektivní a odtud 

vyplývající individuální svobodu. Obrazy husitů a legionářů, jejichž motivů potřeba obrany 

státu hojně využívala v nejrůznějších oficiálně politických, odborných i každodenních 

projevech,403 spoluutvářely takové pouto mezi obránci „demokraticko-republikánské formy“, 

které spočívalo v „národní jednotě“. Ta sice v sobě stále obsahovala ambivalenci obdobnou 
                                                 

403 Vděčné jsou v tomto směru projevy oficiálních představitelů státu k příslušníkům československé armády. 

Budování a modernizace čs. armády ve 30. letech 20. století spočívaly též ve tvorbě specifické československé, 

resp. české vojenské tradice. Viz např. Projev prezidenta republiky Edvarda Beneše při návštěvě pěšího pluku 5 

T. G. Masaryka (26. 3. 1936). In: Edvard Beneš. Projevy – články – rozhovory (1935-1938) (ed. Richard Vašek). 

Praha, Masarykův ústav – Archiv AV ČR 2006, s. 74-77. A také reprezentativní sborník tehdejšího Vojenského 

ústavu vědeckého: Duše našeho vojáka a brannost národa. Soubor přednášek pořádaných odborem pro brannou 

psychologii Vojenského ústavu vědeckého v roce 1936-1937. Praha, Vojenský ústav vědecký 1937. 
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pojmu „československého národa“ po Velké válce, avšak, podobně jako v případě „národní 

revoluce“, odkaz k dějinnému příběhu a z něj používané obrazy „národní jednotu“ stále více 

propojovaly s příslušností k československému, resp. českému národu. Na obecné ideologické 

úrovni tato fundamentální ambivalence spojená s existencí Československa jako národně-

liberálního státu tedy sice stále zůstávala přítomná, avšak skryta v dějinném vyprávění o 

vítězném boji československého, resp. českého národa za samostatnost. Příslib 

humanistického diskurzu z prvních let Československa, který počítal s budoucím 

uskutečněním liberální utopie a definitivním rozřešením problematických národních identit, 

se v době 30. let stále více rozplýval. Potenciální válečný konflikt a vyjednávání zákona o 

obraně státu zřetelně odhaluje, že národní identita oproti očekávání humanistického diskurzu 

z 20. let hrála v letech 1936-1938 klíčovou roli pro identifikování nepřátel, ba obecněji pro 

vymezování politické sféry tehdejšího Československa. 

 Klíčovým pojmem, pomocí něhož byla obrana státu výkonnou mocí v Československu 

uplatňována, byla kategorie „spolehlivosti“. Právní, legislativní diskurz jej zaváděl do 

právního řádu v roce 1936 zákonem o obraně státu v podobě sledování „státní 

nespolehlivosti“ osob podílejících se jakýmkoli způsobem na fungování „podniků důležitých 

pro obranu“. „Státní nespolehlivost“ přitom formálně nesměla být spojena s příslušností 

k jazyku, náboženství anebo rase. Avšak šetření „státní nespolehlivosti“, které československá 

státní administrativa prováděla ve 30. letech 20. století, ukazují, že vnímání kategorie 

„spolehlivosti“ bylo spjato s příslušností k národnosti. Zatímco „spolehlivost“ jako vlastnost 

příslušné bezpečnostní orgány přiřazovaly příslušníkům české národnosti, pro československé 

státní občany německé, maďarské, ba i slovenské národnosti používaly stejné úřady hodnotu 

„nespolehlivosti“ – byť povětšinou pouze v rovině podezření anebo negativního vymezení 

(„není nespolehlivý“). Kategorie „spolehlivosti“ měla zásadní význam pro dobovou podobu 

rozlišení přítele a nepřítele. Vazba této kategorie na národnost souvisela se vznikem pojmu 

„spolehlivosti“ jako takovým. Ten již od vzniku Československa, byť spíše okrajově, 

používaly české nacionalistické veřejnosti při požadavcích na důsledné sledování „národních 

zájmů“ v pohraničních oblastech, kde podle nich stále probíhal národnostní souboj mezi 

Čechy a Němci. Kategorie „spolehlivosti“ v nacionalistickém diskurzu „hraničářských“ 

organizací sloužila k artikulaci nedostatečné loajality státních zaměstnanců ve vztahu ke státu 

a sledování jeho „národních zájmů“. Nejpozději v polovině 30. let ovšem tuto kategorii hojně 

využívala také státní administrativa při prověřování loajality vojáků, úředníků a i soukromých 

firem ucházejících se o státní zakázky k československému státu. Prosazení pojmu „státní 

nespolehlivosti“ do diskurzu právních norem proto bylo krokem vedoucím k dodatečné 
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legalizaci již existující praxe bezpečnostních orgánů výkonné moci.404 Používání kategorie 

„spolehlivosti“ státní administrativou tak ukazuje, že dobová představivost potenciálního 

konfliktu byla zásadně ovlivněna příslušností k národnosti a vyprávěním o dějinách českého 

národa v podobě nekončící války národů/kmenů. 

 Provádění zákona č. 131/1936 na obranu státu zároveň provázely konflikty uvnitř 

státní administrativy. A to jak mezi vyššími, centrálními, a nižšími, lokálními úřady, kdy 

první hájily formální zásady právního diskurzu z důvodu obavy před diplomatickými 

důsledky a druhé pokračovaly v dřívější praxi národnostních kritérií, tak i mezi jednotlivými 

ministerstvy. Zatímco zejména Ministerstvo národní obrany uchopovalo normu o obraně státu 

jako zákon umožňující provádět již v době míru preventivní zásahy, Ministerstvo obchodu 

oponovalo, že používaná opatření nemají v normě oporu.405 

 Avšak vyjednávání potřeb obrany státu – ve smyslu komplexnějšího provádění norem 

přijatých mezi léty 1933-1938 v Československu za účelem regulace ohrožení, které se týkaly 

jak sféry bezpečnosti, tak hospodářství – vytvářelo mezi jednotlivými aktéry tohoto procesu 

prostor pro postupné vznikání konsenzu o „veřejném zájmu“. 

  

                                                 

404 Vysoce postavený úředník Ministerstva národní obrany k tomu ve svém komentáři k příslušnému zákonu 

v roce 1936 poznamenal: „Právní řád neupravoval dosud věci, o nichž jednání §§ 19 až 21 [vymezení „státní 

nespolehlivosti“ u držitelů i zaměstnanců „podniků důležitých pro obranu státu“]. Praxe si tu namnoze pomáhala 

faktickými opatřeními, aniž dotčeným osobám bylo možno jakkoli se proti takovým opatřením brániti. Tím, že se 

věc upravuje nyní v právě uvedených paragrafech výslovně, a to i co do řízení, opravných prostředků atd., 

umožňuje se postiženým osobám proti bezdůvodnému nařčení se brániti a ve zvláštních senátech za součinnosti 

zástupců několika resortů dosíci kolegiálního přezkoumání výroku učiněného v první stolici.“ VOREL, 

Komentář k zákonu o obraně státu, s. 27. Podobně viz také BOYER, Přidělování státních zakázek v ČSR ve 30. 

letech, s. 145-146. 

405 NA, f. MV – SR, k. 5625, sign. 10/663/2,1, dopisy Ministerstva národní obrany a Ministerstva obchodu (27. 

9. 1938 a 7. 5. 1938). 



139 
 

V. OČISTA 

Přijetí podmínek tzv. Mnichovské dohody z 29. září 1938 se značně promítlo do vnitřního 

uspořádání Československé republiky. Z hlediska dosavadního dominantního ideologického 

rámce, v němž se vyjednávala konkrétní podoba tohoto státu, akceptovalo Československo 

mezinárodní nátlak: vnější omezení vlastní existence. Zároveň s tímto přijetím vnějších 

podmínek, „Mnichovského diktátu“,406 se ovšem otevřel nový prostor pro široké uplatnění 

národního konsenzu zformovaný při prosazování zákonodárství na obranu demokracie. 

Jednotlivé artikulace aktérského očekávání z doby druhé republiky (1938-1939) obsahují 

příslib provedení zásadních změn. Konkrétně se mohlo jednat například o dokončení ve 30. 

letech stagnujícího407 „sociálně reformního“ zákonodárství, vyřešení problému 

nezaměstnanosti anebo personální změny uvnitř stavovsky organizovaných veřejností. 

 Rámec pro artikulaci takových požadavků umožňoval jazyk dřívější obrany státu: 

kategorie „spolehlivosti“ a pojetí práce jako kolektivní hodnoty spojené s národní identitou. 

Přičemž příslib realizace národního konsenzu vyplýval z vidiny možnosti konečně si 

uspořádat věci „po svém“, když konečně odpadl opresivní fakt mezinárodního práva na 

ochranu menšin. 

V.1 Nový začátek? 

„Naše srdce krvácí před nečekanou zradou přátel! Pošlapána je demokracie, roztrhány jsou 

spojenecké smlouvy. (…) Marné bylo volání našich hraničářů, Praha nedbala jejich 

výstrah.(…) Kolikráte jsme upozorňovali na blížící se nebezpečí, kolikrát jsme statistickými 

ciframi dokládali, jak přímo hýčkáme cizince, jak nadržujeme Němcům zejména ve školství, ať 

národním neb ve středním a vysokém. Němci měli nadbytek škol u nás, české děti se nám 

odnárodňovali ve školách německých. Na vysokých školách učili profesoři, příslušníci III. říše. 

Na německých školách neznali naší státní hymny, neznali historie československého státu. 

Sedm tisíc dětí se nám ročně mrzačilo v cizích školách. (…) Dovolovali jsme, aby i židé u nás 

němčili. Cizinci, zejména říšští Němci, zaplavovali naše severní Čechy, byli výhodně 

zaměstnáni, zatím co naši lidé byli bez chleba. Emigranti z Německa a z Rakouska se k nám 

uchylovali, abychom jejich agitací trpěli. (…) Nevyčítáme, ale chceme jen varovati pro 

budoucnost. (…) Netrpme více cizinců u nás (…). Již více nemají místa u nás cizácké 

                                                 

406 Toto spojení používám ve smyslu dobového aktérského uchopení přijetí podmínek Mnichovské dohody, 

nikoliv jako pojem sloužící k objektivnímu pojmenování historické události, jak činí značná část tuzemské 

historiografické produkce. Za všechny například: STRAKA, S cílem jednotného usměrnění všech sil. V takových 

pracích roli historiografického narativu přebírá sdílené vyprávění o dějinách českého národa. 

407 RÁKOSNÍK, – NOHA, Kapitalismus na kolenou, s. 258. 
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pojišťovny, banky, továrny atd. Firmy označme jenom českým nápisem a neužívejme cizích (i 

francouzských) označení firem (modes-robes, spediteur a pod.). Pamatujme, že ze smíšených 

manželství se nám rodili téměř výhradně renegáti, a to renegáti nejnebezpečnější. (…) Vše je 

pomíjející, jenom národ je věčný!“ 

Hraničář, č. 39, 15. 10. 1938, s. 3-4 

Konec první republiky znamenal sice v očích dobových česky hovořících aktérů tragédii, 

avšak zároveň uvolnil místo pro představu nové budoucnosti. Zatímco imaginace budoucnosti 

byla od poloviny 30. let 20. století značně v zajetí obrazů válečného konfliktu jak ve svých 

dystopických (zkáza a totální válka), tak utopických (ubránění Československa před nepřáteli) 

variantách, situace po „Mnichovském diktátu“ otevřela sféru představivosti také dalším 

motivům, zejména těm, týkajícím se žádoucího uspořádání československé společnosti. 

 Základním úkolem státu v očích tehdejších aktérů byla, vedle změn dotýkajících se 

existence politických stran,408 potřeba úpravy hospodářské sféry. Tou mělo být podle 

nacionalistických veřejností provádění starého hesla „Svůj k svému!“ a zásad „národního 

hospodářství“ – sledování „národních zájmů“, tj. zájmů kolektivního těla národa.409 Změnu 

uspořádání „hraničáři“ spojovali se zbavením se „vnitřních nepřátel“: „cizáků“, a především 

„židů“. Vynoření se „židovské otázky“ na stránkách prakticky všech dosavadních tiskovin 

souviselo právě s požadavky na přeměnu „hospodářského života“, s přebudováním 

hospodářství podle ekonomické racionality vztažené na český národ coby jednotné a etnicky 

homogenní kolektivní tělo.410 Hospodářství jako základní prostor, ve kterém se toto tělo mělo 

realizovat, zdokonalovat a manifestovat, si od státu žádalo náležitou pozornost a péči. 

 Obecný požadavek na přeměnu hospodářství jednotliví aktéři povětšinou spojovali 

s návrhy na provádění konkrétních změn týkajících se jejich povolání. Reprezentanti 

                                                 

408 Dne 20. října 1938 byla v českých zemích zakázána činnost KSČ. Členové této strany, ale i dalších 

levicových stran (sociální demokraté), zasedající v samosprávných zastupitelstvech byli rovněž zbavováni 

mandátu. Viz SCHELLE, Karel: Fašizace státní správy a územní samosprávy v druhé Česko-Slovenské 

republice (1938-1939). In: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve 

státech střední Evropy (edd. Jaromír Tauchen – Karel Schelle). Ostrava, Key publishing s. r. o. 2013, s. 181-184, 

zde s. 183. 

409 Hraničář, č. 39, 15. 10. 1938, s. 3-4 a Hraničář, č. 38, 27. 9. 1938, s. 1. 

410 Srov. Michal Frankl ve svém textu implicitně vysvětluje objevení se „židovské otázky“ v dobovém diskurzu 

jako důsledek vnitřní přeměny Československa z liberálně demokratického režimu v autoritativní. Viz 

FRANKL, M.: Židé přes palubu, s. 37-39. 
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Společnosti československých nemocnic doufali v prosazení reformy,411 kterou připravovali již 

v době první republiky.412 „Lékařský stav“ zároveň pasovali do role jedné z nejdůležitějších 

veřejností nového uspořádání, poněvadž měl prosazovat „imperativ dnešní státní situace“: 

„Vše pro zachování a rozvinutí biologických hodnot národa.“413 

Stát měl pečlivě sledovat kvalitu populace a aktivně se starat o její zlepšování.414 Pozornosti 

různých veřejností tak neunikla ani oblast demografie a eugeniky popisující zdraví populace 

kvantitativně (v číslech) i kvalitativně. Nacionalistické veřejnosti již v polovině 30. let 

upozorňovaly na nedostatečný zájem ze strany československého státu k problému péče o 

zdraví a růst národa – byť s jistým uspokojením uváděly, že český národ se nachází v lepším 

postavení než německý.415 

 Prohlášení některých stavovských veřejností přitom následovala záhy po přijetí 

podmínek „Mnichovského diktátu“. Nejznámější z nich zaslali organizovaní lékaři, advokáti, 

právníci, notáři a inženýři dne 14. října 1938 ministrovi vnitra. Reprezentanti stavovských 

organizací žádali, aby nová vláda začala „židovské otázce“ věnovat náležitou pozornost. Sami 

v tomto ohledu požadovali, aby prosazování principu národního státu v novém, „zmenšeném 

státě“ nebylo bráněno „cizími živly, které k těmto národům [Čechům, Slovákům a 

Podkarpatorusům] počítati nelze a které se v převážné části podle nabytých zkušeností ukázaly 

nespolehlivými jak po stránce státní a národní, tak i stavovské“.416 Požadavky těchto 

veřejností použily kategorii „spolehlivosti“, a tím odkazovaly k národnímu konsenzu 

vytvářenému při provádění normy na obranu státu z roku 1936. Tento rámec v nové situaci 

využily k artikulaci vlastních návrhů na řešení současného stavu ve svých profesích. 

  

                                                 

411 Nové úkoly čs. nemocničního ústavnictví. In: Československá nemocnice, č. 2, 15. 10. 1938, s. 1-2. 

412 Viz MÁŠOVÁ, Hana: Nemocniční otázka v meziválečném Československu. Moderní pojetí role nemocnice, 

jak se formovalo a postupně realizovalo v období první republiky. Praha, Karolinum 2005, s. 16-17. 

413 Nové úkoly čs. nemocničního ústavnictví. In: Československá nemocnice, č. 2, 15. 10. 1938, s. 2. 

414 KOUDELKA, Jaroslav: Populace jako mocenský činitel. In: Moderní stát, č. 11 (1938), s. 233-235. 

415 Např. Hraničář, č. 29, 18. 7. 1936, s. 2, anebo Hraničář, č. 30, 25. 7. 1936, s. 1-3. 

416 Memorandum profesních organizací advokátů, právníků, lékařů, notářů a inženýrů (14. října 1938). 

http://www.lkcr.cz/tiskove-zpravy-12.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_92682 [6. 7. 2014] 
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V.2. Práce pro národ 

„Naše republika stojí dnes před úkolem, aby byla znovu vybudována podle změněných poměrů. 

Nemůže jí býti tedy zazlíváno, když se bude snažiti o to, aby její soudy a úřady byly opravdu jen 

v rukou naprosto spolehlivých Čechů, Slováků a Rusínů. (…) Jakým způsobem toto lze 

uskutečniti, o tom máme již jisté zkušenosti při tvoření československé armády, jichž by se 

doporučovalo použíti i v těchto případech.“ 

Memorandum Ústředí československých právníků (4. 10. 1938) 

Transformace, kterou nejpozději od poloviny 30. let 20. století v Československu prošlo 

vnímání práce jako hodnoty, se promítla do dokumentů, jež záhy po přijetí „Mnichovského 

diktátu“ obdržela tehdejší vlády či jednotliví ministři. 

 Klíčovým pojmem většiny požadavků na změnu dosavadního uspořádání byla 

kategorie „spolehlivosti“. Uplatňování této kategorie uvnitř státního aparátu, její zakotvení 

v diskurzu právní normy z roku 1936 či její užívání nacionalistickými veřejnostmi v průběhu 

30. let usnadnilo její osvojení dalšími, stavovsky organizovanými veřejnostmi. „Spolehlivost“ 

totiž odkazovala k dobově srozumitelným hodnotám: práci, resp. „národnímu hospodářství“, 

„národní jednotě“ a nutnosti obrany před nepřáteli či „cizorodými živly“. 

V.2.1 „Nespolehliví židé“ a „čeští árijci“ 

Jednou z takových veřejností, jež kladly nové vládě záhy po „Mnichovském diktátu“ 

požadavky na úpravu poměrů ve vlastním povolání, byla Jednota československých právníků. 

 Výbor této organizace již dne 14. října 1938 na své schůzi přijal několik žádostí 

„některých českých advokátů-árijců“, aby „Jednota řešila i ve svých řadách židovskou 

otázku“.417 Výsledkem schůze bylo usnesení: 

„1. aby z Jednoty byli vyloučeni oni členové, jejichž členství jest závadou v plnění 

účelu spolku podle § 2 bod 2 stanov (hájiti národní práva čsl. advokátů) a 

2. aby u členů původu židovského byla přezkoumána jejich spolehlivost po stránce 

národní, načež výbor o jejich dalším členství rozhodne s ohledem na § 2 bod 2 

stanov.“418 

Kategorii „spolehlivosti“ si tato veřejnost osvojila natolik, že ji hodlala zavést do vlastních 

stanov. Její uchopení bylo zároveň spojeno jak s příslušností k národnosti, tak i se schopností 

                                                 

417 Česká advokacie, č. 7 a 8, září-říjen 1938, s. 148. 

418 Tamtéž. 
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hájení „národního práva“ – jinými slovy řečeno, sledování „národních zájmů“ v oblasti 

práva. 

 Širším kontextem zavádění „spolehlivosti“ v této stavovské veřejnosti byla obava z 

„nezdravého a zhoubného přílivu“ advokátů z území zabraného třetí říší do vnitrozemí.419 

Motiv ohrožení se netýkal ovšem pouze advokátského povolání, nýbrž představoval 

nebezpečí z hlediska státní bezpečnosti i hospodářství.420 Současnou situaci vnímala tato 

veřejnost v jednom ze svých mnoha memorand z října 1938 jako hrozící „katastrofu“, pokud 

stát nezačne nebezpečný „příliv“ advokátů „rozumně regulovat“.421 

 Na takové požadavky reagovala vláda vcelku okamžitě a 9. října 1938 vydala vládní 

nařízení.422 Tato norma namísto „spolehlivosti“ využívala dosavadního právního diskurzu a 

regulaci vložila do rukou nižších úřadů. Ty mohly povolit provozování živností a dalších 

povolání či koncesí pouze v případech, „že proti tomu není námitek z hlediska mimořádných 

poměrů, způsobených stavem branné pohotovosti státu, nebo vůbec z důvodů veřejného 

zájmu“.423 

 Jednota československých právníků tomuto nařízení porozuměla v návaznosti na 

způsob uplatňování předchozích opatření přijatých vletech 1936-1938, která spojovala 

potřeby bezpečnosti (obrana státu) s ekonomickými („veřejný zájem“): 

„Mimořádné hospodářské poměry vyžadují, aby počet advokátů v místě byl úměrný 

počtu obyvatelstva, aby advokacie nezvrhla se v agencii, jest v zájmu veřejném, aby 

advokacie mohla řádně sloužiti právu a spravedlnosti. To bude možným, poskytne-li 

advokátské povolání svým příslušníkům slušnou obživu. Zájem státu vyžaduje, aby 

v řadách advokátů byli jen lidé spolehliví, kteří za svým slibem věrnosti republice 

Československé dovedou stát. Potřebujeme jen poctivé charaktery. Duch, který ovládá 

advokátní komoru, jest zárukou, že jak hospodářský zájem stavu, tak i národní zájem 

státu budou správně chápány.“424 

                                                 

419 Tamtéž, s. 148. 

420 Tamtéž. 

421 Jednalo se o memorandum z 5. 10. 1938. Tamtéž, s. 148-149. 

422 Vládní nařízení č. 219/1938 Sb. z. a n. o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném 

podnikání. http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=7277&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [6. 7. 2014] 

423 § 2 bod 1, Tamtéž. 

424 Česká advokacie, č. 7 a 8, září-říjen 1938, s. 150. 
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Vládní nařízení advokátní komoře určilo zásadní vliv na rozhodování.425 Právě ona mohla 

rozhodovat o tom, kdo bude či nebude moci vykonávat advokacii v dané lokalitě. Stavovská 

veřejnost měla v konečném důsledku rozhodovat o významech pojmů „veřejný zájem“ a 

obrana státu.426 

 Úpravy advokátního povolání pokračovaly vydáním další normy, která se zabývala 

pouze advokacií.427 Dosavadní široké pravomoci advokátní komory výkonná moc ještě více 

posílila a do právního diskurzu zapracovala původní požadavky Jednoty československých 

advokátů z října 1938. Norma totiž zápis do seznamu advokátů plně přenesla na advokátní 

komoru, jejíž rozhodování omezila pouze formulací „není-li dotčen veřejný zájem“.428 

Uchopení „veřejného zájmu“ bylo ponecháno na uvážení advokátní komory.429 Její členové, 

stejně jako v říjnu 1938, jasně formulovali, jakým způsobem jej chápou: 

„Není ovšem pochyby o tom, že zákonodárce měl při tom na mysli jednak zostření 

požadavků při posuzování národní a státní spolehlivosti jednotlivých uchazečů 

(…).“430 

Oficiální stanovisko advokátní komory pak „veřejný zájem“ spojilo se „zájmem národního 

státu česko-slovenského“.431 Na základě uvedené právní normy se vedení této stavovské 

veřejnosti okamžitě rozhodlo „sestaviti národnostní katastr členstva“.432 

                                                 

425 § 5 bod 1, Vládního nařízení č. 219/1938 Sb. z. a n. o dočasných omezeních v živnostenském a jiném 

výdělečném podnikání. http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=7277&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [6. 

7. 2014] 

426 Česká advokacie, č. 7 a 8, září-říjen 1938, s. 150. 

427 Opatření Stálého výboru č. 284/1938 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě některých otázek týkajících se 

advokacie. http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=7342&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [6. 7. 2014] 

428 „Veřejný zájem“ zákon dále upravoval pouze příkladem: „Veřejný zájem ve smyslu tohoto opatření je zejména 

dotčen, jestliže povolením zápisu nebo přesídlením by počet advokátů (kandidátů advokacie) buď v obvodu 

advokátní komory, nebo na určitém místě byl rozmnožen takovým způsobem, že by to ohrožovalo dosud zapsané 

advokáty (kandidáty advokacie) na jich slušné výživě a potřebném zaopatření.“ § 3, Tamtéž. 

429 „Z uvedené dikce vyplývá, že veřejný zájem ve smyslu opatření Stálého výboru není vyčerpán obsahem 

stanoveným v tomto předpisu, nýbrž může býti naplněn i jiným obsahem a důvodová zpráva výslovně uvádí, že 

oceňování veřejného zájmu ponechává se výboru advokátní komory.“ Česká advokacie, č. 9 a 10, listopad-

prosinec 1938, s. 173. 

430 Tamtéž, s. 174. 
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 Avšak ještě před schválením právní normy – na konci října 1938 – si Jednota 

československých právníků nechala od svých „členů-židů“ předložit „doklady o své národní 

spolehlivosti“.433 Z došlých materiálů výbor Jednoty okamžitě rozhodl o vyloučení 21 

původních členů, 17 dalších „členů-židů“ odstoupilo, 11 „případů“ mělo být dále prošetřeno a 

„1 člen byl škrtnut, poněvadž sdělil, že jest židovské národnosti“.434 Z celkového počtu 165 

„členů-židů“,435 od nichž Jednota získala informace týkající se jejich „národní spolehlivosti“, 

byla celá jedna čtvrtina vyloučena, škrtnuta anebo vystoupila z dané organizace. Na stejné 

schůzi této veřejnosti se výbor dále usnesl na tom: 

„(…) aby mezi členy Jednoty byla provedena proporcionalita židů. Provedení bylo 

navrhováno tím způsobem, že by bylo především zjištěno, kolik židů má podle zásady 

proporcionality zůstati členy a ti aby byli podle výsledku oběžníkové akce vybráni. 

Jednáno bylo též o stanovení procenta židů, avšak vzhledem k tomu, že dosud neznáme 

přesných statistických dat, bylo provedení proporcionality a stanovení kritérií pro ní 

odloženo.“436 

Jednání pokračovalo na další schůzi výboru konané v lednu 1939. Na programu se nejprve 

ocitly projevy, v nichž se hovořilo o nutnosti „řešení židovské otázky“ na základě „myšlenky 

národní“.437 Autor postupně kladl řadu argumentů, proč je třeba z advokátní komory vyloučit 

„členy-židy“: kvůli emigraci ve 30. letech z třetí říše, kvůli podílu na „germanisaci“ za první 

republiky, kvůli zhoršené hospodářské a sociální situaci v novém státě, kvůli 

„jinonárodnímu“ charakteru „židů“, a především k vytvoření „opravdu národní“ advokacie, 

kterou vyžaduje obyvatelstvo k zajištění bezpečnosti – „zabezpečení ryzosti národního 

                                                                                                                                                         

431 Bod IV Oběžníku Výboru advokátní komory všem členům advokátní komory v Čechách. Tamtéž, s. 175-177, 

zde s. 176. 

432 Bod V Oběžníku Výboru advokátní komory všem členům advokátní komory v Čechách. Tamtéž. 

433 Tato aktivita souvisí s ustavením skupiny „árijských advokátů“ na počátku října 1938, která již tehdy žádala 

„řešení otázky národní spolehlivosti“. Tamtéž, s. 179. 

434 Tamtéž. 

435 Tamtéž. 

436 Tamtéž. 

437 Česká advokacie, č. 1-2, leden – únor 1939, s. 2-4. 
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života“.438 Palčivost problému řečník dokazoval na statistických údajích. Spočítal, že podíl 

„židů“ v celé komoře činí přibližně 37 %, a pro území Prahy dokonce 42%.439 Vysoké 

procento židů ovšem musel sám vytvořit, protože mezi „židy“ započetl rovněž advokáty 

německé národnosti. Tento záměr přitom nijak nezakrýval,440 a tak každý čtenář periodika 

advokátské organizace mohl dopočítat „správné“ údaje: 28 %, resp. 30 %. 

 Úvodní projev navazoval na předchozí diskuze o stanovení proporcionálního 

zastoupení. Autor se nejprve odvolal na oficiální prohlášení vlády z prosince 1938, ve kterém 

stálo: 

„Budeme také řešit otázku židovskou. Poměr státu k těm židům, kteří jsou již dlouho 

usazeni na území republiky a kteří mají positivní vztah k potřebám státu a jeho 

národům, nebude nepřátelský.“441 

Vláda tak jinými slovy hodlala ve vztahu k „židům“ dále používat kategorii „spolehlivosti“, 

kódující loajální vazbu „cizích“ skupin ke státu. Avšak stavovská veřejnost advokátů, které 

vložila výkonná moc do rukou rozhodování o tom, kdo bude toto povolání dále vykonávat, 

měla již radikálnější požadavky. Výbor Jednoty československých advokátů se rozhodl, že 

„členem Jednoty se může státi jen činný advokát národnosti česko-slovenské“,442 a tím pádem 

ze svých řad vyloučit všechny „židy“. Vedení této organizace předpokládalo, že vyloučení 

„členové-židé“ poté vstoupí do Advokátního odboru Čechů-židů.443 Plošné vyloučení si 

vyžádalo také přesnější vymezení kritérií pro to, kdo má být za „žida“ považován a následně 

z organizace vyloučen. Ihned na téže schůzi advokáti hlasovali o vyloučení oněch 

dosavadních členů, 

                                                 

438 Tamtéž, s. 2-3. 

439 Tamtéž, s. 3. 

440 Tamtéž. 

441 Programové prohlášení vlády (13. 12. 1938). http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-

vlad/prehled-vlad-cr/1938-1939-csr/rudolf-beran/ppv-1938-1939-beran.pdf [7. 7. 2014] 

442 Česká advokacie, č. 1 a 2, leden – únor 1939, s. 4. 

443 Tamtéž. 
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„(…) o kterých bylo nepochybně zjištěno, že jsou původu židovského a o každém 

jednotlivém bylo zvláště provedeno hlasování o tom, má-li býti ze spolku vyloučen neb 

ne. Ve všech případech bylo usneseno jednomyslné vyloučení.“444 

A tak z Jednoty československých advokátů byli vyloučeni i ti „židé“, kteří byli ještě 

v listopadu roku 1938 shledáni „spolehlivými“. Kategorie „spolehlivosti“, jež advokátům 

ihned po „Mnichovském diktátu“ umožňovala artikulovat vlastní požadavky na vyloučení 

některých členů ze svých řad, se na počátku roku 1939 stala již příliš svazující. Měla sloužit 

pouze pro zavedení zásady proporcionality v advokátní komoře, avšak v samotné Jednotě 

československých advokátů pro ni nebylo místo. 

 Nahradily ji nové vnitřní předpisy přijaté na valné hromadě Jednoty z února 1939, 

jimiž členové organizace změnili název na Jednotu advokátů česko-slovenských, jednací řeč 

spolku na českou, stanovili, že členem organizace „může se státi jen činný advokát národnosti 

české, slovenské neb podkarpatoruské (ukrajinské), usedlý v republice Česko-slovenské, 

nikoliv původu židovského“,445 usnadnili možnost vylučování členů bez udání důvodů a 

nakonec „zmocnili“ vedení, aby mohlo přijímat veškeré úpravy stanov, které by stanovila 

státní administrativa.446 Tím valná hromada de facto přijala kroky, jež vedení už vykonalo. 

 Další požadavky Jednoty směrem k vládě se týkaly poskytnutí jasné definice pojmu 

„žida“ tak, aby jejich vylučování z povolání a společnosti vůbec, získalo jednoznačný podklad 

a nemohlo být „nesprávně vykládáno“.447 

 Vylučování „židů“ úzce souviselo s proměnou chápání práce či povolání v případě 

advokátů a konstituování „národní jednoty“ ve vztahu k nepřátelům. V říjnu 1938 se 

požadavky stavovské veřejnosti advokátů dovolávaly kategorie „spolehlivosti“, která měla již 

zahájené vylučování ospravedlnit. Takovým požadavkům státní administrativa, resp. výkonná 

moc rozuměla a stavovské veřejnosti zmocnila k tomu, aby se rozhodovaly dle vlastního 

uvážení. Na přelomu let 1938 a 1939 ovšem Jednota vykročila dále, když sama sebe 

prohlásila za reprezentanta pouze „státních národů“,448 tzn. českého, slovenského a 

karpatoruského, a tím ze svých řad formálně legálně vyloučila všechny příslušníky jiných 

                                                 

444 Tamtéž, s. 17-18. Vylučování dále pokračovalo i na únorových schůzích organizace. 

445 Tamtéž, s. 19. 

446 Tamtéž, s. 18-20. 

447 Resoluce Jednoty advokátů česko-slovenských (4. 2. 1939). Tamtéž, s. 20. 

448 Tamtéž, s. 4. 
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národností. Jednota zpočátku druhé republiky využívala národní konsenzus z let 1936-1938 o 

„veřejném zájmu“ ve prospěch vybudování „národní jednoty“ uvnitř vlastní organizace. Státní 

administrativa se k tomuto rámci národního konsenzu spojeného s kategorií „spolehlivosti“, 

který legitimizoval vylučování pouze na základě loajality, ještě v prosinci 1938 alespoň 

formálně hlásila. Situace z přelomu let 1938 a 1939 obnažovala vnitřní napětí vlastní 

národnímu konsenzu o „veřejném zájmu“ z doby jeho prvorepublikové existence (1936-

1938). Kategorie „spolehlivosti“ totiž sloužila jak k vylučování „státně nespolehlivých“ osob 

ze zaměstnání, státní služby či povolání na základě kritérií loajality či skutečného nepřátelství, 

ohrožení bezpečnosti státu, tak i na straně druhé k vnímání takových potenciálních nepřátel, 

kteří patřili k jiné než české, případně československé národnosti. První pól byl spojen 

s představou vnějšího, diplomatického nátlaku na dodržování formálních pravidel, kdežto 

druhý vycházel z ustavené a dodatečně legalizované praxe. Situace po „Mnichovském diktátu“ 

vedla Jednotu československých advokátů ke stále většímu zdůrazňování druhého pólu při 

představě odstranění vnějšího nátlaku, kdežto výkonná moc se snažila udržet původní právní 

rámec a zároveň profesním veřejnostem poskytla široký prostor pro vlastní uplatňování 

„národních zájmů“ a principu „národní jednoty“. 

V.2.2 „Pracovní útvary“ a „kárné pracovní tábory“ 

Na počátku října 1938 vydala nová vláda také nařízení,449 kterým zřizovala „pracovní 

útvary“. Nezaměstnaní, dosud v rámci tzv. gentského systému přihlášení u svých odborových 

organizací, jež jim vyplácely podpory v nezaměstnanosti, byli podle tohoto rozhodnutí 

výkonné moci povinni se hlásit u okresních úřadů. Ty rozhodovali, zda se na dotyčného 

nezaměstnaného ve věku 18 a více let vztahuje „povolávací povinnost“ či bude této 

povinnosti na základě lékařského vyšetření či osvědčení o zaměstnání zproštěn.450 

 Organizace „pracovních útvarů“ se měla řídit podle „zásad branné moci“.451 Hlavní 

význam spočíval v úpravě poměru „příslušníků pracovních útvarů k státu“, kdy příslušné 

nařízení vyjímalo tento vztah z oblasti soukromého práva a výslovně jej přesunulo do sféry 

práva veřejného.452 Tento krok, kdy se pracovní poměr, jímž se zabývalo pracovní právo jako 

                                                 

449 Vládní nařízení č. 223/1938 Sb. z. a n. o pracovních útvarech. http://www.epravo.cz/vyhledavani-

aspi/?Id=7281&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [7. 7. 2014] 

450 Viz § 6, Tamtéž. 

451 Viz § 2, bod 1, Tamtéž. 

452 Viz § 7, Tamtéž. 
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oblast soukromého práva, přesunul do sféry veřejného práva, odpovídal významu 

přiřazovanému po „Mnichovském diktátu“ nezaměstnanosti. Vysoká čísla nezaměstnanosti, 

vzrůstající v důsledku migrace obyvatelstva z pohraničí, vedla výkonnou moc ke snaze 

„zajištění nezaměstnaných“,453 kteří v jejích očích představovali bezpečnostní hrozbu. A proto 

se vznik „pracovních útvarů“ a jejich vnitřní předpisy řídily podle vojenského vzoru. 

Pokračující výjimečný stav tak ještě více prolomil hranice mezi mírem a válkou, resp. rozšířil 

pole, v němž se uplatňoval specifický vojenský řád z armády i na další skupinu obyvatel – 

nezaměstnané. 

 Existence „pracovních útvarů“ souvisela s hodnotou práce v dobové ideologii: 

„Řekněme to hned na začátku jasně: je u nás stále mnoho těch, kteří nedělají velkého 

rozdílu mezi pracovním táborem a donucovací pracovnou nebo koncentračním 

táborem. Je to velký a nebezpečný omyl, neboť pracovní tábory musí být celonárodním 

opatřením vysokého mravního, sociálního a hospodářského poslání. Jejich úkolem 

není za něco trestat, nýbrž umožnit co nejúčelnější hospodaření nejcennějším statkem, 

který nám zbyl a kterým je pracovní energie celého národa. Musí zachycovat tuto 

energii a využít ji, aby nepřišla nazmar v době větší nezaměstnanosti.“454 

Využití veškeré životní energie národa se stalo základním ideologickým imperativem druhé 

republiky. Politický program vládnoucího politického subjektu s příznačným názvem Strana 

národní jednoty v listopadu 1938 obyvatelům sliboval úplnou zaměstnanost.455 Statistické 

údaje hovořily o počtu přibližně 5 000 osob organizovaných v „pracovních útvarech“ 

v listopadu 1938, a dokonce dvojnásobné cifře pro počátek roku 1939.456 

 Myšlenka pracovních táborů se v Československu neobjevila nově až po přijetí 

„Mnichovského diktátu“. Již v polovině 30. let 20. století fungovala na území tehdejšího státu 

podobná zařízení pro nezaměstnané. Organizace těchto pracovních táborů však patřila do 

rukou soukromých subjektů – velkých podniků –, které na provoz získávaly státní příspěvek. 

Ne náhodou existoval již od roku 1934 pracovní tábor náležející k baťovskému koncernu ve 
                                                 

453 Viz § 1, bod 1, Tamtéž. 

454 Článek s názvem Poslání pracovních táborů z časopisu Brázda. Citace podle GEBHART, Jan – KUKLÍK, 

Jan: Druhá republika (1938-1939). Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. 

Praha-Litomyšl, Paseka 2004, s. 176. 

455 RATAJ, J.: O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice (1938-1939). 

Praha, Karolinum 1997, s. 140. 

456 HARNA, J. – DEYL, Z. – LACINA, V.: Materiály k politickým, hospodářským a sociálním dějinám, s. 264. 
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Zlíně.457 Uspořádání tábora podle vojenské disciplíny ovšem připomínalo druhorepublikové 

„pracovní útvary“. Právě z baťovských závodů se ozývaly hlasy na zavedení pracovních 

táborů po „Mnichovském diktátu“, které měly tvořit prostředek k organizaci a převýchově 

„našich lidí“.458 

 Ambivalentní představy o roli pracovních táborů se nakonec promítly i do právního 

diskurzu, když 2. března 1939 vydala vláda nařízení o „kárných pracovních táborech“.459 Do 

nich měly být nově zařazovány osoby „práce se štítící“ anebo „hrubě neukáznění“ příslušníci 

dosavadních „pracovních útvarů“.460 Práce pro národ se tak měla dotknout i těch skupin 

obyvatel, které v předchozím uspořádání výkonná moc pouze sledovala, evidovala a snažila 

se regulovat jejich pohyb: „potulní cikáni a podobní tuláci“. Zavedení výjimečného stavu 

jako normy pro celou společnost postihlo i ty, na něž se specifický výjimečný stav, suspenze 

ústavních principů, uplatňoval již od roku 1927. 

 Obě zmíněné právní normy o pracovních táborech vycházely z chápání práce jako 

kolektivní hodnoty, závazné služby českému národu. Práce se tak v průběhu let 1936-1939 

postupně proměnila ze smluvního soukromě právního vztahu určeného situací na trhu práce 

liberálního pojetí, jež podléhalo úpravám zákonodárců prostřednictvím pracovního práva, 

v povinnost všech obyvatel Česko-Slovenska.461 Ztělesněním takové povinnosti, která měla 

různé podoby podle příslušnosti k národnosti, se měly stát kárné pracovní tábory. Zdánlivě 

objektivní kategorie národnosti tak nově nekonstituovala pouze prostor politiky či 

                                                 

457 Viz BALOUN, P. – STROBACH, V.: Za národ a zisk. In: Nový prostor, č. 424 (2013), s. 18-19, zde s. 19. 

458 Tamtéž. 

459 Vládní nařízení č. 72/1939 Sb. o kárných pracovních táborech. http://www.epravo.cz/vyhledavani-

aspi/?Id=7708&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [7. 7. 2014] 

460 § 4, bod 1, Tamtéž. 

V souvislosti se zřízením pracovních táborů zřejmě docházelo také k užívání kategorie „spolehlivosti“: „(…) 

veřejnost je ve vládní kampani proti „rozvratníkům“ připravována na přeměnu pracovních táborů pro 

nezaměstnané ve výchovné tábory pro novou mládež s povinnou účastí, na nezbytnost koncentračních táborů pro 

osoby národně a státně nespolehlivé.“ RATAJ, J.: Návrat a nástup. Český koncept krajně pravicového řádu za 

druhé republiky. In: Politologická revue, č. 1 (2006), s. 54-80, zde s. 69. [zvýraznil P. B.] 

461 TAUCHEN, Jaromír: Zavedení pracovní povinnosti a systému nucené práce v Protektorátu Čechy a Morava. 

In: Proměny soukromého práva (edd. Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen – Karel Schelle). Brno, Masarykova 

univerzita 2011, s. 414-426, zde s. 414-418. 
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nelimitovala možnost uplatnění na trhu práce, ale v konečném důsledku utvářela podobu 

života všech obyvatel Česko-Slovenska. 
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V.3 Vrchol zmocňovacího zákonodárství: ústavní zákon 

„Slavné sněmovně byl přednesen vládní program, za kterým stojí národ ve své velké většině, 

program národní obrody, program výstavby nové Česko-Slovenské republiky, zemí 

historických, stejně tak jako Slovenska i Podkarpatské Rusi. Jeho dalekosáhlost, jeho hluboký 

zásah do národní, hospodářské i sociální struktury našeho státu staví vládu, staví však také 

stranu národní jednoty před dějinnou odpovědnost. Realisace programu bude vyžadovati 

nejvyššího vypětí všech morálních sil vedoucích činitelů. Program tento může býti realisován 

pouze nekompromisně, vůlí nejen vlády, nýbrž i celého národa, rozhodným odhodláním tvořiti, 

pracovati a žíti. Ano, žíti jako národ svobodný, zapojiti se do slavné historie i slavné národní 

tradice, přemoci nepřízeň doby a projíti vítězně kalvárií jednou pro náš národ z nejtěžších. 

Vzkřísiti mravní hodnoty národa, otevříti mu novou cestu do budoucnosti a dát mu novou víru. 

Nebyla otřesena morální síla národa, nebyla otřesena jeho vůle žít, jeho víra v dějinné jeho 

poslání, v jeho velikou historii, stejně slavnou jako smutnou.“ 

Řeč poslance Josefa Černého ze Strany národní jednoty (14. 12. 1938) 

Dne 15. prosince 1938 přijalo Národní shromáždění na svých posledních schůzích další 

právní normu týkající se výjimečného stavu. Avšak na rozdíl od zmocňovacích zákonů 

novelizovaných pravidelně od roku 1933 až do roku 1937 měla nová norma podobu ústavního 

zákona.462 A navíc její součástí byla pasáž, která dodatečně prohlašovala, že vládní nařízení 

vydaná na základě dosavadních zmocňovacích zákonů, včetně zákona o obraně státu č. 

131/1936 Sb., měla od začátku své účinnosti platnost zákona.463 

 Odhlasovaná právní norma v prvé řadě navazovala na předchozí vyhlášené výjimečné 

stavy a jejich novely. Zároveň je definitivně uzavírala. Za prvé tím, že uvedenou pasáží 

vyřešila všechny možné pochybnosti o jejich platnosti. V průběhu roku 1937 totiž Nejvyšší 

soud i Nejvyšší správní soud napadly novely zákona o mimořádné moci nařizovací z let 1934 

a 1935 u tehdy neexistujícího Ústavního soudu. Tehdejší vláda si nechala vypracovat posudky 

od předních právníků, kteří jí doporučovali provést dodatečnou „sanaci“ dosavadních 

zmocňovacích zákonů. A na tomto základě vznikla již v létě 1938 předloha ústavního zákona 

č. 330/1938 z druhé republiky.464 Završení zmocňovacího zákonodárství přinášela především 

                                                 

462 Ústavní zákon č. 330/1938 Sb. z. a n. o zmocnení ku změnám ústavnej listiny a ústavních zákonov republiky 

Česko-Slovenskej. GRÓNSKÝ, Komentované dokumenty, s. 301-303. 

463 Článek III, Tamtéž. GRÓNSKÝ, Komentované dokumenty, s. 302. 

464 K tomu viz LANGÁŠEK, Tomáš: Ústavní soud ČSR a zmocňovací zákony. In: Odraz německého národního 

socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy (edd. Jaromír Tauchen – Karel 

Schelle). Ostrava, Key publishing s. r. o. 2013, s. 151-163, zde s. 156-160. 
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svojí formou: jednalo se o zmocnění v podobě ústavního zákona, kdežto předchozí normy 

vyhlašující výjimečný stav v Československu z let 1933-1936 měly pouze status řadových 

zákonů. Zákon navíc de facto definitivně převedl veškerou zákonodárnou moc na exekutivu. 

A Národní shromáždění v prosinci 1938 ukončilo svou činnost. Výjimečný stav vyhlašovaný 

v Československu od roku 1933 se v prosinci 1938 definitivně proměnil v normu. 

 Ve stejné době se kategorie „spolehlivosti“ promítla do uspořádání politického 

stranictví druhé politiky. Vedle vládního subjektu – Strany národní jednoty – vznikla též 

„loajální, státotvorná opozice“465: Národní strana práce. Politično či sféra politiky, ve smyslu 

tehdejšího právního teoretika Carla Schmitta, spočívající v rozlišení přítele a nepřítele a krajní 

situaci války, bylo v době druhé republiky takřka úplně popřeno. Zásadní roli v depolitizaci 

druhé republiky přitom hrála právě „spolehlivost“, jež však nabyla poněkud odlišného 

významu než v letech 1936-1938. Zatímco v době první republiky byla spojena výhradně 

s národností, v období 1938-1939 se vztahovala jak na národnostně odlišné obyvatele Česko-

Slovenska, tak i vnitřní „cizorodé“ nepřátele: „židy“, komunisty a některé socialisty („žido-

bolševiky“) apod. Loajalita, kterou ve druhé republice „spolehlivost“ konstituovala, byla 

nadále vymezována národní příslušností chápanou jako politická identita, avšak samotný 

objektivní údaj o národnosti k jednoznačnému určení loajality nestačil. Národnost doplňovala 

ještě příslušnost k politické straně a rase. Proto si vláda „národní jednoty“, která se tvořila na 

základě příslušnosti k českému národu, mohla dovolit pouze „loajální“ anebo „státotvornou“, 

či jinými slovy řečeno „spolehlivou“ opozici. A tak všechny „nespolehlivé“ politické subjekty 

potkal již v listopadu 1938 zákaz činnosti.466 V situaci, kdy kategorie „spolehlivosti“ 

vymezovala sféru politična, bylo možné do výjimečného stavu zahrnout také ty skupiny 

obyvatel, na něž se dosud vztahovala odlišná podoba suspenze ústavy: „potulní cikáni“ a 

„podobní tuláci“ na základě zákona z roku 1927. 

 Prosazení kvalitativně odlišného výjimečného stavu – úplného zmocnění výkonné 

moci ze strany moci zákonodárné –, kategorie „spolehlivosti“ ustavující samotný prostor 

politiky a přeměna hodnoty práce dohromady představovaly základní pilíře nového 

politického uspořádání. 

 Dosavadní tuzemská historiografie při výkladu druhé republiky používá povětšinou 

dvě protikladná rozlišení. První z nich období první republiky předem označuje za liberální 

                                                 

465 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Druhá republika (1938-1939), s. 81. 

466 „Komunisté jako celek byli nadále pokládáni za nespolehlivého a neupřímného partnera a disciplinovaný 

instrument sovětské politiky.“ RATAJ, J.: O autoritativní národní stát, s. 23. [zvýraznil P. B.] 
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demokracii a Protektorát Čechy a Morava vnímá jako totalitu. V takové dichotomii se druhá 

republika – pokud vůbec – objevuje buď jako pouhý přívazek či předznamenání totality, 

anebo jako temné mezidobí národních dějin,467 kdy se na historické plátno promítají dříve 

neviditelné spodní proudy. Druhá dichotomie staví na vymezení období 1918-1938 jako 

„moderního“ liberálně demokratického režimu, který klade do opozice k druhorepublikovému 

„konzervativnímu“ autoritativnímu státu.468 Obě uvedené protikladné dvojice mají více 

společného se současným chápáním pojmů „demokracie“ a „totality“ či „moderního“ a 

„konzervativního“ než s dobou, o níž historičky a historici píší. A tak zatímco historiografie 

považuje druhou republiku za „konzervativní“ režim, tehdejší historičtí aktéři věřili, že nové 

uspořádání státu jim konečně umožní prosadit dlouho připravované reformy, které nahradí 

„zaostalé zákony“ a překonají „technický konservatismus“ předchozího období.469 

 Domnívám se, že právě pohled na druhou republiku optikou očisty dokáže vysvětlit 

důvody, které profesní organizace vedly k vylučování nejprve pouze „nespolehlivých“ osob a 

záhy všech „cizorodých“ prvků. Uplatňování očisty a vůbec formulace požadavků na její 

provádění za druhé republiky úzce souviselo s internalizací diskurzu války z předcházejícího 

období (1936-1938), jak jsem ukázal na analýze zákonu o obraně státu. Byl to právě 

výjimečný stav jako suspenze ústavy, jenž od roku 1933 postupně smazával rozdíl mezi 

výjimkou a pravidlem, tj. válkou a mírem. Druhou republiku aktéři vnímali již jako setrvalý 

výjimečný stav či normalizovaný stav mezi válkou a mírem. Tato situace je podle nich 

opravňovala k tomu, aby z plnohodnotného postavení občanů vylučovali osoby, které 

vzhledem k nové podobě státu a jeho sféry politična nebyly v jejich očích dostatečně 

„spolehlivé“: „žido-bolševiky“, „židy“, „cikány“ čili „práce se štítící“ apod. Pro tyto „živly“ se 

pak měly zřizovat trestně-nápravná zařízení s vojenskou disciplínou, jež by je dostatečně 

převychovala anebo alespoň využila jejich pracovní energie pro „státní národy“. 

  

                                                 

467 Např. GEBHART, – KUKLÍK, Druhá republika (1938-1939). 

468 Např. RATAJ, Návrat a nástup. 

Podobnou dichotomii používá také Jan Tesař, kdy druhorepublikovou politickou elitu označuje za 

„reakcionářskou“, kdežto opoziční aktivity jako „progresivní“. TESAŘ, Jan: Traktát o „záchraně národa“. 

Texty z let 1967-1969 o začátku německé okupace. Praha, Triáda 2006, zde s. 81-88. 

469 Nové úkoly čs. nemocničního ústavnictví. In: Československá nemocnice, č. 2, 15. 10. 1938, s. 1-2. 
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VI. ZÁVĚR 

VI.1 Proměna československé společnosti v průběhu 30. let 20. století 

„Příchylnost lékařů k této straně [Československé národní demokracii, resp. Národnímu 

sjednocení], která stěží mohla reprezentovat jejich zájmy, je vysvětlitelná snad prostředky 

psychologickými, mladočeskou tradicí strany a sebepojetím lékařů jako elity národa, snad tím, 

že mezi politickými stranami pro sebe lékaři neviděli vhodnější alternativu.“ 

Hana Mášová: Nemocniční otázka v meziválečném Československu (2005) 

Výchozí citát do jisté míry ilustruje bezradnost tuzemské historiografie při výkladu období 

první československé republiky. Autorka se ve své knize věnuje jednomu z oficiálních pilířů 

meziválečného Československa: „sociálně reformnímu“ zákonodárství v oblasti „péče o 

zdraví“ obyvatel tohoto nového státu. Pevné chronologické vymezení „meziválečného 

Československa“ autorku přivedlo až k dovolávání se „psychologických prostředků“ pro 

vysvětlení jednání stavovské organizace lékařů: Ústřední jednoty československých lékařů.470 

Při pohledu na memorandum různých stavovských organizací ze 14. října 1938 se nabízí celá 

paleta možností, kterými by bylo možné vazbu mezi lékařskou stavovskou organizací z doby 

první republiky a konkrétní politickou stranou vysvětlit. Avšak doba druhé republiky zůstává 

pro velkou část tuzemské historiografie zcela odlišnou „kapitolou dějin“, již od první 

republiky odděluje zásadní zlom, který zabraňuje možnosti jakékoli kontinuity: „Mnichovský 

diktát“ a v jeho důsledku proměna dosavadní moderní liberální demokracie v konzervativní 

autoritářský režim jako předzvěst barbarské totality. 

VI.1.1 Snaha o sebereflexi 

Svou diplomovou práci jsem proto vystavěl na analýze dosavadní historiografie, která se 

zabývá dobou první republiky (1918-1938), a pokusil jsem se ji dát do souvislosti se 

současnou společenskou situací. Domnívám se, že tento prvotní krok mi následně umožnil 

produktivně navázat na mnohé podnětné úvahy, jež v historiografii nejsou tolik zmiňovány. 

Jejich nástin mi otevřel prostor pro bádání a zároveň mi pomohl reflektovat vlastní 

badatelskou pozici, z níž jsem celou diplomovou práci psal. 

 Při této situovanosti sama sebe v historiografickém diskurzu a zároveň současném 

společenském kontextu jsem identifikoval několik klíčových prvků, jež jsem si předsevzal 

překročit – anebo alespoň nastínit způsoby, pomocí nichž by mohly být překonány. 

Nejdůležitějším z nich byla reflexe současné situace post-demokracie, která se do 
                                                 

470 MÁŠOVÁ, H.: Nemocniční otázka v meziválečném Československu, s. 27. 
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historiografického diskurzu promítá v podobě výkladu dějin jako souboje demokracie a 

totality. Zvolené téma Proměna československé společnosti ve 30. letech 20. století odpovídá 

vytčené snaze zkoumat kontinuitní či diskontinuitní prvky mezi obdobím první 

(demokratické) a druhé (autoritářské či před-totalitní) republiky. Další deklarativní cíl 

spočíval ve snaze nahlédnout do doby 30. let 20. století v Československu tematizováním 

vztahu mezi krizí a válkou, resp. jejich specifickou konfigurací. Tomu odpovídají zvolené 

nástroje předložených analýz: sledování proměn výjimečného stavu mezi léty 1918-1939, 

artikulace kategorie „spolehlivosti“, již jsem identifikoval jako zásadní faktor pro 

formulování požadavků na očistu (homogenizaci) československé společnosti, a vyjednávání 

diskurzu války mezi léty 1936-1938. 

 Pomocí těchto nástrojů jsem dospěl k několika závěrům, které se nyní pokusím 

rozvinout. Předem bych chtěl ovšem říci, že ve své práci nerelativizuji reálné postavení 

československého státu na konci 30. let, ani netvrdím, že Československo snad nemělo právo 

se připravovat na potenciální válečný konflikt. V diplomové práci se věnuji pouze tomu, 

jakým způsobem se obrana demokracie promítala do československé společnosti a jak byla 

vnímána či prováděna dobovými aktéry. 

VI.1.2 Kontinuita a diskontinuita československé společnosti 30. let 20. století 

V podrobném rozboru uplatňování zákonné normy č. 131/1936 Sb. o obraně státu jsem 

ukázal, že doboví aktéři si poměrně záhy osvojili specifický diskurz války, jenž se opíral o 

kategorii „spolehlivosti“ a sledování „veřejného zájmu“. „Spolehlivostí“ aktéři poukazovali 

na v jejich očích potenciální nepřátele československého, resp. většinou spíše českého národa 

v případném válečném konfliktu. Hlavním kritériem „spolehlivosti“ či „nespolehlivosti“ 

konkrétních obyvatel Československa přitom byla příslušnost k národu. A to i přes 

skutečnost, že právní diskurz jednoznačné spojení mezi „spolehlivostí“ a národností 

dotyčného/dotyčné výslovně zakazoval. Mezi dobovými aktéry se nejpozději471 mezi léty 

1936-1938 ovšem postupně konstituoval konsenzus, že toto formální, právní vymezení je sice 

nutné přijmout, ale jedná se o projev vnějšího nátlaku či dokonce vměšování zahraničí do 

domácích poměrů. Aktéři tedy v zachování mezinárodního práva na ochranu menšin, které se 

promítalo do vnitřních právních norem, namísto opatření na ochranu demokratických zásad 

viděli vynucování požadavků mocnějších států a spojenců Československa. 

                                                 

471 Analýza také odhalila, že kategorie „spolehlivosti“ byla státní administrativou uplatňována již před normou o 

obraně státu z roku 1936. Tento zákon konkrétně v oblasti „spolehlivosti“ tak administrativě sloužil spíše 

k dodatečné legitimizaci dosavadní praxe než k zavedení zcela nového nástroje. 
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 Takový konsenzus dále spočíval v nutnosti sledování „veřejného zájmu“, jenž byl 

v nadřazeném postavení k zájmům jednotlivců. „Veřejným zájmem“ doboví aktéři rozuměli 

především zájmy a potřeby československého, resp. českého národa: zajištění zaměstnanosti, 

příjmů pro státní pokladnu a konkurenceschopnost podniku. Tím docházelo k tomu, že stát 

nejprve pečlivě evidoval a analyzoval data o jednotlivých firmách („podnicích důležitých pro 

obranu státu“), aby si sám udělal představu jak o ekonomických zájmech firmy, tak o 

možnosti využití firmy pro obranu státu. „Veřejný zájem“ pak stát vymáhal zejména 

v personální oblasti: majitelé i zaměstnanci museli splňovat kritéria „spolehlivosti“ a mnohé 

firmy byly napomínány, že mají zaměstnávat více „spolehlivých“ obyvatel Československa. 

Zároveň docházelo také uvnitř státní administrativy k jednáním o možném převedení firem do 

státních rukou apod. 

 Situace výjimečného stavu mezi válkou a mírem v letech 1936-1938 vedla k tomu, že 

hodnota práce získala nový význam. Kromě odborné kvalifikace se nově legálně od uchazečů 

na trhu práce vymáhala také „spolehlivost“, kterou doboví aktéři považovali za synonymum 

pro příslušnost k národnosti. Speciální vazba loajality, která byla před rokem 1936 legálně 

vymáhána pouze v oblasti státní správy, armády a také sféry státních investic na zbrojení 

(přibližně od roku 1933), nově uspořádávala poměry v oblasti hospodářství, a to kvůli 

zajištění bezpečnosti Československa před potenciálními nepřáteli v možném válečném 

konfliktu. 

 Tato zjištění o vnímání „spolehlivosti“ jako příslušnosti k národnosti rovněž souvisí 

s formováním vládních politických koalic. Komunisté, kteří – jak jsem ukázal v úvodních 

pasážích práce – byli po roce 1918 představováni coby „rudé nebezpečí“ a zásadní 

bezpečnostní hrozba demokracie ještě v letech 1931-1933, se v době výjimečného stavu mezi 

válkou a mírem (1936-1938) jako jednotlivci stávali „spolehlivými“, pokud byli české 

národnosti. Podobná situace se týkala i českých fašistů z Národní obce fašistické, v roce 1933 

označovaných za „fašistickou nákazu“. Situace mezi válkou a mírem v Československu mezi 

léty 1936-1938 tak byla charakterizována představou československé společnosti jako 

primárně národnostně homogenní skupiny, která měla ve státě a zejména ve sféře 

hospodářství zaujímat privilegované postavení. Zajištění rovného postavení příslušníků 

menšin pak bylo v letech 1936-1938 vnímáno jako překážka k prosazení sdíleného konsenzu; 

omezení, jež si vynucovaly mezinárodní závazky Československa. 

 Tento národní konsenzus vytvořený na specifickém diskurzu války představuje jak 

kontinuitní, tak i diskontinuitní prvek mezi obdobím první a druhé republiky. Podoba nového 

státního uspořádání využívala dosavadního diskurzu války k vlastní legitimizaci: uspořádání 
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společnosti jako národnostně homogenního celku, v němž příslušníci této většiny mají 

privilegované postavení, a to nejen v oblasti hospodářství. Pro nové uspořádání vnitřních 

poměrů totiž neměla platit žádná dřívější omezení plynoucí z mezinárodního práva na 

ochranu menšin. Nová situace druhé republiky pak aktérům umožňovala neohlížet se na tyto 

mezinárodní ohledy požadovat plné prosazení národního konsenzu, což jsem doložil na 

příkladu organizace advokátů. Jejich požadavky na de facto legalizování očisty jejich 

veřejnosti se nejprve vztahovaly k ustavenému národnímu konsenzu a požadavky artikulovali 

v diskurzu války: skrze kategorii „spolehlivosti“, jež měla nově postihovat i další obyvatele 

československého státu. Uvnitř organizace advokátů ovšem na přelomu let 1938 a 1939 

zesílily hlasy, které namísto uplatňování kategorie „spolehlivosti“ a zásad proporcionálního 

zastoupení většiny a menšiny volaly po plošném očištění organizace od všech „cizorodých“ 

prvků. V této zájmové veřejnosti zvítězil radikálnější přístup založený na prosazení národní 

homogenity bez stávající opory v právním diskurzu (kategorie „spolehlivosti“). Novou 

otázkou, kterou se vedení organizace mělo zabývat, byla definice oné „cizorodosti“, tj. 

stanovení jiné kategorie, na jejímž základě by bylo možné očistu provést: rozlišit „židy“ od 

„Čechů“, „Slováků“ a „Podkarpatských Rusínů“. V této radikalizaci požadavků na očistu 

spočívá prvek diskontinuity. Ústřední element národního konsenzu z let 1936-1938 – 

kategorie „spolehlivosti“ – již ztrácí svůj význam a začíná být nahrazována jinými principy, 

které by umožnily důslednější provedení očisty. Skutečnost, že uvedená organizace hledala 

inspirace v sousední třetí říši a tíhla k provádění očisty na základě kategorie rasy, sama o sobě 

však neznamená, že tato činnost byla logickým vyústěním národního konsenzu z let 1936-

1938. 

 Kontinuitu, kterou zde prezentuji, nekladu jako přímý tah od národního konsenzu 

z konce první republiky až do Protektorátu Čechy a Morava. Naopak jsem se v celé práci 

snažil poukazovat na místa ambivalence, vnitřních rozporů jak v diskurzech, tak v konkrétní 

sociální praxi. Současně s identifikací kontinuity zároveň kladu její omezení a zjištěnou 

diskontinuitu. 

VI.1.3 Vlastní zjištění a dosavadní bádání, možnosti dalšího výzkumu 

Ačkoli jsem se na počátku své práce poměrně ostře vymezil k historiografii první republiky, 

hlavním cílem byla snaha doplnit dosavadní bádání a vystavit otázkám některé jeho základní 

nereflektované předpoklady. Jedním z přínosných zjištění této práce je, domnívám se, 

skutečnost, že máme-li demokracii klást jako předmět analýzy, je třeba se věnovat nejen 

formálnímu, právnímu diskurzu, ale také sociální praxi, tj. vyjednávání těchto norem. 

Závěrem přitom není konstatování o demokratičnosti anebo opaku. Namísto toho, myslím, 
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tato práce přináší mnohem složitější výklad změny československé společnosti 30. let 20. 

století, který rozvíjí dosavadní poznatky a teze, s nimiž historici a historičky pracují. 

 Na obecnější rovině práce nabízí potenciální možnost provázání výzkumu týkajícího 

se očisty společnosti v době Protektorátu Čechy a Morava, poválečného Československa a 

také komunistické diktatury. Hovoří-li Matěj Spurný o poptávce po očistě v poválečné 

československé společnosti druhé poloviny 40. let,472 lze v podobných termínech uvažovat o 

poptávce po očistě či národnostní homogenizaci společnosti již v době první republiky, 

konkrétně mezi léty 1936-1938 v důsledku zavádění výjimečného stavu. Konkrétní forma 

očisty vzešlá z předchozího období (1936-1938) pak probíhala v době druhé republiky (1938-

1939). Tehdy také vznikaly mezi různými aktéry spory o to, na jakém základě by tato očista 

měla probíhat dále. Kontinuitu národního konsenzu z let 1936-1938 dokládá rovněž diskurz 

poválečné očisty v období 1945-1950. Nový státní aparát rovněž hojně využíval jak kategorie 

„spolehlivosti“ k stigmatizaci či vylučování příslušníků menšin z rovnoprávného postavení, 

tak navazoval na meziválečné politiky bezpečnosti, když sledoval zaměstnance v „závodech 

důležitých pro obranu státu“.473 

 Poptávku po očistě v československé společnosti lze, myslím, do budoucna klást do 

vztahu k podobnému jevu v rámci některých německých veřejností v meziválečném 

Československu.474 Takový krok by pak mohl historiografii otevřít perspektivu komparace. 

Srovnání mechanismu očisty v Československu s dalšími evropskými státy – třetí říší, 

Rakouskem, Maďarskem, Polskem apod. – by mohlo přinést velice podnětné závěry o 

transformaci modernity v době 30. a 40. letech 20. století. 

 Zjištěné kontinuitní i diskontinuitní prvky mezi léty 1936-1939 mohou rovněž upravit 

a pomoci pečlivěji formulovat tezi o „dlouhých třicátých letech“ Jakuba Rákosníka.475 Pohled 

této práce na problematiku zmocňovacího zákonodárství a specifickou podobu diskurzu války 

umožňuje dále tematizovat transformaci modernity na základě osy krize a války. Namísto 

zkoumání pouze sociálních politik československého státu ve 30. letech ukazuje tato práce, že 

                                                 

472 Viz SPURNÝ, M.: Nejsou jako my, s. 335-343. 

473 Tamtéž, s. 308. 

474 K projevům očisty v rámci německých veřejností viz BRANDES, Detlef: Sudetští Němci v krizovém roce 

1938. Praha, Argo 2012. 

475 Viz RÁKOSNÍK, J.: Dlouhá 30. léta (1929-1945), s. 222-238. 
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by bylo potřeba se dále zaměřit na uplatňování těchto politik ve vztahu k vyhlašování 

výjimečných stavů, především k potenciální možnosti vypuknutí válečného konfliktu. 

 Z hlediska dalšího možného výzkumu práce poukazuje na dvě další pole, která by 

dokázala vysvětlit vnitřní pnutí v meziválečném Československu. Jednak se jedná o roli, jež 

v Československu sehrávala mezinárodní situace, resp. jakým způsobem doboví aktéři 

vnímali význam mezinárodního kontextu, kdy v době vzniku se Československo 

osamostatnilo právě díky určité mezinárodní situaci, zásahům velmocí. Z toho faktu ovšem 

plynuly mezinárodní závazky, zejména právo na ochranu menšin, které, jak jsem v této práci 

ukázal, aktéři v letech 1936-1938 vnímali jako překážku v dalším vývoji. Budoucí výzkum by 

si také mohl klást otázku, jakým způsobem docházelo k transformaci diskurzu ekonomické 

krize v diskurz války. Tento klíčový moment transformace československé společnosti stále 

zůstává nejasný, a tím pádem teze o významu osy krize-válka není jednoznačně prokazatelná. 

VI.1.4 Původní teze a závěry 

Předtím, než jsem se vůbec pustil do zpracovávání velkého množství dobového tisku, 

pramenů a literatury, jsem k tématu přistupoval s určitou pracovní tezí, kterou jsem se 

nakonec rozhodl změnit. Domníval jsem se, že analýza prokáže, že se československá 

společnost v době 30. let 20. století výrazně „radikalizovala“. Postupně s analýzou pramenů a 

dobového tisku jsem cítil, že tuto tezi budu muset buď velmi přesně precizovat – jasně 

vymezit, co „radikalizace“ znamenala –, anebo ji ponechám úplně stranou a svou interpretaci 

neomezím pouze na toto tvrzení, nýbrž spíše pečlivě ukážu, jakým způsobem se 

v československé společnosti prováděla opatření související s obranou státu. Domnívám se, že 

původní teze o „radikalizaci“ by mohla příliš svádět k představě lineárního vývoje od 

národního konsenzu z let 1936-1938, přes druhou republiku až do Protektorátu Čechy a 

Morava. Opuštění této teze mi umožnilo odhalovat ambivalenci a vnitřní napětí a vedle 

kontinuity též identifikovat diskontinuitní prvky. 

 Zásadní motivací mého rozhodnutí nepoužít tezi o radikalizaci přitom byla snaha 

ponechat vlastní závěry otevřeny dalším interpretacím a tezím či pojmenováním. Paradoxně si 

tak myslím, že absence jednoznačného pojmenování proměny československé společnosti 30. 

let 20. století čtenáře více vtáhne do podrobných a zdlouhavých analýz dobových pramenů a 

povede jej k hlubší reflexi tématu. Myslím si, že práce přímo vybízí k přemýšlení a 

redefinování tak velkých a v současné době sémanticky buď velice pevných anebo úplně 

rozvolněných pojmů jako je demokracie, totalita, konzervativní, moderní, fašizace či 

radikalizace apod. 
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VI.2 Epilog: „nepřizpůsobivá menšina“ 

„Pro českou společnost zůstala první předmnichovská republika stále vzorem a stejným 

příkladem působila pro celou tehdejší předválečnou Evropu. Bohužel, události směřující 

k druhé světové válce tento úspěšný vývoj nenávratně přerušily. A byla to právě německá 

menšina v ČSR, která se o rozvrácení a zánik naší republiky s podporou Říše výrazně 

postarala. Byla to její pátá kolona. (…) Bezbřehá liberalizace, rozvíjející se rovněž v naší 

současné republice, si nedovede téměř vůbec poradit s romskou otázkou. Jiné minority u nás se 

buď zcela přizpůsobují naší kultuře, nebo nejsou zdrojem tak velkých problémů. Výsledkem 

současné politiky státu je ale ustupování požadavkům romské minority, aniž by se obecně 

vyžadovala jejich povinnost se účinně zařazovat do naší občanské společnosti. Vzpomeňme na 

podporu nepracujícím Romům, jejich porodnosti a především vytváření ghett, v nichž žijí.(…) 

Dnes může dojít k situaci, že ČSR rozloží jiná menšina a to ekonomicky a zevnitř vlastní země. 

K této neblahé předpovědi máme docela nastartováno.“ 

Jaroslav Bukovský: Problematika menšin opět aktuální (2013) 476 

Obrazy demokratické první republiky jsou v současnosti neustále součástí politického 

diskurzu. A přirovnávání romské menšiny k německé menšině před druhou světovou válkou 

má vcelku zřetelný cíl: prosadit vůči Romům politiku tvrdé ruky tak, aby se „přizpůsobili“ 

hodnotám české, „většinové“ společnosti. 

 Současná situace do jisté míry připomíná druhou polovinu 30. let 20. století, kdy se 

v Československu proměňoval význam hodnoty práce. Dnešní útoky na „nepřizpůsobivé“ 

mají rovněž svůj podklad v proměně práce. Diskurz „nepřizpůsobivých“ se opírá hlavně o 

obraz pohodlného života nezaměstnaných ze sociálních dávek. Ten navíc často doplňuje 

představa odlišné výše příjmů v závislosti na barvě pleti, resp. příslušnosti k rase: „cikáni 

berou víc“. Loňské demonstrace příznivců neonacistické strany a spolu s nimi i obyvatel 

některých měst, kteří se označovali za „slušné občany“, lze považovat pouze za jeden 

z mnoha projevů vzrůstající poptávky po očistě současné české společnosti. Kategorii 

„nepřizpůsobivosti“ již množství radnic přejalo do svých lokálních politik. V praxi tato 

opatření, jako například „právo a pořádek“ (Litvínov), „nulová tolerance“ (Litvínov), 

„záchranný kruh“ (Chomutov) apod., vedou k uplatňování kategorie „nepřizpůsobivosti“ 

většinou na základě barvy kůže.477 

                                                 

476 BUKOVSKÝ, Jaroslav: Problematika menšin opět aktuální. In: Národní osvobození, č. 21, 9. 10. 2013, s. 3. 

477 HORÁK, Martin: Projevy regionálního politického populismu v oblasti sociálního vyloučení. Diplomová 

práce na FF ZČU v Plzni, 2013, s. 54-58. 
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 Nebezpečím současné situace tak, podle mého, je zvýšená poptávka po očistě ze strany 

části české společnosti. Ústředním pojmem ospravedlňující kýžené řešení se stává pracovní 

výkon. Ten, kdo jej nebude moci prokázat, má mít ve společnosti nižší práva: plnoprávný 

vztah občana státu a garance lidských práv a svobod se na něj nemají vztahovat. 

 Pod tímto úhlem je též možné číst předloženou diplomovou práci. 
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