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Abstrakt 

Disertační práce rozebírá na základě tuzemských i zahraničních archivních pramenů a 

dobových sovětik nejrelevantnější vnější a vnitřní faktory utváření pozitivního obrazu 

Sovětského svazu v očích meziválečné československé veřejnosti. Na jedné straně tak stály 

mechanismy, kterými na československé recipienty působila sovětská propaganda. Mezi ty 

lze řadit propagandistický obraz SSSR, který vznikal takřka na míru československých 

sympatizantů – obrazová periodika, zahraniční vysílání na přání posluchačů ap. Zárověň s tím 

československá veřejnost přebírala i motivy, kterými sovětská strana tematizovala tamní 

realitu, mezi které patřily kategorie  práce – vzdělání – rovnoprávnost – emancipace – 

svoboda – nové vs. staré – civilizace – rozvoj – růst.  

Vedle klasických propagandistických prostředků používal sovětský stát k potvrzení 

idealizovaného obrazu SSSR i zahraničních návštěv cizinců na svém území. Přístup 

k československým občanům v tomto směru nebyl odlišný, relativního zlepšení dosáhl po 

vzniku sovětské státní cestovní kanceláře Inturist, která měla po svém založení péči o cizince 

v gesci. Meziválečná turistika do SSSR však nikdy nedosáhla masového měřítka, což bylo 

způsobeno zejména sovětskou byrokracií a cenami zájezdů. 

Sympatizující skupiny přebíraly propagandistický obraz SSSR často velmi nekriticky a 

podrobovaly ho vlastní interpretaci. V meziválečném období tak byly položeny základy 

sovětského propagandistického konstruktu, který se v poválečném období díky změně 

politického režimu a také změně politické orientace československého státu v zásadě na řadu 

desetiletí petrifikoval.  
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Abstract 

The doctoral thesis uses both Czechoslovak and foreign archival sources and period sovietica 

to analyse the most relevant inner and outer factors influencing the creation of a positive 

image of the Soviet Union in the eyes of interwar Czechoslovak public. On one hand, there 

were various mechanisms used by the Soviet propaganda. Here we can mention propagandist 

image of the USSR which was created according to Czechoslovak sympathizers´ needs ‒ 

pictorial periodicals, foreign broadcasting meeting listeners´ demands etc. At the same time, 

the Czechoslovak public adopted the identical categories that were used by the Soviet side to 

describe the reality, such as work – education – equality – emancipation – freedom – new 

versus old – civilization – development – growth.  

Besides common propagandist means the USSR used also the foreigners´ visits to confirm its 

idealized image. The approach to Czechoslovak citizens was improved after the Soviet travel 

agency Inturist had been launched. This agency should take care of the foreign visitors. 

However, the interwar travels to the USSR were not too common and frequent, which was 

caused both by the Soviet byrocracy and costs of such trips.  

The sympathizing groups took over the propagandist image of the USSR without any further 

analysis and interpreted it according to themselves. Thus the basis of the Soviet propagandist 

construct was laid in the interwar period. In the postwar period this construct was petrified 

thanks to the change of political regime and thanks to the changed political orientation of 

Czechoslovakia.     
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1 Úvod 

1.1 Úvod 

 

Problematika utváření obrazu Sovětského svazu v očích meziválečné československé 

veřejnosti je téma mnohorozměrné, zahrnuje jak vnější, tak vnitřní faktory, které se na tomto 

procesu podílely. Na jedné straně se do něj logicky promítly historické události a vývojové 

procesy ve společnosti, kterými v období dvacátých a třicátých let 20. století prošla nejen 

oblast střední a východní Evropy. Na straně druhé se do utváření tohoto obrazu promítly i 

myšlenkové směry, které bychom s trochou nadsázky mohli nazvat snahou o realizaci odvěké 

touhy lidstva po optimu. V tomto případě se jedná o jistou projekci ideálních představ či typů 

do reality; nikoliv ideálních typů jako výsledku sociologické konstrukce, ale představ o nové 

optimální společnosti. Svou roli v tomto směru sehrály jistě myšlenkové proudy 19. století, 

jako byl například utopický socializmus, komunizmus či anarchizmus, nicméně řada snů a 

tužeb z hlubších teoretických podkladů vycházet nemusela ‒ tyto vize lepšího světa byly 

velmi často podmíněny neutěšenou životní situací či umocněny nárůstem napětí a rozporů ve 

společnosti. Po migračních vlnách evropského obyvatelstva na americký kontinent, který byl 

po určitou dobu představován v evropském diskurzu jako zaslíbená země, se pozornost části 

světové veřejnosti obrátila na pomyslný geografický východ. V období bezprostředně po 

revolucích v roce 1917 a ještě později, po prodělané občanské válce, se ve smyslu země 

zaslíbené začíná v některých kruzích skloňovat jméno sovětského Ruska, respektive 

Sovětského svazu. Tato idealizace dosáhla u mnoha sympatizantů pomyslného meziválečného 

vrcholu ve třicátých letech, aby pak po druhé světové válce došlo v mnoha směrech k jejímu 

utužení, či jejímu naplnění novými významovými obsahy. 

Nové sovětské Rusko mělo sice zpočátku mnoho odpůrců ‒ vždyť na jeho území bojovala 

největší část československých legií, kolem kterých se začala výrazněji budovat nová 

československá národní identita. Vedle nich však měl nový systém celou řadu obhájců, neboť 

nesl příslib, že se v jeho rámci buduje společnost, kde bude každý přispívat dle svých 

možností a bude mu dáno dle jeho potřeb. Část československé meziválečné veřejnosti na 

jedné straně působila jako původce tohoto obrazu či konstrukcí s ním spojených, na straně 

druhé však, což je důležitější, také jako recipient. Vedle širších historických událostí se tak do 

utváření obrazu SSSR promítly i vlivy či procesy, které na tu samou společnost působily jako 

určitý původce idejí či konstruktů.
 
V tomto smyslu máme na mysli zejména sovětskou 

propagandu a vývoj na tomto poli ovlivněný vedle mnoha jiných faktorů například i 
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sovětskou avantgardou, která přinesla nové postupy nejen v oblasti umění, ale i v oblasti 

zobrazování reality, přestože musela v průběhu třicátých let z mnoha vizí a postupů značně 

slevit. Další neopominutelnou skutečností byl překotný vývoj na poli mezilidské komunikace 

způsobený doslovnou expanzí nových médií či novými technikami práce s nimi.  

Následující text si neklade za cíl zpracovat komplexně meziválečné období československých 

dějin z pohledu československo-sovětských vztahů, jak by mohl podnázev disertační práce 

Vnější a vnitřní faktory utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu 

napovídat. Prací na téma československo-sovětských vztahů v meziválečném období bylo 

(zejména před rokem 1989) již publikováno mnoho, i když jejich úroveň byla a je kolísavá. 

Autoři se vesměs snažili pojmout téma komplexně, přinést nové materiály a často petrifikovat 

dobový pohled na sledované období a téma. V oblasti „velkých dějin“ dotyčného období tak 

máme celou řadu prací, které mapují historii československo-sovětských diplomatických 

vztahů, dějiny československých legií a rudých internacionalistů, dějiny meziválečné KSČ 

v návaznosti na turbulence uvnitř Kominterny či kulturní československo-sovětské vazby. 

Samotný text práce se zaměří na mechanizmy tvorby a distribuce více či méně pozitivního 

obrazu SSSR mezi meziválečnou československou veřejností. To jistě neznamená, že by 

v řadách československé společnosti nefigurovali výrazní odpůrci pozitivního vnímání 

sovětského režimu, nicméně zaměříme se zejména na sympatizující skupiny, neboť četné 

vlivy působící na konstrukci idealizovaného obrazu jsou v jejich případě jasnější. Vytvoření 

pozitivního dojmu z nově budovaného sovětského systému hrálo významnou roli nejen 

v meziválečném období, ale zejména po roce 1945. Tento pozitivní obraz, který měl svůj 

pevný základ v meziválečném období, se tak do značné míry podílel i na společenských 

změnách na přelomu čtyřicátých a padesátých let. 

Mezi vnější faktory utváření tohoto pozitivního obrazu je potřeba zahrnout zejména sovětskou 

propagandu a mechanizmy jejího působení na československé recipienty. V období mezi 

dvěma světovými válkami se sovětské instituce snažily aktivně vylepšit obraz Sovětského 

svazu v zahraničí. Ze strany zahraničních sympatizantů se tedy v případě jeho pozitivního 

vnímání nemohlo jednat o pouhou projekci jejich vlastních nadějí na možné řešení problémů 

tehdejší společnosti.
1
 Neznamená to však, že by československý recipient byl direktivně pod 

vlivem sovětských institucí.  

V tomto procesu však sehrála sovětská propaganda nemalou roli. Konstruovala do jisté míry 

idealizovaný obraz země nejen pomocí vlastních tiskových, obrazových či zvukových 

                                                           

1
 Srov. MALIA, M. Russia under western eyes: from the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, 

2000, s. 3–14, 295–356, 411–435. 
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prostředků, ale pokoušela se též o legitimizaci tohoto obrazu snahou o pozitivní svědectví ze 

strany cizích státních příslušníků, kteří sovětské Rusko v té době krátkodobě navštívili. To 

však na druhou stranu neznamená, že by výsledný obraz SSSR v zahraničí byl výhradně 

sovětskou konstrukcí. V tomto směru byl sovětský propagandistický obraz podroben 

vlastnímu čtení ze strany zahraničního příjemce, někdy více dle představ sovětských intitucí, 

někdy s menším úspěchem.   

Deklarované budování nového společenského řádu nalezlo za hranicemi celou řadu zájemců, 

kteří v něm skutečně viděli určité řešení problémů evropské či zámořské společnosti.   

Spektrum postojů československé veřejnosti k sovětskému Rusku, respektive k Sovětskému 

svazu v období První republiky, bylo široké, jdoucí s četnými mezistupni od negace 

k fascinaci. Při utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu měly u 

jednotlivců vliv na jedné straně apriorní názory, se kterými veřejnost k tématu přistupovala, 

na straně druhé to byl vliv veřejné diskuze, z třetí strany však působil vlastní obraz SSSR, 

který nabízela zahraniční (tedy nejen československé) veřejnosti sovětská strana. 

 Apriorní postoje občanů vycházely zejména z individuálního habitu, často byly vzhledem 

k dostupnosti relevantních informací spíše intuitivního rázu, a to jak v případě sympatií, tak i 

antipatií.
2
 Následkem toho část levicově orientované československé meziválečné veřejnosti 

vzhlížela k sovětskému Rusku, respektive k Sovětskému svazu, značně nekriticky. K 

opačnému extrému by se pak dal zařadit kupříkladu postoj části ruské emigrace či jejích 

sympatizantů. Do tohoto schématu také zapadají některé spolky či organizace, které se 

zabývaly děním okolo Sovětského svazu. Vedle dvou nejznámějších sympatizujících 

organizací, kterými byly Společnost pro hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem a 

Spolek přátel SSSR, to byly na druhém pólu celá řada spolků ruských emigrantů, případně 

Česká liga proti bolševismu, jejíž meziválečný archivní materiál z let 1928–1937 se však v 

podstatě nezachoval.
3
 Ve středu názorového spektra stáli ti, jejichž prvotní vztahy nebyly do 

té míry vyhraněné. I tato část veřejnosti však byla působením sovětské propagandy ovlivněna, 

dokonce se postupem času stala do jisté míry skupinou cílovou. Sovětský svaz byl mimo to 

                                                           

2
 Zhodnocení tehdejší dostupnosti relevantních informací je problematické. Sylvia Margulies považuje kontrolu 

informací za jeden z klíčových faktorů ochrany obrazu SSSR ze strany sovětských orgánů. Srv. MARGULIES, 

S. Pilgrimage to Russia. Madison, London, 1968, s. 112–158; Malia zmiňuje na příkladu hladomoru na Ukrajině 

a v Povolží v letech 1932–1933 i nízkou informovanost v samotném SSSR – MALIA, M. Sovětská tragédie. 

Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991. Praha, 2004, s. 206. 
3
 Srv. NA, fond č. 739, Česká liga proti bolševismu (1928–1937), 1944–1945, sig. 4/1, 5/1, a arch. pomůcka č. 

734, Česká liga proti bolševismu (1928–1937), 1944–1945. zprac. Šťovíček, I., Praha, 1971. 
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bez ohledu na tamní poměry hodnocen pozitivně či negativně také na základě tradičního 

vztahu Čechů a Slováků k Rusku jako největšímu slovanskému elementu.
4
 

V oblasti veřejné diskuze se snažily názorově prosadit zejména obě krajní části názorového 

spektra a získat tak sympatie či antipatie právě nevyhraněné části veřejnosti na svou stranu, 

tedy pro, či proti Sovětskému svazu. Zlomové momenty v diskuzi přinášel jak vývoj vnitřní 

politiky v Sovětském svazu samotném, tak i problémy vývoje světové levice a v neposlední 

řadě také změny zahraniční (a tím částečně i vnitřní) politiky Československa. Meziválečná 

veřejná diskuze na toto téma je svými problémy a vývojem známá a z hlediska současné 

historiografie i částečně zpracovaná.
5
 

Mezi milníky sovětské historie, které se do československého vnímání SSSR promítly, je 

třeba ve stručném výčtu zmínit zejména válečný komunizmus, NEP, boje o moc ve vedení 

RKS(b)/VKS(b) po Leninově smrti, upevnění Stalinovy vlády či teze o budování socializmu 

v jedné zemi a s tím související procesy kolektivizace či industrializace v druhé polovině 

meziválečného období. K výrazněji reflektovaným dějům patřily jak u nás, tak i ve světě 

zejména politicko-soudní procesy a vlna represí v průběhu třicátých let. To, co z nich 

československá veřejnost vnímala, však bylo samozřejmě jen mizivou částí jejich skutečného 

rozsahu. V ideovém světě evropské levice nemenší vlnu rozporů vyvolala jim předcházející 

autoritativní politika Kominterny, která byla jednou z příčin nástupu Hitlera k moci. K tomu 

přistupovaly v případě SSSR i kontroverze v jiných oblastech, jako například změna kurzu 

v do té doby vysoce hodnoceném sovětském umění související s tzv. kampaní proti 

formalizmu.
6
 

Vývoj československé vnitřní politiky k Sovětskému svazu se za dvě meziválečná desetiletí 

také výrazně proměnil. Od intervenčních úvah ze strany československé vlády na počátku let 

dvacátých, přes období zklidnění vztahů ke spojeneckým smlouvám v polovině třicátých let. 

Právě tyto smlouvy měly nemalý dopad na získání převahy v oblasti šíření pozitivního obrazu 

SSSR na našem území. Stát, který do té doby využíval v boji proti šíření sovětské propagandy 

nejrůznějších prostředků, včetně Zákona na ochranu republiky či podpory opozice sovětského 

                                                           

4
 Srov. DOUBEK, V. Česká politika a Rusko (1848–1918). Praha: Academia, 2004, 315 s. 

5
 Srov. CABADA, L. Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938. Praha, 2005; PFAFF, I. Česká 

levice proti Moskvě 1936–1938. Praha, 1993; KŘESŤAN, J. KSČ, Společnost pro hospodářské a kulturní styky 

se SSSR a obraz Sovětského svazu v prostředí české levicové inteligence (1925–1939). In KÁRNÍK, Z.; 

KOPEČEK, M. (eds.) Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. II., Praha, 2004, 

s. 84–109.  
6
 Srov. PFAFF, I. Ohlas stalinské kampaně proti „formalismu“ v české levicové kultuře 1936–1938. In 

Slovanský přehled, 3/2002, s. 387–414. K Stalinově politice vzhledem k umělcům např. GROMOV, J. Stalin. 

Vlasť i iskusstvo. Moskva, 1998.
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režimu v emigraci, začal hledat cestu ke sblížení – z bývalého rivala v oblasti 

východoevropské politiky se stal strategický spojenec.
7
  

Uzavření spojeneckých smluv uprostřed třicátých let přišlo v době, ve které začal slavit 

úspěchy postup, kdy se sovětské instituce snažily po konsolidaci režimu zapojit v rámci 

zahraniční propagandy masové prostředky a oslovit tak co nejšiřší část zahraniční veřejnosti. 

Změna kurzu československých orgánů tak nemohla z tohoto pohledu přijít ve vhodnější 

chvíli. Vedlejším úspěchem bylo i postupné omezování prostředků jdoucích na podporu ruské 

emigrace v Československu. Zmírnění vyhrocené rétoriky v této oblasti však po politických 

změnách přišlo do jisté míry i ze strany sympatizantů Sovětského svazu z řad 

československých komunistů a na stránkách angažovaného tisku se začaly objevovat témeř 

„státotvorné“ články.
8
  

Na pozadí těchto v současnosti poměrně dobře zmapovaných dějinných procesů však 

zůstávají mechanizmy, kterými se Sovětský svaz snažil získat interpretační hegemonii 

v oblasti vnímání jeho obrazu v zahraničí, v našem případě mezi meziválečnou 

československou veřejností. To, že ji do jisté míry skutečně získal a upevnil díky následnému 

vývoji druhého celosvětového válečného konfliktu, potvrzuje kupříkladu nikoliv a priori 

negativní postoj širší části československé veřejnosti k Sovětskému svazu před i po druhé 

světové válce. Principy utváření této do jisté míry vylepšené reality se měnily, konečným 

produktem tohoto procesu však byl ve 30. letech obraz SSSR jako země rodící se nové 

společnosti, schopné čelit jakýmkoliv výzvám ať již přírodního, či společenského rázu, země 

směřující ke štastné budoucnosti na rozdíl od zbytku „starého“ světa zasaženého 

hospodářskou krizí a přes peripetie kolem politických procesů a vládu diktatury proletariátu 

prosazující demokratickou ústavnost.
9
 

Výsledkem působení tohoto obrazu „sovětského ráje“ bylo v meziválečné době vytvoření 

skupiny jeho nadšených podporovatelů, nejvíce z řad československých komunistů a jejich 

sympatizantů. Mnozí z nich nebyli sto svůj nekritický přístup přehodnotit ani později, ať již 

na základě nedostatku relevantních informací o skutečné podstatě stalinské diktatury, či prostě 

kvůli tomu, že se odmítali vzdát své ideje „nové společnosti“ budované na východ od 

                                                           

7
 K pokusům o vytvoření vojenských útvarů z ruských emigrantů srov. SAVICKÝ, I. Osudová setkání. Praha, 

1999, s. 135–138. Pohled „poúnorové“ historiografie nabízí např. práce SEDLÁČEK, J.; VÁVRA, J. Pro zemi 

milovanou. Praha, 1960. 
8
 Změny lze zaznamenat na stránkách levicového tisku, jednoznačná je rétorika například na stránkách níže 

zmiňovaného časopisu Svět sovětů, v době před podpisem a po podpisu československo-sovětských smluv, tj. od 

května 1935, srv. např. Svět sovětů, 1935, r. 4, č. 6, s. 2.  
9
 Srv. VRBENSKÝ, B. (ed.) Nejdemokratičtější ústava na světě. Praha, 1936; oficiální pohled sovětské strany 

vsrv. SSSR na strojke, 9–12/1937, deklarující práva žen, dětí, právo svobody slova a svobodné volby, reflexe u 

nás srv. např. Svět sovětů, 1936, r. 5, č. 12, s. 5; tamtéž, r. 5., č. 11, s. 13.  
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československých hranic. Vedle toho však byla důsledkem tohoto pozitivně vnímaného 

obrazu i pracovní migrace orientovaná na sovětský pracovní trh. Ve 20. letech to byli členové 

více či méně úspěšných dělnických družstev a komun (Interhelpo, Reflektor, Slovácká 

komuna), ve 30. letech následovaní pracovníky na stavbách sovětských pětiletek. Později pod 

vlivem událostí na sklonku 30. let následovala vlna migrace politické. Důsledky vlivu těchto 

sympatií překračují oblast zkoumaného – zatím však v naší historiografii neexistuje relevantní 

studie zabývající se ve sledovaném období migrací československých občanů do SSSR, stejně 

jako případným rozborem života těchto migrantů v cílové zemi, případně sociálními 

konflikty, které jejich působení v odlišném kulturním a politickém prostředí provázely.
10

             

Jak již bylo uvedeno, tento text nemá za cíl zpracovat v celé úplnosti působení sovětské 

propagandy na československou meziválečnou veřejnost. Téma je natolik široké a komplexní, 

že rozsah práce umožňuje pouze nástin některých problémů s ním spojených. Text také 

neapeluje na to být teoretickým pandánem zahraničních analýz vlivu sovětské propagandy na 

evropskou společnost.
11

 Je zaměřen spíše na empirickou analýzu působení sovětské 

propagandy na československou veřejnost, některých jejích mechanizmů a prostředků, které 

využívala, a to na základě studia dobových pramenů. Mezi ty je třeba začlenit jednak obecné 

práce pojednávající o sovětském Rusku, resp. o Sovětském svazu
12

, tak i cestopisy a 

reportážní práce zabývající se popisem nově vzniklé sovětské společnosti.  

Meziválečná reportážní a cestopisná literatura československé provenience týkající se cest do 

SSSR nabízí více než rozsáhlý soubor prací – text vychází pouze z některých z nich. To je 

způsobeno mimo jiné také jistou unifikací výpovědí, která byla způsobena obdobnými zážitky 

– zkušenostmi z organizovaného cestování pod patronací sovětských institucí zabývajících se 

pohybem cizinců na území SSSR. Mezi nejznámější autory těchto prací patří za všechny B. 

Šmeral, I. Olbracht, E. Vajtauer, M. Majerová, J. Slavík, B. Mathesius, V. Tille, J. Kopta, N. 

                                                           

10
 Ze zahraničních prací je přínosnou v tomto směru zejména kniha Sergeje Žuravljeva „Maljeňkije ljudi“ i 

„boľšaja istorija“. Inostrancy moskovskogo Elektrozavoda v sovetskom obščestve 1920ch–1930ch gg. Moskva, 

2000. České práce o Interhelpu – srv. HOLÁ, V.; VICHEREK, E. Interhelpo. Vzpomínky na činnost 

Průmyslového družstva československých dělníků v sovětské Kirgizii. Praha, 1975 a HUŇA, F. Interhelpo – 

osada ve stepi. Vzpomínky. Gottwaldov, 1967. V podstatě nepřekonanou prací je monografie P. Polláka, srov. 

POLLÁK, P. Internacionálna pomoc československého proletariátu národom ZSSR: Dejiny československého 

robotníckeho družstva Interhelpo v sovietskej Kirgizii. Bratislava, 1961, 315 s. 
11

 Za všechny MARGULIES, S. Pilgrimage to Russia. London: Madison, 1968; STERN, L. Western 

intellectuals and the Soviet Union. London, 2007; CAUTE, D. The Fellow-Travellers. London, 1973.  
12

 Mezi ty patří na prvním místě publikace z řady SSSR – monografie, které vycházely pod patronací Společnosti 

pro hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem (SHKS). Monografie byly později zařazeny do sborníků 

Sovětský svaz – hospodářství (1935), Sovětský svaz – umění (1935–1936), Sovětský svaz – organisace práce 

(1936) a Sovětský svaz – šestina světa (1938), editory byli Zdeněk Nejedlý, Vladimír Procházka a Bohumír 

Šmeral. Pro dvacátá léta je to například sborník MACH, J. (ed.) 10 let diktatury proletariátu 1917–1927. Praha: 

Komunistické nakladatelství a knihkupectví, 1927. 
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Melniková-Papoušková, E. E. Kisch, F. C. Weiskopf, J. Fučík, F. Klátil, A. Hoffmeister, M. 

Pujmanová, V. Nezval., G. Včelička, F. Kubka, V. Cháb, J. Weil, P. Jilemnický. Kromě nich 

své postřehy mimo jiné zaznamenali i členové dělnických delegací či účastníci běžné rekreace 

v SSSR, z nichž nejpozoruhodnější (zejména kvůli povolání/poslání) autora jsou 

pravděpodobně poznámky katolického kněze.
13

 Analyzovaná sovětika tak tvoří 

reprezentativní vzorek meziválečné československé společnosti jak z hlediska názorového, 

tak i z hlediska společenského rozvrstvení. 

Ústředním tématem pro tuto analýzu jsou tedy některé mechanizmy, kterými vznikal obraz 

SSSR mezi širší československou veřejností (tzn. nikoliv nutně v omezeném okruhu 

levicových intelektuálů), tedy jeho vytváření primárně propagandistickými prostředky a 

zejména faktory, které měly vliv na jeho pozdější legitimizaci – tj. postupy při ovlivňování 

bezprostředních dojmů a pozdějších svědectví československých návštěvníků SSSR.  

 

1.2 Základní předpoklady 

1) Vývoj působení sovětské propagandy na světovou veřejnost v meziválečném období lze 

rozdělit na tři základní etapy. V první z nich se sovětská moc snažila o legitimizaci své vlády 

působením na úzkou skupinu sympatizujících intelektuálů, u kterých předpokládala aktivní 

přístup při vytváření pozitivního obrazu SSSR v zahraničí. Tato etapa končí na počátku 

třicátých let.  

Ve druhé etapě je vedle působení na intelektuální elity patrná snaha o zapojení širší světové 

veřejnosti do potvrzování již předtvořeného obrazu SSSR. K tomu sloužily jak masově 

koncipované specializované organizace (Inturist), které se snažily pozitivně působit na 

návštěvníky Sovětského svazu na jeho území, tak nové formy propagandy, které v té době 

sovětská strana využívala (rádiové vysílání, propagandistická periodika) v zahraničí. 

V případě pozitivního utváření obrazu SSSR v meziválečném Československu je možné 

hovořit ještě o etapě třetí, tedy o druhé polovině 30. let, jako o době, kdy začlenění SSSR do 

spojeneckého svazku vedlo k otupení ostří propagandistického boje, a to na obou stranách. V 

                                                           

13
 Vedle bibliografií, které se těmito pracemi zabývaly, je zde potřeba uvést také práci J. Vávry, byť je pojetím 

poněkud poplatná době a nezpracovává kontroverzní období 30. let –VÁVRA, J.  Říjnová revoluce a SSSR v 

československé publicistice a reportážích 1918–1929. In Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků, ed. 

Josef STRNADEL, díl 2., Praha, 1969, s. 5. Z bibliografií k tomuto druhu československých sovětik jsou 

nejpřínosnější BĚHOUNEK, V.; RIESS, J. Sovětský svaz v písemnictví Československa. Praha, 1936; VÁVRA, 

J. Sovětský svaz  v písemnictví Československa 1936–1941. Praha, 1967, dále pak srov. stať FUČÍK, J. 

Bibliografie české literatury o SSSR a Říjnové revoluci. In 10 let diktatury proletariátu 1917–1927, ed. Jiří 

MACH Praha, 1927, s. 428–445. Dále srv. MÁDLE, J. Orientem Sovětů. Cestopis katolického kněze 

komunistickým SSSR. Nový Bydžov, 1936.     
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tomto období ustoupila zejména československá „counter-propaganda“ do pozadí a v mnoha 

oblastech začal být SSSR propagován jako vojensko-politický spojenec. 

2) Při cíleném působení na zahraniční návštěvníky se sovětské straně podařilo vytvořit ideální 

obraz SSSR, který pak ve svědectvích těchto návštěvníků podpořil stávající konstrukty 

sovětské propagandy v zahraničí. Při komunikaci se zahraničními návštěvníky zjišťovaly 

sovětské instituce jejich poptávku po tématech a této poptávce pak přizpůsobovaly svoji 

nabídku. Působením na širší počet recipientů se jim podařilo dosáhnout kýženého efektu, tedy 

pozitivního vnímání sovětské reality. Zároveň tímto mechanizmem sovětská strana reagovala 

na negativní obraz v zahraničí vytvářením protiobrazu. 

3) Společenský život v meziválečném Sovětském svazu byl víceznačný, tím pádem 

neredukovatelný na základní binární opozici dobro/zlo. Mnohé skutečnosti se v očích 

specifického recipienta jevily v pozitivním světle a tento dojem se snažila sovětská 

propaganda umocnit příslibem nově budované společnosti, která odstraní případné nedostatky 

mající do jisté míry „objektivní“ příčiny ‒ dědictví zaostalého carského režimu, působení 

vnitřních či vnějších nepřátel. Negativní aspekty sovětské instituce potlačovaly promyšlenou 

selekcí obrazů sovětské skutečnosti (vycházející v podstatě z metod filmového střihu a 

fotomontáže, zahrnující inscenace či řízené besedy), kdy byly jako relevantní zdůrazňovány či 

přímo konstruovány prvky pro sovětský režim potenciálně pozitivní. Vytvoření 

zjednodušeného optimistického obrazu pro skupiny méně informovaných zahraničních 

recipientů, případně „zahlcení“ těch kompetentnějších kladně hodnotícími statistikami, 

vytvářelo i přes mnohé kontroverzní skutečnosti platformu pro poválečný příklon k levicovým 

idejím, které SSSR alespoň navenek reprezentoval. Je otázka, nakolik je možné posuzovat 

tuto práci (či lépe manipulaci s fakty) za sovětskou ideologickou agitaci či propagandu a 

nakolik za prostou neideologickou propagaci úspěchů národa, státu atp. Zde je potřeba 

podotknout, že československý stát ve sledovaném období nepostupoval příliš odlišně, 

zejména v případě zahraničních delegací. 

4) Hlavním rysem většiny prací, které se zaměřovaly na zkoumání problému vnímání SSSR 

ze strany světové veřejnosti ve 20. a 30. letech 20. století, je skutečnost, že téma veřejného 

mínění v tomto směru redukují na problém elit. Ty sice byly na jednu stranu důležité z 

hlediska aktivního šíření pozitivních zpráv o SSSR či se v jejich případě vyskytovaly 

kontroverze v podobě nesouhlasných názorů, nicméně jedním z cílů sovětské propagandy 

bylo rozšíření pozitivního obrazu SSSR mezi širší veřejnost. Proto, budeme-li mluvit o cílové 

skupině, musíme do ní zahrnout nejen levicově orientovanou inteligenci, ale levicové 

sympatizanty z řad širší veřejnosti, a i osoby názorově nevyhraněné, kterých jistě nebylo 
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málo. Těm na jedné straně mohl imponovat prostý pozitivní obraz sovětské skutečnosti, na 

druhé straně mohly u těchto recipientů rezonovat i jiné skutečnosti ‒ případná možnost 

přivýdělku, zobrazované materiální zázemí či deklarované úlevy pro pracující. Z hlediska 

uchopení tématu tak byla snaha soustředit pozornost více na zkušenosti z pohledu řadového 

návštěvníka. Intelektuální diskuze o povaze sovětského režimu sice po celé meziválečné 

období rezonovaly zejména v prostředí československých levicově orientovaných elit, 

nicméně je otázka, nakolik měly vliv i na běžného sympatizanta či odpůrce. Problematika 

mikrohistorického přístupu naráží však v tomto směru na poměrně málo rozsáhlé kompletní 

soubory archivních pramenů.   

5) Jedním z faktorů, který mohl mít vliv na utváření pozitivního vnímání sovětské skutečnosti, 

je problematika výjimečnosti zážitku. Pro mnohé představovala cesta do sovětského Ruska či 

SSSR první výrazné překročení vlastního geografického a někdy i společenského horizontu  ‒ 

nová zkušenost, nové prostředí, exkluzivita zážitků (ubytování, strava, průvodce). To vše 

vedlo k poněkud změněnému přístupu k zobrazovaným skutečnostem, ze kterého mohlo v 

mnoha případech pramenit i často kritizované případné přehlížení nedostatků sovětské 

společnosti. 

6) U zahraničních návštěvníků je někdy problematická samotná reflexe deklarovaných 

úspěchů či neúspěchů sovětského režimu na poli výstavby průmyslu, budování společnosti, 

emancipace dříve znevýhodněných vrstev atp., respektive referenční rámec/zkušenost, ze 

které vycházeli. Návštěvníci s předchozí zkušeností s carským režimem vesměs hodnotili 

vývoj pozitivně, přestože mohli mít určité výhrady např. k dodržování lidských práv či 

svobod. Návštěvníci bez předchozí zkušenosti zaujímali povětšinou postoje, které a priori 

vycházely z jejich světonázoru. K tomu přistupuje i problematika původců neúspěchu, kteří 

podle sovětského agitpropu stojí za neúspěchy ‒ carské Rusko, bývalý režim, občanská válka, 

bílí, zahraniční interventi, zahraniční sabotéři; po 2. světové válce se setkáváme s obdobným 

mechanizmem, kdy jsou nedostatky a nutno říci, že mnohdy oprávněně, přičítány válečným 

událostem. S tímto tématem ovšem souvisí okruh pracovně nazvaný problematika původců 

úspěchu, který byl tím nejzmiňovanějším ze strany kritiků sovětského zřízení ‒ nadhodnocení 

úsilí pracujících, zamlčení práce vězňů. 

7) Samo poznání sovětské skutečnosti bylo také poměrně obtížné z hlediska rozlohy země, 

narážíme zde tedy na problém centra a periferie. Většina referujících autorů navštívila (pokud 

se nejednalo o události spojené s občanskou válkou) zejména centrum SSSR, často výhradně 

dvě hlavní metropole fungující jako jakési výkladní skříně sovětské společnosti. O sovětské 
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periferii bylo referováno minimálně, výjimku tvoří československá družstva (Interhelpo, 

Reflektor aj.), a to víceméně z hlediska úspěchů při sovětizaci odlehlých regionů atp. 

8) V případě utváření obrazu SSSR se často setkáváme s mnohorozměrností obrazu režimu ‒ 

deklarovaná diktatura proletariátu vs. deklarovaná Nejsvobodnější ústava světa. Z těchto 

rozporů mohla také plynout zvýšená možnost identifikace se SSSR ze strany širší části (spíše 

nevyhraněné a méně informované) společnosti. Tato část společnosti, která se nesoustředila 

na drobné významové nuance ve změnách sovětské propagandy, tak často spíš než na základě 

vnitřní kritiky předkládaných skutečností celou řadu tvrzení prostě přejímala.  

 

1.3 Struktura práce 

 

Po úvodu je struktura práce následující. Druhá kapitola se zaměří na publikované práce a 

rozbor pramenů zejména meziválečných sovětik – souborných prací a cestopisů, které 

přinášely svědectví o sovětské realitě meziválečnému československému čtenáři. Třetí 

kapitola je věnována shrnutí problematiky československo-sovětských meziválečných vztahů 

a názorových postojů československé veřejnosti s důrazem na skupiny sympatizující se SSSR. 

Čtvrtá kapitola se soustředí na problematiku prosovětské propagandy v Československu, 

zejména na mechanizmy jejího šíření. Pátá kapitola je věnována rozboru kategorií, pod 

kterými československá veřejnost vnímala propagandistický konstrukt sovětské reality, 

respektive rozbor kategorií, které jí byly nabízeny. Šestá kapitola se věnuje osobní zkušenosti 

čs. občanů se sovětskou realitou – krátkodobým návštěvám a turistickému ruchu, tedy 

cestování československých občanů do SSSR v meziválečném období a vlivu sovětských 

institucí na utváření výsledného obrazu. Sedmá kapitola se zaměřuje na fungování pozitivního 

obrazu SSSR v československém veřejném prostoru, zejména na pokusy o vlastní čtení 

sovětské propagandy prosovětskými sympatizanty – průnik do lidové či populární kultury. 

Osmá kapitola pak pro srovnání nastiňuje poválečný vývoj a petrifikaci pozitivního obrazu 

SSSR v Československu již zcela na státní institucionální bázi. Pátá, sedmá a osmá kapitola 

jsou v příloze doplněny obrazovým materiálem, který má text alespoň rámcově ilustrovat.    
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2 Stav poznání, použité prameny a literatura 

2.1 Obecná sovětika a československá sovětika 

Publikací zabývajících sledovaným obdobím sovětských dějin bylo v rámci světové 

historiografie publikováno nesčetně. Z novějších souborných prací mapujících vývoj 

v meziválečném období v SSSR jsou to zejména práce Martina Malii, Sheily Fitzpatrick, 

Orlanda Figese a například nejnověji do češtiny přeložené Dějiny Ruska 20. století, za níž 

stojí kolektiv ruských historiků pod vedením Andreje Zubova.
14

 Ze starších monografií pak ve 

své době představovaly přínos zejména práce Roberta Service, Roberta Conquesta či Roberta 

Tuckera.
15

  

Vyjmenovávat zde všechny autory, kteří se v poslední době zabývali na poli světové 

historiografie sovětským Ruskem, je nemožné, použitá díla jsou ostatně součástí seznamu 

použitých pramenů a literatury. Zmíníme zde tedy zejména zahraniční monografie, které se 

věnují problematice pohybu cizinců na území SSSR, respektive cizineckou problematikou na 

sovětském území obecně. Problematikou vlivu Všesvazové společnosti pro kulturní styky se 

zahraničím na konstrukci obrazu SSSR mezi francouzskou inteligencí ve dvacátých letech se 

věnovala Ludmila Stern v krátké studii The All-Union Society for Cultural Relations with 

Foreign Countries and French Intellectuals, která byla základem její pozdější monografie 

zaměřující se obecně na problematiku pohybu cizinců na území SSSR v meziválečném 

období.
16

  U práce Ludmily Stern je potřeba zmínit, že byla v podstatě první po roce 1991, 

která svou monografii postavila na rozsáhlé prameny z provenience organizací zabývajících 

se pohybem cizinců na území SSSR. Z předchozích prací, publikovaných před zpřístupněním 

archiválií, je potřeba zmínit monografie Sylvie Margulies, Paula Hollandera a Davida Caute, 

stejně jako pozdější souhrnnou práci již zmiňovaného Martina Malii.
17

 Margulies a Stern mají 

                                                           

14
 Srov. MALIA, M. Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991. Praha: Argo, 2004, 566 

s.; FITZPATRICK, S. Everyday Stalinism. New York: Oxford University Press, 1999. xi + 288 s. ZUBOV, A. 

B. (ed.) Dějiny Ruska 20. století. Vyd. 1. Praha: Argo, 2014, 954 s. 
15

 SERVICE, R. Lenin: životopis. Praha: Argo, 2002. 496 s., CONQUEST, R. The great terror: a reassessment. 

Pimlico ed. London: Pimlico, 1992. viii, 570 s. TUCKER, R. C. Stalin jako revolucionář 1879–1929. Praha: 

BBart, 2003. 462 s., TUCKER, R. C. Stalin na vrcholu moci – Revoluce shora 1928–41. Praha: BBart, 2000. 751 

s.  
16

 STERN, L. The All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries and French Intellectuals, 

1925–1929. In Australian Journal of Politics and History, Vol. 45, No. 1, 1999, pp. 99–109 a STERN, L. 

Western Intellectuals and the Soviet Union, 1920-1940: From Red Square to the Left Bank. London: Routledge, 

2007, xi + 269 s.  
17

 MARGULIES, S. Pilgrimage to Russia. Madison: University of Wisconsin Press, 1968, ix + 290 s.; CAUTE, 

D. The Fellow-Travellers. London: Weidenfeld and Nicolson, 1973, 433 s.; HOLLANDER, P.  Political 

pilgrims: travels of western intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba 1928-1978. New York: Oxford 

University Press, 1981, 524 s.; MALIA, M. Russia under western eyes: from the Bronze Horseman to the Lenin 

Mausoleum. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2000, xii + 514 s. K tématu byla 
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podobný přístup k tématu – snaží se nastínit kontrolu pohybu cizinců na území SSSR, včetně 

institucí, které se těmto návštěvám věnovaly. Jak již bylo uvedeno, práce první ze zmíněných 

autorek má nedostatky především v nedostatečné pramenné základně týkající se 

bezprostředního fungování těchto institucí. 

 Za zvláštní pozornost stojí práce ruského historika Sergeje Žuravljeva „Maljeňkije ljudi“ i 

„boľšaja istorija“. Inostrancy moskovskogo Elektrozavoda v sovetskom obščestve 1920ch–

1930ch gg.
18

 Autor, přestože se nezabývá primárně pohybem krátkodobých návštěvníků, 

nabízí ve své monografii pozoruhodnou mikrohistorickou sondu do života zahraniční 

komunity pracovníků moskevského Elektrozavodu. Rozebírá tak z pohledu každodennosti 

běžné problémy, kterým zahraniční pracovníci čelili – od problematické životní úrovně přes 

obtíže s každodenní obživou až po zásahy do jejich životů v období zvýšených represí ze 

strany stalinského režimu v druhé polovině třicátých let. Monografie tak představuje nejen 

unikátní sondu do života této komunity, ale zároveň nastiňuje i celkové problémy, kterým 

skupiny zahraničních pracovníků na území SSSR čelily.  

K úplnosti je potřeba ještě doplnit dvě práce, které jsou věnovány zahraničnímu turizmu na 

území SSSR po založení státní cestovní kanceláře Inturist: kolektivní monografii vzniklou 

pod vedením  V. Bagdasarjana  Sovetskoje zazerkaľje: inostrannyj turizm v SSSR 

v 1930‒1980-je gody a disertační práci M. Kressové, která se zabývá Inturistem zejména 

v meziválečném období.
19

    

Dalším okruhem prací, který se do tohoto textu promítl, byly monografie věnované 

mechanizmům fungování sovětské propagandy
20

, vlastní ikonografii propagandistických děl
21

 

či vlastnímu působení na recipienty.
22

 

                                                                                                                                                                                     

publikována i řada dalších studií, za všechny srov. KERSHAW, A. French and British Female Intellectuals and 

the Soviet Union. The Journey to the USSR, 1929-1942.E.rea (Revue électronique ďétudes sur le monde 

anglophone), 4.2 | 2006, document 7, dostupné na http://erea.revues.org/250,cit. k 20.5. 2015. 
18

 ŽURAVLEV, S. „Maljeňkije ljudi“ i „boľšaja istorija“. Inostrancy moskovskogo Elektrozavoda v sovetskom 

obščestve 1920ch–1930ch gg. Moskva : ROSSPEN, 2000, 351 s. ; ŽURAVLEV, S. Inostrancy v sovjetskoj 

Rossiji v 1920-e 1930-e gg. Istočniki i metody sociaľno-istoričeskogo issledovanija. Avtoreferat dissertaciji na 

soiskanije učenoj stepeni doktora istoričeskich nauk. Moskva: Rossijskaja akademija nauk, Institut rossijksoj 

istorii, 2000, 41 s. 
19

 BAGDASARJAN, V. Sovetskoje zazerkaľje: inostrannyj turizm v SSSR v 1930‒1980-je gody. Moskva: 

Forum, 2007, 255 s.; KRESSOVA, M. D. „Inturist“ v 1929‒1939 gg: struktura, kadry, napravljenija 

dejatjeľnosti. Kand. dissertacija, Moskva, 2004, 180 s. 
20

 HOFFMANN, D. L. Cultivating the masses: modern state practices and Soviet socialism, 1914-1939. 1st pub. 

Ithaca: Cornell University Press, 2011, xiv, 327 s.; LENOE, M. Closer to the masses. stalinist culture, social 

revolution and soviet newspapers. Cambridge: Harvard University Press, 2004. x + 316.; EBON, M. The soviet 

propaganda machine. New York: McGraw-Hill, 1987, 472 s.; KENEZ, P. The birth of the propaganda state. 

Soviet methods of mass mobilization 1917‒1929. Cambridge: Cambridge Univerity Press, 1985. xii + 308 s.; 

MCMEEKIN, S. The red millionaire. a political biography of Willi Munzenberg, Moscow´s secret propaganda 

tsar in the West. New Haven, Lomdon: Yale University Press, 2003, x + 397 s. aj.  
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2.2 Specializované práce ‒ domácí 

Z dosavadních prací o česko-ruských vztazích se samotnému utváření obrazu sovětského 

Ruska v meziválečném Československu věnoval bezprostředně Jaroslav Vávra ve své studii 

Říjnová revoluce a SSSR v československé publicistice a reportážích 1918-1929.
23

 Ačkoliv je 

tato práce po obsahové stránce bohatá, hodnotí zejména ideologickou správnost jednotlivých 

děl, i když jsou zde znát jisté posuny ve vnímání období stalinizmu spojené s předchozím 

pádem kultu osobnosti. Dalším nedostatkem je omezení časového rozsahu studie rokem 1929. 

Je otázkou, je-li to dáno kontroverzností událostí třicátých let nebo publicistiky, která se tímto 

obdobím zabývala. Od stejného autora pak pochází studie Říjnová revoluce a občanská válka 

v legionářských pamětech a publicistice 1918-1938,
24

 která se ovšem, jak už název napovídá, 

věnuje pouze legionářské problematice.  

Celá řada prací byla před rokem 1989 věnována problematice levicového internacionalizmu
25

 

na úkor dějin čs. legií obecně a vztahu politiky KSČ a Kominterny.
26

 Do jisté míry legendární 

se z hlediska přehodnocení tématu stala dlouhou dobu zakázaná práce Ladislava Niklíčka.
27

 

V poúnorové éře se utvářením československo-sovětských vztahů v rámci sympatizujících 

organizací zabývala celá řada prací. Reprezentativní díla v tomto směru představují práce 

Jiřího Sedláčka a Josefa Vávry.
28

 Odráží se v nich zejména pohled doby, ve které byla 

vytvořena, nicméně zejména k činnosti spolků zabývajících se SSSR je možné některá fakta 

využít. Obdobný přístup přináší i sborník, jehož editory byli Jan Dvořáček a Karel Brabec.
29

 

                                                                                                                                                                                     

21
 BONNELL, V. E. Iconography of Power. Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. Berkeley, London: 

University of California Press, 1999, xxii + 363 s.; BOREV, J. B. Socialističeskij realizm: vzgljad sovremennika 

i sovremennyj vzgljad. Moskva: AST, 2008, 477 s. 
22

BIBIKOVA, I. M. et al. Agitmassovoje iskusstvo Sovetskoj Rossii: materialy i dokumenty: Agitpoezda i 

agitparochody. Peredvižnoj teatr. Političeskij plakat. 1918-1932. Moskva: Iskusstvo, 2002, 2 sv.  
23

 Práce vyšla ve sborníku Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků 2. Praha, 1969.  
24

 Studie byla publikována ve sborníku Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků 3. Praha, 1976. 
25

 Srov. VESELÝ, J. Češi a Slováci v revolučním Rusku 1917-1920. 1., autorizované vyd. Praha: Státní 

nakladatelství politické literatury, 1954, 235 s.; VÁVRA, V.  S hvězdou na čepici: Vzpomínky československých 

rudoarmějců. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1977.; POSPÍŠIL, J. (ed.), FRANĚK, O. (ed.) Za sovětské Rusko: 

vzpomínky československých rudoarmejců. 1. vyd. Brno: Blok, 1978, 304 s.  
26

 Srov. např sborník prací VETIŠKA, R.; REIMAN, P.; HRUŠKA, Č. Komunistická internacionála a čs. 

dělnické hnutí: Sborník. 1. vyd. Praha: SNPL, 1959, 155, [4] s.; či pozdější V bojovém svazku: KSČ a 

Komunistická internacionála (1919-1943): sborník statí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, 274 s. 
27

 NIKLÍČEK, L. Dilema československých komunistů ve třicátých letech. Pardubice: Socialistická akademie, 

1968, 69 s. 
28

 Srov. SEDLÁČEK, J.; VÁVRA, J. Pro zemi milovanou – Z bojů o československo-sovětské přátelství. Praha: 

Svět sovětů, 1960, 414 s.; SEDLÁČEK, J.; NĚMEC, J. Společnou cestou. Z historie bojů o československo-

sovětské přátelství. Praha: Lidové nakladatelství, 1975, 195 s.; SEDLÁČEK, J. Z historie Svazu československo-

sovětského přátelství. Praha: Lidové nakladatelství, 1978, 82 s. 
29

 Srov. DVOŘÁČEK, J. Přátelství na věčné časy. 1, Z činnosti organizací přátelství k SSSR v Československu v 

letech 1918-1945. Praha: Lidové nakladatelství, 1982, 226 s.; BRABEC, K. (ed.) et al. Přátelství na věčné časy. 
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Problematické jsou však z hlediska obsahu a ideologického zatížení například práce Václava 

Krále či Čestmíra Amorta.
30

 

Z novějších prací je třeba zmínit studii Ivana Pfaffa Česká levice proti Moskvě 1936-1938,
31

 

která se zabývá problematikou ohlasu moskevských procesů mezi českou veřejností a 

postojem jednotlivých politických a názorových směrů k nim. Z širšího pohledu se tématu 

věnoval Ladislav Cabada ve své práci Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 

1900–1939.
32

 Autor v ní popsal vývoj a problémy české levice v období od přelomu století do 

druhé světové války, názorové střety jak v politice, tak v kultuře. Zejména problematice 

činnosti spolků zabývajících se sovětským Ruskem se věnoval Jiří Křesťan ve své studii KSČ, 

Společnost pro hospodářské a kulturní styky se SSSR a obraz Sovětského svazu v prostředí 

české levicové inteligence (1925–1939)
33

. Okrajově se tématu dotýkají též autoři 

polistopadových dějiny KSČ.
34

 Problematice vnímání SSSR západními intelektuály byl 

věnován také příspěvek Jiřího Vacka v kolektivní monografii k Janu Slavíkovi.
35

  

Z novější slovenské historiografie se k tématu vyjadřoval zejména Juraj Benko, u něhož je 

kromě dílčí studie o obrazu sovětského Ruska ve slovenském diskurzu potřeba zmínit i bohatě 

pramenně podloženou monografii Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900-1920).
36

 

Dílčí studii na toto téma publikoval i Jozef Jambrich.
37
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republiky. In: ŠMIGEĽ, M. a kol. Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918‒1989). Bratislava, 

2007, s. 54‒68. 
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Vedle toho byla k československo-sovětským meziválečným vztahům publikována řada prací 

k dílčím tématům, zejména k diplomatickým vztahům, z nichž řada začala alespoň ideově 

vznikat před rokem 1989
38

, stejně jako řada monografií na specializovaná témata, jejichž 

rozbor však není cílem tohoto textu, byť z některých informačně čerpal.
39

  

 

2.3 Prameny  ‒ československá meziválečná sovětika 

Jedním z hlavních pramenů k rozboru obrazu Sovětského svazu v diskurzu meziválečné 

československé veřejnosti je dobové písemnictví, které se daným tématem zabývalo. Postoje 

jednotlivých autorů jsou odlišné a zaujímají pozice kopírující pomyslnou gaussovskou křivku 

rozdělení vzorku populace – od elace sovětského zřízení k jeho negaci.  V průběhu dvacátých 

a třicátých let byla o Sovětském svazu publikována nesčetná řada prací. Vzhledem k rozsahu 

tohoto textu je nemožné zabývat se objemnou publicistikou, články a jinými literárními útvary 

zveřejňovanými v československých periodikách, jejichž počet byl značný.
40

 Zbývající počet 

publikací zůstává i tak vysoký.
41

  

Pro další práci byla vybrána dostupná sovětika, povětšinou ve formě cestopisů, která shrnují 

bezprostřední zkušenost autora se sovětskou realitou, jeho dojmy a zážitky. I přesto nebylo 

možné kvůli celkovému objemu literatury a někdy i kvůli současné nedostupnosti zpracovat 

všechna díla, která se tématem zabývala. Jak již je uvedeno v práci Jaroslava Vávry, jejich 

počet se blíží k tisícům. Text tak zůstává z tohoto hlediska pouze určitou sondou do této 

problematiky, nicméně je otázka, zda by kompletní zpracování meziválečných svědectví o 

SSSR přineslo informace navíc. Řada svědectví je totiž velmi podobných  ‒ zážitky autorů 

přes častou snahu „nahlédnout pod pokličku“ sovětské společnosti nesou velmi často shodné 

rysy. Výhodou rozsáhlejších publikací oproti krátkým publicistickým útvarům je jejich 

komplexnost v pojetí daného tématu – autoři se povětšinou nezaměřovali pouze na jednu 

oblast sovětského života, ale snažili se popsat jimi vnímanou realitu ze všech možných úhlů. 

Nevýhodou je často stejné schematické dělení výpovědi, oproti kratším literárním útvarům 

přinášejícím často více bezprostředních dojmů.  
                                                           

38
 Srov. KALVODA, J. Role Československa v sovětské strategii. Kladno: Dílo, 1999, 426 s.; LUKEŠ, I. 

Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu. Praha: Prostor, 1999, 374 s. 
39

  Za všechny LITERA, B.; VORÁČEK, E.; WANNER, J. Armáda jako nástroj státní integrace SSSR 

(1923‒1941). Praha: HÚ AV ČR, 1997, 319 s.; LITERA, B. a kol. Formování stalinského mocenského systému. 

K problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928–1939. Praha: HÚ AV ČR, 2003, 342 s.; FIDLER, J. Za víru, 

vládce a vlast: ruští a sovětští maršálové. Brno: Jota, 2005, 290 s. aj. 
40

„Počet těchto materiálů...nutno odhadovat na desítky až stovky tisíc.“ VÁVRA, J. Říjnová revoluce a SSSR v 

československé publicistice a reportážích 1918–1929. In STRNADEL, J. a kol. Příspěvky k dějinám česko-

ruských kulturních styků., díl 2., Praha, 1969, s. 5.  
41

 Jaroslav Vávra jej ve své práci odhaduje na více než dva tisíce. – Tamtéž, s. 5. 
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Česká sovětika, která byla pro tuto studii použita, by se dala rozdělit do několika skupin. 

Podle literárního žánru se jedná částečně o práce ve formě cestopisů, soubory postřehů a 

reportáží.
42

 Vedle toho však byly využity i některé útvary beletristické.
43

 Komparaci umožnily 

dobové sborníky a syntetické práce popisující sovětské zřízení na základě tehdy dostupných 

informací. Do této skupiny pramenů nebyla ovšem zahrnuta tzv. legionářská literatura, která 

je svým obsahovým a časovým zaměřením poněkud specifická, omezuje se na fázi bojů před 

a během občanské války a nepodává tudíž ucelenější obraz vnímání vývoje Sovětského svazu.  

Jako zdroj informací o československých meziválečných rusikách či sovietikách sloužily 

bibliografie Sovětský svaz v písemnictví Československa a Sovětský svaz v písemnictví 

Československa 1936–1941.
44

 Vedle toho je využitelná i bibliografie ve sborníku 10 let 

diktatury proletariátu 1917–1927, jejímž autorem byl Julius Fučík.
45

 Odkazy na jednotlivá 

díla je však možné najít na více místech – řada SSSR – monografie, kterou vydávala SHKS, 

dobový tisk, odkazy ve zkoumaných dílech či pamětníci.  

Prameny samotné je možné dále setřídit podle charakteristiky autorů. Cest na východ se 

zúčastnil poměrně pestrý vzorek společnosti. Vedle jednotlivců, kteří do SSSR cestovali za 

poznáním, z diplomatických a politických důvodů (ať byly jakékoliv), za obchodem nebo za 

prací, byly do sovětského Ruska organizovány i masové exkurze, později organizované 

turistické zájezdy. Delegace byly vysílány často na popud samotných sovětských orgánů, 

popřípadě je organizovaly československé politické strany, zejména ty levicové, nebo různé 

spolky a občanská sdružení, ať už náplň jejich činnosti a politická orientace byla jakákoliv. 

                                                           

42
 Za všechny BOCHOŘÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ, H. Dojmy z SSSR. 2., bibliofilské vyd. V Brně: Exod, 1934, 

165 s.; DUNDR, V. a kol. Delegace Odborového sdružení československého v Rusku – Zpráva o poměrech 

hospodářských, zákonodárství a správě Sovětové ruské republiky rad. Praha: Nákl. Odborového sdružení 

československého v Praze, 1921, 134 s.; HOFFMEISTER, A. Povrch pětiletky. Praha: Sfinx, 1931, 135 s.; 

KISCH, E. E. Caři, popi, bolševici. Praha: Pokrok, 1929, 259 s.; KLÁTIL, F. Na chvíli v SSSR. Praha: Mladé 

proudy, 1931, 111 s.; KOLSKÝ, J. (ed.). Co viděla dělnická delegace v sovětském Rusku. Zpráva 

československé dělnické delegace o zájezdu do SSSR od 1. října do 12. listopadu 1925. Praha: Nakladatelství 

Celostátního dělnického výboru Říšské ústředny závodních výborů a rad, 1926, 212 s.; KOPTA, J. Cesta do 

Moskvy. Praha: Čin, 1928, 218 s.; LINKA, V. Český dělník v zemi pětiletky. Praha: Karel Borecký, 1931, 29 s.; 

MÁŠA, R. Dojmy a poznatky ze Sovětského svazu. Praha, Rakovník: Knihovna Rakovnických novin, Orbis, 

1936, 70 s.; NEZVAL, V. Neviditelná Moskva. Praha: Fr. Borový, 1935, 171 + III s.; NOVÁK, V. Momentky 

z cesty po SSSR. Brno: nakl. Moravský legionář, 1937, 40 s.; OLBRACHT, I. Obrazy ze soudobého Ruska I, II, 

III. Praha: Fr. Borový, 1920, 1921, 51 + 62 + 81 s.; PUJMANOVÁ, M. Pohled do nové země. Praha: Levá 

fronta, 1932, 94 s.; TILLE, V. Moskva v listopadu. Praha: Aventinum, 1929, 219 s.; VELEMÍNSKÝ, K. Rusko 

včera a dnes. Praha: Václav Petr, 1929, 202 s.; WEISKOPF, F. C. Do XXI. století přestoupit. Praha: Odeon, 

1928, 111 s.; ZAJÍČEK, B. Lékař se dívá na SSSR. Olomouc: Nezávislá politika, 1937, 130 s. Kompletní 

seznam použitých prací viz seznam literatury.  
43

 Zde se jedná zejména o práce Jiřího Weila, kdy jeho práce na jedné straně mají výrazný beletristický styl, ale 

v zásadě shrnují autobiografické postřehy týkající se života v SSSR.   
44

 BĚHOUNEK, V.; RIESS, J. Sovětský svaz v písemnictví Československa. Praha, 1936. VÁVRA, J. Sovětský 

svaz v písemnictví Československa 1936–1941. Praha, 1967.  
45

 FUČÍK, J. Bibliografie české literatury o SSSR a Říjnové revoluci. In MACH, J. 10 let diktatury proletariátu 

1917–1927. Praha, 1927, s. 428–445.  
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Skladba skupiny lidí, kteří cestu do SSSR ve dvacátých a třicátých letech absolvovali, byla 

různá také z hlediska kulturního či hmotného kapitálu. 

Vedle známých osobností, jako například historiků Jana Slavíka, Jaroslava Papouška, 

divadelního teoretika Václava Tilleho, politiků Zdeňka Fierlingera, Bohumíra Šmerala, 

spisovatelů Josefa Kopty, Ivana Olbrachta, Marie Pujmanové, Marie Majerové, Petra 

Jilemnického, F. C. Weiskopfa, Gézy Včeličky, básníka Vítězslava Nezvala, malíře a literáta 

Adolfa Hoffmeistera a novinářů Václava Chába, Františka Klátila, Egona Erwina Kische, 

Julia Fučíka, Jožky Jabůrkové, Emanuela Vajtauera a dalších, jsou zaznamenány postřehy 

například i katolického kněze,
46

 účastníků delegace odborového ústředí,
47

 dělnických 

delegací,
48

 delegací jednotlivých spolků zbývajících se Ruskem,
49

 ale i účastníků běžné 

rekreace v SSSR.
50

  

U části autorů se setkáváme s předchozími zkušenostmi s Ruskem. Jedná se o bývalé zajatce a 

legionáře (Václav Cháb, Josef Kopta, František Kubka, Jaroslav Papoušek), ruské emigranty 

usazené v Československu (Naděžda Melnikovová-Papoušková) nebo o ty, kteří měli dřívější 

zkušenosti z pobytu v carském Rusku (Václav Tille, Karel Velemínský). Názorové spektrum 

autorů nebo jejich politická orientace je také široká. Vedle ultralevých intelektuálů, jako byli 

Šmeral, Olbracht, Fučík, Majerová, Pujmanová, Weiskopf, Kisch, Včelička, prohradně 

orientovaných, jako byl například Jaroslav Papoušek, a národního socialisty Klátila figuruje 

například i lidovec a jeden ze zakladatelů spolků katolické mládeže Josef Mádle. Názory a 

postoje k sovětskému zřízení se u mnohých tvůrců v průběhu dvacátých a třicátých let značně 

měnily (Olbracht, Majerová, Weil), někdy doslova obrátily (Vajtauer).  

Další možností, jak prameny rozdělit, je doba jejich vydání, respektive období, ve kterém 

návštěva sovětského Ruska proběhla. Tím se nabízí možnost komparace jednotlivých 

pramenů mezi sebou, skutečností, které popisují, a také možnost jejich srovnání s poznatky 

současné historiografie o vývoji bolševického režimu v Rusku. Podle tohoto principu lze 

některá zkoumaná rusika orientačně rozdělit do několika skupin. 

První skupina, u které je takové srovnání možné, jsou práce, které byly publikovány kolem 

roku 1920. Jedná se o díla Bohumíra Šmerala Pravda o sovětovém Rusku, Ivana Olbrachta 

Obrazy ze soudobého Ruska, Emanuela Vajtauera Revoluce a diktatura proletariátu, kteří byli 

                                                           

46
 Viz MÁDLE, J. Orientem Sovětů. Cestopis katolického kněze komunistickým SSSR. Nový Bydžov, 1936.  

47
 DUNDR, V. a kol. Delegace Odborového sdružení československého v Rusku – Zpráva o poměrech 

hospodářských, zákonodárství a správě Sovětové ruské republiky rad. Praha, 1921. 
48

 Co viděla dělnická delegace v sovětském Rusku, Zpráva československé dělnické delegace o zájezdu do SSSR 

od 1.října do 12. listopadu 1925. sest. Josef Kolský, Praha, 1926 . 
49

 MATHESIUS, B. a kol. SSSR, úvahy, kritiky, poznámky. Praha 1926.   
50

 Např. NOVÁK, V. Momentky z cesty po SSSR. Brno, 1937. 
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v sovětském Rusku společně. Ze stejné doby pocházejí práce Bohuše Ausobského Současné 

Rusko, Jaromíra Nečase Skutečná pravda o sovětském Rusku a Zpráva o poměrech 

hospodářských, zákonodárství a správě Sovětové ruské republiky rad delegace Odborového 

sdružení československého v Rusku, které byly k sovětské skutečnosti o poznání kritičtější.  

Kolem roku 1925 byla vydána Zpráva československé dělnické delegace o zájezdu do SSSR 

od 1. října do 12. listopadu 1925 
51

 a dílo Marie Majerové Den po revoluci, které následovala 

polemika v práci Jan Slavíka  Co jsem viděl v sovětském Rusku
52

 o rok později. Ve stejném 

roce vyšla zpráva delegace pod patronací SHKS SSSR, úvahy, kritiky, poznámky. O dva roky 

později vydal Slavík práci Po druhé v sovětském Rusku, ve stejné době navštívil SSSR Egon 

Erwin Kisch, jehož reportáže u nás vyšly v roce 1929 pod názvem Caři, popi, bolševici.  

Dobré srovnání umožňuje soubor děl, vydaných na přelomu dvacátých a třicátých let. Vedle 

Kischových reportáží sem patří práce Franze C. Weiskopfa Do XXI. století přestoupit a Josefa 

Kopty Cesta do Moskvy, vydané roku 1928, Václava Tilleho Moskva v listopadu, Karla 

Velemínského Rusko včera a dnes a Naděždy Melnikové-Papouškové Rusko zblízka i z dálky 

z roku 1929. O rok později se na cestu do SSSR vydal Julius Fučík, výsledkem byla 

propagandistická sbírka reportáží V zemi, kde zítra již znamená včera. V podobném duchu se 

nesly poznámky Vojtěcha Linky Český dělník v zemi pětiletky z roku 1931. Opačného rázu 

byly reportážní postřehy Františka Klátila, které vyšly v témže roce po názvem Na chvíli v 

SSSR. Ve stejném roce vyšel i avantgardní Povrch pětiletky Adolfa Hoffmeistera, o rok 

později pak Pohled do nové země Marie Pujmanové. 

Další soustředění prací je patrné v období 1935–1937. Z roku 1935 pocházejí díla dvou 

účastníků Sjezdu sovětských spisovatelů Dvě města ve světě Gézy Včeličky a Neviditelná 

Moskva Vítězslava Nezvala.
53

 Výsledkem studijní cesty Evžena Šterna byla práce Kam spěje 

SSSR? (1935).  Svědectví o dalších delegacích československých literátů do Sovětské svazu 

z přelomu let 1934–1935 zachytily cestopisy Václava Chába Cesta Sovětským svazem (1935) 

a Františka Kubky Menschen der Sowjetunion (1936). Ve třicátých letech sledujeme i nárůst 

svědectví československých občanů, kteří SSSR navštívili se státní cestovní kanceláří Inturist 

                                                           

51
 Práce vyšla v roce 1926. 

52
 Název reagoval na práci Marie Majerové, respektive na její podtitul Co jsem viděla v SSSR, viz BOUČEK, J. 

Jan Slavík – Příběh zakázaného historika. Praha, 2002, s. 49–50. V roce 1926 ovšem také vychází soubor 

reportáží Henriho Bérauda v české verzi s názvem Co jsem viděl v Moskvě, a tak název mohl reflektovat i toto 

dílo, ostatně jako četná další. 
53

 Kromě obou zmíněných literátů se sjezdu, který se konal v roce 1934, z československé strany účastnili i Ilja 

Bart, Julius Fučík, Adolf Hoffmeister, Lubomír Linhart, Laco Novomeský a Petr Jilemnický.     
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– Bochořáková-Dittrichová (1934), Hampl, Vladyka (1935) aj.
54

  Z roku 1936 pochází 

postřehy katolického kněze Josefa Mádle Orientem Sovětů (1936). Brožura Jožky Jabůrkové a 

Marie Švábové z roku 1937 Nikde nelze radostněji žít v sobě nese výrazné prvky sovětské 

obrazové propagandy.
55

 V roce 1937 vydal také Jiří Weil soubor reportáží Češi stavějí v zemi 

pětilek, která byla přijata kladně, následoval však román Moskva – hranice z pera stejného 

autora, který vyvolal mezi českou levicí vlnu emocí srovnatelnou snad jen s polemikami 

okolo knihy Návrat ze Sovětského svazu André Gida. Roku 1937 byla vydána též  práce V. 

Nováka Momentky z cesty po SSSR.   

Některé další prameny nelze do těchto skupin podél časové osy zařadit, jedná se buď o 

syntetizující práce, které se zabývaly celkovým vývojem v SSSR
56

 od doby bolševické 

revoluce a celkovou sovětskou soustavou, dílčí prameny nebo díla obtížně srovnatelná s 

ostatními.
57

  

Převážná většina autorů využitých reportážních či cestopisných celků pocházela z 

Československa. Z původně cizojazyčných pramenů byly zařazeny výše zmíněné reportáže E. 

E. Kische, F. C. Weiskopfa a F. Kubky
58

 kvůli jejich vazbám na Československo a dvě práce 

André Gida Návrat ze Sovětského svazu a Retuše k mému návratu ze Sovětského svazu, které u 

nás vyvolaly bouřlivé reakce a polemiky znásobené ještě v té době probíhajícími debatami o 

moskevských procesech.
59

 To však rozhodně neznamená, že by se další prameny podobného 

typu v zahraničních literaturách nevyskytovaly. Jejich zpracování však již přesahuje rámec 

této práce. 

Utváření obrazu sovětského Ruska v meziválečném Československu probíhalo v určitých 

etapách, jednak v závislosti na historickém dění v Rusku samém, jednak v závislosti na vývoji 

v našem prostoru. Vnějších faktorů, které se na jeho utváření podílely, bylo více. Při 

zkoumání obsahové stránky jednotlivých rusik, která byla v tomto období publikována, 

překvapí určité výrazné shody, co se týče výběru témat a popisovaných skutečností, ať již k 

                                                           

54
 Srov. BOCHOŘÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ, H. Dojmy z SSSR. 2., bibliofilské vyd. V Brně: Exod, 1934, 165 

s.; HAMPL, F.; VLADYKA, J.  Země, jež hořela: postřehy z cesty Ruskem v létě r. 1935. V Příbrami: Naše 

obrana, 1935. 152 s. 
55

 Obě autorky pocházejí z okruhu časopisu Rozsevačka. Jožka Jabůrková své zážitky z pobytu v SSSR 

zpracovala  i do knížky pro děti Evička v zemi divů, která po svém vydání ve  třicátých letech vyšla i po válce –  

JABŮRKOVÁ, J. Evička v zemi divů. Praha, 1950. Spíše než pohled očima dítěte zobrazuje naděje, které do 

sovětského zřízení vkládala sama autorka.     
56

 Jedná se o práce českého diplomata J. E. Šroma V říši Stalinově, Z. Fierlingera Sovětské Rusko na nové dráze a 

B. Palkovského Za sovětskou civilizací.  
57

 Jako například beletristická díla P. Jilemnického a J. Jabůrkové. 
58

 Kubkova práce Menschen der Sowjetunion byla sestavena na základě autorovy série reportáží v Prager Presse.   
59

 K tématu diskuzí okolo prací A. Gida viz CABADA, L. Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 

1900–1939. Praha, 2000, s. 165–187. Dále pak i PFAFF, I. Česká levice proti Moskvě 1936–1938. Praha, 1993, 

s. 87–121.  
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nim zaujímal autor jakékoliv stanovisko. Shody jsou patrné, také pokud jde o oblasti a 

lokality, které bylo autorům umožněno procestovat. Zde vyvstává problematika možností 

„navštíveného” a potenciálně „navštívitelného”. Tyto oblasti byly nejprve omezeny výhradně 

na centrální části Ruska a teprve postupně se částečně rozšiřovaly. Na tomto místě se 

samozřejmě nabízí otázka, jak velký vliv při této konstrukci obrazu sovětského Ruska, 

respektive SSSR, měly oficiální sovětské orgány, do jaké míry a jakým způsobem byla 

sovětská realita zkreslována a konstruována právě jimi, popřípadě které další vnější faktory 

tomu napomáhaly.  

To, že se sovětská moc na utváření pozitivního obrazu sovětského Ruska výrazně podílela, je 

nesporné. Vedle kontrolních mechanizmů, z nichž nejviditelnějším byla cenzura 

fotografických materiálů na hranicích, existovala i řada jiných skutečností, které jim tuto práci 

usnadňovaly, ať již to byla praktická nedostupnost určitých oblastí, jazyková bariéra či prostá 

rozdílnost vnějších znaků – zvyků a oblékání návštěvníků ze Západu ve srovnání s místním 

obyvatelstvem. Nemalý byl také vliv institucí, které se pohybem cizinců na území Sovětského 

svazu zabývaly, a v neposlední řadě také vliv sovětské agitace a propagandy.  

Přesto nelze rozhodně tvrdit, že by veškerá svědectví o poměrech v SSSR byla pozitivní. 

Problémem je jejich obecné přijetí meziválečnou společností. Řada z nich byla 

v meziválečném období publikována ruskou emigrací, ale to do jisté míry působilo jako jeden 

z faktorů jejich neobjektivnosti.
60

 Řada kritických prací vymezujících se k meziválečnému 

období pak byla publikována přímo za probíhající druhé světové války, což jejich obsah a 

priori diskreditoval a dalo jim příznak kolaborace s nacistickým režimem.
6162

 

Možnost komparace s reportážními a cestopisnými útvary z hlediska dostupných informací 

nabízejí československé meziválečné sborníky. Z těch je třeba uvést sborník 10 let diktatury 

proletariátu 1917–1927.
63

 V roce 1933 vyšel sborník Šestina světa, který se však přes určité 

                                                           

60
 Srov. např. NAŽIVIN, I. F. Rudá mlha na Rusi: nové ruské povídky: Zápisky revoluce. Praha: F. Borový, 

1923, 371, 1 s.; KISELEV (GROMOV), N. I. Tábory smrti v SSSR. Praha: Vl. nákladem, 1933, 291 s.  
61

 Srov. ANIČKOVA, S. Mluvila jsem s Leninem: redaktorkou, přednašečkou a tanečnicí v SSSR. Praha: Orbis, 

1941, 247 s.; VARŠAVSKIJ, S. I. Vláda lži a podvodu SSSR. Praha: Nakladatelství Orbis, 1941, 209 s.; ŠMITH, 

A. Bol som robotníkom v SSSR. 2. vydání. [Prešov: B.K.B.], 1942, 267 s.; KLIČKA, J.  Žil jsem v SSSR. 3. vyd. 

Praha: Orbis, 1944, 152 s. JURIJEV, P. Tvář bolševismu: Dvanáct statí o životě v sovětských socialistických 

republikách. II. vydání. Praha: Česká liga proti bolševismu, 1945, 33 s.  
62

 Okupace Československa byla ostatně hlavní příčinou, proč podle J. Vondráčkové například Jiří Weil 

nepublikoval v tomto období pokračování svého v té době značně kontroverzního románu Moskva-hranice, který 

měl vyjít (a posléze v samizdatu vyšel) pod názvem Dřevěná lžíce. Autor v něm popisuje život hlavního hrdiny – 

zahraničního specialisty – ve stalinském táboře nucených prací.   
63

 Sborník vydalo Komunistické nakladatelství a knihkupectví, autoři některých statí jsou stejní jako u pozdější 

řady SSSR – monografie, jako J. Honzl, K. Teige, F. Píšek, dalšími autory byli např. J. Hora, J. Weil, J. Fučík, A. 

Hais, J. Dolanský.   
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přesahy zaměřil zejména na obecnou geografii a dějiny do roku 1917.
64

 Od roku 1934 

vycházela již zmiňovaná řada prací SSSR – monografie, nejprve jako ediční řada v 

nakladatelství Pavel Prokop. Později byly jednotlivé studie zařazeny do sborníků Sovětský 

svaz – hospodářství (1935),
65

 Sovětský svaz – umění (1935–1936),
66

 Sovětský svaz – 

organizace práce (1936)
67

 a Sovětský svaz – šestina světa (1938).
68

  

 

2.4 Periodika 

„Ideální“ obraz Sovětského svazu, který vykrystalizoval v Československu během 30. let, se 

pravděpodobně v nejucelenější formě zachoval na stránkách časopisu Svět sovětů, který 

vydával v letech 1932–1938 Svaz přátel SSSR (SP SSSR). Tato organizace nezahrnovala 

členy s tak širokým spektrem levicových názorů jako Společnost pro hospodářské a kulturní 

styky (SHKS) sdružená kolem Zdeňka Nejedlého, spolek vznikl pod patronací KSČ (založen 

byl v roce 1930) a na rozdíl od SHKS se vždy snažil být co nejmasovější organizací 

s výraznou snahou o obsazení veřejného prostoru. O jeho vytvoření se v KSČ jednalo již delší 

dobu – od prvního Mezinárodního kongresu přátel SSSR v roce 1927 v Moskvě, který byl 

uspořádán k 10. výročí říjnového bolševického převzetí moci. K ustavující schůzi SP SSSR 

došlo v roce 1930. Svaz rozvíjel agitační a propagandistickou činnost, pořádal výstavy, 

propagační přednášky, promítání sovětských filmů, kulturní večery, vydával propagační 

tiskoviny. Delegáti, kteří se vrátili z cest po SSSR pořádaných pod záštitou Svazu přátel, se 

pak účastnili víceméně náborových schůzí po celé republice. Vedle toho organizoval Svaz 

oslavy nejrůznějších výročí SSSR, někdy ve spolupráci s jinými organizacemi. Činnost SP 

SSSR byla na nějaký čas s platností od listopadu 1930 přerušena. Po protestech byla jeho 

činnost povolena v dubnu následujícího roku. Ještě jednou pak byla úředně zastavena v říjnu 

1932, tentokrát podle Zákona na ochranu republiky. Zároveň byly zabaveny veškeré 

písemnosti Svazu. K oficiálnímu obnovení působení SP SSSR došlo až po uznání SSSR de 

iure ze strany Československa v říjnu roku 1934. Jeho členové ale byli po dobu zákazu 

                                                           

64
 SAVICKIJ, P. N. Šestina světa, Rusko jako zeměpisný a historický celek. Praha, 1933. 

65
 Obsahující studie Plánovité hospodářství (L. V. Dobevský), Obchod a zásobování (P. Schwarzkopf), 

Družstevnictví (L. Kopřiva), Průmysl (L. V. Dobevský), Elektrisace (J. Řezníček), Výzkumnictví (L. V. 

Dobevský), Doprava (J. Nečas, P. Schwarzkopf), Zemědělství (J. Koťátko). 
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 Monografie Sovětská literatura (F. Píšek), Sovětské divadlo (J. Honzl), Výtvarnictví v SSSR (O. Mrkvička), 

Sovětský film (L. Linhart), Sovětská architektura (K. Teige) a Sovětská hudba I, II (Z. Nejedlý). 
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 Monografie Odborové organizace (R. Hájek), Ekonomika práce (P. Schwarzkopf), Pracovní právo (J. 

Ulrych), Odborné kádry v SSSR (B. Šmeral), Sociální pojištění v SSSR (E. Štern), Zdravotnictví v SSSR (J. 

Stuchlík), Bytová otázka v SSSR (J. Kroha).  
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 Monografie Zeměpisný přehled (P. Schwarzkopf), Vznik a vývoj VKS(b) (K. Kreibich), Zahraniční politika 

SSSR (J. Koťátko), Národnostní otázka (E. Podlipný). 
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činnosti v kontaktu přes tiskový orgán, tj. Svět sovětů, který byl oficiálně registrován jako 

časopis na SP SSSR nezávislý.
69

 

Svět sovětů vycházel z formátu propagandistického periodika, které první představil Arbeiter 

Illustrierte Zeitung (AIZ), který vycházel v letech 1921‒1933 v Berlíně, a později pod názvem 

Volks Illustrierte v Praze a Liberci. Časopis představoval jeden z přelomů fotožurnalistiky, 

jednou z hlavních postav byl John Heartfield (vl. jménem Helmut Herzfeld), který se zabýval 

fotomontáží.
70

 Část obrazových a tiskových materiálů přebíral z AIZ právě Svět Sovětů.   

Jako srovnávací pramen pro rekonstrukci ideálního obrazu, kterým se Sovětský svaz 

v zahraničí prezentoval, či případného významového posunu témat sovětské propagandy, byl 

využit sovětský propagandistický časopis SSSR na strojke (a jeho jazykové mutace UdSSR im 

Bau, USSR in Construction, URSS en Construction). Výhodné pro komparaci je v první řadě 

téměř shodné období, kdy tato periodika vycházela – u nás dostupné ročníky SSSR na strojke 

pocházejí z let 1930–1938, Svět sovětů vycházel v letech 1932–1938. Vedle toho se jednalo o 

periodika podobného formátu, oba to byly obrazové měsíčníky, byť tuzemský časopis 

vycházel v podstatně méně výpravné formě.
71

 

Dalším využitým periodikem byla Rozsevačka, která se zaměřila zejména na ženské 

publikum. Na ni byla ostatně vázáná i část redaktorek, které se výrazně angažovaly v oblasti 

prosovětské propagandy (Majerová, Malířová, Jabůrková).
72

 

Z hlediska periodik byly dílčím způsobem využity i sborníky a materiály Všesazové komise 

pro kulturní styky se zahraničím (V.O.K.S. – revue mensuelle illustrée) a ilegální 

komunistické tiskoviny nacházející se v Národním archivu. 

 

2.5 Archivní prameny 

Při studijním pobytu v archivech Ruské federace byly v rámci sběru materiálů prostudovány 

materiály z fondů Státního archivu Ruské federace (Gosudarstvennyj Archiv Rossijskoj 

Federacii ‒ GARF). Jednalo se o fond č. 5283 Všesvazová společnost pro kulturní styky se 

zahraničím (VOKS), fond č. 9612 Organizace zabývající se zahraničním turizmem (materiály 
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 Srv. SEDLÁČEK, J., VÁVRA, Jos. Pro zemi milovanou – Z bojů o československo-sovětské přátelství.  Praha, 

1960, s. 54–116.  
70

 WILLMANN, H. Geschichte der Arbeiter Illustrierten Zeitung 1921‒1938. Berlin: Dietz Verlag, 1974, s. 360. 
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 Časopis SSSR na strojke vycházel v letech 1930–1941, měl čtyři základní jazykové mutace (ruskou, 

německou, anglickou a francouzskou, později doplněné ještě španělskou verzí). 
72

 K meziválečnému vývoji tohoto periodika a problematice jeho kontinuity v poválečném období srov. 

ŠÁMAL, P. Beletrie, ženský komunistický tisk a problémy kontinuity (na příkladu Rozsevačky). In: JAREŠ, M.; 

JANÁČEK, P.; ŠÁMAL, P.  (eds.) Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou 

literaturu AV ČR, 2005, s. 145–169. 
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československého zastoupení Inturistu) a fond č. 5451 Zahraniční oddělení Všesvazového 

ústředního svazu odborů (VCSPS). Ve fondu VOKSu jsou zachovány itineráře jednotlivých 

zahraničních návštěv a dílčí korespondence s československou stranou, zejména 

korespondence ohledně výměny literatury. Fond Inturistu obsahuje poměrně reprezentativní 

soubor materiálů sovětského zástupce Inturistu pro Československo, statistiky a zejména 

korespondenci s moskevskou centrálou, která je sama o sobě zajímavým recipročním zdrojem 

postřehů sovětského občana o Československu. 

Ve Slovenském národním archivu v Bratislavě je poměrně reprezentativní z hlediska tématu  

sbírka Zväz priateľov ZSSR 1931-1938, která obsahuje v podstatě unikátní materiál 

z provenience SP SSSR, a to nejen jeho slovenských odboček, ale také pražské centrály. 

V tuzemských archivech byly prostudovány zejména fondy Archivu Ministerstva 

zahraničních věcí. Ty obsahují materiály nejrůznější povahy – od diplomatických hlášení po 

běžnou agendu. Část materiálů obsahujících například zprávy o sledování činnosti 

Kominterny na našem území je zajímavá, nicméně by bylo potřebné prostudování 

relevantních pramenů v archivech sovětské provenience.    

V Národním archivu se jako nejpřínosnější ukázala sbírka Ilegální a zabavené komunistické 

tiskoviny 1931–1940, z fondu Policejní Presidium Praha (fond PP,  sign. p 87/33 z Policejní 

presidium – Praha), která obsahuje nejen „původní tvorbu“ sympatizantů SSSR, ale také 

záznamy postupu policejních složek v rámci potlačování prosovětské propagandy na našem 

území. 
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3 Nástin historické situace v meziválečném Československu, 

prosovětské spolky, cílové skupiny sovětské propagandy 

 

3.1 Nástin československo-sovětských vztahů 

Je nepochybné, že vztahy Československa a Sovětského svazu měly po celou dobu existence 

obou státních celků nemalý vliv na vývoj ve středoevropském prostoru. Tato skutečnost 

nabyla na významu zejména v období po druhé světové válce, kdy se naše země postupně 

včlenila do nejzápadnější linie zemí komunistického bloku, a tím i do sféry sovětského vlivu. 

Způsob utváření obrazu Sovětského svazu tak, jak byl vnímán veřejností v Československu v 

období mezi oběma světovými válkami, by tedy mohl být jedním z klíčů k pochopení 

poválečného příklonu té samé veřejnosti k levicovým idejím, které Sovětský svaz alespoň 

navenek reprezentoval. V tomto procesu sehrála nemalou roli sovětská propaganda, která 

konstruovala částečně nereálný obraz sovětské země v zahraničí nejen vlastními prostředky, 

ale pokoušela se i o legitimizaci tohoto obrazu úsilím o pozitivní svědectví ze strany cizích 

státních příslušníků, kteří sovětské Rusko navštívili. 

 Vnímání „Země sovětů“ ze strany jednotlivců i celé společnosti bylo v období mezi 

světovými válkami přinejmenším rozporuplné. Rozhodně se nedají názory na sovětský režim 

a jeho působení na zemi zaškatulkovat takovým způsobem, jak to o několik desítek let později 

vykonala prorežimní historiografie.
73

 Obraz sovětského Ruska, později SSSR
74

, prošel ve 

dvacátých a třicátých letech vývojem, který byl spojen s radikálními změnami v samotném 

Sovětském svazu, dále pak snahou najít ze strany nejen československé politiky, ale i 

veřejnosti určitý modus vivendi se sovětským režimem. Zčásti je třeba změny vnímání připsat 

i sympatiím s prezentovaným vývojem v SSSR a růstem podpory levice v souvislosti se 

světovou hospodářskou krizí a v předvečer další světové války. 
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 V dobou zatížených pracích k tématu je patrné prosté dělení názorů na správný a špatný přístup k sovětskému 
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Praha, 1953. K tomuto přístupu viz OLIVOVÁ, V. Manipulace s dějinami první republiky. Praha, 1999, s. 12–

16. 
74

 Od 30. 12. 1922. 



34 

 

Pohled na Rusko nebyl samozřejmě ani po celé předchozí 19. století jednoznačný. Vedle 

negativního vnímání celkové zaostalosti země a jiných nedostatků carského režimu existovaly 

i pozitivní ohlasy, týkající se zejména kultury a vzájemných styků mezi intelektuálními 

elitami obou zemí. Kladný obraz vznikal nejprve díky panslovanským tendencím, později na 

přelomu století nahrazených víceméně podobně utopickými idejemi novoslovanství či 

panrusizmu.
75

 Po dvou revolučních zvratech v roce 1917 však starý režim v Rusku zanikl a na 

jeho místo po krátkém mezidobí nastoupila diktatura proletariátu. Spolu s touto změnou se 

začal vytvářet obraz nové skutečnosti, „nového sovětského Ruska”. 

Oficiální vztahy mezi oběma státy procházely v období mezi světovými válkami vývojem, 

který rozhodně nelze označit za plynulý. Svou roli sehrála jak angažovanost 

československých legií v bojích během občanské války, tak i pokusy o export bolševické 

revoluce do střední Evropy v roce 1919. Sovětské Rusko se však neocitlo po nástupu 

bolševiků v naprosté izolaci. Na jedné straně zde byl výrazný zájem československé levice o 

politické dění v sovětském Rusku, na straně druhé též snahy o pomoc válkou zasažené zemi. 

Ve dvacátých letech, téměř okamžitě po skončení občanské války a s ní spojených cizích 

intervencí, organizovalo Československo a další evropské země v součinnosti s 

Mezinárodním červeným křížem humanitární pomoc ke zmírnění hladomoru, který v Rusku 

vypukl v letech 1921–1922.
76

  

V té době se také jednotlivé státy snažily o navázání hospodářské spolupráce s bolševickým 

režimem, Československo nevyjímaje. Následovala jednání v italském Janově v roce 1922. 

Konference sice kromě německo-sovětských smluv uzavřených v Rappalu nepřinesla žádné 

významné výsledky, ale obě strany prokázaly alespoň ochotu vést vzájemné rozhovory. 

Výsledkem této snahy byla prozatímní smlouva o československo-sovětských vztazích, která 

znamenala uznání bolševického režimu de facto. 
77
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Další vývoj v navazování diplomatických styků ovlivnila celá řada událostí, jako například 

smrt V. I. Lenina a následné boje o moc ve vedení RKS (b), respektive VKS (b)
78

 ve 

dvacátých letech. Nemalý vliv měla také politika Kominterny, která se v Československu 

projevovala zejména skrze KSČ, nebo později počátky politických procesů v SSSR. Nicméně 

rostoucí pocit ohrožení Československa vedl ke snaze zlepšit vztahy i se Sovětským svazem 

jako s vojensky i ekonomicky strategickým partnerem. V roce 1934 uznalo Československo 

SSSR de iure. Sovětský svaz vstoupil téhož roku do Společnosti národů. O rok později, v 

květnu 1935, byla uzavřena smlouva o vzájemné pomoci, neútočení a spolupráci, která 

navazovala na smlouvy uzavřené s Francií.
79

  

Vedle mezinárodní politiky ovlivňovala utváření obrazu sovětského SSSR v meziválečném 

Československu celá řada dalších přímo i nepřímo působících vnitřních i vnějších faktorů. 

K těm vnějším patřily zejména snahy sovětské propagandy o vytvoření pozitivně vnímaného 

obrazu, k vnitřním faktorům patřila činnost různých názorových skupin zabývajících se 

sovětským Ruskem a jejich snaha ovlivnit diskuzi okolo tématu. Mezi tyto skupiny patřila 

zejména početná ruská emigrace, veteráni československých legií a vedle KSČ i spolky a 

sdružení orientované svým zaměřením na Sovětský svaz. 

Po nástupu bolševiků k moci a následné občanské válce se i u nás nacházela početná skupina 

ruských emigrantů. Částečně se jednalo o příslušníky inteligence, mezi nimi též některé 

tehdejší vědecké špičky, a ostatní elity, ať již vojenské nebo civilní. Politické elity u nás 

vesměs nezakotvily a pokračovaly ve své cestě dále na západ, kde se jednalo o případném 

zapojení velmocí do tehdy probíhající občanské války, později také o jejich vztahu k 

sovětskému Rusku, jeho bojkotu nebo uznání.
80

 I na našem území však došlo k jistým 

pokusům o zformování vojenských jednotek tvořených emigranty, které by se zapojily do 

občanské války na vlastní pěst nebo se účastnily případné intervence proti bolševickému 

režimu na straně západních mocností. Zůstalo však jen u pokusů.
81

  

Ruská emigrace k nám přicházela v několika vlnách, názorově byla velmi roztříštěná, její 

pohled na bývalou vlast tudíž také nebyl jednoznačný. Českou veřejností mohl být tento 

pohled do jisté míry považován za neobjektivní právě z hlediska nezáviděníhodné situace, ve 
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 Ruská komunistická strana (bolševiků) od r. 1918, od r. 1925 pak Všesvazová komunistická strana 

(bolševiků).   
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  OLIVOVÁ, V. Dějiny První republiky…, s. 184–189, KÁRNÍK, Z. České země v éře…., díl II., s. 359–368, 

473–478.   
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 Svou roli též sehrála určitá regionálnost Prahy ve srovnání s dalšími centry ruské emigrace, jako byly Berlín, 

Paříž či New York. Viz FIGES, O. Natašin tanec. Praha, 2004, s. 444–490.  
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 K pokusům o vytvoření vojenských útvarů z ruských emigrantů srov. SAVICKÝ, I. Osudová setkání. Praha, 

1999, s. 135–138. Pohled „poúnorové“ historiografie nabízí např. práce SEDLÁČEK, J.; VÁVRA, J. Pro zemi 

milovanou. Praha, 1960.  



36 

 

které se jeho nositelé ocitli. V Praze se sešla poměrně početná komunita ruských i 

ukrajinských emigrantů, začaly se vytvářet politické či kulturní kluby a spolky, objevovala se 

rusky psaná periodika. Později vznikly i četné vzdělávací instituce, jako například Ruská 

právnická fakulta, Ruská obchodní akademie aj. Působily zde osobnosti jako historik a bývalý 

vůdce ruských kadetů Pavel Miljukov, eseři Viktor Černov a proslulá „babička ruské 

revoluce” Jekatěrina Breško-Breškovskaja, dále pak historik Alexandr Kizevetter, jeho žák 

Georgij Vernadskij, profesor moskevské univerzity zoolog Michail Novikov, který se v Praze 

stal rektorem Ruské lidové univerzity, literární teoretik Alfred Bem, básnířka Marina 

Cvetajevová a mnozí další. Praha tak byla svého času nazývána „ruským Oxfordem“.
82

 

Činnost ruských emigrantů se odehrávala s podporou vládních kruhů, a to jak materiální, tak 

morální. Finanční příspěvky na ruskou emigraci v rámci tzv. Ruské pomocné akce byly však 

postupem času značně redukovány.
83

 Masarykova snaha o vytvoření demokratického Ruska 

přetrvávala, i když postupem času byly plány na změnu režimu SSSR čím dál tím méně 

realistické. Na rozdíl od Karla Kramáře nebyl T. G. Masaryk zastáncem přímé intervence vůči 

sovětskému Rusku.
84

 Názorově nejblíže mu z ruské emigrace byli eseři. V pozdějších dobách 

byly Masarykovy snahy komplikovány jak výstupy české levice vůči „protisovětské politice“ 

Hradu a proti financování ruské a ukrajinské emigrace, tak i uznáním SSSR de iure ze strany 

světových mocností (Německo – v roce 1922, Francie – v říjnu 1924, Anglie a Itálie – v únoru 

1924).  

Vedle přímého působení názorů ruské a ukrajinské emigrace měly značný vliv na veřejné 

mínění i bezprostřední dojmy našich vojáků, kteří se během roku 1920 vraceli do 

Československa po ukončení svého působení v československých legiích v Rusku. Legie 

měly osobní zkušenosti s oběma stranami konfliktu, jak s Rudou armádou a bolševickými 

vyjednavači, tak s jejich „bílými“ odpůrci. Negativní obraz sovětské moci nebyl rozhodně 

jednoznačný. Mnozí příslušníci československého vojska na Rusi s bolševickou ideologií 

sympatizovali a vstoupili do řad Rudé armády, popřípadě se angažovali jiným způsobem.
85

 

Čeští legionáři vytvořili po svém návratu z Ruska poměrně silnou vlivovou skupinu a 
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československá veřejnost jejich názory snadno přejímala, ať už byla jejich názorová orientace 

jakákoliv. Početná byla ostatně také literatura, která se zabývala působením československých 

legií v bojích podél transsibiřské magistrály,
86

 ať už se jedná o beletrii,
87

 memoárovou či 

jinou literaturu.
88

  

 

3.2 Sympatizující skupiny SHKS, SP SSSR 

Rozvíjením vztahů se sovětským Ruskem se ve sledovaném období v Československu 

zabývala celá řada nejrůznějších občanských sdružení, spolků a institucí. Některé byly 

nadstranické, nebo tak na veřejnosti alespoň vystupovaly, část z nich měla silné politické 

vazby, zejména na levou, respektive ultralevou stranu politického spektra.  

Mezi první organizace patřily Klub přátel sovětového Ruska, který působil v rámci 

pedagogického sboru Dělnické akademie, a Česko-ruská jednota snažící se o „nepředpojaté 

poznání Ruska”. Jiří Křesťan ve své studii udává, že aktivita Česko-ruské jednoty v průběhu 

dvacátých let slábla zejména díky tomu, že činnost spolku ovlivňovala členská základna z 

členů národně demokratické strany a také příslušníci ruské emigrace, kteří tehdy začali do 

spolku vstupovat.
89

 Vedle toho vznikaly zejména na počátku dvacátých let organizace, které 

se zabývaly humanitární pomocí obyvatelstvu na území Ruska. Bylo to například Ústředí 

československé dobrovolné pomoci hladovějícím v Rusku a na Ukrajině, Dělnický pomocný 

výbor pro proletářské Rusko, Československý ústřední pracovní sbor pro hospodářskou 

pomoc Rusku 
90

 a další.  

Kromě těchto organizací zaměřených na pomoc tamnímu obyvatelstvu se do dějin 

československo-sovětských vztahů v meziválečném období výrazněji zapsaly zejména dvě 

skupiny. Byla to Společnost pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem, později 

přejmenovaná na Společnost pro hospodářské a kulturní styky se SSSR (SHKS), a Svaz přátel 

SSSR (SP SSSR). 
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Společnost pro hospodářské a kulturní styky se SSSR byla založena v listopadu 1924, 

ustavující schůze se konala v lednu následujícího roku. Předsedou společnosti byl zvolen 

univerzitní profesor Zdeněk Nejedlý.
91

 Společnost fungovala jako nadstranické sdružení, na 

rozdíl od SP SSSR, který byl víceméně satelitní organizací KSČ, ačkoliv tak na veřejnosti 

zprvu nevystupoval. To však neznamená, že by činnost obou seskupení byla striktně 

oddělena, zvláště když se díky předmětu jejich zájmu jejich cíle mnohdy shodovaly.  

SHKS vyvíjela nejrůznější druhy aktivit. Vedle publikační a přednáškové činnosti, která 

propagovala sovětskou vědu, kulturu a hospodářství, byly touto společností pořádány i 

poznávací zájezdy do Sovětského svazu, dále byly organizovány delegace, často v rámci 

výročí významných událostí v SSSR, jako byla v první řadě „Říjnová revoluce“. Tak i první 

studijní výprava, která se do Sovětského svazu vydala v roce 1925, se měla zprvu zúčastnit 

oslav 200. výročí založení Akademie nauk v Leningradě, ale její odjezd zdržely technické 

překážky.
92

 Akce k různým výročím Sovětského svazu byly ostatně pořádány i v samotném 

Československu. 

K přerušení činnosti SHKS došlo v letech 1930–1931. Po jejím obnovení začíná společnost 

v květnu roku 1931 vydávat časopis Země sovětů, další periodikum, revue Praha–Moskva, 

vycházelo v letech 1936–1939. Odpovědným redaktorem byl ze začátku  Karel Teige, ale po 

sporech se Zdeňkem Nejedlým v otázkách týkajících se politických procesů se Zinověvem, 

Kameněvem a dalšími se funkce vzdal.
93

 Výrazným edičním počinem ze strany Společnosti 

bylo vydání řady SSSR – monografie ve druhé polovině třicátých let. Jednalo se o soubor 

studií (viz dále) zabývajících se jednotlivými aspekty Sovětského svazu, který poskytoval 

čtenářům všeobecný přehled o daném tématu.
94

      

Po obnovení své činnosti se SHKS opět zapojila do kulturních a společenských akcí na 

podporu SSSR. Došlo k rozšíření aktivit SHKS a navázání kontaktů například s Edvardem 

Benešem, politiky a novináři z okruhu Hradu.
95

 Na rok 1935 připravovala Společnost pro 

hospodářské a kulturní styky velkolepou akci, kterou měl být Týden československo-
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sovětského přátelství. Ten se sice nakonec uskutečnil, ale o půl roku později, pouze 

regionálně a pod patronací organizace jiné, tedy SP SSSR. V roce 1937 vydala SHKS sborník 

projevů Československo Sovětskému svazu k 20. výročí, kam přispěla na žádost členů SHKS 

celá řada politiků, vysokoškolských pedagogů, spisovatelů a dalších osobností 

československého veřejného života.
96

  Činnost SHKS byla zastavena 16. března 1939. Jak 

dokazuje Jiří Křesťan: „SHKS se snažila udržet si po celou dobu své existence charakter 

nadstranické organizace, jejíž politické spektrum se dokonce do roku 1936 rozšiřovalo.“
97

 

Popírá i možnost financování organizace ze strany Sovětského svazu.
98

 Archiv SHKS se však 

nedochoval, a tak by možným zdrojem informací mohly být jen archivy Ruské federace. 

Mnohé z předchozího se o druhé organizaci říci nedá. O vytvoření Svazu přátel SSSR se 

jednalo v KSČ již delší dobu, od prvního Mezinárodního kongresu přátel SSSR v roce 1927 

v Moskvě, který byl uspořádán k 10. výročí říjnového bolševického převzetí moci. Další 

kongres se konal v únoru roku 1930 v Essenu a v dubnu téhož roku došlo k ustavující schůzi 

Svazu. V květnu pak odjela do SSSR první dělnická delegace pod patronací SP SSSR, ve 

které se mezi jinými nacházel i Julius Fučík. Skupina cestovala přes Berlín, Fučík s kolegy 

nejprve pěšky přes československou státní hranici, protože jim státní orgány odmítly vydat 

pasy. Po návratu této delegace se její členové věnovali propagaci po republice, agitačním 

schůzím a publikační činnosti. Julius Fučík své postřehy ze SSSR shrnul ve známé sbírce 

reportáží V zemi, kde zítra již znamená včera, která vyšla v následujícím roce. Činnost SP 

SSSR byla pak na nějaký čas s platností od listopadu 1930 přerušena z důvodu, že Svaz 

„nedostál zákonným podmínkám o právu spolčovacím“. Po protestech byla jeho činnost 

povolena v dubnu následujícího roku.
99

 V lednu 1932 přebral řízení svazu fakticky Bohumír 

Šmeral, což znamenalo ještě výraznější utužení kontroly KSČ. V únoru pak poprvé vyšel 

měsíčník Svět sovětů, předcházel ho měsíčník pro německou veřejnost Freund der Sowjets, 
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posléze přejmenovaný na Sowjet Russland von heute. Vedle toho vycházel pak ještě i Věstník 

Svazu přátel SSSR.
100

 

SP SSSR se, na rozdíl od SHKS, vždy snažil být co nejmasovější organizací s výraznou 

snahou o obsazení veřejného prostoru. Rozvíjel agitační a propagandistickou činnost, pořádal 

výstavy, propagační přednášky, promítání sovětských filmů, kulturní večery, vydával 

propagační tiskoviny. Delegáti, kteří se vrátili z cest po SSSR pořádaných pod záštitou Svazu 

přátel, se pak účastnili víceméně náborových schůzí po celé republice. Vedle toho organizoval 

Svaz oslavy nejrůznějších výročí SSSR, někdy ve spolupráci s jinými organizacemi. Činnost 

SP SSSR byla pak ještě jednou úředně zastavena v říjnu 1932, tentokrát podle zákona na 

ochranu republiky. Zároveň byly zabaveny veškeré písemnosti Svazu. K oficiálnímu 

obnovení působení SP SSSR došlo až po uznání SSSR de iure ze strany Československa 

v říjnu roku 1934. Jeho členové ale byli po dobu zákazu činnosti v kontaktu přes tiskový 

orgán, tj. Svět sovětů, který byl oficiálně registrován jako časopis na SP SSSR nezávislý. Toto 

periodikum organizovalo ve spolupráci s KSČ i tzv. „radiokroužky“, jejichž náplní byl 

kolektivní poslech českého vysílání sovětského rozhlasu z Moskvy. To začalo v únoru 1932 a 

vysílalo vždy ve středu a v pátek.
101

 Vedle toho se členové organizovali ve čtenářských 

kroužcích okolo tohoto periodika. 

Mezi další propagační akce na podporu SSSR patřil i příjezd delegace sovětských letců (srpen 

1934) nebo návštěva 40 sovětských sportovců (říjen 1934) a navazující sportovní klání po 

celé republice pořádaná KSČ, SP SSSR a sportovními organizacemi, jako byla Federace 

proletářské tělovýchovy, Dělnické tělocvičné jednoty a další. Tuto akci poněkud narušil 

incident v Košicích, při kterém byli někteří ze sovětských sportovců zatčeni pro účast na 

nepovolené demonstraci a následně vyhoštěni ze země. 
102

  

Obnovení činnosti Svazu provázely personální změny ve vedení, Bohumíra Šmerala nahradil 

Bohuslav Vrbenský. Šmeral působil v té době v rámci Kominterny v Moskvě.
103

 Prohlášení o 

obnově činnosti spolku podepsali například Adolf Hoffmeister, Václav Kaplický, Marie 

Pujmanová, Vítězslav Nezval, Zdeněk Štěpánek, Vladislav Vančura a další. Svaz se opět 

navrátil ke své původní činnosti. V roce 1936 rozpoutala tato organizace větší kampaň kolem 
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 VÁVRA, J. Sovětský svaz v písemnictví Československa 1936–1941, Praha, 1967, str. 96–101. 
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1934. Srov. BOUČEK, J. Jan Slavík – Příběh zakázaného historika. Praha, 2002, s. 56–60.  
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 Srov. SEDLÁČEK, J.; VÁVRA, J. Pro zemi milovanou..., str. 212 a násl. 
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 Viz. např. GOLDSTÜCKER, E. Vzpomínky (1913–1945). Praha, 2003, str. 102 – „Šmerala i Kreibicha brzy 

povolala Komunistická internacionála do Moskvy a pověřila je důležitými úkoly, přičemž jí šlo také – a snad 

hlavně – o to, aby oba byli drženi co nejdál od jejich domova, aby svým „sociálně-demokratickým zatížením“ 

nezpomalovali stalinskou „bolševizaci“ KSČ.“ Srov. též RUPNIK, J. Dějiny KSČ. Praha, 2002, s. 76–77. 
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nové sovětské ústavy. Jednalo se zejména o publikaci brožur jako Vzestup všeobecného 

blahobytu, Život sovětské mládeže a zejména Nejdemokratičtější ústava na světě, kterou 

k vydání připravil Bohumil Vrbenský, autorem předmluvy byl Bohumír Šmeral.
104

  

Největší demonstrací skupin orientovaných na Sovětský svaz však byly oslavy 20. výročí 

SSSR v roce 1937. Probíhaly ve spolupráci s SHKS a jinými organizacemi. V květnu se 

uskutečnily akce k výročí podpisu smlouvy o spolupráci ČSR–SSSR, byla zhotovena tzv. 

Zlatá kniha, kam byly sbírány podpisy spolků, institucí i jednotlivců pod zdravici Sovětskému 

svazu k jeho výročí, a konečně byl zhotoven i „národní dar“. Byla jím skleněná plaketa o 

rozměrech 2×3 metry od sochaře prof. Bendy s verši S. K. Neumanna a Josefa Hory. Dary 

předala delegace, která byla vyslána na oficiální oslavy do Moskvy, do rukou předsedy 

Všesvazového výkonného výboru SSSR Michaila Ivanoviče Kalinina.
105

  

Vedle toho vyšla i celá řada publikací k tomuto výročí, jako byl například Manifest světového 

výboru přátel SSSR – dvacet let SSSR, pod kterým byli vedle Bohumila Vrbenského 

podepsáni i zahraniční spisovatelé Romain Rollande a Lion Feuchtwanger. Z československé 

strany (ze strany SHKS) pak vznikl již výše zmiňovaný sborník Československo Sovětskému 

svazu k 20. výročí. Pomyslnou třešničkou na narozeninovém dortu bylo 1. vystoupení 

Alexandrovova pěveckého a tanečního souboru Rudé armády, které se uskutečnilo 25. září 

1937 v Praze. 

Kromě těchto nejvýznamnějších organizací působila ještě celá řada dalších úzce zaměřených 

spolků jako například Společnost přátel sovětského filmu, kontakty se sovětskými protějšky 

navazovaly skupiny, jako byl například Svaz proletářských bezvěrců a mnohé další. V opozici 

proti těmto uskupením stály některé ruské a ukrajinské emigrantské spolky,
106

 z českých pak 

jmenujme alespoň předválečnou Českou ligu proti bolševizmu, jejíž archivní materiály ze 

sledovaného období se bohužel nedochovaly. 

 

3.3 Problematika početnosti prosovětských skupina na území ČSR 

Jedním z největších problémů je v současné době rekonstruovat počet sympatizantů SSSR 

v meziválečném Československu. Předlsitopadové publikace uvádějí shodně k III. sjezdu SP 
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SSSR v rocce 1936 následujícíc počty shrnuté do tabulky. Počty jsou sice u rozdílných 

monografiíí shodné, ale bez uvedení relevantního zdroje.    

 

Tabulka: Přehled členů organizace Svazu přátel SSSR
107

, výsledky k III. sjezdu v roce 1936   

 

 Odboček Individuálních 

členů 

Kolektivních 

členů 

Organizace, 

které vstoupily 

do Svazu 

Čechy 126 11 964 14 257 53 

Morava 93 7050 3253 25 

Slovensko 42 5490 422 3 

německé oblasti 77 6803 200 5 

Praha 59 7620 215 789 80 

     

CELKEM 397 38927 253 903 161 

 

Je tedy otázkou, odkud zmíněné počty členů pocházejí a co více, co se například skrývá pod 

položkou tzv. kolektivních členů. Budeme-li jako dolní limit počítat uvedený počet 

individuálních členů k roku 1936, tedy kolem 40 000, nabízí se pak otázka, jak stanovit 

případný horní limit počtu sympatizantů. Stanovený počet hluboce zaostává například za 

počtem hlasů (559 358), které KSČ získala ve volbách 1935 jen v českých zemích.
108

 V tomto 

případě jsme však odkázáni na toto rozmezí, i když je třeba předpokládat skutečnpost, že 

počet příznivců se, pokud tuto otázku ovšem řešili, se pohyboval spíš kolem úrovně počtu 

voličů KSČ.  
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4 Informační hegemonie, propagandistické prostředky, 

propaganda on demand 

 

4.1 Sovětská propaganda – nástin problematiky 

Nové sovětské Rusko mělo na jedné straně již od počátku celou řadu odpůrců, což bylo mimo 

jiné dáno i tím, že na jeho území (a vesměs proti formující se sovětské armádě) bojovala 

největší část československých legií, kolem kterých se začala výrazněji budovat nová 

československá národní i státní identita. Dalším argumentem odpůrců byl též pokus o export 

zřízení sovětského typu do Evropy, o vlivu ruské emigrace na našem území nemluvě. Vedle 

nich však měl nový systém též celou řadu obhájců, neboť pro řadu skupin i jedinců nesl 

příslib, že v jeho rámci bude vybudována beztřídní společnost, kde bude každý přispívat dle 

svých možností a bude mu dáno dle jeho potřeb. Část československé meziválečné veřejnosti 

na jedné straně působila jako původce tohoto obrazu či konstrukcí s ním spojených, na straně 

druhé však také jako recipient ‒ příjemce idejí, které měly původ právě na území formujícího 

se sovětského státu.
109

 V tomto smyslu máme na mysli zejména sovětskou propagandu a její 

vývoj, ovlivněný celou řadou jiných faktorů, mimo jiné také sovětskou avantgardou, která 

přinesla nové postupy nejen v oblasti umění, ale i v oblasti zobrazování skutečné či 

v některých případech zkonstruované nové reality. Další neopominutelnou skutečností, která 

sehrála značnou roli, byl překotný vývoj na poli mezilidské komunikace způsobený rozvojem 

nových médií či novými technikami práce s nimi. S tím byl spojený nejen nárůst objemu 

přenášených informací, ale také proces vytváření nových prostorů pro komunikaci či 

možností obsazení prostoru veřejného. 

Postupy sovětské meziválečné propagandy je možné s odstupem času hodnotit jako modelový 

příklad snahy aktivně ovlivnit veřejné mínění přinejmenším levicově orientované části 

zahraniční veřejnosti. Úspěšnost propagandistického působení jistě nebyla dána pouze 

propagandou samotnou, ale i momentálním rozpoložením, ve kterém se nacházela zahraniční 

veřejnost coby cílová skupina v meziválečném období. Z mechanizmů vytváření obrazu 

meziválečného SSSR jako ideální společnosti vyplývá, že sovětský agitprop (akronym 

složený ze slov agitacija a propaganda) byl schopen nejen z hlediska dlouhodobého působení 

přizpůsobivě reagovat na zájem, který mezi sympatizujícími skupinami v zahraničí v tomto 
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směru vznikal. Sovětský agitprop byl po druhém celosvětovém válečném konfliktu 

představován během studené války (mimo Východní blok) jako určitá historická paralela k 

propagandě nacistické. Stejné paralely však využívala i sovětská poválečná propaganda při 

zobrazování tzv. „západní“ propagandy. Jednu z prvních prací, které se propagandou 

zabývaly jako společensko-historickým fenoménem bez ohledu na ideologický základ, tak 

představuje až práce Jacquese Ellula Propagandes (Propagandy) publikovaná v roce 1962. 

Skutečnost vytváření negativního obrazu jednotlivých propagand propagandami jiných zemí 

či mocenských bloků logicky vychází ze snahy po legitimizaci režimu vlastního. Z tohoto 

hlediska se tak v rámci jednotlivých systémů „formování lidských postojů“ vytvářejí pozitivní 

obrazy sebe sama. Odlišný obraz nenacházíme ani u sovětské propagandy ‒ agitpropu. 

Na tomto místě je potřeba osvětlit tehdejší vnímání rozdílu pojmů agitace a propaganda z 

pozice sovětské teorie. Sovětští teoretici propagandy čerpali zejména ze spisů V. I. Lenina, 

ten ovšem sám nikdy samostatnou práci věnovanou agitpropu nevytvořil.
110

 Vymezení a 

dělení sovětského agitpropu tak v některých směrech působí poněkud nesoustavně. Agitace 

měla podle Leninova hlediska sloužit k bezprostřednímu působení na jedince či masy, 

propaganda sledovala při jejich ovlivňování dlouhodobější cíle.
111

 Pozdější autoři 

teoretických příruček propagandy srovnávali vztah agitace a propagandy se vztahem mezi 

taktikou a strategií.
112

 V tomto směru se tedy poněkud liší od pojetí H. Arendtové, která dělí 

ovlivňování společnosti v totalitních systémech na propagandu a indoktrinaci ‒ propagandu 

jako zaměřenou směrem ven, orientovanou na prvotní získání mas a indoktrinaci zaměřenou 

směrem dovnitř společnosti.  

Nejen pro úplnost je třeba zmínit ještě jeden termín, který se v případě ovlivňování veřejného 

mínění objevuje. Jedná se o propagaci, kterou pozdější propagandistická metodologie chápala 

poněkud vágně, připouštěla však její neideologickou povahu. Zde se tedy nabízí otázka, 

nakolik se i v meziválečném období prolínalo působení sovětského agitpropu na zahraniční 
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 Srv. KUROČKIN P. K. a kol. Komunistická propaganda, otázky teorie a metodiky. Praha, 1977, s. 30‒39.   
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(československou) veřejnost s ideologií.
113

 Ta v mnoha směrech vykazovala ve svém 

působení krátkodobé (v agitaci) i dlouhodobé trendy (v propagandě), nicméně mechanizmy 

ovlivňování zahraniční veřejnosti obsahovaly v mnoha směrech i složku neideologickou, 

usilující taktéž o vytvoření kladného vnímání sovětské země či společnosti, ale často na 

základě tradičnějších obsahů (sympatie s ruskými i neruskými národy či v krajním případě 

panrusizmus v případě zahraniční veřejnosti, národní identita v případě tuzemské). Je tedy 

otázkou, nakolik byla prostá snaha o představení úspěchů nové sovětské společnosti 

(vycházející a šířící do jisté míry kulturu společnosti ruské) bez ideologického podtextu 

motivující například v případě sovětských intelektuálů. S ohledem na tuto skutečnost je 

potřeba zmínit, že text této práce bude termíny agitprop, respektive propaganda, užívat kvůli 

zjednodušení ve smyslu agitace, propagandy i propagace, s výjimkou případů jednoznačně 

uvedených. Tyto složky se velmi často prolínají a tak ne vždy je jejich jednoznačné oddělení 

možné, stejně jako je v současné době možné velmi omezeně rekonstruovat motivaci těch, 

kteří se na propagandistickém působení podíleli.  

Odhlédneme-li od měřítka soustředěného pouze na sovětský agitprop, samotný termín 

propaganda prošel ve dvacátém století poměrně rázným vývojem. Zprvu neutrální pojem 

znamenající šíření (tedy propagaci, z lat. propagare = rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnožovat) 

myšlenek se po institucionalizaci cíleného působení na veřejnost, zejména v souvislosti s 

mobilizačními kampaněmi 1. světové války, proměnil v podstatě celosvětově v obor cíleného 

ovlivňování veřejného mínění. V USA vznikl během válečného konfliktu Výbor pro veřejné 

informace (tzv. Creel Commission), jednalo se o instituci, jejímž cílem bylo pozitivní 

ovlivňování veřejného mínění. S tímto výborem vzniká fakticky institucionální ukotvení 

budoucí, pracovně nazvané „západní“, větve propagandy. Pojem západní je potřeba chápat i z 

pozic, ze kterých se později sama vymezovala k propagandistickým snahám Východního 

bloku či jiných států. Členem tohoto výboru byl i vídeňský rodák Edward Bernays, který je 

považován za jednoho z hlavních teoretiků ovlivňování veřejného mínění v anglosaském 

prostředí. Ve své práci Propaganda z roku 1928 uvádí v první větě definici dobového pojetí 

propagandy: „Vědomá a inteligentní manipulace názorů, organizovaných zvyků veřejné masy 

je významnou součástí fungování demokratické společnosti. Ti, kdo ovládají tyto ,neviditelné‘ 
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společenské mechanismy, zakládají skrytou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou naší 

země.“
114

 

Sovětská, pracovně „východní“, větev propagandy má svůj původ v kampaních bolševiků jak 

před, tak po jejich nástupu k moci, ale v mnoha směrech navazovala na mechanizmy, které 

využívala evropská levice i různé strany světového válečného konfliktu. Na základě zvýšené 

potřeby přesvědčování a mobilizace obyvatelstva však dochází k jejímu výraznému rozvoji 

zejména v průběhu občanské války, kdy nově vzniklý sovětský režim často bojoval o holou 

existenci. Lze předpokládat, že ve stejné době a na stejném místě získávaly zkušenosti i 

některé budoucí kádry působící později v agitpropu KSČ (tzv. rudí legionáři či 

internacionalisté nebo příslušníci Československé komunistické strany na Rusi). Se sovětskou 

agitací a propagandou se tak můžeme setkat již při vzájemných interakcích Rudé armády s 

československými legiemi, ale i v postřezích prvních československých návštěvníků 

sovětského Ruska bezprostředně po nástupu sovětské vlády k moci.
115

  

Následným vývojem ve dvacátých a třicátých letech vznikla jistá dichotomie propagandy, 

která byla posléze umocněna v období po druhé světové válce, kdy „západní“ větev 

propagandy převzala v souvislosti s diskreditací termínu zejména ve spojení s nacizmem 

název PR neboli public relations, pod kterým v podstatě působí dodnes. Větev „východní“, 

vycházející ze sovětských teorií, si název ponechala až do období společenských změn na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století, kdy propaganda jako obor v zemích 

bývalého Východního bloku zanikla a prázdné místo bylo zaplněno působením PR. Je potřeba 

ovšem zmínit, že obě dvě větve vycházely ve svých počátcích v mnoha směrech z obdobných 

mechanizmů, přístupů i teoretických děl, jako byla na příklad Le Bonova Psychologie davů, 

vzájemně se také ovlivňovaly a reagovaly na sebe. Výraznější rozdíl se projevuje v oblasti 

dlouhodobých trendů propagandy. Sovětská teorie z hlediska marxizmu-leninizmu sice chápe 

propagandu jako nástroj ovlivnění postojů širokých mas, respektive jako šíření určité 

myšlenky či názoru, zároveň ji však pojímá jako třídní jev, který umožňuje prosadit zájmy 

jedné třídy na úkor druhé, a tedy jako nástroj integrace třídy vlastní a dezintegrace třídy 

cizí.
116
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Agitprop zahrnoval podle možností (a v případě šíření idejí do zahraničí můžeme 

předpokládat možnosti maximální) i přípravu a zkoumání subjektu/recipienta, popřípadě 

cílové skupiny. Za touto reflexí zahraničního mínění stála celá řada institucí. Vedle samotné 

Komunistické internacionály je do tohoto systému možné zahrnout množství sovětských 

organizací, které postupně od dvacátých let na tomto poli do jisté míry převzaly činnost 

agitačního a propagačního oddělení Kominterny (Agitpropu), RKS(b) a Ústředního 

výkonného výboru SSSR. Za všechny je třeba zmínit Mezinárodní sdružení revolučních 

spisovatelů (MORP), které fungovalo v letech 1930–1935, Všesvazovou společnost pro 

kulturní styky se zahraničím (VOKS), založenou v roce 1925, a Zahraniční komisi výboru 

Svazu sovětských spisovatelů, která v některých aspektech převzala v polovině třicátých let 

funkci obou předcházejících institucí.
117

 

Zmíněné instituce však do jisté míry zachovávaly exkluzivitu, co se týká cílové skupiny jejich 

působení. Byly po celou dobu svého fungování zaměřeny na zahraniční, především 

intelektuální elity, které měly v případě deklarovaných sympatií se SSSR větší možnosti 

propagandistického využití. To těmto klientům zajišťovalo i takřka individuální přístup ze 

strany sovětských orgánů. Oproti těmto elitám, které sovětská propaganda používala do jisté 

míry jako indikátor úspěšnosti, stály širší masy zahraniční veřejnosti, kde propagandistické 

instituce využívaly v podstatě již zaběhnuté postupy. K nim patřily vedle masově 

organizovaných poznávání vybraných oblastí SSSR (mj. s cestovní kanceláří Inturist) i 

kampaně v médiích.  

Postupy, které v tomto směru sovětská strana využívala, byly v té době již vyzkoušené při 

ovlivňování mínění sovětských občanů. To však neznamená, že by tyto metody sovětská 

strana nepřizpůsobovala specifikům zahraniční veřejnosti.  

 

4.2 Prosovětská propaganda v Československu, cílové skupiny, 

metody, kampaně 

Za jeden z příkladů vytváření zpětné vazby se dá považovat například rádiové vysílání 

sovětských stanic do Československa. Od února roku 1932 vysílal do Československa 

sovětský rozhlas česky každou středu a pátek. Skupinový poslech v „radiokroužcích“ 
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organizoval například Spolek přátel SSSR.
118

 Sovětské vysílání bylo doplněno inzeráty na 

stránkách měsíčníku Svět Sovětů vybízejícími posluchače tohoto vysílání, aby si psali o 

témata, která by je ve spojení se SSSR zajímala. Takto mapovanému zájmu zahraniční 

veřejnosti byla pak témata, kterými se sovětská propaganda v zahraničí prezentovala, 

přizpůsobována. Odhlédneme-li od současného emočně negativního zabarvení výrazu 

propaganda, můžeme tyto postupy sovětského agitpropu analyzovat jako značně 

propracované ovlivňování veřejného mínění, tedy jako mechanizmy, které jsou ostatně v 

určité formě využívány dodnes. U sovětské či poválečné československé propagandy se v 

mnoha ohledech setkáváme s obdobnými postupy, které uplatňuje současný obor nazývaný 

PR neboli public relations. Jedním z hlavních deklarovaných kritérií práce s recipienty, které 

zdůrazňují jak teoretici propagandy, tak PR, je pravdivost sdělovaných informací. Z definic a 

vymezení obou oborů pak vychází poněkud nejasné stanovení rozdílu mezi současným PR a 

historickým pojmem propaganda.
119

 

Jedním z důležitých faktorů, které příspívaly k úspěšnému šíření idealizovaného obrazu SSSR 

mezi meziválečnou československou veřejností, byla i skutečnost, že tento obraz měl poměrně 

silnou oporu v tuzemských sympatizantech. Ti nebyli pouze pasivními příjemci tohoto 

obrazu, ale podíleli se sami aktivně na jeho vytváření. To se projevovalo v československém 

prostředí přejímáním metod agitpropu. K nim lze zařadit například vytvoření instituce tzv. 

děldopů (dělnických dopisovatelů ‒ obdoby termínu rabkor, tedy rabočij korespondjent), se 

kterými se setkáváme například v levicovém periodiku Rozsévačka, orientovaném zejména na 

ženskou část populace. Tyto dopisy čtenářů se v našem prostředí vyjadřovaly často k 

banálním nešvarům v okolí jejich autorů. Sovětský vzor šel poněkud hlouběji, ideou bylo 

vytvoření žurnalistiky pocházející skutečně zdola, z podnikové úrovně. Tento mechanizmus 

sledoval mj. kontrolu a angažování řadových pracujících a měl přinášet i zpětnou vazbu v 

podobě kritiky či sebekritiky.
120

  

Poslouchání sovětského rozhlasu a tvorba periodického tisku byly nejvýznamnějšími projevy 

přejímání mechanizmů a recepce sovětského agitpropu. Dalšími postupy byly letákové 

kampaně či pokusy o obsazení veřejného prostoru demonstracemi či masovými schůzemi.  
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témata, tamtéž, roč č, č. 10–11, s. 15; – Srv. též SEDLÁČEK, J. Pro zemi milovanou…, s. 207 a násl. 
119

  Za všechny srv. CHLUPÁČ, M. Propaganda jako společenský jev. Praha, 1978, s. 29 a násl.; tento jev 

zdůrazňuje i FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha, 2007, s. 49 a násl.  
120

 K sovětské tiskové propagandě a mediálním strategiím srv. LENOE, M. Closer to the Masses. Londýn, 2004, 

315 s. 



49 

 

Někteří sympatizanti provozovali také proletářské divadlo, povětšinou na amatérské úrovni.
121

  

V rámci propagace sovětské kultury a společnosti se konaly i další kulturní akce, zejména se 

jednalo o promítání sovětských filmů, ale i výstav umění či fotografií, vše s patřičnou 

reklamou v sympatizujících periodikách. Čas od času zavítalo do Československa i hudební 

těleso (Alexandrovci) či proslavený interpret. Výrazným propagandistickým odvětvím byl 

sport, kde komunikace fungovala obousměrně, jak návštěvami sovětských sportovců u nás, 

tak obráceně, delegacemi Federace proletářské tělovýchovy na sovětské sportovní akce.  

Vedle přejímání vlastních sovětských propagandistických postupů docházelo k reflexi a často 

i přetváření samotných tématických okruhů, na které kladla sovětská propaganda důraz. 

V průběhu třicátých let tak v československé společnosti krystalizovala konstrukce obrazu 

SSSR, která měla na jedné straně základ v propagandistickém působení sovětských institucí, 

na druhé straně byla dotvářena samotnou československou veřejností. V extrémních případech 

docházelo ke konstrukcím idealizované sovětské reality, které neměly (a často ani nemohly 

mít) se skutečností cokoliv společného. Vznikal tak obraz, který připomínal starověké popisy 

legendární Hyperborey, země hojnosti a štěstí ležící na sever od starověké Thrákie či Skythie. 

Nutno podotknout, že velká část těchto konstrukcí již vznikala nezávisle, bez vlivu sovětské 

propagandy, která k nim povětšinou zavdala příčinu pouhou propagací snažící se vylepšit 

obraz vlastní země. 

V případě meziválečného SSSR bylo vytváření idealizovaného obrazu sovětského zřízení 

zjednodušeno takřka úplnou absencí konkurenceschopné politické opozice bolševického 

režimu, která by operovala s dostatečným informačním kapitálem, a to samozřejmě nejen 

uvnitř SSSR, ale i za jeho hranicemi. Oproti tomu vládnoucí sovětská moc měla na své straně 

téměř všechny výhody – takřka neomezené prostředky na propagandu, kontrolu tiskových, 

zvukových a obrazových médií – koncentraci informačního kapitálu.
122

 K tomu v případě 

potřeby přistupovala i případná mobilizace lidských zdrojů.  

Jedním z prvků, které se v meziválečné době daly díky tehdejšímu poměrně omezenému 

mediálnímu trhu uplatnit, byl právě témeř výhradní sovětský monopol na vizuální, tedy 

obrazový a filmový materiál. Tento faktor konstrukci či přinejmenším pozměňování reality 

výrazně usnadňoval. Monopol byl doplněn cenzurou, které podléhal fotografický materiál 

pořízený jednotlivými cestujícími na hranicích. I přes drobné úniky (propašovat vyvolaný 
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film údajně nebyl problém)
123

 tak sovětská strana dosáhla převahy obrazového materiálu, 

který pocházel z produkce sovětských tiskových agentur. Tato převaha oficiálních sovětských 

zdrojů je patrná jak v případě čekoslovenských meziválečných rosik, tak na stránkách 

dobových periodik. Vizuální stránku sovětských materiálů mnohdy umocňovala i vysoká 

profesionální či umělecká kvalita těchto fotografií. 

V sovětské propagandistické práci s obrazem se však také výrazně uplatnily nové přístupy, 

které do ní vnesli představitelé sovětské umělecké avantgardy. Ti se v  průběhu druhé 

poloviny 20. let a v letech 30. věnovali vedle jiné výtvarné činnosti i práci s fotografickým 

materiálem – ideologické fotografii a zejména fotomontáži.
124

 Díky fotomontáži – spojení 

dvou a více fotografií v jednotný a obsahově nový celek – se sovětské obrazové propagandě 

otevřela celá řada dříve netušených možností. Vedle fotomontáží byla využívána například i 

širokoúhlá panoramatická fotografie a jiné postupy. 

Technika montáže se začala ostatně poprvé používat v sovětském Rusku i u jiného prostředku 

propagandy – u filmu. Řazením záběrů se autoři snažili touto metodou docílit kontrastů či 

nových asociací, a ovlivnit tak filmového diváka.
125

 Sovětský film měl v meziválečném 

období značný vliv. Filmy sice často procházely cenzurou, každá premiéra však byla 

sledována s velkým zájmem.
126

 K těm nejzmiňovanějším v meziválečném Československu 

patří snímky Křižník Potěmkin, Říjen – Deset dnů, které otřásly světem, Generální linie (režie 

S. M. Ejzenštejn), Čapajev (bratři Vasiljevovi), Arzenál (O. Dovženko), Matka, Bouře nad 

Asií – Potomek Džingischánův (V. Pudovkin), Muž s kinoaparátem (D. Vertov), My 

z Kronštadtu (J. Dzigan).
127

 V meziválečném období existoval v Čechách Spolek přátel 

sovětského filmu, jehož archivní materiály se bohužel nedochovaly, večery sovětského filmu 

však pořádal například i Spolek přátel SSSR. 

Díky vysoké úrovni filmového umění se dařilo sovětským institucím vytvořit a poměrně 

nenásilným způsobem představit zahraničnímu publiku zejména svoji verzi historického 

vývoje v sovětském Rusku – problémy předcházející revolucím a občanské válce, 

předpoklady vítězství bolševiků, stejně tak však i problémy současnosti a jejich možné řešení 
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v budoucnosti.
128

 Uchopení některých témat bylo natolik ciltivé, že i přímí svědkové událostí, 

kteří se jich účastnili tzv. na „druhé straně“, připouštěli, že film je velmi autentický, byť 

základem jeho scénáře bylo románové zpracování.
129

 

Vizuální stránka propagandy byla jednou z nejpropracovanějších také proto, že byla jedním 

z nejstarších využívaných mechanizmů. Je otázkou, zda tomu bylo pouze proto, že velká část 

recipientů byla v začátcích sovětské propagandy negramotná
130

, nebo tím, že se v průběhu 

první poloviny dvacátého století začal s novými postupy a objevy uplatňovat více obraz na 

úkor textu. Pro úplnost je ještě třeba uvést dva prvky vizuální stránky propagandy – podílelo 

se na ní sovětské výtvarné umění a s ním provázaný propagandistický plakát. Oblast 

sovětského výtvarného umění byla v Československu poměrně citlivá, neboť v jeho vývoji 

došlo k zvratu, který zasáhl sovětskou uměleckou scénu obecně. Tou byla kampaň proti 

avantgardním prvkům v umění vrcholící v prosazení jednotného stylu socialistického 

realizmu.
131

 Vliv sovětského propagandistického plakátu se u nás uplatnil v prvé řadě 

převzatými motivy, které figurovaly na stránkách komunistického tisku – Světa sovětů, 

Rozsévačky aj.  

Sovětské instituce se nesoustředily pouze na textovou a vizuální stránku, ale snažily se také 

využít nových možností rádiového vysílání. Od února roku 1932 vysílal do Československa 

sovětský rozhlas česky každou středu a pátek. Skupinový poslech v „radiokroužcích“ 

organizoval například SP SSSR.
132

 Nutno zmínit, že na základě tohoto rádiového vysílání 

vznikl jistý souboj v éteru – vysílání opačným směrem organizoval v letech 1932–1934 na 

popud Jaroslava Papouška historik Jan Slavík, který se v pravidelných rozhlasových 

komentářích snažil polemizovat s obrazem podávaným sovětskou stranou. Československé 
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vysílání bylo ukončeno v souvislosti s uznáním SSSR de iure v roce 1934, to sovětské 

pokračovalo.
133

   

Cizojazyčně vysílaly stanice Komintern, Moskva a stanice Ústřední rady odborů. Vysílácími 

jazyky byla němčina, francouzština, angličtina, španělština, švédština, holandština, 

maďarština a čeština. Vysílání bylo zaměřeno jednak na zahraniční posluchače, ale také na 

cizince pracující v SSSR. Časopis Svět sovětů na svých stránkách pravidelně uveřejňoval 

program vysílání. Tato práce bohužel neumožňuje podrobnou analýzu témat sovětského 

cizojazyčného vysílání a článků na stránkách zmíněného časopisu, nicméně některé z nich 

jeví určitou shodu, je tedy možné předpokládat, že rozhlasové vysílání mohlo být alespoň 

v některých případech základem textové formy.
134

 

Vedle programu vysílání uveřejňoval Svět sovětů také pravidelné výzvy, aby si jeho čtenáři (a 

posluchači) psali o témata, která je zajímají či která by neměla chybět, vedle toho i o 

vysvětlení případných nejasností. Tento styk s recipientem a mapování jeho zájmů je ostatně 

výrazným znakem sovětské propagandy od jejích samých počátků. Jednalo se o jakousi 

propagandu „on demand“ – konstrukt sovětských institucí, který nebyl rozhodně rigidní, ale 

přizpůsoboval se jak potřebám toho, kdo ho do určité míry zadával, tedy sovětské vládě, ale 

zároveň také pružně reagoval na poptávku ze strany recipientů, ať již se jednalo o tuzemce, či 

cizozemce.
135

 

Tato přizpůsobivost byla dána také dlouhodobým vývojem – sovětská propaganda nebyla ve 

svých počátcích v první řadě zaměřená na zahraniční recipienty, ale pomáhala vytvářet 

legitimitu sovětské vlády zejména v rámci vnitřních poměrů a šířit její ideologii mezi široké 

masy obyvatelstva. Její mechanizmy se od uchopení moci bolševiky v roce 1917 vyvíjely 

doslova za polních podmínek. Vedle běžné agitace slovem byly do propagandy zahrnuty i 

další projevy – výtvarné umění, fotografie, film, dramatické umění aj. Ukázkový vzor 

komplexního prostředku sovětské propagandy a její určitý zjednodušený model, byť v tomto 

případě zaměřený výhradně „dovnitř“, představovaly bezprostředně od říjnové revoluce v 

roce 1917 propagační vlaky a později i parníky, které měly za úkol šířit myšlenky bolševizmu 

na ruském venkově.
136

  

                                                           

133
 Srov. BOUČEK, J.; SLAVÍK, J. Příběh zakázaného historika. Praha, 2002, s. 56–60, k tématu též příspěvek 

M. Sokolova Ян Славик, русская эмиграция и радиовещание из Чехословакии на советскую Россию na 

konferenci Jan Slavík, život plný střetů pořádané Slovanskou knihovnou 29.–30. 4. 2008.  
134

 Srv. Svět sovětů, r. 2, č. 6, s. 15.  
135

 Podobné mechanizmy se uplatňovaly i při oragnizování turistických výprav a zájezdů – viz níže. 
136

 Těch bylo podle Bohumíra Šmerala v roce 1919 pět (Lenin, Sverdlov, Říjnová revoluce, Rudý východ pro 

oblast Turkestánu a Sibiře, Rudý kozák zaměřený na Kubáň a Don) a spadaly pod Oddělení pro instrukční, 
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Ve zhuštěné podobě tyto vlaky symbolizovaly obraz idejí sovětského režimu exportovaný 

z revolučních center na periferii. Zvenčí byly vyzdobeny propagandistickými nápisy a obrazy. 

Zprvu avantgardní výzdobu nahradily později na žádost samotných agitátorů tradičnější 

lidové motivy. Součástí vlaku byla lékařská ordinace poskytující zdravotnickou osvětu a 

lékařskou péči, knihovna spojená s knihkupectvím, kinosál, ve kterém byly promítány 

propagandistické filmy doprovázené živou hudbou. Dále zde byla tiskárna, kde byla možnost 

vytvořit propagační letáky či noviny reagující na aktuální témata v navštívené oblasti. 

Soupravy byly též vybaveny radiotelegrafem kvůli příjmu nejnovějších zpráv z centra. Vedle 

toho měly vlaky i vlastní vozový park, který umožňoval agitaci pomocí automobilů i 

v lokalitách mimo hlavní trať. Vlakem cestovali političtí instruktoři jednotlivých státních 

komisariátů, případně i známá osobnost, například spisovatel. Kromě psaného slova a obrazu 

byly používány též zvukové materiály – gramofonové záznamy politických projevů, 

revolučních písní a pochodů. Někdy vlakem cestovala i skupina divadelníků či orchestr.
137

    

Dozvukem těchto masových komplexních propagandistických nástrojů bylo ve třicátých 

letech, kdy začala být k propagandistickým účelům využívána i letecká doprava, obří 

osmimotorové dopravní letadlo Maxim Gorkij, poprvé použité v roce 1934. Na palubě neslo 

též tiskárnu a fotolaboratoř, které umožňovaly posádce vytvářet ve velkém objemu aktuální 

agitační tiskoviny, z letadla bylo zároveň možné vysílat na různých vlnových délkách, pomocí 

zesilovačů bylo možné oslovit přímo i diváky na zemi.
138

 Komplexní nástroje agitpropu tak 

představovaly v prvé řadě schopnost propagandy přizpůsobit se jakýmkoliv podmínkám a na 

základě požadavků jejích recipientů pohotově reagovat, za druhé byly určitým modelem, ve 

kterém byly zastoupeny prostředky, které sovětská moc ke své legitimizaci skrze propagandu 

využívala.  

Za vizuální a zvukovou stránkou následovalo psané slovo. Sovětská literatura v tomto směru 

svoji funkci plnila dokonale. Vybraní sovětští spisovatelé působili jak při svých 

zahraničních cestách
139

, tak při četných besedách a sjezdech přímo v Sovětském svazu. U 

                                                                                                                                                                                     

propagační a agitační agendu Ústředního výkonného výboru strany. Srv. ŠMERAL, B. Pravda o sovětovém 

Rusku. Denní záznamy z cesty do proletářské říše. Praha, 1920, s. 31.  
137

 OLBRACHT, I. Obrazy ze soudobého Ruska III. Praha, 1920, s. 57–64, ŠMERAL, B. Pravda o sovětovém 

Rusku., s. 32–36, obrazový materiál k propagačním vlakům srv. MOYNAHAN, B. Rusko 20. století. Dějiny 

slovem i obrazem. Praha, 1995, s. 122–123, jinak k těmto prostředkům vydaná edice dokumentů Agitmassovoje 

iskusstvo Sovjetskoj Rossiji, materialy i dokumenty, část Agitpojezda i agitparochody. Moskva 2002, s. 4–23. 
138

 Letoun Maxim Gorkij zdaleka nebyl jediným využitím letectví v rámci sovětské propagandy, k tomu se dají 

zařadit i četné rekordní dálkové lety, jako byl například let letounu Křídla sovětů na trase Moskva–Berlín–Řím–

Londýn–Varšava–Moskva v roce 1929. Viz VČELIČKA, G. Dvě města na světě. Praha, 1935, s. 87–94 a tentýž 

Dvě města na světě. Praha, 1950, s. 375, 380–382. 
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 Za všechny u nás např. A. Kornejčuk, srv. Svět sovětů, 1936, r. 5, č. 4, s. 10, častým hostem byla spisovatelka 

L. Sejfulina. Na stránkách Světa sovětů byly pravidelně uveřejňovány literární rubriky, možné bylo objednat i 
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některých byla výhodou jejich světová proslulost a propojení s avantgardou (Vladimir 

Majakovskij), popřípadě předchozí nesouhlas se sovětským režimem a následné přehodnocení 

osobního postoje (Maxim Gorkij, Alexej Tolstoj).
140

 Další skupinu tvořili autoři, kteří se dali 

považovat za přímý produkt nové sovětské literatury. U mnohých z nich byla nespornou 

výhodou možnost zpětné vazby, kterou získávali od zahraničních intelektuálů při vzájemných 

kontaktech, případně přímo od samotné čtenářské obce. Tato reflexe se zpětně do jisté míry 

při tvorbě témat agitpropu projevovala (Michail Kolcov, Ilja Erenburg).
141

 

Výše uvedený stručný popis primárních prostředků, které sovětská propaganda využívala, 

není samoúčelný. Shrnuje mechanizmy, kterými byl obraz Sovětského svazu 

v Československu vytvářen. U některých méně kritických představoval tento 

propagandistický obraz také jediný zdroj informací o Sovětském svazu vůbec. Stejnými 

mechanizmy byla tedy ovlivňována i představa, se kterou většina zahraničních návštěvníků 

později do země přijížděla. Vedle toho stejných postupů, které byly použity při práci 

s obrazem – tedy princip montáže, a při vytváření zvukové či textové podoby – propaganda 

„on demand“, případně jejich kombinace, bylo využíváno i při organizování cest zahraničních 

návštěvníků po SSSR. Cesty za poznáním SSSR – téma zprvu zdánlivě nesouvisející 

s působením sovětské propagandy v Československu – tak umožňují popsat některé z trendů, 

se kterými je možné se při analýze sovětských postupů propagace setkat. Ve svém důsledku 

měly tyto cesty, respektive zprávy o nich, potvrdit primární konstrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

celou řadu sovětských periodik. Role sovětské literatury v meziválečném Československu je ostatně tématem na 

samostatnou monografii.  
140

Srv. FIGES, O. Natašin tanec. Kulturní historie Ruska. Praha, Plzeň 2004, s. 399–403, 479–481. 
141

Srv. STERN, L. Western intelectuals…s. 175–8, GLANC, T. Lexikon ruských avantgard. Praha, 2005, s. 84–

88. 
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5 Ideální typy sovětské společnosti z pohledu československé 

veřejnosti
142

   

 

5.1 Úvod 

... znám zemi blízko pólu 

znám divukrásnou zem 

 a do té země spolu 

a navždy ujedem... 

… 

...dost slov a rajských tónů 

pojď navštívit ten kraj 

jen v zemi miliónů  

je radost krása ráj... 

(Vítězslav Nezval, Vyznání na cestu)
143

 

 

Pasáž Manifestu komunistické strany týkající se kriticko-utopického socializmu a komunizmu 

uvádí, že „v době, kdy proletariát je ještě velmi nevyvvinut, kdy ještě sám chápe své vlastní 

postavení snílkovsky, vzniká blouznivé vylíčení budoucí společnosti z jeho první mocné 

touhy – plné předtuch – po všeobecném přetvoření společnosti.“
144

 Období první poloviny 20. 

století bylo stejně jako časy autorů Manifestu velmi bohaté na četné utopické vize či pokusy 

uvést je do praxe, a to napříč politickým spektrem. Některé z nich byly více úspěšné, jiné 

méně. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století představoval Sovětský svaz přinejmenším 

pro část zahraniční (tedy i československé) veřejnosti stát, ve kterém vznikal na základě 

předchozího historického vývoje nový typ společnosti. Marxova výše uvedená slova o 

přitažlivosti utopií v moderní společnosti se tak často naplnila i v případě těch, kteří byli 

přesvědčení, že vychází z jeho „vědeckého“ pojetí společnosti.  

V mnoha směrech se výsledný obraz země pod vládou dělníků a rolníků vytvářený v očích 

československé veřejnosti značně odlišoval od reálného stavu společnosti, který v SSSR 

panoval. K vytváření tohoto konstruktu sovětské utopie přispívalo několik faktorů. V první 

řadě to byla odvěká snaha najít cestu k optimu, tedy k seberealizaci, lepšímu životu či 
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 Základem kapitoly je studie LOMÍČEK, J. Only in the Country of Millions There Is a Joy, Beauty and Eden ‒ 

Image of Soviet Utopia in the Discourse of the Czechoslovak Left in 1930s. Prager wirtschafts- und 

sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 10, 2009, s. 87‒104. 
143

 VÁCLAVEK, B. (ed.) SSSR v československé poezii. Praha, 1936, s. 69–70.  
144

 MARX, K.; ENGELS, B. Manifest komunistické strany, Praha, 1949, s. 57. 
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blahobytu, kde předchozí evropskou vizi Ameriky jako jakéhosi pozemského ráje či země 

neomezených možností nahradil u části společnosti obraz Sovětského svazu jako možného 

řešení krizových jevů západní společnosti.
145

  

Z druhé strany však k této konstrukci vydatně přispívala i sovětská propaganda, která se 

snažila prezentovat úspěchy SSSR nejen všemi tehdy dostupnými mediálními prostředky, ale 

i dalšími mechanizmy, mezi nimi od počátku třicátých let též kontrolou rozvíjejícího se 

turistického ruchu na svém území. Cílem bylo upevnit pozitivní vnímání země u skupin 

zahraničních sympatizantů, případně kladně ovlivnit skeptické či názorově neutrální jedince. 

Tyto postupy sovětských institucí jsou v současné západní historiografii dostatečně 

zmapovány,
146

 méně již jsou tyto poznatky aplikovány na situaci v meziválečném 

Československu.
147

 Sovětská propaganda tak vytvářela utopickou konstrukci sovětského 

zřízení, verifikovanou osobní zkušeností četných návštěvníků pohybujících se ve významově 

nekontroverzních společenských i geografických oblastech sovětského života.  

Tento obraz na jedné straně při zasvěceném a detailním zkoumání mohl dostat určité 

trhliny,
148

 nicméně značná část společnosti, která nebyla a priori proti Sovětskému svazu 

zaměřená, na něj mohla bez problémů přistoupit. Ve své extrémní podobě pak nesl, zejména 

v očích levicově orientovaných recipientů, rysy utopie, ať již vytvořené, nebo úspěšně 

budované. Takto vytvořenou konstrukci ideálního světa byla tato skupina jejích zastánců 

ochotna proti pochybám ostatních bránit stůj co stůj. Osobní motivace se v tomto případě 

lišila – její spektrum vedlo od osobního názoru k čistě politickým cílům a v mnoha případech 

je obtížné ji zpětně jednoznačně rozlišit.
149

  

Problémem pro srovnání z hlediska časového se může zdát dlouhodobý vývoj obrazu SSSR 

v průběhu dvacátých a třicátých let. Je potřeba zmínit, že ve zkoumaném případě hlavní rysy 
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 Projekci vlastních problémů západní společnosti (nejen) do Sovětského svazu rozebírá ve své práci M. Malia. 

Srov. MALIA, M. Russia under western eyes: from the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, 

2000, s. 3–14, s. 295–356, s. 411–435. 
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 Srov. MARGULIES, S. Pilgrimage to Russia. Madison, London, 1968, ix + 290 s.; STERN, L. Western 

intellectuals and the Soviet Union. London 2007, xi + 269 s.; CAUTE, D. The Fellow-Travellers.  London, 1973, 

433 s. 
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 Srov. KŘESŤAN, J. KSČ, Společnost pro hospodářské a kulturní styky se SSSR a obraz Sovětského svazu 

v prostředí české levicové inteligence (1925–1939). In KÁRNÍK, Z.; KOPEČEK, M. (eds.) Bolševismus, 

komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. II., Praha, 2004, s. 84–109. Ze slovenských historiků 

se nověji utvářením obrazu SSSR (zejména však z pozic slovenských dějin) zabývají Juraj Benko a Jozef 

Jambrich.  
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 Vedle polemik, které vyvolala kniha A. Gida Návrat ze Sovětského svazu (GIDE, A. Návrat ze Sovětského 

svazu. Praha, 1936, 73 s.), sem můžeme zařadit i práce, které přinášely i určitý pohled skrz informační blokádu. 

Srv. KISELOV(GROMOV), N. I. Tábory smrti v SSSR. Praha, 1933, 291 s.; WEIL, J. Moskva – hranice.  Praha, 

1937. 
149

 Za všechny srv. NEUMANN, S. K. Anti-Gide neboli optimismus bez pověr a iluzí.  Praha, 1937, 169 s.; 

JABŮRKOVÁ, J.; ŠVÁBOVÁ, M. Nikde nelze radostněji žít. Praha, 1937, 23 s. či článek Naše odpověď panu 

Slavíkovi, in: Svět sovětů, roč. 2, č. 2, s. 8. 
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obrazu SSSR, se kterým pracujeme, krystalizují na přelomu dvacátých a třicátých let a 

zejména pak v průběhu druhého zmiňovaného desetiletí. Tento proces je spojen s koncem tzv. 

NEPu, prvními pětiletkami, kolektivizací, ale také se změnou metod sovětské propagandy 

díky rostoucí snaze názorově ovlivnit co nejširší vrstvy zahraniční společnosti. Neznamená to 

však, že by tento výsledný obraz dvacátá léta nikterak neovlivnila, jeho základy se stejně jako 

propagandistické mechanizmy utvářely již na počátku tohoto období. 

V polovině dvacátých let bylo převažující metodou sovětských institucí zabývajících se 

názorovým ovlivňováním zahraniční veřejnosti působení na úzkou skupinku většinou 

levicových intelektuálů. Za tímto účelem vznikla v Sovětském svazu vedle jiných organizací 

tzv. Všesvazová společnost pro kulturní styky se zahraničím (VOKS), která převzala v tomto 

směru část činnosti Komunistické internacionály. Československého partnera pro sovětskou 

stranu pak představovala Společnost pro hospodářské a kulturní styky se SSSR (SHKS) 

sdružená kolem Zdeňka Nejedlého.
150

 

S postupnou konsolidací režimu docházelo k rozšiřování idealizovaného obrazu sovětské 

společnosti mezi širší masy, a to nejen pomocí dostupných propagandistických prostředků 

(tisk, fotografické a filmové materiály, rozhlasové vysílání), ale také díky rostoucí nabídce 

sovětské cestovní kanceláře Inturist, založené k podchycení rozvíjejícího se turistického ruchu 

v roce 1929. Díky jejímu rozvoji se s ideální konstrukcí sovětské reality mohl na vlastní oči 

setkat téměř každý. V tomto směru dochází k posunu v zacílení propagandy ve směru od elit 

k masám. V meziválečném Československu není posun k masovému vnímání sovětské utopie 

spojen s výše zmíněným sdružením okolo Zdeňka Nejedlého. Z hlediska záměru sovětské 

strany tomuto trendu daleko víc vyhovoval početnější Spolek přátel SSSR (SP SSSR, 

založený v roce 1930), který byl personálně i ideově úzce provázán s KSČ. Jestliže SKHS 

byla záležitostí úzké skupinky elit, SP SSSR poskytoval realizaci šiřším vrstvám, a to nejen 

na stránkách časopisu Svět sovětů, který tento spolek vydával, ale i při jiných akcích, jako byl 

například kolektivní poslech českého vysílání sovětského rozhlasu z Moskvy.
151

 

V průběhu třicátých let tak krystalizovala konstrukce, kterou sovětská propaganda v mnoha 

ohledech pružně přizpůsobovala zahraniční „poptávce“ po tématech týkajících se sovětského 

veřejného života. Mapování oblastí, které československou veřejnost zajímaly, bylo 

prováděno také díky Světu sovětů. V periodiku, jak již bylo výše zmíněno, se objevovaly 
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 SEDLÁČEK, J.; VÁVRA, J. Pro zemi milovanou – Z bojů o československo-sovětské přátelství.  Praha, 1960, 

s. 54–116. 
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opakované výzvy, aby jeho čtenáři zasílali náměty témat, o kterých by se chtěli více dozvědět. 

Tato témata později zpracovávala nejen redakce samotného časopisu, ale i redakce českého a 

slovenského vysílání moskevského rozhlasu.
152

 

Ve zkoumaných pramenech, zejména periodikách, je rovněž časté srovnávání tuzemských 

negativních aspektů s ideálním (a idealizovaným) sovětským zřízením. Oboustrannou 

smířlivost rétoriky v této oblasti nacházíme po podepsání československo-sovětských smluv 

v polovině třicátých let. V následujícím období do začátku válečných událostí však byl obraz 

sovětské utopie v mnoha směrech dotažen k pomyslné dokonalosti, vážnější trhliny 

představovaly pouze kontroverze vznikající kolem sovětské kulturní politiky a zejména 

politických procesů, které začaly výrazněji znepokojovat část československé levice.
153

   

       K rekonstrukci utopických představ o SSSR mezi československou veřejností bylo jako 

pramenů k této studii využito vedle obecně zaměřených meziválečných sovětik
154

 i souboru 

cestopisů československých občanů týkajících se cest do země. Ze zahraničních periodik to 

bylo deset ročníků sovětského propagandistického časopisu SSSR na strojke. Ten byl 

koncipován jako fotografický měsíčník, přibližující jednotlivé oblasti sovětské skutečnosti 

zahraniční veřejnosti.
155

 Vedle toho byla využita zejména československá levicová periodika, 

ve kterých se sovětská propaganda výrazně odrážela. Nejucelenější reflexi této problematiky 

nabízí především časopis Svět sovětů, který vycházel pod patronací Spolku přátel SSSR. 

Tento měsíčník představuje v mnoha ohledech ideální příklad konstrukce sovětské utopie 

v očích českoslovených občanů. Jeho srovnání s výše zmíněným sovětským časopisem tak 

přináší vhled do významového posunu mezi tím, jak se pomocí jednotlivých témat snažila 

sovětská propaganda svoji zemi prezentovat, a tím, jak tato témata přijímali českoslovenští 

recipienti. (Viz obr. 5.1 a 5.2) 

V případě československých meziválečných cestopisů stojí na jedné straně to, co SSSR svým 

návštěvníkům mohl nabídnout a nabízel díky propracovanému systému péče o zahraniční 

návštěvníky. K tomu je však na straně druhé přidružen i určitý příslib budoucnosti, tedy 
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 V redakci moskevského vysílání působil mimo jiné i Ladislav Štoll, který spolupracoval s J. Fučíkem. Srv. 

heslo Ladislav Štoll ve Slovníku české literatury po roce 1945, na 

http://slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=576&hl=%C5%A0toll, citováno 22. 2. 2010.  
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 Srov. PFAFF, I. Česká levice proti Moskvě 1936–1938. Praha, 1993. 
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 Mezi ty patří na prvním místě publikace z řady SSSR – monografie, které vycházely pod patronací SHKS. 

Monografie byly později zařazeny do sborníků Sovětský svaz – hospodářství (1935), Sovětský svaz – umění 

(1935–1936), Sovětský svaz – organisace práce (1936) a Sovětský svaz – šestina světa (1938), editory byli 

Zdeněk Nejedlý, Vladimír Procházka a Bohumír Šmeral. Pro dvacátá léta je to například sborník MACH, J. (ed.) 

10 let diktatury proletariátu 1917–1927. Praha, 1927. 
155

Časopis SSSR na strojke vycházel v letech 1930–1941 v sovětském nakladatelství GIZ (OGIZ), měl čtyři 

základní jazykové mutace (ruskou, německou, anglickou a francouzskou, později doplněné ještě španělskou 

verzí). 
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v tomto případě sovětské zřízení v jeho konečném, ideálním stavu, které mělo být v historicky 

krátké době vytvořeno. Meziválečná sovětika nabízejí výhodu komplexního pohledu na 

fenomén sovětské utopie, na druhou stranu kvůli prodlevám při jejich publikování 

nezachycují často do detailu dynamické proměny obrazu SSSR v očích meziválečné 

československé veřejnosti. Srovnání sovětských propagandistických časopisů s 

československými periodiky tak nabízí širší možnost analýzy původního propagandistického 

záměru sovětských institucí a jeho odrazu v rámci diskurzu československé levice.  

Text rozebírá některé oblasti konstrukce sovětské utopie v meziválečném Československu, 

které ve zkoumaných pramenech rezonovaly. V případě některých zkoumaných témat 

navazuje tento text částečně na studii zabývající se rozborem utopických vizí Tomáše Bati a 

Jana Antonína Bati publikovanou Stanislavem Holubcem
156

 a přispívá tak z jiného pohledu 

k výzkumu utopie v diskurzu československé meziválečné veřejnosti. Jedná se v první řadě o 

téma práce jako fenoménu cesty k budování nové společnosti, které bylo nejsilněji 

reflektováno v období, kdy se v československé společnosti začaly projevovat jevy spojené 

se světovou hospodářskou krizí. Vedle toho se jedná o téma kontroly jedince ve smyslu 

prosazování foucaultovské biomoci, zároveň k němu v opozici o emancipaci společenských 

skupin a konečně motiv modernizace a pokroku jako cesty k ideálnímu uspořádání 

společnosti. 

 

5.2 Koncept Práce 

Téma, které by se pro sovětský utopický koncept uspořádání společnosti dalo nazvat 

stěžejním, představuje práci jako základ nového řádu společnosti. Obsahovou podobu ostatně 

symbolizuje i pozdější zjednodušený obraz – SSSR jako stát dělníků a rolníků. V případě 

konstrukce obrazu sovětské společnosti představovala práce cestu k obecnému blahobytu. Pro 

některé z hlediska materiálního – sovětský pracovní trh nabízel nejen v době krize četné 

příležitosti pro zahraniční pracující, zejména pro specialisty. Sám o sobě však byl přístup 

k práci v zemi sovětů čistě z hlediska materiálního zisku mezi československou levicí 

odsuzován. Mnohým nešlo podle jejich slov o peníze, nýbrž o osobní přínos k budování 

sovětského zřízení, případně byla práce chápána jako cesta vedoucí k začlenění jedince do 

nově budované společnosti. Vize se tak přibližovala obrazu Ameriky, v tomto případě však 

individualistické selfmademanství nahradila idea neomezeného budování nové společnosti 
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v rámci kolektivu. Extrémním případem naplňování těchto představ byla jednotlivá více či 

méně úspěšná družstva a komuny československých dělníků v SSSR (známé Interhelpo, 

komuna Reflektor, Slovácká komuna aj.). Setkání s realitou bylo pro mnoho členů těchto 

spolků tvrdým zážitkem. To je případ zvláště Interhelpa, kde po příjezdu a několikaměsíčním 

pobytu v sovětské Kirgizii došlo k rozkolu. „Odpadlíci“, kterých nebylo málo, byli často 

obviňováni z toho, že chtěli pouze zbohatnout a nepochopili úkoly, které před ně postavila 

sovětská společnost.
157

 

Práce jako základ sovětského zřízení se objevovala v různých variantách u různých témat. 

Důraz byl kladen zejména na boj člověka s přírodou, její využití a přetvoření, boj s živly či 

nepříznivými životními podmínkami. To byl případ zejména vzorových staveb pětiletek 

(Dněprostroj, Magnitostroj, stavba Bělomořsko-baltického průplavu)
158

. (Viz obr. 5.3 a 5.4) 

Práce samotná nebyla pojímána jako prostředek obživy, nýbrž cesta k seberealizaci každého 

jedince, kterou sovětský režim deklaroval. Z hlediska propagandy byla využitelnější práce 

náročná, překonávající obtíže a zvyšující objem výroby. K nejběžnějším z propagandistických 

postupů tak patřilo vytvoření vzoru – hrdiny práce. Projevem těchto postupů byla hnutí 

úderníků, z nich nejznámější bylo nazýváno podle horníka A. S. Stachanova. (Viz obr. 5.5) 

Ostatní hnutí měla v čele jinou ikonu, podle toho, v jakém oboru se realizovala (Paša 

Angelina – mechanizovaná orba, sestry Vinogradovy – textilačky aj.). Základem těchto hnutí 

byl pracovník, případně pracovní skupina, která překročila nebo trvale překračovala výrobní 

plán o určitý procentuální objem. (V případě A. S. Stachanova to bylo poněkud absurdních 

1300 %.) V okamžiku postupu mezi úderníky se pracovník stával propagandisticky 

využitelným, v některých případech skládal závazky dalšího překročení pracovního plánu. Na 

stránkách Světa sovětů se setkáváme s životními příběhy jednotlivých úderníků, případně 

s reflexí diskuze československých dělníků se stachanovci při návštěvě SSSR. 
159

 (Viz obr. 

5.6) 

Vyzdvihována byla zejména skutečnost, že stachanovci a další údernická hnutí, přes jistou 

mytizaci tohoto fenoménu, nepocházeli z řad (bývalých) elit, ale tak zvaně „z lidu“. V tomto 

směru se úderník stával jakousi sovětskou obdobou amerického selfmademana. Příkladem 
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této propagandistické konstrukce byl ve své době unikátní fotografický cyklus časopisu SSSR 

na strojke týkající se Magnitostroje (výstavby hutního centra Magnitogorsku), jehož autorem 

byl fotograf Max Alpert. Cyklus sám byl nazván Gigant a budovatel. Jednalo se o soubor, 

který zachycoval výstavbu z pohledu jednoho z jejích účastníků. Hlavním hrdinou tohoto 

cyklu byl negramotný vesnický mladík Viktor Kalmykov přijíždějící na místo výstavby 

průmyslového komplexu. Reportáž sledovala jeho vzestup po stránce pracovní, materiální i 

intelektuální. Na jejím začátku Kalmykov přichází z vesnice na místo stavby Magnitostroje ve 

vesnickém oděvu a láptích, pouze se svým kufrem. Sledujeme jeho vzestup z 

nekvalifikovaného dělníka na dělníka-specialistu. Podává výborné pracovní výsledky a během 

stavby studuje. Z negramotného vesničana se stává gramotný úderník a člen strany. Roste 

jeho materiální úroveň – ze stanu (a ještě předtím předpokládané vesnické roubenky) se 

Kalmykov dopracovává k vlastnímu bytu, zakládá rodinu, kromě práce si nachází čas i na 

zábavu. Na pozadí všestranného růstu Viktora Kalmykova roste i Magnitogorsk.
160

 (Viz obr. 

5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12) 

Důležitým momentem uvedeného cyklu bylo, že jeho hrdina měl jméno a tvář. Jeho příběh 

tak dostával, stejně jako v případě obecné konstrukce úderníka/stachanovce, konkrétní rysy, a 

tím přinášel i možnost identifikace širší skupiny příjemců této konstrukce s jejím tématem. 

Případně v duchu hesla „Každý den přináší nová a nová vítězství a rodí nové hrdniny“ 

nastiňoval možnost růstu jednotlivce v rámci nové společnosti.
161

 V opozici ke vzorovým 

pracovníkům pak byli vyčleňováni ti, kteří pracovní plán neplnili, případně plynulost výroby 

narušovali jinak. Oproti tabulím cti tak existovaly veřejně vyvěšované tabule absentérů a 

lenochů, stejně jako záškoláků v sovětském školství. 

Obsah pojmu práce se v mnoha směrech vyprazdňoval, pojem byl často používán čistě v 

abstraktním významu bez provázání se skutečností. Tento fakt se často objevuje v souvislosti 

právě s procentuálními překročeními plánu, aniž by byl objem činnosti či její výsledek 

v mnoha případech nějakým způsobem konkretizován. Často absurdní výši překročení 

pracovního plánu kritizoval již ve třicátých letech např. A. Gide ve svých Retuších k mému 
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návratu ze SSSR, kde poukazoval buď na nadhodnocení výsledků práce, či na podhodnocení 

plánu.
162

 

S tématem práce bylo poměrně úzce spojeno topos, které by se dalo zjednodušeně nazvat jako 

SSSR ráj pracujících. Metodou sovětské propagandy v této oblasti bylo představovat sovětský 

podnik jako všezastřešující instituci schopnou postarat se o pracujícícho v každé životní 

situaci (i každé denní době). V případě prezentace sovětského průmyslu tak byl vedle provozů 

kladen důraz právě na zázemí podniků. Jednalo se většinou o místa společného stravování, 

jesle a výchovné instituce pro děti pracujících, vedle toho pak kulturní zařízení, patřil sem 

velmi často i dělnický klub a čítárna.
163

 Dále byly na stránkách tisku zobrazovány i 

nemocnice a ozdravovny pro pracující. Důraz byl u některých institucí kladen na podnikovou 

rekreaci, ať již na horách, nebo u moře. Vedle obecného sociálního zázemí byla na mnoha 

místech popisována vcelku vysoká materiální úroveň jednotlivých pracujících (často ve 

srovnání s jejich původním životním stylem).
164

 Stejný důraz byl pak na představování životní 

úrovně dělnictva kladen při návštěvách zahraničních turistů. Celá řada návštěvníků v té době 

přijížděla do SSSR se zájmem o to, jak diktatura proletariátu funguje v praxi, a sovětská 

cestovní kancelář Intourist se jim snažila ukázat při exkurzích to, co sovětský režim 

považoval za úspěchy své vlády. Přesto i zjevní sympatizanti byli někdy přemírou 

navštívených sociálních a jiných institucí poněkud zahlceni.
165

 

 

5.3 Sovětská biopolitika – disciplína, převýchova, kontrola jedince 

Biopolitika jako prosazování biomoci, chápané v tomto smyslu jako moci, „která poprvé 

v dějinách klade důraz na život, místo pouhého rozhodování o smrti, … sestává (se) 

z mechanismů používaných k disciplinování individuálního i sociálního těla, avšak jejím 

konečným terčem je kultivace života“,
166

 se v obrazu sovětské utopie prolínala takřka všemi 

oblastmi života společnosti.
167

 Dokonce i v oblasti represivního systému se, na rozdíl od jeho 
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skutečného stavu, sovětské instituce pokoušely vytvořit obraz humánního systému 

fungujícího na základě disciplíny a převýchovy jedince.      

S deklarovaným pracovním nasazením souvisel často popisovaný proces racionalizace vlastní 

práce (i celé společnosti) v zájmu zlepšení pracovních výsledků. K tomu přispíval i výsledný 

obraz pracovního školství, snažící se o kontrolu denního režimu pracujících (studentů) a 

zejména o racionalizaci vlastní činnosti jdoucí do takových detailů, jako byl detailní nácvik 

základních pohybů a držení nástrojů ve výrobě. Vznikal tak obraz provázání člověka se 

strojem či nástrojem v jeden celek. Zážitky z návštěvy ve vzorovém podniku – Centrálním 

institutu práce (CIT) – zaznamenal E. E. Kisch. Popis procesu výuky vyznívá zcela v duchu 

procesu disciplinace popsané Michelem Foucaultem v jeho díle Dohlížet a trestat – časový 

rozvrh, propracování aktu, skloubení těla a předmětu.
168

  

Kisch se tak pozastavuje nad tím, že díky těmto metodám „v stočtyřiceti hodinách ovládne 

student exaktní obsluhování soustruhu, což při dílenské praxi při častých chybných výkonech 

trvá tři až čtyři roky.“ Ústav navštěvovali zejména učni, ale též „intelektuálové, kteří chtějí 

přesedlat na nejváženější povolání dělnického státu.“
169

 Vlastní výuka spočívala 

v opakovaných sériích úkonů zakončených zkouškou, vše se odehrávalo automaticky, pod 

kontrolou strojů – od udílení pokynů při výuce až po strojové vyhodnocení vzorové úlohy při 

zkoušce. Jak Kisch podotýká, autor této výukové metody Alexej Gastěv „obohacen 

metodikou amerických dílen, dokázal to, že k dobru dělníka vtělil svému systému některé 

hmaty taylorismu, které v Americe doživotním, výhradním použitím ubíjejí v dělníku 

člověka.“
170

 Vedle taylorizmu byl inspiračním zdrojem sovětské racionalizace výroby 

fordizmus. Ten byl často zjednodušeně implantován převzetím kopie výrobního postupu 

celého odvětví či vybudováním kopie podniku, jak tomu bylo v případě budování 

automobilky GAZ v Gorkém (dříve Nižnyj Novgorod), kterému jako předloha posloužily 

Fordovy závody v americkém Detroitu.
171

 

         Biopolitická kontrola a disciplinace jedince se nedotýkala pouze samotného tématu 

práce. Oblast, ve které byla reflektována z řad československých návštěvníků paradoxně 

nejvíce a vesměs pozitivně, bylo téma vyloučených a jejich návratu do společnosti, tedy 

sovětské vězeňství. Ačkoliv nám to ze současného pohledu při tehdejším rozsahu a stavu 

sovětského trestního systému může připadat absurdní, musíme si uvědomit, že se sovětským 

institucím až na výjimky podařilo jeho skutečný stav před krátkodobými návštěvníky utajit. 

                                                           

168
 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat.  Praha, 2000, s. 199 a násl.  

169
 KISCH, E. E. Caři, popi, bolševici.  Praha, 1929, s. 66. 
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 Tamtéž, s. 67. 
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 SSSR na strojke, 1930, č. 9, s. 22–23 
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Koncept biomoci jako formy moci, která zdůrazňuje život, tak lze vysledovat i v konstrukci 

sovětského vězeňství v očích československé veřejnosti. Trest smrti se až do začátku 

politických procesů objevoval výjimečně a sovětské instituce deklarovaly jako hlavní náplň 

trestního systému kontrolu a zejména převýchovu odsouzených. Jednou z metod boje proti 

možným kontroverzím bylo představování vzorových věznic pro dospělé vězně a vzorových 

komun pro mladistvé delikventy. Také díky tomu se tato konstrukce bez větších problémů 

šířila i mezi československou veřejností. 

V mnoha ohledech si sovětská propaganda uvědomovala možné kontroverze, které v 

zahraničí některé aspekty sovětského režimu vyvolávaly, a snažila se jim předcházet 

vytvářením jistého pozitivního protiobrazu. Nejvýraznějším příkladem bylo sovětské 

vězeňství. Proti zprávám, které popisovaly skutečný stav stalinských lágrů, tak propaganda 

stavěla vzorové sovětské věznice a pracovní komuny pro mladistvé delikventy.
172

 Rozsah 

sovětského trestního systému zůstával krátkodobě pobývajícím cizincům utajen. Utajeno 

zůstalo i to, že mimo Bělomořsko-baltického kanálu vznikla i celá řada dalších významných 

staveb socializmu díky práci vězňů v rámci systému táborů nucených prací, respektive zůstala 

utajená realita těchto táborů a pracovní podmínky v nich. O táborech zvláštního určení, 

později GULAGu, nikdo z letmých návštěvníků Sovětského svazu svědectví nevydal.
173

 Ze 

sovětské strany jim však byla nabídnuta jiná alternativa v podobě vzorových sovětských 

věznic a pracovních komun, do kterých měli zahraniční návštěvníci možnost přístupu a kde 

jim byl umožněn volný pohyb. Bylo jim též dovoleno komunikovat podle libosti s vězni, ptát 

se jich na jejich provinění, na zacházení ze strany dozorců, měli možnost prohlédnout si 

zázemí těchto vzorových věznic.  

Vzorové sovětské věznice navštívilo pod patronací některé z organizací, které se staraly o 

pobyt návštěvníků na území SSSR, nezávisle na sobě několik autorů meziválečných cestopisů 

zabývajích se SSSR. Patří sem zejména spisovatelé a novináři Josef Kopta, Egon Erwin 

Kisch, Julius Fučík, Adolf Hoffmeister, Géza Včelička, divadelní teoretik Václav Tille, Karel 

Velemínský, ale zmínky o návštěvě vězeňského zařízení najdeme i ve zprávě jedné z 

dělnických delegací do Sovětského svazu.
174

 Díky srovnání těchto pramenů je možné zpětně 

vytvořit obraz trestního systému, který návštěvníkům sovětská strana nabízela.  

                                                           

172
 Srov. APPLEBAUM, A. Gulag – dějiny. Praha-Plzeň, 2004, s. 78–89, z dobových publikací v českých 

zemích se jednalo o práci KISELOV(GROMOV), N. I. Tábory smrti v SSSR. Praha, 1933, 291 s. (viz níže).  
173

 Pouze Karel Velemínský ve své práci kritizoval sovětskou stranu, že (podle pověstí) nevymizelo stále 

zatýkání politických odpůrců, tajné administrativní odsuzování a vypovídání na Sibiř a do „oblastí Ledového 

moře“, ale přisuzoval to pozůstatkům carského systému. O lepší úrovni věznic ho však přesvědčila podle jeho 

slov návštěva jedné z nich. Srov. VELEMÍNSKÝ, K. Rusko včera a dnes. Praha, 1929, s. 184–185.   
174

 Srovnej Kolský, J. (ed.) Co viděla dělnická delegace v SSSR. Praha, 1926, s. 116–121, 129–130. 
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Vedle mužské věznice Lefortovo, kterou navštívili E. E. Kisch a Julius Fučík,
175

 patřily mezi 

cíle exkurzí věznice v Sokolnikách u Moskvy a ženské nápravné zařízení v Taganském 

kláštěře (první delegace SHKS),
176

 zařízení opět pro ženy v Novospaském klášteře (opět E. E. 

Kisch),
177

 dále pak vězení v Tbilisi (delegace československého dělnictva)
178

 a pracovní 

komuna v Bolševu u Moskvy (A. Hoffmeister, G. Včelička a někteří jeho kolegové).
179

 Josef 

Kopta a Václav Tille navštívili blíže nespecifikovanou věznici u Moskvy,
180

 Karel 

Velemínský v Moskvě.
181

 V práci Vojtěcha Linky bližší údaje ohledně exkurze nejsou.
182

   

Společným rysem těchto zařízení bylo, že měla poměrně bohaté zázemí pro vězně – vedle 

knihoven, čítáren a hudebních síní se objevoval i biograf, vězeňský klub, tělocvična. 

Návštěvníkům byla umožněna prohlídka právě těchto společných prostorů. K věznici vedle 

toho patřily také dílny nebo byla její součástí továrna. Sovětský režim zdůrazňoval, že vězně 

je potřeba naučit znovu pracovat, a tím jim umožnit návrat do společnosti.
183

 K tomu měla 

v očích zahraničních návštěvníků sloužit právě tato zařízení. Není divu, že zejména levicoví 

intelektuálové byli těmito vzorovými institucemi nadšeni. Julius Fučík ve své sbírce reportáží 

nazval kapitolu o sovětském vězeňství nadšeně Zabitý zločin – „To není kriminál, to je 

nemocnice… Práce zvítězila nad kapitálem, zvítězí i nad zločinem! To je heslo. Metoda 

sovětského vězení. Práce.“
184

 

Při prohlídce vzorových vězeňských institucí bylo návštěvníkům celkem běžně dovoleno s 

uvězněnými komunikovat. Podle výpovědí se jednalo vesměs o jedince uvězněné za 

kriminální prohřešky, kteří ovšem měli i podle pozdějších zjištění v sovětských věznicích 

výsadní postavení oproti vězňům politickým. S politickou opozicí se návštěvníci v rámci 

těchto vzorových věznic sice setkávali také, jednalo se však o „starou“ opozici, tedy zejména 

o bývalé exponenty carského režimu, častým příkladem byli členové bývalé carské tajné 

policie, které i přes klidný život v novém sovětském režimu dostihla jejich minulost v podobě 
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 KISCH, E. E. Caři, popi, bolševici, s. 149–153; FUČÍK, J. V zemi, kde zítra již znamená včera.  Praha, 1932, 

s. 372–382.  
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 MATHESIUS, B. a kol. SSSR, úvahy, kritiky, poznámky.  Praha, 1926, s. 351. 
177

 KISCH, E. E. Caři, popi… s. 153–158. 
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 KOLSKÝ, J. (ed.) Co viděla dělnická delegace v sovětském Rusku. Praha, 1926, s. 116–121. 
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 HOFFMEISTER, A. Povrch pětiletky.  Praha, 1931, s. 67–75; VČELIČKA, G. Dvě města na světě.  Praha, 

1935, s. 55–67. 
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 KOPTA, J. Cesta do Moskvy. Praha, 1928, s. 111–117; TILLE, V. Moskva v listopadu. Praha, 1929, s. 77–84.  
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 VELEMÍNSKÝ, K. Rusko včera a dnes.  Praha, 1929, s. 184. 
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 LINKA, V. Český dělník v zemi pětiletky.  Praha, 1931, s. 24–25.  
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 Nebyla to ostatně záležitost výhradně vzorových věznic, V. Nezval líčil práci jako metodu použitou v 

„profylaktoriu“ – instituci pro nápravu prostitutek. Srov. NEZVAL, V. Neviditelná Moskva. Praha, 1935, s. 114–

116.  
184

 FUČÍK, J. V zemi, kde zítra již znamená včera.  Praha, 1932, str. 375. 
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odhalených archivních materiálů dosvědčujících jejich vinu.
185

 K další skupině patřila opozice 

z doby revoluce, zejména tzv. eseři, tedy členové bývalé Sociálně revoluční strany, která 

nejprve s bolševiky spolupracovala.
186

 Ze zaznamenaných rozhovorů s těmito politickými 

vězni byl sice místy patrný nesouhlas se sovětským zřízením, zejména u eserů, převažoval 

však určitý druh sebekritiky, zvláště u vězňů, kteří se v minulosti zapletli výrazněji s carským 

režimem. U bývalých agentů carské Ochranky byl trest za jejich prohřešky často změněn z 

trestu smrti na věznění. To mělo zjevně demonstrovat mírnost sovětského trestního 

systému.
187

  

Dalším vzorem disciplinace a převýchovy byly pracovní komuny a tábory. Pracovní komuny 

OGPU sloužily k převýchově zejména bezprizorných dětí a mladistvých kriminálníků. 

Reportážní cyklus časopisu SSSR na strojke zachycoval pro zahraniční zájemce postup 

bezprizorných dětí od záchytných zařízení přes vlastní výchovný proces v pracovních 

komunách (výuka, hygiena, práce) až po jejich přípravu na budoucí povolání či studium. 

Vedle dětských pracovních komun existovaly i výrobní komuny mládežnické. Zde byl více 

kladen důraz na výrobu jako samotný zdroj disciplinace, posléze i na případné založení rodiny 

pod kontrolou komuny a na pozdější zapojení převychovaného jedince do sovětské 

společnosti.
188

 K dalším rysům vzorových převýchovných zařízení patřila vězeňská 

samospráva, která rozhodovala o prohřešcích vězňů a doporučení jejich podmínečného 

propuštění. Jednání o možném propuštění před soudní komisí byla pro zahraniční zájemce 

taktéž přístupná. (Viz obr. 5.13, 5.14, 5.15) 

Nejnavštěvovanější vzorová pracovní komuna v Bolševu též údajně fungovala na principech 

samosprávy řízené vězni, systému vzájemného ručení mezi vězni a principu práce. Chovanci 

za práci dostávali plat, z něhož přispívali na komunu, v rámci komuny mohli po určité době 

vstupovat do manželství. Komunu vedlo šest pedagogů, jinak sami chovanci. Vedle léčby 

prací se chovanci vzdělávali a ve svém volném čase mohli rozvíjet svůj talent například i 

v uměleckých dílnách. Komuna byla založena na popud F. Dzeržinského v roce 1924, 

chovanci byli ve věku 16–25 let, údajně v té době byla jednou ze šesti obdobných v SSSR. 

Adolf Hoffmeister tvrdil, že v továrně komuny pracovalo 1600 chovanců, G. Včelička o čtyři 

roky později udával již 3100 členů pracujících ve čtyřech továrnách. Jen po dostavbě 
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 Srv. KOPTA, J. Cesta do Moskvy…, s. 121–126, veřejný proces s bývalou udavačkou carské Ochranky 

zaznamenal Kisch, srov. Caři, popi, bolševici…, s. 102–108. 
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 Srv. KOLSKÝ, J. (ed.) Co viděla…, s. 116–121. 
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 Srov. KOPTA, KISCH, KOLSKÝ, tamtéž. 
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 SSSR na strojke, 1934, č. 4, zde je mj. zobrazena i vzorová pracovní komuna OGPU v Bolševu, viz níže. 
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Belomorkanalu údajně do komuny přibylo 1500 členů. Autor také zmiňoval setkání s 

recidivistou, který mj. prošel opakovaně (!) i táborem na Solověckých ostrovech.
189

  

Sovětský režim se také nesnažil utajit systém pracovních táborů, poskytoval naopak jeho 

alternativní obraz. V případě konstruktu pracovních táborů se rovněž jednalo výhradně o 

převýchovu prací, nikoliv likvidaci jedince. Této konstrukci bylo například věnováno celé 

číslo již zmíněného časopisu SSSR na strojke o stavbě Bělomořsko-baltického průplavu 

(Belomorkanal). Stavba průplavu byla sice zobrazována jako náročný budovatelský úkol, ale 

zároveň jako skutečnost nově formující charaktery delikventů. (Viz obr. 5.16) To měly 

dokládat jak jejich pracovní výkony překračující o mnoho procent stanovený plán, tak jejich 

osobní výpovědi zachycené na stránkách denního tisku pro vězně. Ty vesměs popisovaly 

nenásilné názorové obrácení delikventů a jejich zapojení do kolektivní práce v okamžiku, kdy 

ji pochopili jako cestu ke své nápravě a seberealizaci. Nutno na tomto místě podotknout, že se 

opět jednalo výlučně o delikventy odsouzené za činy kriminálního, nikoliv politického 

charakteru. Mimo práce však zbýval trestancům, stejně tak jako pracovníkům na civilních 

stavbách, i volný čas, tedy možnost kulturního vyžití (kulturní kluby) a sebevzdělávání se 

(čítárny).
190

 (Viz obr. 5.17) Podobný dojem mírnosti režimu v pracovních táborech si přinesla 

například i M. Koťátková – „Kolem průplavu vidíme pracovati skupiny lidí…Pracují volně, 

nekteří odpočívají na zemi, voják na stráži nestojí dokonce ani nad nimi…Hle báchorka o 

utrpení trestaneckých kolon rozplynula se pod prvním pohledem a zůstala jen kaluž páchnoucí 

špíny.“
191

 

Biopolitika se také projevovala v oblasti kontroly zdraví a tím souvisejícího sportu či kultury 

těla. Ty sloužily z hlediska propagandy hned několika účelům. Na prvním místě byl rozvoj 

sovětského sportu prezentován jako znak pokroku a lepší životní úrovně pracujícího lidu, 

který měl v sovětském zřízení více možností plnohodnotného využítí volného času než v 

dobách carského Ruska. Vedle toho byl sport v sovětském režimu prezentován jako přístupný 

všem bez rozdílu, a to nikoliv jen v případě sportů masových, ale také u těch individuálních 

odvětví, která jevila do té doby jisté známky exkluzivity, jako například tenis nebo 

motoristické sporty. Další funkcí sportu z hlediska propagandy byl obraz sovětských občanů 

jako fyzicky připravených nejen ke sportovním výkonům, ale i k obraně SSSR v případě 

napadení země. Od roku 1931 byl položen základ organizovnému sovětskému sportu. 

                                                           

189
 Srv. HOFFMEISTER, A. Povrch pětiletky…, s. 68–75. Srov. VČELIČKA, G. Dvě města na světě.  Praha, 

1935, s. 55–67; ke komuně též Svět sovětů, 1936, r. 5, č. 9, s. 12 či BOUČEK, V. SSSR vychovává řádné 

občany. Svět sovětů, roč. 6, č. 11, s. 11. 
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 Srov. SSSR na strojke, 1933, č. 12. 
191

 KOŤÁTKOVÁ, M. Lodí do průplavu Moskva-Volha, in Svět sovětů, 1937, r. 6, č. 6, s. 5  
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Úspěchy na tomto poli byly spojeny s kampaní GTO (Gotov k trudu i oboroně – Připraven k 

práci i obraně).
192

 (Viz obr. 5.18) 

Mimo kampaně GTO by se obraz sovětského sportu dal spojit se dvěma jinými hesly – 

„Sportovní vybavení miliónům!“ a „Pokořit rekordy buržoazního sportu!“ V souvislosti s 

masovou sportovní kampaní začala v Sovětském svazu výstavba sportovišť, stadionů a 

sportovních drah. Sport začal pronikat podle zobrazovaného rozšíření sportu v časopisech 

SSSR na strojke a Svět sovětů do továren, škol, kasáren, ozdravoven i kolchozů. V rámci akce 

GTO byl kladen důraz zejména na bojovou připravenost, tedy sporty využitelné i v případě 

nasazení do válečných akcí – běh, plavání, skok do výšky, šplhání, hod granátem na cíl, 

cyklistika, běh na lyžích, běh v plynové masce, střelba a gymnastika. Výsadní postavení měl 

parašutizmus. (Viz obr. 5.19) Začínala se také prosazovat odvětví pro pozdější sovětský sport 

tradiční – sportovní gymnastika, lehká i těžká atletika, míčové hry, z nich zejména kopaná. 

Pozdější ikona sovětského sportu, tedy lední hokej, se zatím nacházel ve stadiu zrodu. 

Výkonným sportovcům byl určen titul Zasloužilý mistr sportu. Konkrétními tvářemi 

sportovních hvězd se začínala prezentovat zejména sovětská kopaná. K představení 

sportovních úspěchů sloužily tak jako v případě armády masové přehlídky sovětských 

sportovců.
193

 Sport však byl s úspěchem využíván sovětskou propagandou i v zahraničí, jako 

tomu bylo například při návštěvě čtyřiceti sovětských sportovců v říjnu 1934 a navazujícím 

sportovním klání po celém Československu uspořádaném pod záštitou KSČ, SP SSSR a 

sportovními organizacemi, jako byla Federace proletářské tělovýchovy, Dělnické tělocvičné 

jednoty a další. Tuto akci poněkud narušil incident v Košicích, při kterém byli někteří ze 

sovětských sportovců zatčeni pro účast na nepovolené demonstraci a vyhoštěni ze země 
194

. 

Vedle sportovní prevence sovětský stát deklaroval dostupnou (bezplatnou) zdravotní péči pro 

každého. K tomu samozřejmě patřilo i představení vzorových sovětských nemocnic a 

zdravotních ústavů. Sovětské zdravotnictví tak bylo kladně hodnoceno v mnoha oblastech i ze 

strany západních nelevicových odborníků.
195

 Kromě toho byl kladen důraz na osvětu, a tudíž 

prevenci mezi obyvatelstvem. Zejména „zaostalé“ národnostní menšiny byly v tomto 

schématu velmi vhodným cílem.
196
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 SSSR na strojke, 1934, č. 7–8; Svět sovětů, roč. 3, č. 9–10, s. 2–6. 
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9.    
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Z hlediska kontroly sovětského státu nad sexuálním životem jeho občanů se v očích 

zahraniční veřejnosti jevil problematickým zejména proces zpřísňování dříve značně 

liberálních rodinných zákonů, a zejména pak zákaz potratů v roce 1936. Po revoluci 

deklarovaná volná sexualita, volné svazky i rozluky manželských párů a vstřícná potratová 

politika byly postupem času omezovány, zejména kvůli negativním jevům (neúplné rodiny, 

opuštěné děti). To byl jeden z problematických aspektů vztahu zejména ženské části 

československé meziválečné levice k SSSR vůbec. Dřívější příznivá sovětská potratová 

politika a „volné“ manželství byly interpretovány jako projev osobní svobody člověka 

v Sovětském svazu. Zvláště pro časopis Rozsevačka a jeho autorky bylo toto téma v  

počátcích existence periodika často zmiňované. Když pak musely podle sovětského vzoru 

svou propotratovou rétoriku zastavit, poškodilo to jejich důvěryhodnost.
197

  

 

5.4 Osvobození jedince 

Stavěl-li by konstrukt sovětské utopie výhradně na kontrole a disciplinaci jedince, 

pravděpodobně by, i přes snahy vybudovat progresivní typ společnosti, tolik příznivců 

nezískal. Jedním ze základních motivů sovětské propagandy tak bylo zdůrazňování „Země 

sovětů“ jako systému přinášejícího skutečné osvobození jedince. K tomu patřila na jedné 

straně propagace genderové i národnostní emancipace a zrovnoprávnění porobených tříd, na 

straně druhé pak vyzdvihování sovětského systému jako skutečné vlády lidu (i přes pro 

mnohé zřejmou existenci stranické oligarchie). Největší kampaň v tomto směru stalinský 

režim rozpoutal v roce 1936 v souvislosti s novou sovětskou ústavou.
198

 V ní byla vedle práva 

na svobodu slova a shromažďování (článek 125) či nedotknutelnost jedince (čl. 127) 

zakotvena následující témata – právo na vzdělání (čl. 121), rovnoprávnost ženy, ze které 

vyplývala i péče státu o děti a mládež (čl. 122), nebo rovnoprávnost občanů bez ohledu na 

rasu či národnost (čl. 123).
199

  (Viz obr. 5.20)  

Jedno z předních míst zaujímala v souvětské utopii emancipace žen. Ačkoliv ženské 

emancipační hnutí vzniklo na Západě, sovětská propaganda si toto téma doslova přivlastnila. 

Ve zjednodušené podobě jej představovala dualizmem západní žena – život v bídě, sovětská 
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 Srov. Rozsevačka, 1926–1928, ke kampani za potraty v roce 1931 srov. Národní archiv v Praze, NA, fond č. 
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žena – život v materiálním i duševním blahobytu.
200

 (Viz obr. 5.21, 5.22) Vedle občanských 

práv (právo na ochranu zájmů ženy a dítěte, mateřskou dovolenou aj.), která byla šířena a 

zdůrazňována zvláště mezi neruskými národy Sovětského svazu, kladla důraz na 

rovnoprávnost muže a ženy, zejména co se týká profesního života či zájmů. Sovětská žena tak 

byla často zobrazována v poněkud netradičních rolích a oslavovány byly zejména průkopnice 

ženské angažovanosti v určitých oborech lidské činnosti. Deklarovaná emancipace žen se 

týkala mnoha oblastí sovětského života. Zahraniční návštěvníci SSSR komentovali především 

vyšší počet žen zapojených do pracovního procesu, zejména na těch místech, kde se s nimi 

měli možnost běžně setkat – řidičky městské dopravy, průvodkyně, dělnice v průmyslu, 

vysoké státní úřednice. Pozitivně byl vnímán také vysoký počet vysokoškolsky vzdělaných 

žen. Vedle toho zaujímaly též ženy působící v oblastech vyhrazených ve středoevropském 

prostoru donedávna až na výjimky pouze mužům. Vedle rekordmanky v průmyslové výrobě 

či v orbě tak propaganda představovala například i armádní důstojnice, pilotky či sovětské 

parašutistky.
201

 (Viz obr. 5.23) 

S emancipací ženy úzce souvisel kult dítěte a mládí. Ten se projevoval zobrazováním dětí 

jako budoucí naděje sovětského zřízení, tedy jako skupiny, do které byla vkládána veškerá 

dostupná péče bez ohledu na jejich původ či národnost. Jistým idealizovaným typem byl 

obraz poslušného a pilného dítěte – pionýra, jehož vzorem byli sovětští hrdinové a jeho cílem 

bylo stát se jedním z nich. (Viz obr. 5.24) Sovětský pionýr vyznával hodnoty sovětské 

společnosti a předával je i svému okolí, ať již se jednalo o rodinu nebo například o zahraniční 

vrstevníky.
202

  

Posledním „emancipačním“ tématem bylo osvobození národů SSSR. V mnoha aspektech 

mělo jeho zpracování tendence ke značnému schematizmu. Základním modelem byl střet, 

nebo ještě častěji spíše bezbolestné nahrazení tradičního, národního nebo etnického novým 

sovětským způsobem života. (Viz obr. 5.25) Sovětskou ideologii nezajímalo, zda cílová 

národnostní skupina sídlila ve stanu, jurtě či dřevěné chatrči, stejně tak byla podružná 

náboženství, popřípadě tradiční zvyky. Sovětská civilizace znamenala v těchto místech 

likvidaci tradičních hodnot v každodenním životě a jejich nahrazení hodnotami moderními. 

Do popředí se dostávala emancipace ženy (práce, zákonodárství), technické inovace zejména 

v zemědělství (jakýmsi symbolem tohoto procesu byl příslušník daného etnika na sovětském 

traktoru), šíření zdravotní péče, péče o dítě a osvěty, likvidace negramotnosti u mladých i 
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 SSSR na strojke, 1935, č. 6; Svět sovětů, roč. 2, č. 5, s. 3–4, 8–9; Tamtéž, roč. 3, s. 1–9. 
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starších ročníků.
203

 Znakem modernizace bylo buď nahrazení tradičního oděvu oblečením 

evropského stylu (přesněji řečeno stylu evropské části Ruska), v jiném případě alespoň 

zdůraznění vlivu pokroku na změnu životního stylu (rozšiřování knih, novin, gramofonů aj.). 

(Viz obr. 5.26) Nositeli pokroku se po průkopnících z řad sovětské moci stávaly vesměs 

místní prověřené kádry, popřípadě mladé elity, vychované již sovětskými institucemi. 

Následovalo zapojení etnika do celkového plánu sovětské výroby. Plán byl ostatně plněn i v 

odlehlých oblastech SSSR alespoň exploatací místních zdrojů.
204

 

 

5.5 Egalitarizmus, kolektivizmus a individualizmus  

Původní vize sovětské utopie počítaly s racionálně řízenou společností, kde by lidský jedinec 

obýval prostor přesně odpovídající jeho potřebám a byl by na principech egalitarizmu a 

kolektivizmu do této společnosti začleněn. Pomyslným vrcholem tohoto trendu byla 

uvažovaná redukce člověka na číslo karikovaná v jedné z prvních kritik sovětské 

utopie, Zamjatinově antiutopickém (či lépe dystopickém) románu My. Představiteli myšlenek 

extrémního kolektivizmu byli v počátcích sovětského státu někteří členové hnutí Proletkult, 

jako byl například výše uvedený Alexej Gastěv.
205

 V tomto případě se jednalo o extrémní 

případ potlačení jedince vzhledem ke kolektivu, představující ovšem jen jeden ze směrů, 

kterými se úvahy o budoucím uspořádání sovětské společnosti ubíraly. Kolektivistické pokusy 

uspořádání společnosti pokračovaly i v dalších oblastech, jako byly například projekty 

sovětského kolektivního bydlení či projekt „domu – komuny“ v sovětské architektuře.
206

  

S vývojem na sovětském kulturním poli, zejména v souvislosti s tzv. kampaní proti 

formalizmu, docházelo k ústupu těchto kolektivistických vizí i v rámci sovětské propagandy. 

Nahrazuje je paradoxně důraz na individualizmus reprezentovaný jednak zmíněným 

stachanovským hnutím a tedy vyčleněním hrdiny z dříve anonymního kolektivu, případně 

důrazem na růst životních standardů sovětského obyvatelstva. Obraz sovětské utopie se tak 

v průběhu třicátých let značně vzdálil kolektivistickým zamjatinovským (či pozdějším 

orwellovským) anti-utopiím. Nastupuje obraz sovětského pracujícícho, kterému je i díky jeho 

extrémním pracovním výkonům sovětský režim schopen zajistit seberealizaci, rodinné štěstí a 
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 USSR im Bau, 1931, č. 10 – věnované Tadžikistánu, 1933, č. 10 věnované Turkmenistánu, 1933, č. 11 
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 SSSR na strojke, 1932, č. 9, věnované Ojrotům, součástí je i reportáž s názvem „Kochajeva se vydává na 

cestu“ popisující opuštění tradičních hodnot u mladé ženy z této menšiny a její přerod v sovětského člověka (viz 

s. 24–31), dále číslo 11 z téhož ročníku věnované Jakutsku, r. 1934, č. 12 věnované menšinám na ostrově 
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 Srov. DROZDA, M. Energie proti Entropii. In  ZAMJATIN, J. My.  Praha, 1989, s. 21–22. 
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 Srov. TEIGE, K. Sovětská architektura.  Praha, 1936, s. 29–30.  
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určitý materiální blahobyt. Porovnání této konstrukce s realitou bylo pak zejména v případě 

ekonomických a politických imigrantů do SSSR, kteří byli i přes tíživou situaci ve výchozí 

zemi zvyklí na vyšší životní standard, zdrojem četných sociálních konfliktů.
207

  

S tímto vývojem ostatně souvisí i proces postupného členění společnosti, kdy dřívější ideu 

egalitářství nahradil pozvolný vznik nových elit. K tomuto procesu patřil i vývoj v Rudé 

armádě, kde byly v roce 1935 obnoveny tradiční armádní hodnosti.
208

 Nejkřiklavějším 

případem však byl růst moci i materiální úrovně sovětských politických špiček – stranické 

„věrchušky“, jehož pomyslným vrcholem byl stalinský kult osobnosti.    

 

5.6 Modernizace, pokrok – koncept dobytí a podmanění 

Důraz na modernizaci a pokrok vyplývající z deklarovaného budování nového typu 

společnosti byl úzce propojen zejména s kultem techniky,
209

 za ním pak následovala 

 představa úplného poznání, podmanění a dobytí přírody. Vnějšími projevy sovětského 

utopizmu byly snahy o uskutečnění „nerealizovatelného“, jako byly například gigantické 

stavební projekty, plány agrarizace stepí a jiné vize. Nic se tehdy alespoň z hlediska 

propagandy nezdálo nemožné, každý problém byl překonatelný. Ačkoliv se celou řadu 

projektů povedlo alespoň částečně realizovat, mnoho jiných zůstalo ve stadiu pouhé vize. To 

ale v mnoha případech nebránilo jejich propagandistickému využití alespoň ve formě příslibu 

budoucího. 

Dobývání přírody souvisí úzce s vnitřní kolonizací SSSR, kdy sovětský režim pokračoval 

v historickém trendu nastoupeném již za carského Ruska, tedy nikoliv expanze do zahraničí, 

ale do vlastního vnitrozemí. S tím souvisela pragmatická otázka hledání a exploatace 

přírodních zdrojů, ale i pokusy kolonizovat nehostinné oblasti, ve kterých bylo dosud trvalé 

osídlení nemyslitelné. Vzorem v tomto směru bylo město Chibinogorsk (od r. 1934 Kirovsk) 

v Murmanské oblasti, pyšnící se již ve třicátých letech nejseverněji položenými botanickými 

zahradami v SSSR. Stejně jako polární oblasti se sovětský režim pokoušel kolonizovat 

středoasijské stepi a pouště či oblasti věčného sněhu a ledu. Většina těchto projektů měla 

demonstrovat lidský i materiální potenciál, kterým Sovětský svaz disponoval. S těmito 

osídlovacími akcemi (a výše zmíněné československé Interhelpo bylo jednou z nich) souvisel 
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208
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i trend objevování nových rostlin a plodin a jejich možné využití z hlediska jednotlivých 

průmyslových odvětví Sovětského svazu.
210

  

Doplněním obrazu podmanění přírody jsou pak utopie v oblasti biologie. V Sovětském svazu 

se sice neobjevily snahy zneužít eugeniku při vytváření nové společnosti, ale představy o 

možnostech neomezeného přetváření přírody ve prospěch lidstva se projevily zejména 

v oblasti šlechtitelství rostlin. Tam vedly k prosazování absurdních konstrukcí, jako byl 

například pověstný lysenkizmus (podle T. D. Lysenka, nekompromisního průkopníka 

lamarckizmu, tedy teorie dědičnosti získaných vloh), který vedl k likvidaci do té doby 

progresivní sovětské genetiky. Dalším příkladem byly pavědecké teorie O. B. Lepešinské 

dokazující možnost vzniku buňěk z nebuněčné hmoty. Je otázkou, předcházela-li těmto 

koncepcím jakási utopická vize, nebo jednalo-li se již od počátku o čistý a promyšlený 

podvod.
211

   

S podmaněním přírody souvisel i fenomén, který by se dal nazvat „sovětský člověk ve všech 

živlech“. Typem hrdiny v této oblasti byl vědec či průzkumník překonávající na vlastní kůži 

nesnáze a nástrahy prostředí. Sem je nutné zařadit sovětské polárníky, kteří v extrémních 

podmínkách často nasazovali své životy. Jejich příběh obsahoval akci a zachovával si určitý 

nádech romantiky a dobrodružství.
212

(Viz obr. 5.27) Byli tak pro sovětskou propagandu 

daleko přitažlivější než „tradiční“ vědci uzavření v experimentálních centrech. Do stejné 

kategorie by se pak dali ještě zařadit lidé překonávající různé výškové, hloubkové či dálkové 

extrémy, ať již s cepínem v ruce, v podmořském skafandru, stratosférickém balonu, 

automobilu nebo letadle.
213

  Právě sovětské letectví bylo často využívaným nástrojem 

sovětské propagandy, a to jak v oblasti leteckých rekordů (například dálkové lety Valerije 

Čkalova), tak při vlastním využívání letadel jako komplexních prostředků propagandy, jako 

v případě obřího osmimotorového letadla Maxim Gorkij, poprvé použitého v roce 

1934.
214

(Viz obr. 5. 28) 
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 Viz VČELIČKA, G. Dvě města na světě.  Praha, 1935, s. 87–94; další agitační stroje viz Svět sovětů, roč. 2, č. 

10–11, s. 4. 
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Jednotlivé více či méně reálné projekty se obrazem sovětské utopie i v očích československé 

meziválečné veřejnosti prolínají jako červená nit. Uskutečněné i neuskutečněné projekty byly 

často začleněny do stávající utopické konstrukce Sovětského svazu. Jejich symbolem se stal 

nikdy nerealizovaný Palác sovětů. Ten se měl stát v blízké budoucnosti největší stavbou 

sovětské monumentální architektury. Podle plánů měla samotná budova měřit 415 metrů a na 

jejím vrcholu měla být umístěna Leninova socha o výšce 80 metrů. Největší sjezdový sál pro 

20 000 osob měl být vysoký 100 metrů. V celé obří budově by mohlo být podle propočtů 

ubytováno na 26 000 lidí najednou. Na soutěžních projektech obří stavby se podíleli architekti 

světových jmen, jako například Francouzi Le Corbusier a Perrier, Němci Mendelsohn, 

Groppius, Pelzig a Američané Lamb, Urban a Hamilton.
215

 Definitivní vítězný náčrt z roku 

1934 byl dílem V. A. Ščuka, V. G. Gelfreicha a B. M. Jovana. Podle K. Teigeho znamenal 

definitvní vítězství moderního akademizmu nad avantgardou v sovětské architektuře. 

Gigantická stavba se ovšem nakonec neuskutečnila, nicméně projekt zůstával do druhé 

světové války živý jako obraz budoucích sovětských plánů.
216

 (Viz obr. 5.29, 5.30) 

 

5.7 Závěr 

Prolnutím představ sympatizující československé veřejnosti s víceméně úspěšnými 

konstrukcemi sovětské propagandy vznikal v meziválečném Československu v očích 

nezanedbatelné části obyvatel utopický obraz Sovětského svazu jako země, ve které je 

úspěšně budována nová společnost. V sovětském propagandistickém slovníku se objevovaly 

termíny práce – vzdělání – rovnoprávnost – emancipace – svoboda – nové vs. staré – 

civilizace – rozvoj – růst. Tyto výrazy se v diskurzu skupin jeho československých 

sympatizantů velmi silně asociovaly s pojmem Sovětský svaz zejména díky hospodářskému a 

politickému vývoji ve třicátých letech, případně se pod vlivem rostoucího pocitu ohrožení 

včleňovaly i do mentálních map veřejnosti do té doby názorově nevyhraněné. Tento diskurz 

byl natolik silný, že jej výrazně nepoškodily ani tzv. moskevské procesy. Idealizace 

sovětského zřízení přecházela v mnoha případech k jeho nekritickému obdivu. Někteří tuto 

konstrukci časem prohlédli, jiní nikoliv. Proces jejího utváření (a tím spíše jejího vyvracení) 

však byl ve své době natolik složitý, že by případná meziválečná či bezprostřední poválečná 

náklonnost k SSSR neměla vést k současnému apriornímu odsouzení jeho sympatizantů.       
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 NELSON, J. N. (ed.) Moscow,past, present, future.  Moskva, 1934, s. 144. 
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 K def. projektu viz TEIGE, K. Sovětská architektura. In NEJEDLÝ, Z.  SSSR – monografie. Sovětský svaz – 

umění. Praha, 1935–1936, s. 239, 283–288; srov. např. SSSR na strojke, 1937, č. 9–12; Svět sovětů, roč. 2, č. 9, s. 
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6 Potvrzení konstrukce ideálního obrazu SSSR – cesty čs. 

občanů do Sovětského svazu
217

 

6.1 Cesty čs. občanů do SSSR ‒ nástin problematiky 

V období dvacátých a třicátých let 20. století rostl mezi československou, zejména levicovou 

veřejností zájem o bezprostřední poznání Sovětského svazu. Ve sledovaném období se 

jednalo o celosvětový fenomén, který byl až do založení sovětské státní cestovní kanceláře 

Inturist spojen s exkurzemi omezeného počtu cizinců po vybraných sovětských 

zajímavostech. Tyto exkurze měly ve větší či menší míře propagační charakter.
218

 Zahraniční 

návštěvníci do sovětského Ruska v prvních letech cestovali zejména na pozvání oddělení 

agitpropu Kominterny, z dalších organizací, které se při cestách cizinců angažovaly, to byla 

například Všesvazová ústřední rada odborů, později Svaz sovětských spisovatelů (zahraniční 

komise sekretariátu) aj. Organizaci založenou výhradně na podporu vzájemných vztahů se 

zahraničím, do jejíž kompetence organizování návštěv cizinců patřilo, představovala 

Všesvazová společnost pro kulturní vztahy se zahraničím (tzv. VOKS), založená v polovině 

dvacátých let. Počátek více či méně úspěšných pokusů o rozvoj cizineckého turistického 

ruchu na území SSSR byl však spjat se založením sovětské cestovní kanceláře Inturist na 

přelomu let dvacátých a třicátých.
219

 

V průběhu meziválečného období došlo také k jisté proměně struktury skupiny 

československých návštěvníků SSSR. Na samém počátku dvacátých let se jednalo o úzký 

okruh tuzemských levicových intelektuálů, popřípadě vybrané skupiny z řad 

československého dělnictva. Členové těchto delegací měli při pohybu po sovětském Rusku 

poměrně exkluzivní postavení i služby, a na rozdíl od let třicátých i poněkud větší volnost 

pohybu (to však nemuselo nutně být dáno pozdějším utužením snah o kontrolu, ale prostým 

nárůstem počtu turistů, který sovětské organizace obtížně zvládaly). Zaměření na relativně 

omezenou skupinu do jisté míry také souviselo s limitovaným potenciálem, který instituce 

zabývající se propagandou v zahraničí a pohybem zahraničních návštěvníků na území SSSR 

zpočátku měly. Po určité konsolidaci režimu na přelomu 20. a 30. let přišla změna samotné 

koncepce působení na zahraniční veřejnost, do které spadaly i exkurze/turistické zájezdy na 
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 Základem kapitoly je studie LOMÍČEK, J. Package Holidays of the Czechoslovak Citizens to Soviet Russia 

in the Interwar Period Seen from the Perspective of Archive Sources of the Russian Federation. Prager 
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 Text se nezabývá problematikou migrace, ale pouze cestami krátkodobějšího charakteru. 
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Square to the Left Bank. London, 2007, s. 5–9. 
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území SSSR. Ve třicátých letech tak docházelo ze strany sovětských institucí k pokusům o 

masové rozšíření a další využití turistického ruchu, a to nejen z hlediska čistě propagačního, 

ale částečně i komerčního.  

Výraznými přelomy v poznávání SSSR, které lze v československých pramenech 

zaznamenat,
220

 bylo založení dvou z výše zmíněných organizací zabývajících se pohybem 

cizinců. V první řadě to byla VOKS – Vsesojuznoe obščestvo dlja kulturnoj svjazi s 

zagranicej neboli Všesvazová společnost pro kulturní styky se zahraničím, založená v roce 

1925, druhou pak v zahraničních pracích poněkud opomíjená sovětská státní cestovní 

kancelář Inturist (akronym pro Inostrannyj turist – tedy zahraniční turista), založená v roce 

1929. Československé návštěvníky do země zvaly v menší míře i další instituce, 

mechanizmus péče o ně byl v mnoha případech obdobný jako u VOKSu a Inturistu. Mnoho 

ostatních institucí ostatně po vzniku Inturistu využívalo služeb, které tato cestovní kancelář na 

území SSSR poskytovala. Osob, které Sovětský svaz při cestě za poznáním v té době 

navštívily opravdu „na vlastní pěst“, bylo pravděpodobně velmi malé procento. Tento postup 

vyžadoval znalosti, nadstandardní styky, dostatek financí, popřípadě kombinaci všech těchto 

faktorů. Od dvacátých let se také stále více prosazovalo omezení volnosti pohybu nejen mezi 

sovětskými občany, ale i mezi zahraničními návštěvníky. K tomu přistupovaly i další 

kontrolní mechanizmy, jako například omezení vstupu sovětských občanů do zařízení 

obsluhujících cizince.
221

 

Cesta do Sovětského svazu byla v meziválečných letech obtížná i z hlediska pasové, 

respektive vízové problematiky, neboť ta byla byrokratickými aparáty obou zemí využívána 

jako jisté síto ‒ z jedné strany omezující prosovětskou propagandu v Československu, z druhé 

strany chránící pozitivní obraz SSSR v zahraničí před jeho možnými kritiky. Při cestě do 

sovětského Ruska potřeboval československý občan zvláštní pas díky vládnímu nařízení 

z roku 1921, situace se později od poloviny třicátých let ‒ po uznání SSSR ze strany ČSR de 

iure a podpisu spojenecké smlouvy ‒ postupně upravovala. Cestující, kterým tento pas nebyl 

čs. orgány vydán (vesměs kvůli obavám čs. orgánů z následné propagace SSSR v ČSR), řešili 

případně situaci vystavením náhradního cestovního dokladu pro cestu do SSSR ze strany 

sovětských zastupitelských orgánů ve třetích zemích, případně při cestě spoléhali na 
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Meziválečných cestopisů byla celá řada, z bibliografií k tomuto druhu československých sovětik jsou 
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 Srov. BAGDASARJAN, V. E. Sovetskoje zazerkaľje: inostrannyj turizm v SSSR v 1930‒1980-je gody. 

Moskva, 2007, s. 7. 
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benevolentní výstupní pasovou kontrolu ze strany třetích zemí na hranicích se SSSR.
222

 

Z druhé strany bylo v určitých případech obtížné získat i vstupní sovětské vízum, kdy 

sovětské orgány v některých případech tímto způsobem zamezovaly vstupu nepohodlným 

osobám, jednalo se zejména o emigranty či osoby, u kterých po předchozích zkušenostech 

hrozilo šíření negativního obrazu SSSR v zahraničí.
223

 

Je zřejmé, že se sovětské orgány snažily cest zahraničních návštěvníků do SSSR 

propagandisticky využít. Otázka, do jaké míry tomu tak bylo, však zůstává poněkud sporná, 

protože některým z návštěvníků jistě byla věnována exkluzivní péče, někteří však byli 

kontrolováni pouze v určité míře (návštěva vzorových podniků), jiní pak velmi omezeně 

(krátkodobé návštěvy Moskvy či Leningradu). Škála dohledu a péče tak sahala od osobních 

průvodců z řad sovětské inteligence u osob, ve kterých sovětské instituce viděly dostatečný 

propagandistický potenciál
224

, až po skupinové turistické cesty, které v tomto směru 

nepřesahovaly charakter běžného turistického zájezdu a standardních průvodcovských služeb 

s jejich pozitivy i nedostatky. 

Termín propaganda je třeba v tomto smyslu chápat nejen z hlediska čistě ideologického. 

V meziválečném období lze pod tento termín zařadit i další rozměry, včetně ekvivalentu 

dnešního oboru PR (public relations), propagace, reklamy.
225

 Z tohoto hlediska je potřeba 

také přistupovat k problematice představování SSSR cizincům v meziválečném období. 

Kritiku skutečnosti, že sovětské organizace vylepšovaly obraz vlastní země poukazováním na 

to pozitivní, lze akceptovat jen do té míry, do jaké tento fenomén překračuje běžnou 

zahraniční propagaci ostatních států, a v tomto směru nemůžeme bohužel výrazný závěr 

učinit. Z prostého důvodu ‒ pro meziválečné období neexistuje relevantní komparace 

problému využívání turistického ruchu z hlediska propagandy demokratických a tzv. 

totalitních režimů. Pouhá redukce problému na čistě ideologickou propagandu celou 

problematiku uměle zužuje. Obdobu plánování exkurzí zahraničních návštěvníků po 

                                                           

222
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vybraných destinacích ostatně můžeme nalézt i ve fondech meziválečného československého 

Ministerstva zahraničních věcí.
226

 

 

6.2 Stav bádání 

Problematika využívání meziválečných cest zahraničních občanů do SSSR v rámci sovětské 

propagandy je v zahraniční historiografii oblastí do značné míry zpracovanou. Četné pokusy o 

podchycení cest za poznáním SSSR lze datovat již do meziválečného období, kdy v tomto 

směru probíhaly mezi obhájci a odpůrci sovětského systému četné veřejné diskuze. Od 

poválečného období vznikla v zahraničí řada souborných prací, které se tímto fenoménem 

zabývaly z různých pozic. Tyto práce jsou zaměřeny především na fenomén cest německo-, 

francouzsko- a anglojazyčné inteligence v meziválečném (a poválečném) období. Některé 

z nich se snažily o typologii manipulací, kterými se sovětská strana pokoušela vylepšit obraz 

vlastní země (S. Margulies), dalším východiskem byla snaha o pochopení (někdy i 

ospravedlnění) levicových intelektuálů, kteří byli meziválečným Sovětským svazem 

fascinováni (P. Hollander, D. Caute). Problémem řady těchto prací je prosté vnímání 

problému na základě binárního protikladu zahraniční inteligence (elity) vs. sovětská 

propaganda. Velkou nevýhodou prací vzniklých do počátku 90. let je z logických důvodů 

nedostatek archivní pramenné základny.
227

 Tento stav v posledních letech do jisté míry 

napravila například monografie L. Stern, která byla vytvořena na základě zkoumání 

archivních fondů příslušných organizací uložených v archivech Ruské federace, které pohyb 

cizinců na území SSSR organizovaly.
228

 Z novějších prací ruské provenience se zabývají 

problematikou sovětské cestovní kanceláře Inturist disertační práce M. Kressové a kolektivní 

monografie, která vznikla pod vedením M. Bagdasarjana.
229

  

Z prací českých a slovenských je potřeba v tomto směru zmínit starší příspěvky, v mnoha 

směrech však ideologicky ovlivněné ‒ z těch rozsáhlejších je třeba upozornit na studii 

Jaroslava Vávry Říjnová revoluce a SSSR v československé publicistice a reportážích 1918–

                                                           

226
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229
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1929 věnovanou zejména vlastním reflexím cest do SSSR a monografii Pro zemi milovanou, 

autorů Jiřího Sedláčka a Josefa Vávry, která se ovšem samotnému cestování věnuje pouze 

okrajově.
230

 Z novějších příspěvků se problematikou ve své pramenně bohaté studii okrajově 

zabývá Jiří Křesťan, krátkou studii k tématu věnoval i Jiří Vacek.
231

 Na Slovensku se tématem 

zabývali v různých podobách Juraj Benko a Jozef Jambrich.
232

  

Následující kapitola si klade za cíl doplnit problematiku činnosti dvou sovětských institucí, 

které v oblasti cestování zahraničních občanů po SSSR působily (VOKS a Inturist), ve vztahu 

k československým občanům na základě dostupných materiálů – československých 

meziválečných rosik a archiválií z archivních fondů RF. Je jasné, že z hlediska finančního ani 

časového není v současné době v silách české historiografie vytvořit monografii, která by 

fenomén cestování do meziválečného SSSR zhodnotila komplexně. Prostředí ruských archivů 

vyžaduje do jisté míry adekvátní přípravu i pobyt. Provedený badatelský výzkum byl tak 

v tomto směru pouhou sondou do dané problematiky, omezenou i výše uvedenými faktory.  

V rámci studijního pobytu v Moskvě byly zpracovány některé archiválie z fondů Státního 

archivu Ruské federace (GARF). Jmenovitě se jednalo o fond č. 5283 Všesvazová společnost 

pro kulturní styky se zahraničím (VOKS), který obsahuje materiály zabývající se pohybem čs. 

delegací a jedinců na území SSSR a popisující kulturní styky s vybranými čs. organizacemi; 

fond č. 9612 Organizace zabývající se zahraničním turizmem (materiály československého 

zastoupení Inturistu) obsahující archiválie zastupitele sovětské cestovní kanceláře Inturist 

v Praze. Tato cestovní kancelář měla od třicátých let v podstatě monopol na turistický ruch 

v SSSR, z materiálů jsou patrné strategie, které sovětská strana v organizaci cestovního ruchu 

a při konstrukci pozitivního obrazu SSSR v zahraničí využívala. Posledním byl fond č. 5451 

obsahující materiály zahraničního oddělení Všesvazového ústředního svazu odborů (VCSPS) 

‒ v tomto fondu byly vedle statistik cizinců pracujících na území SSSR zkoumány i materiály 

týkající se bezprostřední péče o zahraniční delegace na území SSSR. 
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 Srov. KŘESŤAN, J. KSČ, Společnost pro hospodářské a kulturní styky se SSSR a obraz Sovětského svazu 

v prostředí české levicové inteligence (1925–1939). In: KÁRNÍK, Z.; KOPEČEK, M. (eds.) Bolševismus, 

komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. II. Praha, 2004, s. 84–109; VACEK, J. The Soviet 

Union in the Reports of Jan Slavík an Some Western Intellectuals in the 1920s and 1930s. In: BABKA, L.;  

ROUBAL, P. (eds.) Jan Slavík (1885‒1978): A Czech Historian of Revolutions. Prague, 2009, s. 177‒188.  
232

 BENKO, J. Obraz sovietskeho Ruska a jeho funkcia v slovenskom ľavicovom diskurze (1917–1921). In: 

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. V., Praha, 2005, s. 42‒65; 

JAMBRICH, J. Cesty slovenských komunistických intelektuálov do ZSSR v období 1. Československej republiky. 

In: ŠMIGEĽ, M. a kol. Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918‒1989). Bratislava, 2007, s. 

54‒68. 
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Cílem studie bylo ověřit, zda byly v případě cest československých občanů do SSSR 

v meziválečném období využívány obdobné mechanizmy, jako v případě turistů ze západní 

Evropy, respektive ze zámoří, a jak široká byla působnost sovětské státní cestovní kanceláře 

Inturist v Československu ‒ zda se jednalo v případě zájezdů s touto kanceláří skutečně o 

masovou záležitost, jak se tento fakt snažily představit dobové materiály, nebo o okrajový jev.  

 

6.3 Českoslovenští návštěvníci SSSR a Všesvazová společnost pro 

kulturní styky se zahraničím 

První z výše zmíněných organizací, tedy VOKS, měla v náplni své činnosti propagaci 

sovětských myšlenek v zahraničí, k tomu patřilo i podporování sítí zahraničních sympatizantů 

a zájemců o SSSR. Vedle výměny odborné a krásné literatury společnost nabízela 

zahraničním, vesměs kulturním, elitám možnost volného studia sovětské společnosti a také 

určitou exkluzivitu služeb při jejich cestách po Sovětském svazu. Nejednalo se o organizaci 

zaměřenou v první řadě na široké masy, nýbrž orientovanou zejména na levicově založenou 

inteligenci. Ve fondech VOKSu v GARF se dochovaly materiály nejrůznější provenience. 

Četná korespondence pražských zástupců s centrálou (ČSR spadalo pod tzv. 2. západní sekci) 

byla věnovaná výměně literatury, hudebních nahrávek, fotografických materiálů a jiné 

kulturní činnosti, jako například průběhu a pořádání výstav, přednášek, kulturních večerů 

věnovaných SSSR. Kromě toho je z materiálů patrné, do jaké míry se kulturní pracovníci 

VOKSu orientovali v situaci v Československu, do jisté míry je možné rekonstruovat i síť 

kontaktů s československými levicovými intelektuály.
233

 Nicméně jedná se o materiál 

v mnoha směrech poněkud kusý a až na pár poznámek neosobní.  

Vedle kulturní výměny VOKS působil na zahraniční intelektuály zejména během jejich 

pobytu v SSSR. Při vlastních akcích VOKS na území SSSR měli možnost setkat se například 

českoslovenští intelektuálové sdružení kolem Zdeňka Nejedlého ve Společnosti pro 

hospodářské a kulturní styky se SSSR (SHKS) s intelektuály francouzskými (Henri Barbusse, 

Romain Rolland), britskými (G. B. Shaw), německými a samozřejmě sovětskými.
234

 V 

Československu měla VOKS kontakty právě na Nejedlého SHKS. Členy první delegace 

SHKS pod patronací VOKSu byli vedle Zdeňka Nejedlého například Theodor Bartošek, 

Bohumil Mathesius, Jindřich Honzl, Josef Hora, Karel Teige a Jaroslav Seifert. Výprava se v 
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sovětském Rusku zdržela celý měsíc, členové se zabývali podle svých slov studiem 

jednotlivých aspektů sovětského zřízení a veřejného života.
235

 V první souhrnné zprávě této 

delegace, kterou její kolektiv vydal po návratu do  Československa, narazíme na zmínky o 

systému organizování výpravy VOKS a tato cesta předznamenala další výpravy, které tato 

organizace v SSSR organizovala.  

Z deníku účastníků výpravy vyplývá, že si je již bezprostředně na sovětské pohraniční stanici 

Něgoreloje vyzvedl zástupce VOKS, který je pak provázel až do vnitrozemí a po celou dobu 

pobytu v Moskvě. V případě této výpravy se jednalo o sekretáře dr. Lipu Nimena, bývalého 

přidělence sovětské mise v Praze, jehož nespornou výhodou bylo, že uměl česky.
236

 Jednalo 

se o základní mechanizmus kontroly pozitivní reflexe SSSR ze strany návštěvníků – větší 

skupiny či společensky významnější jedinci měli od VOKS k dispozici zvláštního průvodce či 

tlumočníka, který jim byl po dobu jejich pobytu plně k dispozici. Tento průvodce byl na jednu 

stranu zodpovědný za to, aby jemu svěřené osoby viděly, co požadovaly, ale také aby danou 

skutečnost viděly co nejvíce tak, jak ji podle sovětských orgánů vidět měly. V některých 

případech však docházelo k nedorozuměním způsobeným kulturními rozdíly, někdy též k jisté 

stereotypizaci exkurzí – návštěvníci si tak stěžovali na stále se opakující návštěvy sociálních 

zázemí nejrůznějších podniků atp. Na straně druhé docházelo k tomu, že si samotní průvodci 

VOKS nevěděli se svěřenými cizinci rady v případě, že tito nesplňovali jejich předpoklady v 

pozitivním přístupu k předvedeným skutečnostem.
237

 

Více možností k vytvoření představy o práci VOKSu s cizinci a zpětné vazbě, kterou 

organizace při přípravě zájezdů do SSSR využívala, poskytují vlastní itineráře cest a exkurzí a 

zejména reference průvodců o jejich průběhu. Mezi těmito itineráři najdeme jak skupinové, 

tak individuální cestovatele. Po jejich prostudování je patrné, že byly přizpůsobeny takřka na 

tělo jednotlivým cestovatelům ‒ navštěvované instituce byly schvalovány dle povolání či 

předpokládaného zájmu provázené osoby, často byly dopředu určeny i hodiny, kdy měli 

turisté volno. Jednalo se například o přípravu exkurzí pro skupiny čs. právníků, pedagogů, 

lékařů, členů čs. zemědělské akademie a další.
238
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295(1), s. 44 či pozdějšího náměstka pražského primátora a odsouzeného kolaboranta s nacisty Josefa Pfitznera, 

tamtéž, s. 37.  
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Pro představu o itinerářích vybíráme program pro manželku předsedy vlády ČSR paní 

Hodžovou, který obsahoval tyto návrhy: „1. Jesle, 2. Školka, 3. Škola, 4. Ústřední dům 

umělecké výchovy dětí, 5. Dům kultury Pavlíka Morozova, 6. Místnost pro matku a dítě na 

Severním nebo Kyjevském nádraží, 7. Pracovní profylaktorium pro ženy, 8. Ženská poradna, 

9. Porodnice Kláry Zetkinové, 10. Sjednocená poliklinika Kazaňské železnice, 11. Ústřední 

park kultury a oddechu, 12. Muzeum péče o matku a dítě, 13. Leninovo muzeum, 14. 

Treťjakovská galerie a výstava Repina, 15. Muzeum moderního západního malířství, 16. 

Muzeum národovědy, 17. Institut krevní transfuze, 18. Muzeum revoluce, 19. Muzeum 

krásných umění, 20. Kozarevův avioklub, 21. Kolchoz, 22. Bolševo, 23. Divadla, 24. 

Kremelské muzeum (na prvním místě). V prvé řadě je potřeba paní Hodžové ukázat 

Kremelské muzeum, podle našeho názoru kvůli omezenému času, námi vybrané objekty. Dne 

28. 5. 36.“
239

  

Tento seznam nám poskytuje alespoň rámcovou představu o tom, čím se snažil VOKS členy 

delegací i samostatné osoby zaujmout ‒ vedle tradičních kulturních institucí byl kladen 

zejména důraz na sociální zázemí sovětského občana, a to do té míry, že někteří návštěvníci 

byli touto skutečností znuděni. Vedle zařízení péče o mládež a zdravotnických institucí však 

byla do programu často zařazována i profylaktoria, vzorové věznice, popřípadě komuna 

OGPU pro převýchovu mládeže v Bolševu. Na jednu stranu tak byla zdůrazňována výchova, 

na druhé straně převýchova a skutečnost, že nikdo není (alespoň v tomto konstruovaném 

obrazu) ze sovětské společnosti vyloučen. V neposlední řadě byl kladen důraz na sovětskou 

exaktní vědu ‒ budoucnost země, a na historickou vědu ‒ minulost země v podobě muzeí, 

která měla do jisté míry zařadit sovětský režim jako logický stupeň dějinného vývoje. 

Složka obsahující zprávy o návštěvě československého poslance za národní socialisty 

Ferdinanda Richtera nám na druhou stranu umožňuje vytvořit si představu o tom, jakým 

způsobem byly reflexe týkající se návštěvníků SSSR zaznamenávány, na co zaměřovali jejich 

průvodci a překladatelé pozornost. Cesta skupinky kolem poslance Richtera probíhala ve 

dnech 3.‒15. 9. 1934, s poslancem cestoval ještě redaktor Československého deníku Korčák a 

poradce čs. mise Černý. Zpráva, kterou jedna z pracovnic VOKSu sestavila po úvodní besedě 

se členy delegace, obsahovala následující postřehy: „Richter byl v SSSR v roce 1917 a 

v rozhovoru přiznal, že mu všemožně nedoporučovali přijet do (naší) země, ale že je velmi 

potěšen, že přijel a je ohromen vším kolem, rozvojem výstavby atd. ... Má k dispozici 

automobil, ovládá ruštinu a řadu objektů si může prohlédnout sám, přičemž VOKS se nejdříve 
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domluví o čase návštěvy p. Richtera (do kochozu a jemu podobných objektů předpokládám za 

nezbytné dát doprovod od VOKSu).“
240

 

Zpráva překladatelky Normanové uvádí, že při návštěvě továrny Rudý bohatýr (jednoho 

z podniků, které byly VOKSem dle itinerářů využívány): „...V závodě byli přijati ředitelem 

soudr. Zorkinem. Vedli besedu v ruštině. Všichni mluví pěkně rusky, protože v době války a za 

revoluce prožili v Rusku 5 let jako zajatci. Podrobně se zajímali o otázky výroby i kulturních 

institucí továrny. Nepokládali zákeřné otázky (!), naopak diskutovali velmi nezaujatě, berouce 

v potaz obtíže, které stojí budování v cestě. V případě mnohých našich úspěchů vyjadřovali 

lítost nad tím, že při systému, který funguje u nich, nemohou dosáhnout stejných výsledků... 

Desátého září tohoto roku ‒  Návštěva kolchozu (V.) Iljiče (Lenina) stejnou skupinou 

z Československa... Přijali nás ředitel kolchozu ... a představitel politického odělení. Beseda 

byla velmi živá a na skupinu udělala velmi příznivý dojem. Vedoucí se nesnažili agitovat, 

mluvili také o nedostatcích a jejich příčinách. Stejně příznivý dojem zanechala škola, jesle, 

jídelna hospodářské části kolchozu. Skupina byla se svou návštěvou spokojena.“
241

  

Z materiálů taky můžeme rekonstruovat itinerář výpravy, který prošel schvalovacím 

procesem, pravděpodobně i na základě reflexe zpráv překladatelky a průvodkyně. Jednalo se 

o (blíže neurčené) muzeum, jesle č. 23, Botkinskou nemocnici, továrnu Rudý bohatýr, Iljičův 

kolchoz, Bolševo (bolševská komuna OGPU), závod na výrobu kuličkových ložisek a školu. 

K tomu byly ještě zorganizovány exkurze do různých kulturních institucí.
242

  

Na základě srovnání s výsledky bádání zahraničních autorů (Stern, Margulies) je možné 

typologizovat formy kontroly poznávaného ze strany sovětských institucí. Jednalo se 

především o to, zda měl zahraniční návštěvník nějakou znalost ruského jazyka. V případě, že 

tomu tak nebylo, byla na jednu stranu jeho komunikace během exkurze složitější, na druhé 

straně však bylo možné s ním díky překladateli snáze manipulovat, ať již na základě 

významově posunuté interpretace či zcela fiktivních sdělení. Další formou kontroly byl 

samotný průvodce či překladatel – ten byl v podstatě odpovědný za to, jaké dojmy si 

návštěvník odnese, na druhou stranu však byly zkoumány i apriorní postoje, se kterými 

dotyčný do SSSR přijížděl, a jejich případný vývoj. Naopak nelze tvrdit, že by kontrola 

provázela cizince na každém kroku, jistá míra volnosti nebyla jenom výsadou horních vrstev 

‒ jde o to, že celkově se návštěvníci SSSR pohybovali ve významově nekontroverzních 

oblastech. Negativní jevy jim, snad až na ty tradiční (alkoholizmus, bezprizorní, bytová 
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situace), u kterých byla však zdůrazňována prevence či náprava v budoucnu, zůstávaly skryty. 

Tím by se dala shrnout i odpověď na otázku, zda se lišily prostředky kontroly v případě čs. 

občanů ‒ nelišily, nicméně je potřeba do jisté míry přehodnotit skutečná omezení pohybu, 

respektive reflektovat i to, kde se nacházely možné kontroverze sovětského systému, či mohl-

li do těchto oblastí zahraniční (a vlastně i sovětský) občan vstoupit. 

 

6.4 S Inturistem po SSSR 

Zatímco VOKS byla organizací víceméně exkluzivní, v případě státní cestovní kanceláře 

Inturist se sovětská strana snažila využít zcela jiný přístup. Již od jejího založení v roce 1929 

byl kladen důraz na masovost a tedy přístupnost jejích služeb pro široké vrstvy zahraničních 

turistů. Z hlediska celkového objemu klientů, kteří navštívili SSSR v meziválečném období, 

však Inturist značně zaostával za středoevropským turistickým ruchem. Celkový počet 

zahraničních turistů, kteří navštívili po patronací Inturistu SSSR, je odhadován na 100 000 

osob.
243

 Pro srovnání ‒ obdobný počet zahraničních turistů navštívil Prahu jen za  rok 1930.
244

 

Do roku 1934 se nicméně Inturist rozšířil po celém světě, na jeho pobočky bylo možné narazit 

nejen v hlavních evropských metropolích, ale například také v USA, Uruguay, Jižní Africe, 

Palestině, Persii a Japonsku.
245

 V ČSR začal Inturist působit od roku 1931/1932. Obchodními 

partnery byly cestovní kanceláře Travema (od r. 1931), která měla v roce 1934 dokonce 

monopol na prodej zájezdů Inturistu, nicméně ten jí byl po nízkém obratu odňat, a Čedok, 

jehož výsledky však byly do uzavření vzájemných československo-sovětských smluv v roce 

1934, resp. 1935 považovány za neuspokojivé.
246

 Zastoupení Inturistu bylo založeno v ČSR 

v roce 1935 (pobočka se sestávala v tomto smyslu nejprve z jednoho zástupce, později byla na 

jeho žádost rozšířena o dva další spolupracovníky a zajišťovala kromě českých zemí i péči o 

Jugoslávii a Rumunsko
247

, později přibylo i Bulharsko a Řecko). Snaha o zvýšení objemu 

turistiky do meziválečného SSSR se projevila do jisté míry v průběhu 30. let i ve sledovaných 

československých pramenech – jednak zvýšením počtu výprav a delegací do SSSR obecně, 

zvýšením počtu cestopisů, jejichž autoři absolvovali pobyt s Inturistem, a to i ve formě 

krátkých novinových sdělení, ale také i nárůstem objemu reklamy týkající se cest do SSSR 
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v časopisech i na stránkách publikovaných cestopisů či vzrůstem počtu turistických průvodců 

po SSSR.
248

 

V případě celkového počtu turistů, a tedy otázky masovosti cestování do SSSR ve 30. letech 

je však třeba počítat se střízlivými odhady, které vycházejí ze samotných statistik Inturistu. 

Skutečný počet turistů zůstával po celé období působení Inturistu v Praze za hospodářským 

plánem, který určovala moskevská centrála. Zástupce Inturistu si opakovaně stěžoval na 

nadhodnocení tohoto plánu. Za rok 1935 tak činilo zadání získat 1000 turistů, výsledek však 

byl 686 osob.
249

 Počet turistů v roce 1936 narostl na 1548 (nejvyšší počet v období 30. let), 

pak opět poklesl v roce 1937 na 471.
250

 Vývoj počtu turistů v letech 1934‒1938 je shrnut 

v tabulce 1. Vedle samotných turistických zájezdů Inturist získával finance zejména z prodeje 

lístků na území Sovětského svazu, ať již cílových nebo tranzitních. Zařizoval též cestovní 

víza. 

 

Tab. 1 Inturist, turistické operace v ČSR 1934‒1938
251

 

 rok 

1934 

rok 1935 rok 1936 rok 1937 rok 1938 

 výsledek plán výsledek plán výsledek plán výsledek plán výsledek 

počet 

turistů 

468  1000 686  

(68,6 %) 

1300  1548 

(?)
252

 

450  225  520 350 

(67,3 %) 

tranzitní 

železniční 

jízdenky 

  465    350 246 

(70 %) 

160 210 

(131 %) 

 

Konečné počty jsou zvýrazněny. 

Pozn.: dle M. Kressové, která vycházela ze souborných statistik Inturistu pro dané období, se 

z Československa jednalo o 1548 klientů v roce 1936, 471 v roce 1937, 245 v roce 1939, 143 

                                                           

248
 Srov. Mit Intourist in die Sowjetunion. Příručka Intouristu – Travemy, příručka k cestování do SSSR. Praha 

1932, informační materiál Inturistu v SEDLÁČEK, J., VÁVRA, J. Pro zemi milovanou – Z bojů o 

československo-sovětské přátelství. Praha, 1960, s. 349–352. Vedle toho informace v průvodci SSSR. Průvodce 

po Svazu sovětských socialistických republik. Praha 1937. Zástupce Inturistu si přesto stěžoval na trvale 

omezený objem prostředků na reklamu. GARF, f. 9612, op. 2, d. 54, s. 65. 
249

 Srov. GARF, f. 9612, op. 2, d. 54, s. 18, 19. 
250

 Srov. KRESSOVA, M.  Inturist..., s. 164, příl. 7, a s. 165. 
251

 Srov. GARF, f. 9612, op. 2, d. 54 (pro roky 1934‒1936); f. 9612, op. 2, d. 88 (roky 1937‒38); f. 9612, op.2, 

d. 97 (roky 1938‒1939).  
252

 Jedná se o celkový údaj, tj. turisté i tranzitní jízdenky. Nicméně již za 1. pololetí hlásil pražský zástupce 

Inturistu překročení plánu a akvizici 651 turistů. Srov. GARF, f. 9612, op. 2, d. 54, s. 33.  
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v roce 1940, srov. Kresová, M., s. 164‒165. Autorka ovšem nerozlišuje prodej turistických 

zájezdů a tranzitních lístků, tudíž vlastní počty turistických zájezdů byly nižší. 

 

Turistické průvodce a propagační materiály této kanceláře ve sledovaném období dokazují 

průběžný růst objemu a různorodosti nabídky zájezdů do SSSR.
253

 Díky propagačním 

materiálům Inturistu je možné si udělat dobrou představu o tom, jaké pobyty a jaké služby 

tato společnost svým klientům při návštěvě Sovětského svazu nabízela. Vedle toho se jako 

informační materiál nabízejí samotné popisy cest československých klientů této 

společnosti.
254

 Inturist ve třicátých letech postupně přebral v mnoha směrech péči o zahraniční 

návštěvníky SSSR a jeho síť umožnila větší rozšíření pozitivního obrazu SSSR mezi 

zahraniční veřejností.
255

 Kterýkoliv individuální zájemce či skupina tak mohli absolvovat 

cestu za poznáním SSSR, měl-li dostatek finančních prostředků, případně byl-li mu pobyt 

zaplacen, a zapojit se následně do veřejné diskuze o poměrech v SSSR. Z exkluzivity se stala 

relativně dostupná zkušenost. 

Základní služby pro turisty byly podle kvality rozděleny do tří kategorií.
256

 Z těchto tří tříd 

byla nejvyužívanější nejlevnější třetí třída ‒ ostatně plánování zájezdů s tím i počítalo. 

V průměru se v případě Československa plánované rozdělení zájezdů pohybovalo okolo 2 % 

                                                           

253
 Za všechny Mit Intourist in die Sowjetunion. Příručka Intouristu – Travemy, příručka k cestování do SSSR. 

Praha 1932; NELSON, J. N. (ed.) Moscow. Past, present and future. ed. Moskva 1934; SSSR. Průvodce po Svazu 

sovětských socialistických republik. Praha, 1937. 
254

 Viz práce F. Klátila, J. Mádle, V. Nováka, M. Pujmanové, E. Šterna, B. Zajíčka, R. Máši, vedle toho existuje 

značný počet dílčích individuálních svědectví na stránkách Světa sovětů, kde je výběrová citace bezpředmětná.    
255

 Srov. MARGULIES, S.  Pilgrimage…, s. 62–64. 
256

 V ceně luxusní první třídy (1. kategorie nebo kategorie P), která byla určena pro jednotlivě cestující nebo 

cestující dvojice, byla zahrnuta cesta v nejlepší třídě dopravních prostředků, hotely první kategorie, jedno- nebo 

dvojlůžkové pokoje, plná penze v restauracích první kategorie, při exkurzích a přidružených výletech cesta 

osobními automobily, popřípadě drožkami, individuální průvodcovské služby, k dispozici tlumočník, volný 

vstup do muzeí, galerií, divadel, kin a k tomu sovětská víza na cestu. Turistická třída (2. kategorie nebo kategorie 

W), vhodná pro jednotlivce i skupiny, zahrnovala cestu tzv. „měkkou“ (bývalou druhou) třídou osobních vlaků, 

na lodích kajuty I. a II. třídy, ubytování v hotelích ve dvoj- až třílůžkových pokojích. Za příplatek mohl zákazník 

bydlet i individuálně. Dále byla v ceně zahrnuta plná penze v odpovídajících restaurantech (jejichž kvalita ale 

podle zaznamenaných zkušeností výrazně kolísala). Exkurze a výlety byly skupinové, zahrnuty byly opět 

průvodcovské služby, k dispozici byl i tlumočník. Při prohlídkách měst byly skupiny přepravovány automobily, 

při dalších výletech či exkurzích byla přeprava zabezpečována autobusy nebo tramvajemi. Vstup do muzeí, 

galerií, kin a divadel byl opět v ceně. Speciální třída (3. kategorie, kategorie T) byla určená pouze pro skupiny 

počtu pěti a více osob, zahrnovala „jednoduché, skromné požadavky plně uspokojující služby“. Do těch patřila 

jízda v tzv. „tvrdé“ (bývalé třetí) třídě osobních vlaků, kde si cestující mohl za příplatek pronajmout matraci a 

čisté ložní prádlo. Na lodích byly pro tuto skupinu cestujících vyhrazeny kajuty 2. třídy po 2–4 osobách. 

Ubytování v hotelech a ubytovnách nižší kategorie v pokojích po 5–10 lůžkách, v pozdějších letech ve dvoj- až 

tří lůžkových pokojích, za příplatek i individuálně. V ceně byla dále zahrnuta plná penze, prohlídky měst 

tramvajemi nebo autobusy, volný vstup do muzeí, galerií a průvodcovské služby. Pro skupiny od pěti do dvaceti 

osob byl k dispozici i tlumočník. Srov. Mit Intourist in die Sowjetunion. Příručka Intouristu – Travemy, příručka 

k cestování do SSSR. Praha 1932, s. 4; NELSON, J. N. (ed.), Moscow. Past, present and future. Moskva, 1934, s. 

215–216, SSSR. Průvodce po Svazu sovětských socialistických republik. Praha 1937, s. 502, SEDLÁČEK, J.; 

VÁVRA, J. Pro zemi milovanou – Z bojů o československo-sovětské přátelství. Praha, 1960, s. 351. 
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pro první třídu, 20 % pro druhou a 78‒80 % pro třídu třetí.
257

 Ze statistik vyplývá, že využití 

cestování první třídou bylo v případě československých turistů minimální. Vedle těchto tří 

kategorií bylo pro zájemce možné dojednat zvláštní služby, ať již formou otevřené 

objednávky (open order), která umožňovala pro zájemce víceméně individuální plánování 

pobytu, ovšem v rámci sítě Inturistu, nebo předem objednaných služeb za příplatky. 

Individuální cestovatel si tak mohl vybrat např. počet nocí v hotelu, pronájem auta, 

tlumočníka, průvodce, popřípadě exkluzivní pobyt s pronájmem vlastního apartmá ve 

špičkovém hotelu, soukromé limuzíny a osobního průvodce. Do této skupiny patřila i možnost 

pronajmout si vlastní vagón pro cestu po sovětských železnicích.
258

 Mimo individuální služby 

pro jednotlivce byla v nabídce i možnost individuálních programů pro specializované skupiny 

návštěvníků SSSR.  

Jako kontrolní mechanizmus fungovalo již před vlastní cestou udělování turistických víz pro 

vstup na území SSSR. Další kontrolní mechanizmy začaly fungovat již na hranicích či po 

příjezdu do vybrané destinace, kde každého turistu nebo turistickou skupinu očekával 

zástupce Inturistu, který od tohoto okamžiku organizoval turistický pobyt v SSSR a přispíval 

tak do značné míry k pozitivnímu vnímání SSSR. V případě průvodců/překladatelů Inturistu 

byl ostatně kladen důraz jak na jazykovou, tak ideologickou připravenost.
259

 Ochranou 

výsledného obrazu Sovětského svazu byla také cenzura vyvolaných fotografických materiálů, 

ať již samotným Inturistem, nebo na hranicích ze strany sovětských pohraničních orgánů. 

Nevyvolané filmy zjištěné při prohlídce na sovětských hranicích byly zabaveny.
260

 

Kontrolovány byly taktéž dovážené valuty. Zahraniční měna mohla být za sovětské rubly 

směněna pouze uvnitř hranic Sovětského svazu, dovoz a vývoz sovětské měny byl zakázán. 

Vedle toho se ovšem turistům doporučovalo zahraniční peníze za rubly vůbec neměnit, neboť 

„všechna oddělení Intouristu operují na základě cizí měny a celostátní síť obchodů Torgsin
261

 

prodává zboží všech druhů za zahraniční měnu.“
262

 Zahraniční návštěvníci také povětšinou na 

jiných místech nic nekupovali,
263

 pokud ano, často je překvapila výška cen, kvalita zboží nebo 

                                                           

257
 Srov. GARF, f. 9612, op. 2, d. 54. 

258
 Mit Intourist..., s. 15, NELSON, J. N. (ed.) Moscow..., s. 222. Ten měl ostatně v rámci své cesty na sovětské 

útraty jako pozornost Svazu sovětských spisovatelů vyhrazen např. i A. Gide. Srov. GIDE, A. Návrat ze 

Sovětského svazu. Praha, 1936, s. 16. 
259

 Srov. BAGDASARJAN, V. E. Sovetskoje zazerkaľje: inostrannyj turizm v SSSR v 1930‒1980-je gody. 

Moskva, 2007, s. 56‒66. 
260

 NELSON, J. N. (ed.) Moscow..., s. 220, Mit Intourist..., česká zkrácená verze, s. 2. 
261

 Torgovľja s innostrancami – Obchod s cizinci. 
262

 Tamtéž s. 218–219. K celním a valutním předpisům viz SSSR. Průvodce po Svazu…, s.  503–505. 
263

 Srv. PUJMANOVÁ, M. Pohled do nové země. Praha, 1932, s. 38–39. „Nekupovali jsme než cigarety, noviny 

a pohlednice.“; NEZVAL, V.  Neviditelná Moskva. Praha, 1935, s. 64–65. „Procházím jeden Torgsin … zboží je 

rovněž za ceny odpovídající mezinárodním cenám.“ 
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jeho nedostatek, popřípadě fronty zájemců o ten který druh zboží momentálně 

nedostatkového. Pouze někteří klienti si všímali, že ceny, za které sovětská cestovní kancelář 

své služby poskytuje, jsou často nižší než na běžném trhu.
264

 Tento fakt zcela logicky 

připisovali snahám sovětského režimu po propagaci SSSR ve světě, někteří za tím viděli též 

snahy po importu valut do země a zisku z cizinců, kteří pobývali v Sovětském svazu 

dlouhodobě.
265

 

Nabídka Inturistu zahrnovala širokou paletu různě finančně náročných pobytů – od levných 

několikadenních prohlídek tradičních ruských center (Moskvy a Leningradu) po měsíční 

okružní cesty evropskou částí Sovětského svazu, od rekreačních pobytů u moře přes lovecké a 

horolezecké výpravy až po cestu ledoborcem k ostrovům v Severním ledovém oceánu (pro ty 

nejmovitější). Mimo to bylo možné pro skupiny naplánovat i tematicky zaměřené poznávací 

zájezdy – po stavbách pětiletky, cesty za družstevním hospodářstvím či návštěvu 

průmyslových center. Délka nabízených pobytů se pohybovala od pěti- po čtyřicetidenní 

zájezd.
266

  

Problémy, se kterými se Inturist v ČSR potýkal, by se daly shrnout do několika okruhů. 

Prvním byla problematika vydávání vstupních víz pro návštěvníky SSSR. Přímá statistika 

počtu zamítnutých víz se v materiálech Inturistu nezachovala  ‒ např. za rok 1936 to údajně 

bylo 7 % všech žadatelů
267

, v roce 1938 již 17,4 %.
268

 Délka vyřizování víz tvořila například 

v roce 1937 průměrně 20‒27 dní, někdy ale až 2,5 měsíce. Jak vyplývá z komunikace 

s moskevským centrem, zastupitelé Inturistu si tento fakt uvědomovali. „...Je tedy 

pochopitelné, že může-li turista vycestovat do libovolné země Evropy bez víza, nemá pro něj 

smysl čekat ... K tomu je potřeba přičíst, že každý, komu odmítneme vydat vízum se stává 

propagandistou proti nám, šířícím ve svém okolí, proč že jezdit do SSSR, když je tam stejně 

všem zakázán vstup a jen ztratíš čas...“
269

 Časté stížnosti na pomalost celého procesu ze 

                                                           

264
 Srv. NOVÁK, V. Momentky z cesty po SSSR. Brno, 1937, s. 7; také MÁDLE, J. Orientem Sovětů. Nový 

Bydžov, 1936, s. 32: „...čítal-li Intourist denně 105 rublů na osobu, musím napsati, že pokládám českou výpravu 

více za propagační než výdělečnou.“ 
265

 J. Mádle konstatuje, že Inturist zabezpečuje příliv valut do SSSR a v zájmu turistů dokonce vstupuje do 

konfliktu s úřady. Srv. MÁDLE, J. Orientem Sovětů..., s. 28. Vedle něj i F. Klátil: „Rusko potřebuje 

dolary...shání je na všech stranách a nepohrdne ani takovými příjmy, jaké mohou plynouti z kapes cizinců.“ Na 

jejich návštěvách stát prodělává, ale cizinci žijící v SSSR „žijí za peníze víc než draze“. Srv. KLÁTIL, F. Na 

chvíli v SSSR. Praha, 1931, s. 56. 
266

 Srov. NELSON, J. N. Moscow, past, present..., s. 217. V roce 1937 nabízel Inturist zájezdy v rozmezí 5–28 

dní. Srov. SSSR. Průvodce po Svazu…, s. 499–500. 
267

Srov. GARF, f. 9612, op. 2, d. 54, s. 70 
268

Srov. GARF, f. 9612, op. 2, d. 97, s. 16. 
269

Srov. GARF, f. 9612, op. 2, d. 88, s. 4. 
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strany československého zástupce spíše svědčí o problémech s přebujelou byrokracií.
270

 

Nicméně několik případů, kdy bylo vízum cestujícím zamítnuto jako osobám nepřátelským, 

doložitelné jsou.
271

  

Druhým palčivým problémem, jehož nápravu opakovaně žádal zástupce Inturistu po 

moskevské centrále, byla úprava cenové hladiny zájezdů a služeb, která byla podle něj 

neúměrně vysoká. „Rozpočet na vedlejší výdaje, kterou poslal Inturist, (centrála) je přímo 

šílený. Například vyprání pyžama v Moskvě stojí téměř tolik, kolik nové pěkné pyžamo 

v Praze...“
272

 Ceny podle vyjádření zástupce Inturistu neumožňovaly realizovat zájezd 

širokým vrstvám společnosti, při postupující hospodářské krizi byly dostupné pouze pro 

majetnější vrstvy, v nichž se ovšem potenciální zájemci o SSSR nacházeli pouze okrajově. 

Omezená konkurenceschopnost tak byla konstatována nejen u poznávacích zájezdů po SSSR, 

ale v případě pobytů v sovětských přímořských letoviscích. V některých případech pak byly 

služby hodnocené jako cenově nedostupné i pro lépe zabezpečené turisty. „U nás (v Moskvě, 

pozn. autora) jednolůžkový pokoj s koupelnou stojí od 24 do 84 rublů, tj. od 110 do 420 Kč. 

Takový pokoj stojí v lepších pražských hotelech (Alcron a Šroubek) od 50 do 80 Kč...Vysoké 

ceny jsou také v restauracích.“ 
273

  

Třetím okruhem problémů byla kvalita služeb. Základními problémy byla přizpůsobivost 

personálu, stížnosti se týkaly zejména restaurací. Zástupce Inturistu to shrnul 

následovně.„Pracuji u vás již 5 let... V zásadě je třeba říci, že 90 % a možná i více turistů se 

vrací spokojených. V každé skupině se nachází pár nespokojenců, hlásajících svoji 

nespokojenost, to tak je. Ostatní turisté si stěžují zejména na pomalost obsluhy 

v restauracích... Veškeré problémy, které se přes Inturist přenášejí na SSSR přitom vycházejí 

z pověstné nepřizpůsobivosti personálu, který turisty obsluhuje...“
274

 Dalším nedostatkem 

v očích turistů byl poněkud stereotypní přístup v rámci poznávacích zájezdů ze strany jejich 

organizace. Celá řada návštěvníků v té době přijížděla do SSSR se zájmem o to, jak diktatura 

proletariátu funguje v praxi, a Inturist se jim snažil nabídnout při exkurzích to, co sovětský 

režim považoval za úspěchy své vlády. Přesto i zjevní sympatizanti byli někdy přemírou 

                                                           

270
Nelze tak souhlasit s tvrzením J. Rychlíka, že SSSR neměl o turisty zájem. Srov. RYCHLÍK, J. Cestování 

v habsburské monarchii a v Československu. Praha, 2007, s. 16. Spíše než hledisko ideologické se na tomto 

problému podepsala nepřizpůsobivost centrálně plánovaného hospodářství spolu s tradiční sovětskou či snad 

lépe ruskou byrokracií.  
271

Vyjádření ze dne 29. 8. 1936 ‒ Jednalo se o novináře Prager Presse Alexandra Besmertného, kterého 

nedoporučilo politické vedení mise v ČSR a bývalou ženu jednoho s předtavitelů sovětské obchodní mise, který 

emigroval, srov. GARF, f. 9612, op. 2, d. 54, s. 41‒42. 
272

Srov. GARF f. 9612, op. 2, d. 54, s. 21. 
273

Srov. GARF f. 9612, op. 2, d. 54, s. 16. 
274

Srov. GARF, f. 9612, op. 2, d. 54, s. 68. 
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prohlédnutých sociálních a jiných institucí zahlceni, jako například Marie Pujmanová: 

„Intourist je náchylný ukazovat v nezřízeném počtu jesle a sanatoria a je výborné, že jich 

v Svazu tolik zřídili, ale i pro člověka s nepatrnou dávkou obraznosti stačí vidět dvoje, aby si 

ostatní představil.“
275

 Problém se však zřejmě týkal zejména levnějších zájezdů, kde nebyl 

možný individuální přístup ze strany průvodců. Zájezdy této kategorie však tvořily v případě 

čs. turistů většinu. 

Posledním okruhem byla problematika omezených prostředků na komerční reklamu v ČSR, 

které podle zastoupení Inturistu zaostávaly za potřebami a neumožňovaly tak vytvoření 

konkurenceschopné propagace zejména v českých periodikách. Nedostatky na tomto poli byly 

i z hlediska dodávání neadekvátních materiálů, zejména zahraničních jazykových verzí, a 

chybně přeložených prospektů. Vedle toho byla na poli reklamy problematická i spolupráce 

s československými obchodními partnery, kdy bylo nutno neustále kontrolovat dodržování 

smluvních závazků v této oblasti.
276

 

 

6.5 Závěr 

Závěrem tak lze shrnout, že prostředky kontroly se v případě cest čs. občanů do SSSR nelišily 

od ostatních zahraničních návštěvníků, nicméně je potřeba do jisté míry přehodnotit skutečná 

omezení pohybu, respektive reflektovat i to, kde se nacházely možné „kontroverzní prostory“ 

sovětského systému, či mohl-li do těchto oblastí zahraniční (a vlastně i tuzemský) občan 

vstoupit. Mezi základní kontrolní mechanizmy patřilo v první řadě vydávání víz ‒ často však 

jejich nevydání mohlo být způsobeno spíše těžkopádnou administrativou, nikoliv tím, že by 

dotyčná osoba byla považována za potenciálně nepřátelskou. Výjimky však v tomto směru 

existovaly.  

Dalším mechanizmem kontroly byly organizované prohlídky, kdy alespoň v případě 

společnosti VOKS docházelo i ke zpětné reflexi názorů návštěvníků ze strany průvodců. U 

Inturistu pak lze předpokládat využívání již zavedených postupů jiných sovětských institucí a 

zejména jistou formu unifikace zobrazovaného v rámci nárůstu počtu zahraničních 

návštěvníků. Mezi další kontrolní mechanizmy patřila kontrola fotografického materiálu a 

valut při výjezdu ze země.  

Jak široká byla působnost sovětské státní cestovní kanceláře Inturist v Československu? 

Předpoklad, který vznikl na základě prostudování materiálů přístupných v ČR, byl, že se 
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jednalo o masovou záležitost. Nicméně statistiky a archivní materiály samotného Inturistu 

tuto tezi vyvrátily. Z hlediska počtu návštěvníků o masovou záležitost nešlo. Za dobu 

působení cestovní kanceláře v Praze nepřesáhl roční počet klientů dva tisíce osob. V tomto 

směru je zajímavá analýza příčin, které podle zastupitele Inturistu v Československu za 

neúspěchem stály. Dle výročních zpráv problémy působila zejména vysoká cena zájezdů 

ve srovnání s cenovou hladinou v ČSR, pomalé vyřizování potřebných víz ze strany 

sovětských úřadů, nízká kvalita služeb a nedostatečná propagace Inturistu v ČSR. Přes 

všechny neúspěchy a skutečnost, že byl počet československých návštěvníků Sovětského 

svazu ve sledovaném období poměrně nízký, však případné kladné reflexe představovaly 

přínos k vytváření pozitivního obrazu této země v očích československé veřejnosti. 
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7 Potvrzení obrazu: idealizovaný obraz SSSR v ČSR 

Konstrukce obrazu Sovětského svazu nabývala v diskurzu československých sympatizantů 

často významů realizace teleologického završení vývoje společnosti. Původní 

propagandistický obraz,
277

 na kterém se podílela celá řada sovětských institucí, často začal žít 

vlastním životem, získával nové rozměry a obsahy, u části společnosti se stával do jisté míry 

jakýmsi absolutním referenčním rámcem.
278

 Skupiny československých sympatizantů SSSR 

vytvořily ke konci dvacátých a zejména v průběhu třicátých let 20. století na základě této 

konstrukce svébytnou a poměrně úzce profilovanou odnož kultury vycházející ze sovětské 

masové kultury, vkládající však do ní často vlastní významy.  Výsledné produkty byly v 

mnoha směrech přizpůsobeny československému recipientovi, nicméně paralely můžeme najít 

v obdobně formovaných skupinách či obdobně zaměřeném mediálním trhu zejména v 

německojazyčném prostředí do nástupu nacizmu. Mnohé prvky, které sovětská propaganda 

zanechala v meziválečné kultuře československých sympatizantů SSSR, byly v letech 

následujících bezprostředně po druhé světové válce využity novými mocenskými strukturami, 

respektive oficiálním uměním. Do jisté míry se staly platformou pro nástup československé 

verze socialistického realizmu, jehož rané výrazové formy byly do našich zemí importovány 

právě díky skupinám sovětských sympatizantů. Následujícíc text rozebírá některé problémy 

sémantiky českých utopií a tužeb
279

 právě na příkladu československých meziválečných 

sympatizantů SSSR a jejich pokusů o vstup do populární kultury, ať již jako původců nebo 

konzumentů. Zároveň se kvůli rozsahu vyhýbá problematice vztahu československé 

meziválečné avantgardy k SSSR.  

Předobraz sovětské utopie z let padesátých, kterým se ve své sémiotické eseji Ráj zabýval 

Vladimír Macura, tak do jisté míry vznikal již v době mezi světovými válkami.
280

 Ve 
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Fond Prezidium policejního ředitelství v Praze, sbírka Zabavené komunistické letáky a tiskoviny, fond PP, sign. 
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dvacátých a třicátých letech 20. století představoval Sovětský svaz přinejmenším pro část 

veřejnosti mimo jeho území stát, ve kterém vznikal na základě předchozího historického 

vývoje nový typ společnosti. K vytváření tohoto konstruktu sovětské utopie přispíval jak 

samotný přístup části československé levice, tak i propracované mechanizmy sovětské 

meziválečné propagandy.  

V souvislosti s konstrukcí sovětské utopie v diskurzu československé meziválečné veřejnosti 

ve spojení se Sovětským svazem rezonovalo v první řadě téma práce jako fenoménu cesty 

k budování nové společnosti, které bylo nejsilněji reflektováno v období, kdy se 

v československé společnosti začaly projevovat jevy spojené se světovou hospodářskou krizí. 

Vedle toho se jednalo o témata emancipace společenských skupin, egalitarizmus, 

kolektivizmus, ale poněkud paradoxně i téma individualizmu a konečně i motivy modernizace 

a pokroku jako cesty k ideálnímu uspořádání společnosti. V sovětském propagandistickém 

slovníku se tak objevovala hesla práce – vzdělání – rovnoprávnost – emancipace – svoboda – 

nové vs. staré – civilizace – rozvoj – růst. Tyto výrazy velmi silně asociovaly s pojmem 

Sovětský svaz zejména kvůli hospodářskému a politickému vývoji ve třicátých letech, 

případně se pod vlivem rostoucího pocitu ohrožení včleňovaly i do mentálních map veřejnosti 

do té doby názorově nevyhraněné.
281

  

V mnoha směrech se výsledný obraz země pod vládou dělníků a rolníků vytvářený v očích 

československé veřejnosti značně odlišoval od reálného stavu společnosti, který v SSSR 

panoval. K vytváření tohoto konstruktu sovětské utopie přispívalo několik faktorů. V první 

řadě to byla odvěká snaha části společnosti najít cestu k optimu, tedy k vlastní seberealizaci, 

lepšímu životu či blahobytu, kde předchozí vizi Ameriky jako jakéhosi pozemského ráje či 

země neomezených možností doplnil u části společnosti obraz Sovětského svazu jako místa 

možného řešení krizových jevů západní společnosti.
282

 Motiv hledání zahraničního vzoru se 

ostatně dá vysledovat i v období následujícím, kdy se po druhé světové válce určitým vzorem 

pro opoziční skupiny stala americká kultura a životní styl bez ohledu na reálný stav 

společnosti v této zemi. V tomto směru se nabízí k úvaze otázka, do jaké míry byla tato 

fascinace skutečným zájmem o danou zemi a nakolik se jednalo o prostou opozici vůči 
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hodnotám stávajícího režimu, který se k sledovanému vzoru negativně vymezoval, ať již 

v letech meziválečných nebo poválečných. 

Z druhé strany však k této konstrukci vydatně přispívala i sovětská propaganda, která se 

snažila prezentovat úspěchy SSSR nejen všemi tehdy dostupnými mediálními prostředky 

(tisk, fotografie, rozhlas, film), ale i dalšími mechanizmy, mezi nimi od počátku třicátých let 

též kontrolou omezeně se rozvíjejícího turistického ruchu na svém území. Cílem bylo upevnit 

pozitivní vnímání země u skupin zahraničních sympatizantů, případně kladně ovlivnit 

skeptické či názorově neutrální jedince. Tyto postupy sovětských institucí jsou v současné 

západní historiografii poměrně dostatečně zmapovány,
283

 méně již jsou tyto poznatky 

aplikovány na situaci v meziválečném Československu.
284

 Sovětská propaganda tak přispívala 

k vytváření utopické konstrukce sovětského zřízení verifikované osobní zkušeností 

návštěvníků pohybujících se ve významově nekontroverzních společenských i geografických 

oblastech sovětského života. Tento obraz na jedné straně při zasvěceném a detailním 

zkoumání mohl dostat určité trhliny,
285

 nicméně značná část společnosti, která nebyla a priori 

proti Sovětskému svazu zaměřená, na něj mohla bez problémů přistoupit. Ve své extrémní 

podobě pak nesl, zejména v očích levicově orientovaných recipientů, rysy utopie, ať již 

vytvořené, nebo úspěšně budované. Takto vytvořenou konstrukci ideálního světa byla tato 

skupina jejích zastánců ochotna proti pochybám ostatních bránit stůj co stůj. Osobní motivace 

se v tomto případě lišila – její spektrum vedlo od osobního názoru k čistě politickým cílům a 

v mnoha případech je obtížné ji zpětně jednoznačně rozlišit.
286

 

V meziválečném období probíhaly pokusy o ideologickou hegemonii obrazu SSSR a 

populární kultura v tomto smyslu představovala ideální pole pro střet ideologií. Populární 

kultura je považována za apolitickou, nicméně vycházíme-li z analogií v německojazyčném 

prostředí, někteří sympatizanti levice, potažmo SSSR, v meziválečném období vytvořili 

z hlediska obsazení veřejného prostoru poměrně vlivnou skupinu, která kolem sebe 

soustředila okruh konzumentů, na které byly následovně orientovány nejen tiskoviny, ale i 
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další produkty ‒ filmy, knihy, dokonce i předměty denní spotřeby, jejichž konzumace byla do 

jisté míry využívána i jako společenská distinkce.  

Dalším problémem je oddělení pojmů „masová kultura“ ‒ kultura pocházející od mas pro 

masy v pojetí sovětském a „populární kultura“ ve smyslu kultury určené širokým vrstvám 

společnosti orientované na komerční zisk. Lze se domnívat, že import sovětské kultury nesl 

v mnoha směrech oba prvky. Na jedné straně využíval prostředků pro ovlivnění mas zcela 

v duchu sovětské masové kultury, stejně jako (nejen) v případě Evropy se snažil přizpůsobit 

propagandu cílové skupině. Obdobně jako na Západě se v sovětské teorii propagandy 

považovala její „průhlednost“ za největší nedostatek vedoucí k neúspěchu. Samotný termín 

propaganda však v meziválečném období dosahoval mnoha významových poloh ‒ od snahy o 

ideologické ovlivňování po komerční reklamu, jak ji chápeme v dnešním smyslu.  

Problémem pro srovnání z hlediska časového se může zdát dlouhodobý vývoj obrazu SSSR 

v průběhu dvacátých a třicátých let. Je potřeba zmínit, že ve zkoumaném případě hlavní rysy 

obrazu SSSR, se kterým pracujeme, krystalizují na přelomu dvacátých a třicátých let a 

zejména pak v průběhu druhého zmiňovaného desetiletí. Tento proces byl spojen s koncem 

tzv. NEPu, prvními pětiletkami, kolektivizací, ale také se změnou metod sovětské propagandy 

díky rostoucí snaze názorově ovlivnit co nejširší vrstvy zahraniční společnosti. Neznamená to 

však, že by tento výsledný obraz dvacátá léta nikterak nepoznamenala, jeho základy se stejně 

jako propagandistické mechanizmy utvářely již na počátku tohoto období. Vedle toho je toto 

období charakteristické jistým završením působení sovětské umělecké avantgardy, která 

nadále dostávala pouze omezený tvůrčí prostor vesměs při práci v sovětské propagandě. 

Otázka definice samotné skupiny sympatizantů SSSR jako subjektu zkoumání má dva 

rozměry – v první řadě, zda se jednalo v případě československých sympatizantů se SSSR o 

hnutí, nebo v některých směrech již o subkulturu,
287

 kde byla politická stránka nahrazena do 

jisté míry abstraktním pojmem sovětský/sovětská, resp. Sovětský svaz jako jistého 

ekvivalentu dějinného optima, kterým se členové vymezovali vůči většinové společnosti. 

Druhá stránka souvisí s včleněním existujících subkultur do levicového hnutí, a tím vytvoření 

širších sítí. V tomto případě máme na mysli např. organizaci Spartakovi skauti práce (tzv. 

rudé skauty) a případně i některé trampy, kteří inklinovali k levicovým myšlenkám. Utváření 

cílové skupiny sympatizantů souvisí do jisté míry s působením spolků orientovaných na 

SSSR. V polovině dvacátých let bylo převažující metodou sovětských institucí zabývajících 
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se názorovým ovlivňováním zahraniční veřejnosti působení na úzkou skupinku většinou 

levicových intelektuálů. Za tímto účelem vznikla v Sovětském svazu vedle jiných organizací 

tzv. Všesvazová společnost pro kulturní styky se zahraničím (VOKS), která převzala v tomto 

směru část činnosti Komunistické internacionály. Československého partnera pro sovětskou 

stranu představovala Společnost pro hospodářské a kulturní styky se SSSR (SHKS) sdružená 

kolem Zdeňka Nejedlého.
288

  

S postupnou konsolidací režimu docházelo k rozšiřování idealizovaného obrazu sovětské 

společnosti mezi širší masy, a to nejen pomocí dostupných propagandistických prostředků 

(tisk, fotografické a filmové materiály, rozhlasové vysílání), ale také díky rostoucí nabídce 

sovětské cestovní kanceláře Inturist, založené k podchycení rozvíjejícího se turistického ruchu 

v roce 1929. V tomto směru dochází k pokusům o posun v zacílení propagandy ve směru od 

elit k masám. V meziválečném Československu není posun k masovému vnímání sovětské 

utopie spojen s výše zmíněným sdružením okolo Zdeňka Nejedlého. Z hlediska záměru 

sovětské strany tomuto trendu daleko víc vyhovoval početnější Svaz přátel SSSR (SP SSSR), 

který byl personálně i ideově úzce provázán s KSČ. Jestliže SKHS byla záležitostí úzké 

skupinky elit, SP SSSR poskytoval realizaci širším vrstvám, a to nejen na stránkách svého 

tiskového orgánu Svět sovětů, který tento spolek vydával, ale i při jiných akcích.
289

  

(Viz obr. 7.1) 

Svaz přátel SSSR byl založen v roce 1930 na základě rozhodnutí mezinárodní konference 

přátel SSSR v Essenu. Podobné spolky byly zakládány i jinde v Evropě a ve světě.
290

 Je 

otázkou, nakolik byl československý SP SSSR provázán s osobou Williho Münzenberga a 

organizací Internationale Arbeiter-Hilfe (IAH). 
291

 Některé dokumenty o finančních vazbách 

existují. Tato organizace se sídlem v Berlíně byla založena v roce 1921, původně jako 

humanitární společnost umožňující dodávky materiální pomoci od sympatizujících 

zahraničních dělníků hladem stiženému Rusku. Posléze došlo k její transformaci a organizace 

začala vydávat levicově orientované tiskoviny, pokusila se mimo jiné i o průnik na filmový 

trh. Jedním z periodik této organizace, které mělo značný vliv jak díky svému obsahu, tak i 

vysokému nákladu, byl Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), jehož vydávání bylo po nástupu 

nacistického režimu v Německu přesunuto do Československa, kde v Liberci nadále vycházel, 
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později pod názvem Volks Illustrierte. Z hlediska tématu je AIZ klíčový proto, že vycházel i 

na území meziválečného Československa a z hlediska obsahového představoval určitou 

předlohu pro časopis SP SSSR Svět Sovětů. 

Tiskové „impérium“ kolem Willi Münzenberga vycházející z finančních prostředků IAH bylo 

také určitým vzorem v oblasti ovlivňování levicové veřejnosti, respektive vytváření komerční 

kultury a produktů orientovaných na levicové konzumenty. V omezené míře usilovala o 

podobný vliv a vytvoření obdobných konzumentských sítí i československá periodika Svět 

sovětů a Rozsevačka. Tato periodika a oproti nim zmíněný AIZ tak představují hlavní pramen 

pro analýzu pokusů o vytvoření proudu populární kultury ovlivněné Sovětským svazem. Je 

nutné předeslat, že celkově byl československý SP SSSR méně úspěšný než zahraniční vzory. 

Menší úspěšnost byla dána pravděpodobně na jedné straně finanční situací, na straně druhé i 

početností členské základny. Dalším faktorem však byla i vynalézavost samotného Willi 

Münzenberga a jeho spolupracovníků. Prokomunisticky orientovaná periodika v Německu 

přinášela i další žánry než výhradně propagandistické tiskoviny ‒ snažila se svým způsobem 

pokrýt i zájemce o bulvární zprávy ‒ Berlin am Morgen či ženské časopisy ‒ Weg der Frau, 

tento časopis na rozdíl od Rozsevačky uveřejňoval více obsahu, o který se zajímala běžná 

čtenářka, jako byla móda, recepty atp. Vedle toho se však skupina kolem Münzenberga 

snažila i o finanční investice do výroby spotřebního zboží, jehož konzumace sloužila jako 

určitá distinkce vůči ostatním politickým uskupením. Jednalo se například o cigarety s názvy 

Solidarita, Rudá směs aj.
292

 

Německým prokomunistickým spolkům se tak dařilo vytvářet sítě konzumentů orientovaných 

na jimi produkované zboží. Tato strategie umožňovala jistou měrou nenásilně oslovit i ty, 

kteří nebyli názorově vyhraněni, což byl jeden z propagandistických cílů. Přestože pozdější 

vnímání sovětské propagandy ze strany zahraničních badatelů rozebírá zejména její 

nejmarkantnější mechanizmy ‒ filmy, obrazový materiál, texty (spadající z hlediska sovětské 

teorie spíše pod agitaci), ve skutečnosti bylo úsilí namířeno zejména na dlouhodobé 

přesvědčování a vytváření pozitivního obrazu zejména u skupin, u kterých se dal předpokládat 

vznik následných sympatií. V případě československých sympatizantů byl zřejmě 

nejvýraznějším problémem relativně malý trh, způsobený jak samotným počtem 

sympatizantů, tak následně i objemem financí, které z něj a do něj plynuly. Jak na stranách 

Rozsevačky, tak Světa Sovětů probíhaly opakované kampaně za zvýšení odbytu periodik, 
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nicméně vedle těchto časopisů se tématu věnovala i periodika zahraniční (AIZ, SSSR na 

strojke aj.), která byla na nepoměrně vyšší profesionální úrovni. Oba dva časopisy také měly 

problém s obsahem, který by přilákal i neangažované čtenáře, Rozsevačka se tak snažila 

otevřít některé rubriky věnované ženám, stejně tak jako se Svět Sovětů snažil prezentovat jako 

jistá obdoba AIZ, tedy obrazový měsíčník, nicméně zaměření zejména na SSSR tyto možnosti 

poněkud zužovalo. 

Jedním ze způsobů práce se čtenářem, který československá periodika převzala, bylo 

vytváření zpětné vazby. Tento proces umožňovalo i propojení s rozhlasovým vysíláním 

v mateřském jazyce. Od února roku 1932 vysílal do Československa sovětský rozhlas česky 

každou středu a pátek. Skupinový poslech v „radiokroužcích“ organizoval právě SP SSSR. 

Cizojazyčně vysílaly stanice Komintern, Moskva a stanice Ústřední rady odborů. Vysílacími 

jazyky byla němčina, francouzština, angličtina, španělština, švédština, holandština, 

maďarština a čeština. Vysílání bylo zaměřeno jednak na zahraniční posluchače, ale také na 

cizince pracující v SSSR. Časopis Svět sovětů na svých stránkách pravidelně uveřejňoval 

program českého vysílání. Témata byla např.: „Jak se stravuje Moskva“, „Na sovětském 

parníku“, „Jak se změnila tvářnost naší země“, „Večer Rudé armády“, „Sport v SSSR“.
293

 

Vedle programu vysílání uveřejňoval Svět sovětů také pravidelné výzvy, aby si jeho čtenáři (a 

posluchači) psali o témata, která je zajímají či která by neměla chybět, vedle toho i o 

vysvětlení případných nejasností. Tato témata později zpracovávala nejen redakce samotného 

časopisu, ale i redakce českého a slovenského vysílání moskevského rozhlasu.
294

 Vedle toho 

časopis pořádal po vzoru AIZ i vědomostní soutěže o nejrůznější ceny, např. v podobě zájezdu 

do SSSR. 

Obdobný mechanizmus zpětné vazby byl vytvářen i v případě samotných textů v periodikách. 

To se týkalo mimo jiné Rozsevačky, kde fungovala rubrika pro tzv. děldopy (dělnické 

dopisovatele), což byla obdoba termínu rabkor (rabočij korespondjent). Tyto instituce měly 

sloužit tomu, aby se na obsahu vydání podíleli sami čtenáři, často byly příspěvky oceňovány, 

stejně jako vzorná kolportáž listu. Stejně byly využívány některé ilegální tiskoviny, vesměs 

omezené na několik čísel a výtisků, které však byly řízeny a hodnoceny pomocí oběžníků 

z centra, jejichž záměrem bylo jednak vzbudit u potenciálních čitatelů zájem o dění ve 

vlastním okolí, jednak je orientovat pokud možno na periodika oficiální. Část letákových 

tiskovin měla díky minimálním nákladům na jejich vydání značně primitivní charakter, včetně 
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ilustrací, (viz obr. 7.2)  k reflexi samotného SSSR docházelo minimálně, spíš působil jako 

jakýsi referenční rámec. (Viz obr. 7.3) Nutno doplnit, že ne vždy se instituce děldopů 

osvědčila, zprávy často měly (jak v Rozsevačce, tak v ostatních nelegálních periodikách) 

charakter pouhých drobných denunciací zaměřených proti konkrétním osobám. 

Vedle importu vlastního obsahu časopisů se na jejich stránkách setkáváme i s inzercí a 

prezentací dalších artefaktů sovětské kultury. Z dalších sovětských periodik, které bylo možné 

objednat ať již v oddělení slovanských knih Melantrichu nebo na Obchodním zastupitelství 

SSSR v ČSR, to byly vedle odborných tiskovin například známé sovětské časopisy Krokodil a 

Ogonjok. Vedle toho se jednalo i o periodika zaměřená na v podstatě všechny aspekty 

sovětské kultury ‒ literaturu, film, hudbu, divadlo, výtvarné umění. Stejným způsobem je 

možné strukturovat i nabídku sovětských kulturních institucí, kterou zprostředkovávalo SP 

SSSR a jemu podobné organizace. Určitý vývozní artikl tak představovali jak sovětští 

spisovatelé, z nichž někteří zajížděli do ČSR i na besedy, tak hudebníci (Alexandrovci) nebo 

sportovci (fotbal, šachy). Zároveň docházelo k pokusům o průnik i do různých odvětví 

literatury, kdy se již v meziválečném období „radikálně levicová intelektuální reprezentace 

snažila formovat proletářskou kulturu“
295

. Nejmarkantnější byl tento proces v oblasti dětské 

literatury, která byla na jedné straně importována ze zahraničí ‒ za všechny Rudá vlčata P. 

Bljachina (upravená M. Majerovou) či Špaček a Nin A. Carotiho. Současně však docházelo i 

k pokusům o domácí tvorbu.  

K nejvýraznějším počinům na tomto poli patřil bezesporu dětský román Jožky Jabůrkové 

Evička v zemi divů. (Viz obr. 7.4) Jedná se o příběh dívky, která cestuje za svými rodiči, 

stranickými funkcionáři, do Sovětského svazu a poznává místní životní prostředí. Předlohou 

hlavní hrdinky se stala dcera Jana a Marie Švermových Jiřina. Knížka vyznívá jako srovnání 

krizových jevů minulosti i současnosti se zářnou budoucností mládeže v sovětském systému. 

„Ach, svátek práce v Moskvě je krásný, nekonečně krásnější než vánoce, nebo velikonoce 

v Čechách, myslela si Eva, ale zanedlouho našla ještě jeden den, který se jí stejně, ba snad 

ještě více líbil ... - 26. května byl velký den všech průkopníků ... byli pojmenováni Mladí 

Leninci.. Pomáhají ve městě i na venkově, učí velké lidi, kteří neumějí číst ani psát abecedu. A 

takových lidí je v Sovětském svazu ještě dost, protože za cara schválně udržovali lid 

v hlouposti, aby se nebouřil... Ve městě zase mladí průkopníci odvykají lidi kouřit nebo pít, ve 
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školách jsou příkladem ostatním dětem ‒ zkrátka mladí Leninci ‒ to je radost a pýcha 

Sovětského svazu...“.
296

  

Zároveň se v knize objevují témata, za pomoci kterých v té době sovětská propaganda 

představovala sovětský systém v zahraničí. Důraz je kladen na materiální zabezpečení dětí 

jako budoucího sovětského života, na internacionalizmus, který vyplývá z přirozeného 

setkávání nejrůznějších národů na území SSSR. V knížce je obsažen též výrazný aspekt 

vysvětlování třídního boje mladé generaci, modernizačního posunu od carského systému 

směrem k sovětskému. Vedle sebe tak stojí motivy osvobození jedince skrze vzdělání, 

osvobození národů nejen v SSSR, ale na celém světě, odstranění náboženských pověr a 

zároveň například i symbolický motiv ovládání a zrychlení času. „V zemi divů si zkrátili týden 

na pět dnů. Vyhodili modlivou neděli a jen čtyři dny pracují velcí v továrnách, jen čtyři dny 

učí se malí ve školách. Každý pátý den patří zábavě, patří slunci, jež v zemi divů svítí pro 

každého...“.
297

 

Na tomto místě se nabízí otázka, která je do určité míry aktuální u všech textů z produkce 

československých sympatizantů SSSR, a to nakolik nekriticky jejich původci přejímali 

oficiální formální jazyk sovětského režimu, který se utvářel právě ve třicátých letech.
298

 

Analyzované tiskoviny dokládají, že v mnoha směrech docházelo k absolutnímu převzetí 

formy i obsahu. Tvůrčí přínos se objevoval vesměs ve smyslu určité simplifikace témat, která 

sovětská propaganda nabízela. S tímto mechanizmem se můžeme setkat jak u zmíněné knížky 

pro děti, tak v případě poměrně útlé brožurky Nikde nelze radostněji žít autorek Jožky 

Jabůrkové a Marie Švábové-Švermové, která byla vydána u příležitosti 20 let existence 

SSSR.
299

 (Viz obr. 7.5) Odmyslíme-li si v současné době většinou badatelů zpochybňované 

údaje dokládající všeobecný blahobyt v tehdejším SSSR, dá se tato knížečka vnímat i jako 

reklamní leták na idealizovaný sovětský způsob života. Přestože měly obě autorky 

opakovanou zkušenost se sovětskou skutečností, působí v jejich podání SSSR jako jakási 

abstrakce československého utopizmu, srovnatelná snad s tou, která probleskuje v 

Neumannově kritice A. Gida a jeho Návratu ze SSSR.
300

  

Brožura Nikde nelze radostněji žít tak představuje jakousi nejčistší formu sovětské 

propagandy napsanou ale československými autorkami pro československé publikum. Ve své 
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podstatě jsou na pouhých dvaceti stranách abstrahována témata sovětské propagandy ve 

zvláštní kompilaci, která zahrnuje zmínku péče o dítě pracujících matek, jejich roli 

v domácnosti, zároveň s otevřenými branami vzdělávacích institucí pro všechny bez rozdílu 

věku, pohlaví či národnosti. „Puškinovo náměstí v Moskvě. Dělnická maminka vrací se 

z denního nákupu. Zbylo jí dost, aby vedle masa, másla, ovoce koupila také květiny., které se 

v sovětské domácnosti staly už potřebou. Vždyť každá práce je řádně placena, ceny potravin 

stále klesají a činže, u nás tak tíživé, platí se v SSSR podle výdělku... (Obr. 6) Ve SSSR není 

pánů fabrikantů, továrny patří všem dělníkům. Oč více vyrobí, o to lépe se mají. Díky 

stachanovcům rostou tak rychle dělnické mzdy a ze závodních přebytků budují se nové krásné 

byty, divadla, parky kultury, školy, jesle a porodnice... díky stachanovcům bude pracovní 

výkon stále přibývat, mzda poroste a počet pracovních hodin se ještě více sníží. A pohleďte na 

traktoristku Věru Jaryšovou z cikánského kolchozu, na textilačky, sportovkyně, zachycené při 

slavnosti moskevské mládeže. Jsou to vyznamenané stachanovky a vidíte na nich únavu? 

Dělnické zdraví se v krásných závodech, obklopených kvetoucími sady, jen upevňuje...“.
301

 

(Viz obr. 7.6) 

Jestliže si v pozdější době (zejména v období tzv. normalizace) občané vytvořili vlastní 

způsob čtení oficiálního jazyka, je otázka, jak tento proces vypadal (probíhal-li vůbec) ve 

sledovaném období u zkoumané skupiny sovětských sympatizantů. Na základě 

analyzovaných materiálů je zřejmé, že nepoměrně větší část sympatizující veřejnosti 

nepoužívala odlišný způsob čtení zaměřený na skryté významy. Daleko spíše docházelo 

k tomu, že se v mnoha případech z textů stával jakýsi absolutní referenční rámec ‒ utopická 

konstrukce, se kterou byla porovnávána ne vždy radostná situace v ČSR. K tomu mohlo do 

jisté míry přispívat i vymizení protisovětské rétoriky československé propagandy po 

podepsání československo-sovětských smluv v polovině třicátých let. V následujícím období 

do začátku válečných událostí tak byl obraz sovětské utopie v mnoha směrech dotažen 

k pomyslné dokonalosti, vážnější trhliny představovaly pouze kontroverze vznikající kolem 

sovětské kulturní politiky a zejména politických procesů, které začaly výrazněji znepokojovat 

část československých levicových intelektuálů,
302

 nicméně na širší skupinu sympatizantů 

nutně vliv mít nemusely. 

V případě intelektuálů byla situace poněkud odlišná, protože si v mnoha směrech (a často na 

základě vlastní zkušenosti) uvědomovali rozpory mezi obrazem SSSR v zahraničí a životem 

uvnitř jeho hranic. Docházelo tak k diskuzím, které jsou dostatečně popsány v jiných pracích. 
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Jeden z případů, kdy je jasné, že si autor uvědomoval tlak oficiálního sovětského diskurzu, 

představují dvě práce Jiřího Weila. V románu Moskva – hranice, který Julius Fučík ve své 

kritice označil za „pavlačový román“, který však má s populární literaturou málo společného, 

představoval jisté vyrovnání se autora s vlastním životem a s pocity, které měl během svého 

pobytu v SSSR. Naopak soubor jeho reportáží Češi stavějí v zemi pětiletek, pocházejících 

z období jeho vyhnanství ve Střední Asii, naopak nese rysy jasného pochopení základů 

sovětského oficiálního jazyka, včetně jednotlivých propagandistických témat, kterými se 

sovětské instituce snažily v zahraničí prezentovat.
303

 Kniha Češi stavějí v zemi pětiletek tak 

představuje alespoň na první pohled jednoduchou formu literatury pro širší masy, prezentující 

úspěchy československých dělníků v zemi socializmu. Ze srovnání obou děl je patrné, že si 

Jiří Weil uvědomoval velmi dobře, kdy a jak se ukrýt za oficiální jazyk sovětských orgánů 

v okamžiku, kdy se nenacházel v lehké životní situaci. To bylo na jedné straně dané také 

skutečností, že se na jeho formování do jisté míry podílel jako člen překladatelského oddělení 

Kominterny (vedle něj v něm působil mj. i Ladislav Štoll). Podobné znalosti však měl 

z meziválečných sympatizantů jen málokdo. 

V mnoha směrech se tak jejich tvorba vyznačovala do jisté míry naivní nápodobou sovětských 

kulturních vzorů – to se projevovalo jak v básnické, tak například i dramatické tvorbě. Za 

všechny je třeba jmenovat proletářské agitační scény, jakými byla El Carova parta (nazvaná 

podle svého uměleckého vedoucího Karla Jiráčka) či skupina Modré blůzy.
304

 (Viz obr. 7.7) 

Tyto skupiny však do jisté míry přispívaly k pokusům o zaplňování veřejného prostoru, které 

probíhaly velmi často společně s probíhajícími sovětskými festivitami. Ostatně sovětský vzor 

byl patrný i při demonstracích, kde se na sklonku třicátých let projevovala i tendence využívat 

obdoby alegorických vozů. (Viz obr. 7.8) Jinak se pokusy o obsazení veřejného prostoru 

soustředily zejména na letákové akce (rozhoz, vylepení), případně nápisy na zdech. V obou 

případech docházelo k perzekuci této činnosti ze strany československých orgánů. Nicméně 

při postihování nebyly ve většině případů policejní orgány díky navyklým způsobům 

konspirační práce československých sympatizantů (a možná také určité benevolenci ze strany 

represivního aparátu) příliš úspěšné. 

Sovětská kinematografie byla dalším polem, na kterém se projevovala cenzura ze strany 

československých orgánů. Na stránkách Světa sovětů se objevovaly stížnosti na zkracování 

filmů (to byl případ Křižníku Potěmkin), případně jejich úplného zákazu. Cenzurní sbor 
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 WEIL, J. Češi stavějí v zemi pětiletek. Praha: Družstevní práce, 1937. 106 s.; WEIL, J. Moskva – hranice. 

Praha: Družstevní práce, 1937. s. 384.  
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 Srov. JIRÁČEK, K.  El Car vzpomíná. Z historie dělnického agitpropu. Praha: Orbis, 1971. 200 s. 
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kinematografický (jak vyplývá z dochovaných materiálů v NA)
305

 však cenzuroval nejen 

filmy sovětské provenience, ale zejména americké, považované za morálně závadné. K 

nejzmiňovanějším sovětským filmům v meziválečném Československu patří snímky Křižník 

Potěmkin, Říjen – Deset dnů, které otřásly světem, Generální linie (režie S. M. Ejzenštejn), 

Čapajev (bratři Vasiljevovi), Arzenál (O. Dovženko), Matka, Bouře nad Asií – Potomek 

Džingischánův (V. Pudovkin), Muž s kinoaparátem (D. Vertov), My z Kronštadtu (J. Dzigan). 

306
K pokusům o vlastní tematicky zaměřenou československou produkci však v českých 

zemích pravděpodobně nedošlo. Stejně tak zde měla poměrně malý vliv i populární sovětská 

kinematografie vznikající na konci třicátých let. Film Hej-rup z roku 1934, na kterém se 

podíleli J. Voskovec a J. Werich, je (i přes problematiku hospodářské krize a jejího řešení) 

komedií a možný sovětský vzor zlehčuje, až paroduje.  

Vedle propagandistického působení, ve kterém by se dala hledat větší či menší ideologická 

náplň, však do okruhu působení na československou meziválečnou veřejnost patřila i 

komerční reklama. Na jedné straně se jednalo o reklamy na stránkách sympatizujícího tisku, 

které byly vnitřní provenience a v nichž se prezentovaly firmy či spotřebitelské sítě (Včela) 

považované za spřízněné a preferované cílovou skupinou. Na straně druhé docházelo 

k nárůstu vlastní sovětské reklamy, zejména na spotřební zboží – potraviny, oděvy, obuv. 

Tato reklama nedosahovala objemu v jiných periodikách (AIZ), ale to mohlo být dáno i 

relativně omezenými náklady, které na ni z mateřské země plynuly. (Viz obr. 7.9) 

Omezené prostředky na reklamu lze doložit na příkladu českého zastoupení sovětské cestovní 

kanceláře Inturist, jehož představitelé vytrvale přesvědčovali své nadřízené, že je potřeba 

prostředky na komerční reklamu navýšit, má-li být pobočka v Československu úspěšná nebo 

alespoň konkurenceschopná ve vztahu k tuzemským cestovním kancelářím.
307

 Stejný problém 

tak lze předpokládat i u ostatních sovětských státních podniků.  

Posledním okruhem nabízeného zboží pak byla lidová produkce, předměty drobných výrobců 

obsahově provázané se SSSR. Obdoba inzerátu na „pravé proletářské hodinky“ s motivem V. 

I. Lenina na ciferníku se ve zkoumaných periodikách neobjevila a i dalších artefaktů (s 

výjimkou bust sovětských politiků a tematických odznáčků) bylo poměrně poskrovnu.  

(Viz obr. 7.10)  
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československého zastoupení Inturistu ‒ materiály zastupitele sovětské cestovní kancelář Inturist v Praze. 
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V souvislosti s tím je možné se domnívat, že zde snaha po vymezení se vůči většinové 

společnosti byla v tomto směru poměrně slabá, na rozdíl od sousedního Německa, kde se úsilí 

odlišit projevovalo ve spotřebě nejrůznějších druhů zboží, které sloužilo jako forma distinkce. 

Tato skutečnost může být také dána nižší mírou konfliktu v československé společnosti ve 

srovnání s Německem, určitým konzervatizmem českého prostředí či snahou na sebe příliš 

neupozorňovat kvůli možným represím ze strany státní moci.
308

 

 

Závěr 

Závěrem tak lze říci, že československý pokus o import sovětské utopie do populární kultury 

měl v některých směrech omezený úspěch. To se netýkalo tiskového trhu, kde vedle 

zahraničních prosovětských periodik, která kolem sebe soustředila značný počet čtenářů, 

fungovala celá řada tuzemských tiskovin. Stejně úspěšné bylo šíření sovětské literatury, 

případně produkce československých sovietik, jejichž počet v meziválečném období 

vystoupal k tisícům. V této oblasti docházelo již v meziválečném období k pokusům o 

nahrazení populární literatury její „proletářskou“ verzí. V ostatních oblastech byly pokusy o 

kulturní import, respektive o vlastní tvorbu, poněkud omezenější. Na jedné straně to mohlo 

být způsobeno relativně omezenou cílovou skupinou s poměrně omezenými finančními 

prostředky, na straně druhé i omezenými prostředky na podporu propagandistické 

(ideologické i komerční) činnosti plynoucími ze zahraničí. Meziválečné Československo 

nepředstavovalo v tomto směru první linii, za jakou bylo považováno Německo.  

Zároveň je potřeba se zamyslet nad tím, jakou roli v případě československých sympatizantů 

SSSR a jejich konstrukce sovětské utopie hrálo chápání oficiálních textů, respektive 

formálního jazyka sovětských institucí, který se formoval právě v meziválečném období. 

Z hlediska vnímání obrazu SSSR se nejednalo výhradně o intelektuální diskuze o jeho 

možných polohách. Tento obraz vznikal v mnoha směrech také pouhým přejímáním pojmů 

sovětský/Sovětský svaz, jako pouhého příkladu možného optima, respektive jakéhosi 

referenčního rámce pro uchopení a případnou změnu situace v ČSR. V některých případech 

docházelo k jeho abstrakci do té míry, že tento obraz začal fungovat nezávisle vzhledem 

k původním záměrům sovětské meziválečné propagandy.  

Přes omezenou úspěšnost pokusů o využití populární kultury při šíření pozitivního obrazu 

SSSR v meziválečném Československu je možné konstatovat, že tyto pokusy přispěly 
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k vytvoření názorových skupin, které představovaly předstupeň pro poválečnou inklinaci 

československé veřejnosti k sovětské cestě. 
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8 Nástin proměny konstrukce obrazu Sovětského svazu 

v poválečném Československu  

 

„Svazu československo-sovětského přátelství připadl hned při jeho zrodu velký úkol. Stát na stráži 

československo-sovětského spojenectví a mobilizovat na ni náš všechen lid, říci nahlas a na všechny strany, že 

naše spojenecké svazky jsou nedotknutelné, že vždycky a ve všem půjdeme po boku Sovětského svazu a nikdy 

jinak.“   

    (Klement Gottwald, Slučovací sjezd SČSP,1948) 

 

 

Vnímání obrazu Sovětského svazu a sovětských občanů coby personifikace sovětského státu a 

jeho mocenského systému se v průběhu poválečných československých dějin měnilo 

v návaznosti na zásadní historické zlomy v československo-sovětských vztazích. Jisté 

zjednodušující přelomové body i v rámci současné historiografie představují události let 1945, 

1968 a 1989. Nicméně proces konstrukce obrazu SSSR v očích československé veřejnosti 

nelze redukovat na pouhou proměnu vojáka 1. ukrajinského frontu Rudé armády, 

přijíždějícího na pomoc Pražskému povstání v sovětského vojáka Střední skupiny vojsk 

okupujícího od srpna 1968 do června 1991 území ČSSR. Obraz SSSR, který vykrystalizoval 

v padesátých letech, byl budován na základech pocházejících již z meziválečného období, a to 

jak z obsahového hlediska, tak z pohledu organizací, které se na jeho utváření podílely. 

V následujících letech docházelo k erozi nekriticky pozitivního obrazu v první řadě díky 

historickým zkušenostem československých občanů se sovětským režimem u nás i v Evropě, 

vedle toho též díky formalizaci jeho reprodukce ze strany zmíněných propagandistických 

organizací, ale v neposlední řadě také na základě osobních zkušeností jednotlivců 

se společenskou realitou v SSSR samotném.  

Tento text si vzhledem k svému rozsahu neklade nároky postihnout téma proměny obrazu 

SSSR v československých poválečných dějinách v celé jeho šíři, spíše se snaží nastínit oblast 

dalšího výzkumu do budoucna. Kapitola se věnuje v první řadě proměnám základních témat, 

která byla v souvislosti s utvářením obrazu SSSR veřejnosti v poválečném Československu 

předkládána oficiálním diskurzem. Dále se zabývá problematikou organizace, která se na 

vytváření obrazu SSSR podílela hlavní měrou (nebo to alespoň byl její hlavní úkol) – Svazem 

československo-sovětského přátelství. Naposled se zaměřuje na některé příčiny eroze 

monolitického vnímání SSSR jako ideálního typu společnosti.  
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Jako prameny byly použity v první řadě materiály vztahující se ke Svazu československo-

sovětského přátelství, tedy publikace pocházející z jeho provenience, ať již se jednalo o 

literaturu určenou pro širší veřejnost, specializovanou či literaturu organizačního charakteru. 

Jedním z pramenů, na kterých se tato organizace podílela, je také „celostaveništní časopis“ 

Maják, určený pro integrační stavbu průmyslového komplexu na úpravu rud v Dolinské na 

Ukrajině v rámci RVHP. Periodikum podává poměrně bezprostřední formalizovaný obraz 

SSSR vytvářený složkami SČSP a následně též zaznamenává rozpad tohoto obrazu po roce 

1989 v případě československých občanů, kteří byli v bezprostředním styku se sovětskou 

každodenností. 

 

8.1 Svaz československo-sovětského přátelství 

Z hlediska institucionálního odvíjel Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) jako 

nejvýraznější organizace, která se vytvářením pozitivního obrazu SSSR v poválečném 

Československu zabývala, svou historii od období mezi světovými válkami. Po květnu 1945 

obnovily svoji činnost dvě klíčové organizace, které se v meziválečném období šířením 

pozitivního obrazu SSSR zabývaly. Jednalo se o společnost pro kulturní a hospodářské styky 

se SSSR (SHKS) a Svaz přátel SSSR (SP SSSR). Obdobně došlo k obnovení slovenského 

Sväzu priaťelov ZSSR jako samostatné národní organizace i na Slovensku. První manifestační 

projev SHKS se uskutečnil již 20. 5. 1945, do čela se postavil její zakladatel Zdeněk Nejedlý, 

prvním předsedou SP SSSR se stal básník S. K. Neumann. Svaz přátel SSSR se v duchu 

meziválečných snah snažil o vytvoření široké členské základny. V poválečných letech byl 

úspěšnější a k 31. prosinci 1947 měl v českých zemích 2503 odboček, které sdružovaly 

295 808 členů, vedle toho měl údajně 890 kolektivních členů – společenských organizací, 

jejich vlastní počty přesahovaly 2,5 miliónu občanů. Slovenský Sväz priaťelov ZSSR měl ve 

stejné době 94 odboček zahrnujících 8465 členů.
309

 

První manifestační sjezd nově ustaveného Svazu československo-sovětského přátelství (a tím 

i slučovací sjezd obou SP SSSR a SHKS) se konal 22. února 1948 v Národním divadle 

v Praze. Prvním předsedou SČSP byl zvolen Zdeněk Nejedlý. V květnu 1949 pak došlo ke 

sloučení SČSP a slovenského Sväzu priaťelov ZSSR. V roce 1949 měl SČSP 1 717 052 členů 

a 9129 odboček, v roce 1967 pak 10581 odboček, 453 kolektivních členů a 1 443 987 členů 
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individuálních.
310

 Vývoj po roce 1968 oficiální prameny zabývající se historií SČSP taktně 

nezmiňují, uvádějí jen vágní tvrzení, že „…SČSP měl k červnu 1970 3600 fungujících a 

akceschopných organizací…“ a v roce 1976 byl údajně dvoumilionovou organizací.
311

 O 

skutečných dopadech srpna 1968 na tuto organizaci tak můžeme v současnosti pouze 

spekulovat, nicméně činnost, kterou v období normalizace vyvíjela, byla dle výsledků její 

práce do značné míry formální, stejně tak lze totéž předpokládat i o části jejích členů. 

Hlavním úkolem SČSP bylo vytváření pozitivního vnímání SSSR a osvěty týkající se 

sovětské kultury, vědy a techniky, respektive povědomí o sovětské společnosti. Vedle 

vydavatelské činnosti zejména ve vlastním nakladatelství Svět sovětů, které sídlilo na Národní 

třídě v Praze a vydávalo zejména překladovou literaturu, se SČSP mimo jiné soustředilo na 

výuku ruštiny, organizování zájezdů do SSSR i besedy s představiteli sovětské společnosti. 

Vedle propagace a organizace propagační činnosti byly nedílnou součástí svazu také přípravy 

oslav významných výročí spojených s budováním československo-sovětského přátelství, to 

znamená zejména dnů spojených s osvobozením Československa a na podzim tzv. Měsícem 

československo-sovětského přátelství, který oslavoval a přibližoval zejména události spojené 

s bolševickým revolučním hnutím. Ikonografie SČSP se projevovala zvláště v kombinaci 

sovětských a československých motivů, jak je vidět na dobových pamětních medailích či 

členských průkazech. SČSP zároveň představoval po ROH nejmasovější organizaci 

v socialistickém Československu. 

 

8.2 Obraz SSSR mezi světovými válkami – shrnutí 

Jak bylo nastíněno v předchozích textech, konstrukce obrazu SSSR v poválečném období 

navazovala v případě československé veřejnosti na meziválečné období, kdy se minimálně u 

části společnosti objevovaly sympatie s budováním nového sovětského systému, které 

vycházely nejen z případné levicové orientace sympatizantů, ale do jisté míry byly založeny 

také na hlubších a starších slavjanofilských (či případně rusofilských) tradicích. Sympatie 

byly posléze ve třicátých letech umocněny navazováním a rozšiřováním vzájemných 

politicko-kulturních styků v předvečer druhé světové války, tedy zejména propagandistickými 

kampaněmi na obou stranách, které se týkaly sovětsko-československé spojenecké smlouvy 

z roku 1936.  
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Odhlédneme-li od intelektuálních diskuzí souvisejících s politickými procesy probíhajícími 

v SSSR ve druhé polovině třicátých let, které část československé společnosti vnímala do jisté 

míry jako vyřizování si vzájemných účtů v rámci sovětských politických elit,
312

 sovětská 

společnost byla zobrazována v celém meziválečném období mezi skupinou československých 

sympatizantů jako dynamicky se rodící sociální systém modernizující zaostalé oblasti 

bývalého ruského impéria díky pracovnímu úsilí sovětských dělníků a rolníků v novou, 

beztřídní společnost. Přispívaly k tomu jednak četné cestopisy československých i 

zahraničních návštěvníků SSSR, vedle toho pak i propagandistické materiály sovětské 

provenience, které v hojném počtu do Československa proudily.
313

  

Přestože celkový počet návstěvníků, kteří navštívili ve třicátých letech SSSR s poznávacími 

zájezdy sovětské státní cestovní kanceláře Inturist, nebyl velký, zájezdy byly pečlivě 

organizované a zacílené na potenciální sympatizující skupiny obyvatelstva, kterým byla 

prezentována zejména nekontroverzní sovětská každodennost.
314

 Díky následným besedám a 

další kulturní propagandistické činnosti v ČSR organizované levicovými seskupeními je však 

potřeba brát v úvahu v případě konstrukce pozitivního obrazu SSSR i tento faktor. 

Po celé meziválečné období probíhaly mezi skalními odpůrci a sympatizanty mezi 

československou veřejností často velmi bouřlivé diskuze týkající se samotné povahy 

sovětského zřízení, jeho světlých i tmavých stránek – oproti informačním „průsakům“ 

dotýkajícím se zejména negativních aspektů sovětského trestního systému však stál poměrně 

stabilní propagandistický obraz, který případná negativa objasňoval ve světle pro sovětský 

režim příznivém. 

Vrátíme-li se k tématům objevujícím se v konstrukci pozitivního obrazu SSSR, na prvním 

místě stála tematizace práce jako procesu, který vedl nejen k rozvoji země a společnosti, ale 

také ke zdokonalení jedince. Ačkoliv byla sovětská společnost prezentována jako kolektivní 

masa, kde přispívá každý dle svých možností (a v budoucnosti bude saturován dle jeho 

potřeb), ve skutečnosti docházelo k preferenci jedinců, kteří loajálně spolupracovali se 

sovětským režimem, často bez ohledu na práci jimi skutečně odvedenou. Nicméně téma práce 

samo o sobě se stalo alfou a omegou meziválečného obrazu SSSR. Zasahovalo od 
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 Vedle politických procesů bylo nejvýraznějším tématem těchto diskuzí též sjednocení sovětského umění do 
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SSSR v československé publicistice a reportážích 1918–1929. In STRNADEL, J. (ed.) Příspěvky k dějinám 
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teoretického uchopení pracovního procesu v rámci Gastěvova Institutu práce, snažícího se o 

maximální využití efektivity individuálního pracovníka přes zlepšování pracovních podmínek 

a kvalifikace dělníků i rolníků a stachanovské hnutí po využití práce jako univerzálního 

prostředku pro převýchovu problematických jedinců.
315

 

Dalšími souhrnnými tématy prosovětské propagandy byly proměny sovětské společnosti 

z hlediska vztahu centrum-periferie (tzv. vnitřní kolonizace – šíření civilizace, exploatace 

zdrojů, budování sovětské společnosti v mimoevropských částech SSSR), z hlediska jejího 

řízení a osvěty (sovětská biopolitika) a z hlediska obrany před vnitřním i vnějším 

nepřítelem. V souvislosti s představováním sovětských úspěchů nejen v zahraničí byla 

vcelku úspěšně využívána sovětská věda a kultura, kde v mnoha ohledech nebyla zcela 

odstraněna kontinuita s úspěchy z období předcházejícího bolševické revoluci roku 1917. 

Zcela specifickým „exportním“ tématem byl sovětský sport, který začal být na poli 

propagandistickém v meziválečném období využíván nejen v SSSR. Posledním tématem, 

které se vinulo napříč meziválečnými sovětiky, byl nový sovětský občan, chápaný ať již jako 

nedílná součást budované beztřídní společnosti, případně v určité kontrapozici k mase 

vyzdvihovaný jako výlučná osobnost – úderník, hrdina a uvědomělý člen strany. V tomto 

případě začíná být již ve třicátých letech patrný jistý návrat ke státní propagandě, nyní 

orientované namísto samotného Ruska na SSSR a jeho národy jako celek.
316

  

 

8.3 Tematizace poválečného SSSR 

Období německé okupace na jedné straně představovalo z hlediska veřejné diskuze o povaze 

SSSR diskontinuitu díky cenzuře a nacistické válečné propagandě, z pohledu pozdějšího 

vývoje však umocnilo vytváření často až nekritického přijímání SSSR československou 

společností, zejména bezprostředně po skončení válečného konfliktu. Poválečný vývoj 

vytváření a přijímání obrazu sovětského státu prošel několika výraznými zvraty. V rámci 

zjednodušení svádí jako hlavní mezníky využít tradiční periodizace změn v československých 

a sovětských dějinách, tj. léta 1945, 1948, 1956, 1968 a 1989. Přelomové události z těchto let 

jistě proměny vnímání obrazu SSSR výrazně ovlivnily, nicméně je potřeba vnímat jistou 
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kontinuitu procesů změn, které tyto milníky přesahovaly. Samotný obraz SSSR v poválečných 

letech byl výrazně ovlivněn i tím, že Československo se po roce 1948 naplno začlenilo do 

sovětské vlivové zóny a v průběhu následujících čtyřiceti let docházelo k rozsáhlé spolupráci 

na poli hospodářském, kulturním, vědeckém, vojenském i politickém. Docházelo tak 

k provázání mnoha oblastí života československé a sovětské společnosti, které výrazné 

předěly, jakými byl pád kultu osobnosti, či vstup vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa, zcela nezměnily. Výraznou proměnu vztahů tak přinesly až změny 

v souvislosti s rozpadem Východního bloku.  

 

8.3.1 Vítězství 1945 

Vrátíme-li se na začátek zkoumaného období, můžeme za jakýsi rok nula z hlediska 

kontrukce obrazu SSSR a přelomu v tematizaci sovětské propagandy v Československu 

považovat rok 1945. Od okamžiku kapitulace nacistického Německa byla na prvním místě 

prosovětské propagandy účast sovětské armády na vítězství v bojových operacích druhé 

světové války. Po roce 1948 byla tato skutečnost ještě navíc umocněna hegemonií tzv. 

východního odboje jak v odborné literatuře, tak v umění. S nadsázkou lze říci, že usměvavý 

rudoarmějec obsadil vše: od veřejného prostranství československých měst přes socialistický 

dobrodružný román po školní nástěnky a dětské slabikáře. Literatura a umění k tomuto tématu 

zpočátku přistupovaly značně nekriticky, k jistému posunu v zobrazování rudoarmějců a 

sovětských partyzánů došlo v omezené míře teprve na sklonku padesátých let.
317

  

V průběhu normalizace došlo, tak jako v jiných oblastech československo-sovětských vztahů, 

k jistému vyprázdnění či formální ritualizaci uctívání sovětských hrdinů. Přestože řada 

obyvatel po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy alespoň vnitřně 

přehodnotila svůj vztah k sovětské armádě (a díky tomu také k jejímu hrdinskému kultu, který 

vznikl v roce 1945), formální uctívání vztahující se zejména k výročím vítěztví přetrvávalo. 

Projevovalo se nejen připomínáním sovětských obětí v síních slávy či u pietních míst, ale také 

vznikem dalších památníků ve veřejném prostoru, které byly na mnoha místech budovány i 

v průběhu osmdesátých let. 
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Vedle „řadových obětí“ válečného konfliktu byly snahy importovat zejména mezi mládež i 

sovětské hrdiny (partyzáni Zoja Kosmoděmjanská, Oleg Koševoj). Kromě hrdinských kultů 

uctívaných v SSSR a ve Východním bloku v podstatě univerzálně byli v Československu 

zdůrazňováni zejména sovětští velitelé podílející se na osvobození země (maršálové I. S. 

Koněv, R. J. Malinovskij, K. S. Moskalenko aj.), ale vznikaly též místní kulty sovětských 

obětí. Z nich se zejména díky literatuře celorepublikově rozšířil příběh osádky pověstného 

tanku č. 23. Příběh jeho památníku je ostatně symptomatický z hlediska proměn obrazu SSSR 

v poválečném období obecně. Tyto proměny by se daly shrnout v proces posunu od nekritické 

elace k nekritické negaci, vždy za hojné účasti dobových médií. Stejně jako v dalších 

případech sovětské (i pozdější) propagandy pak docházelo ke schematizaci těchto symbolů. 

(Viz obr. 8.1) 

V rámci československého odboje byla zejména po roce 1948 zdůrazňována jeho část řízená 

z Moskvy. Příběh východního odboje byl důsledně očištěn od případných kontroverzních 

osobností (Heliodor Píka, František Fajtl aj.), byl vytvořen i seznam míst paměti tohoto 

narativu (Buzuluk, Sokolovo, Dukla aj.). Tato místa paměti pak byla včleněna i do běžného 

života společnosti mimo jiné v podobě názvů podniků či případně sportovních klubů. 

Z československých účastníků odboje byli po selekci vybráni zejména držitelé titulu Hrdina 

SSSR – Otakar Jaroš, Antonín Sochor, Ján Nálepka, po své smrti i Richard Tesařík. 

K výročím spojeným s odbojem během druhé světové byly spojeny připomínkové akce a 

tryzny, kterých se hojně účastnili i sovětští pamětníci, zároveň byly tyto akce hojně 

tematizovány i v učebnicích.
318

  

(Viz obr. 8.2)  

Určitým obratem byl osud Ludvíka Svobody, který se po poválečném kariérním propadu a 

zatčení v souvislosti s procesy v 50. letech stal posléze prezidentem ČSSR. Titul Hrdina 

SSSR, stejně jako titul Hrdina ČSSR mu byl udělen až v roce 1965. Sám titul Hrdina SSSR a 

v opačném smyslu i Zlatá hvězda hrdiny ČSSR byly v poválečných dějinách využívány jako 

jakési vzájemně legitimizující prvky, což je ostatně rys značné části státních vyznamenání. Po 

roce 1948 titul Hrdiny SSSR obdrželi z našich občanů jen Vladimír Remek v roce 1978 a 

Gustáv Husák v roce 1983. Oproti tomu například Leonid Brežněv obdržel z československé 

strany titul Hrdiny ČSSR celkem dvakrát, a to v letech 1971 a 1980. 
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8.3.2 Stalin 

V souvislosti s československo-sovětskými vztahy je potřeba zmínit také odraz kultu Josifa 

Visarionoviče Stalina, až do jeho pádu po XX. sjezdu KSSS. Stalin byl prezentován 

v Československu v první řadě jako „vůdce světového proletariátu“ a osvoboditel od 

německých okupantů. Vcelku je možné konstatovat, že poválečný vývoj navazoval na 

předválečný trend mytizace, který se utužoval i mezi ortodoxními sympatizanty 

v meziválečném Československu. Zároveň však byl Stalinův obraz v letech padesátých 

dotažen ve snaze o jeho vylepšení v jisté míře ad absurdum, kdy například akce vytváření 

darů ke Stalinovu jubileu a zobrazení jejich výsledků nabývaly poněkud tragikomických 

rozměrů. Na stránkách sovětského propagandistického měsíčníku SSSR na strojke z roku 

1949 se tak můžeme vedle čelenky, kterou Stalinovi věnovali severoameričtí indiáni, setkat i 

s čestným občanstvím, které mu udělilo hlavní město Praha či s knihami zdravic z Kladna, 

Košic a ostravsko-karvinského uhelného revíru. 
319

 

(Viz obr. 8.3)  

Ke kultu vůdců patřilo i představování míst, která byla spjatá s historickým narativem ruského 

bolševizmu, kam lze zařadit například památná místa odkazující se na Leninův ilegální pobyt 

v Razlivu v roce 1917 (pověstná salaš a seník), kde se skrýval před stíháním ze strany 

Prozatímní vlády. V případě Stalinově to pak bylo jeho muzeum v gruzínském Gori, jehož 

středobodem byl Stalinův rodný dům umístěný pod nadstavbu evokující antický chrám, kolem 

kterého muzeum vzniklo.
320

 (Viz obr. 8.4 a 8.5) Příběh Stalinova pomníku na pražské Letné 

byl nejen v médiích v poslední době dostačně probírán, tudíž není potřeba se mu zde dále 

věnovat.
321

 

 

8.3.3 Vrchol sovětského mýtu 

Padesátá léta obecně znamenala z pohledu prosovětské propagandy nejdynamičtější a zároveň 

nejkontroverznější období – na jedné straně se v podstatě poprvé širší československá 

veřejnost začala seznamovat s pozitivním obrazem SSSR, bohužel v převažující míře bez 

jakékoliv kritické reflexe. Zároveň právě tato neexistence reflexe znamenala, že padesátá léta 

lze považovat za období zvýšené fabulace v oblasti sovětských úspěchů.  
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Skutečnost, že byly v rámci sovětského hospodářství využívány pracovní síly z řad vězňů 

v rámci trestního systému, byla v meziválečném období známá, ale osobní zkušenost se 

stalinskými pracovními tábory měl dosud pouze omezený počet československých občanů. To 

umožňovalo prosovětské propagandě do jisté míry realitu zakrýt a vytvořit propagandistický 

obraz pracovních táborů jako míst převýchovy problematických jedinců na vzorné sovětské 

občany. Po druhé světové válce byla z tohoto pohledu situace jiná, část československé 

emigrace před nacistickou okupací se se sovětským systémem nucených prací do kontaktu 

dostala a po válce se část z nich se svými zkušenostmi snažila seznámit zbytek 

československé veřejnosti. Tato kritika byla po roce 1948 umlčena. 

Případné kontroverze ohledně SSSR byly nahrazeny obrazem ideálního typu společnosti, 

která je schopná ve své podstatě vyřešit všechny problémy, ať již společenské, hospodářské 

nebo politické. S jistou latencí se tak v Československu usídlil a rozšířil obraz SSSR, na 

kterém sovětská propaganda pracovala od sklonku let třicátých. Některé propagandistické 

motivy se v českých zemích příliš neuchytily (konstrukce pionýra hrdiny Pavlíka Morozova), 

jiné již měly delší životnost. V padesátých letech tak dochází k rozkvětu fabulací okolo 

sovětských úspěchů na poli vědy a techniky, které se často odkazovaly na dávné doby před 

rokem 1917. V pověstné knize Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích, která vyšla 

v nakladatelství Svět sovětů v roce 1954, tak autorský kolektiv vynecháním či omezeným 

zobrazením vývoje v zahraničí vychvaloval sovětskou vědu a techniku jako soběstačný, 

v podstatě uzavřený systém, který nepotřebuje (a nepotřeboval) impulzy ze zahraničí a vždy si 

vystačil s ruským, posléze sovětským člověkem.
322

 

 

8.3.4 Země neomezených možností? 

V rámci publikace Vyprávění o ruských vynálezcích a objevitelích se čtenáři setkali 

s konstrukcí reality, která vše podřídila tezi, že je SSSR po všech stránkách z hlediska vědy a 

techniky, která následně ovlivňuje celou společnost, soběstačný. Autorský kolektiv 

dokazoval, že díky předchozímu umu zejména ruského lidu má značná část světového 

vědeckotechnického pokroku původ na území SSSR. V kapitolách Tvůrci exaktních věd, 

Chemie, Vlast elektrotechniky, Ruští hutníci, Tvůrci mechaniky, Ruské motory, Tvůrci 

dopravy, Ruské zbraně, Dobývání zemského nitra, Věda o životě, Věda o úrodnosti se mohli 

vesměs mladší čtenáři dozvědět o tom, jak na území SSSR vzniklo letadlo, byla vyšlechtěna 
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největší a nejvýnosnější kráva, sovětská věda úspěšně při experimentálním pokusu oživila 

uříznutou psí hlavu, případně jak sovětští vojenští piloti úspěšně aplikovali během druhé 

světové války taranování nepřátelských letadel, které první použil již v roce 1914 ruský pilot 

Nestěrov.
323

  

(Viz obr. 8.6, 8.7, 8.8) 

Podivuhodná směs pravdivých a upravených informací je pro danou dobu příznačná. Na jedné 

straně tak vedle nepochybných úspěchů sovětské vědy a techniky stály často obskurní logická 

spojení, případně snahy dokázat za každou cenu sovětské prvenství v oblastech, ve kterých 

ruská (a posléze sovětská) společnost ve své době hluboce zaostávala za světovým vývojem. 

Vedle toho se v tomto období objevují i absurdní konstrukce, jako byl například pověstný a 

již zmíněný lysenkizmus (podle T. D. Lysenka, nekompromisního průkopníka lamarckizmu, 

tedy teorie dědičnosti získaných vloh), který vedl již ve třicátých letech k likvidaci do té doby 

progresivní sovětské genetiky. Dalším příkladem byly pavědecké teorie O. B. Lepešinské 

dokazující možnost vzniku buněk z nebuněčné hmoty. Je otázkou, předcházela-li těmto 

koncepcím jakási utopická vize, nebo jednalo-li se již od počátku o čistý a promyšlený 

podvod.
324

 Nicméně v rámci propagandy byly výsledky akademika Lysenka zejména v oblasti 

šlechtitelství rostlin během Stalinovy éry vyzdvihovány s důrazem na jejich využití při 

zvyšování výnosů v zemědělství.  

(Viz obr. 8.9, 8.10) 

S pádem kultu osobnosti dochází i k ústupu od těchto extrémních forem propagandy, k tomu 

přispěl do jisté míry i společenský pád četných Stalinových oblíbenců. Místy se sice stále 

objevují neuvěřitelná tvrzení o rekordech z území Sovětského svazu, ale celkově se sovětská 

média snaží prezentovat obraz své vlasti v civilnější podobě. Symptomatický je v tomto 

směru jeden z hlavních časopisů Svazu československo-sovětského přátelství, Čtení o 

Sovětském svazu, který vycházel v letech 1953‒1992, posléze změnil v šedesátých letech 

název na pouhé Čtení a několikrát změnil též podtitul  ‒ v roce 1958 na Měsíčník pro dobrou 

zábavu a poučení, v roce 1967 na Výběr zajímavostí ze sovětského tisku, od r. 1969 na 

Magazín zajímavostí, od roku 1983 na Magazín zajímavostí o SSSR. Při hledání výsledné 

formy prezentovaného obrazu SSSR jsou klíčové roky 1968, kdy se periodikum svým 

obsahem změnilo na společenský časopis tu a tam přinášející zajímavosti spojené se SSSR.
325
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Vedle nejstaršího občana SSSR, sto šedesátidvouletého Širali Muslimova,
326

 tak představuje 

v tomto období vývoj sovětské módy a modelingu
327

 či natáčení koprodukčního filmu Rudý 

stan o Nobileho expedici s Claudií Cardinalovou v jedné z hlavních rolí. 
328

 (Viz obr. 8.11) 

 

8.3.5 Práce 

Z hlediska každodenního budování pozitivního obrazu SSSR stálo v prosovětské propagandě 

na prvních místech stejně jako v meziválečném období téma práce. Druhá světová válka 

přinesla v tomto směru předěl – na jedné straně znamenala výrazný zásah do sovětského 

hospodářství, na straně druhé umožnila překrýt svým dopadem četné nedostatky 

meziválečného období. V tematizaci práce tak stojí v padesátých letech na prvním místě 

zejména rekonstrukce země po válečném konfliktu, kdy jsou zdůrazňovány opakovaně 

zejména velké stavby sovětského průmyslu v meziválečném období – Dněprogez, 

Bělomořsko-balstký kanál a rekonstrukce zničeného Stalingradu.
329

 

Z pohledu prosovětské propagandy v Československu bylo na sovětský vzor odkazováno 

zejména vzhledem k zavedení sovětských metod centrálního plánování. S tím souvisely i další 

přejaté prvky – údernické hnutí, sestávající buď z překračování stanoveného plánu, nebo z 

vytváření doplňujících inovací, které umožňovaly práci zrychlit či šetřit materiál, hromadné 

pracovní akce zaměřené na maximální využití pracovních sil v rámci plánu, případně práci 

nad plán, často v oblastech, které vyžadovaly urgentní pomoc.  

(Viz obr. 8.12) 

V rámci příklonu k centrálně plánovanému hospodářství se při prezentaci tématu práce 

objevily další prvky – prvním byla soutěž pracovních kolektivů, nejprve „na dálku“, posléze, 

s rozvojem hospodářských vztahů v rámci Rady vzájemné hodpodářské pomoci (RVHP) i 

v rámci společných projektů těchto zemí. K nim patřily nejprve tzv. Mezinárodní ekonomické 

organizace, kterými se RVHP snažilo překlenout nedostatky spolupráce v jednotlivých 

výrobních odvětvích. Posléze k nim přibyly i další společné vědeckotechnické projekty, 

z nichž propagandisticky nejvyužitelnějším byl společný vesmírný program v rámci RVHP – 

Interkosmos. Z hlediska Československa tak byl celkem logicky nejvíce propagandisticky 

využíván nejvýraznější úspěch této spolupráce – start prvního československého kosmonauta 

Vladimíra Remka v roce 1978. Z hlediska ikonografie zde docházelo i k odkazům na dřívější 
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sovětské úspěchy na tomto poli – start první umělé družice Sputnik, start Jurije Gagarina aj. 

(Viz obr. 8.13, 8.14) 

Vedle mezinárodních organizací v rámci RVHP byly jako výsledek spolupráce nejčastěji 

zdůrazňovány společné investiční projekty členských států RVHP ‒ tzv. integrační stavby, 

kam lze zařadit mj. ropovod Družba, jehož prvotní realizace však spadala do období 

šedesátých let. Ze společných integračních staveb let sedmdesátých a osmdesátých se jednalo 

zejména o projekty plynovodu Orenburg/Sojuz, plynovodu Jamburg/Progress a komplexu na 

zpracování železné rudy v Dolinské na Ukrajině.  

Principem integrační stavby byla dílčí účast států RVHP na realizaci projektu výměnou za 

podíl na výsledném produktu. Projekt Orenburg zahrnoval účast všech východoevropských 

zemí RVHP na výstavbě plynárenského komplexu v Orenburgu a 2677 km dlouhého 

plynovodu Sojuz na západní hranice SSSR. Stavba byla dokončena v roce 1978. Z tehdejší 

ČSSR se projektu účastnilo 2100 pracujících. V případě plynovodu Progress (Jamburg) se 

jednalo o výstavbu 300kilometrového úseku přes Karpaty v letech 1982‒1987. Těžební a 

úpravárenský komplex Dolinská v oblasti Krivého Rogu na Ukajině představoval jeden 

z posledních velkých investičních projektů před nástupem ekonomické transformace. 

Z československé strany se jednalo mj. o výstavbu haly magnetické separace, 1500 bytů, 

školky, školy a dalších objekty občanské vybavenosti (investiční podíl 13,7 % celkových 

nákladů stavby komplexu), které se účastnilo kolem 2000 pracujících.
330

 

Právě komplex v Dolinské se stal určitým mementem socialistické ekonomické integrace, o 

čemž svědčí i staveništní propagační časopis místní odbočky SČSP. Do roku 1989 se snažila 

redakce stavbu úpravárenského komplexu v Dolinské prezentovat jako jeden z vrcholů 

internacionální spolupráce na poli hospodářství, včetně vzájemné spolupráce pracovníků 

stavby a místního obyvatelstva. S pádem režimu stačil ještě časopis zachytit erozi sovětského 

ideálu, která se projevuje nejen v karikaturách, zobrazujících skutečný stav a vztahy v rámci 

mezinárodní integrační stavby, ale například i v odlehčující anketě, tematizující nejistotu 

ohledně budoucnosti projektu, kterou časopis po personálních změnách ve svých řadách 

uveřejnil.
331

  

(Viz obr. 8.15, obr. 8.16 a 8.17) 
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8.4 Osobní zkušenost se SSSR – cestování, rekreace, pracovní pobyty 

 Druhá světová válka znamenala výraznou osobní zkušenost se sovětským režimem pro ty 

československé občany, kteří volili před nacistickou okupací útěk směrem na východ. Pro 

řadu z nich znamenala emigrace do SSSR internaci, pro část i zkušenost s realitou táborů 

Gulagu. Řadu těchto negativních zkušeností se sovětským režimem, které se šířily 

v poválečném Československu, překryla posléze masivní prosovětská propaganda. Stejně jako 

v meziválečném období se i po druhé světové válce snažily sovětské orgány k pozitivnímu 

vnímání SSSR využít i turistický ruch. K tomu sloužila především státní cestovní kancelář 

Inturist, která byla založena již v meziválečném období. 

Z pohledu rozsahu nabídky turistických zájezdů se v prvních poválečných letech oproti 

meziválečnému období příliš nezměnilo. Zájezdy byly organizovány do destinací, které 

nepřekračovaly oblast ohraničenou na východě řekou Volhou, na jihu Kaspickým a Černým 

mořem a pohořím Kavkaz. Z hlediska tematizace sovětské společnosti se v padesátých letech 

setkáváme téměř s kopií exkurzí a turistických výletů let třicátých – prezentovány byly 

továrny, kolchozy, sanatoria, význačné stavby socializmu a místa spojená s dějinami 

bolševického hnutí v zemi. Z tohoto období též pocházejí četné cestopisy československých 

občanů, které nenesou znaky výrazných kontroverzí.
332

 Problematické se posléze ukázaly až 

cesty do širších oblastí SSSR, kde bylo obtížné nastolený propagandistický obraz výrazněji 

udržet. Jedním z příkladů může být pověstná Zvláštní zpráva č. 4 cestovatelů Jiřího Hanzelky 

a Miroslava Zikmunda, která však nebyla určena pro širší veřejnost a v plném znění byla 

zveřejněna až po roce 1989. Zpráva kritizovala zejména stav sovětské společnosti ovlivněné 

centrálním plánováním, ale také mimo jiné rostoucí formalizaci československo-sovětských 

styků na hospodářsko-politické úrovni. Zpráva navrhovala v tomto směru některá zlepšení 

vycházející z osobních zkušeností obou autorů, kteří se mohli po SSSR na rozdíl od běžných 

návštěvníků pohybovat podstatně svobodněji.
333

 

Rostoucí zkušenost československých občanů se sovětskou realitou se tak výrazněji 

projevovala i v oblasti cestování do SSSR. Na jedné straně stál idealizovaný obraz udržovaný 

v turistických průvodcích a jiných propagačních materiálech, případně učebnicích ruštiny, na 

straně druhé pak osobní zkušenost, byť často výrazně odlišná od období nejtvrdšího 

stalinského režimu. Očekávání na základě vykonstruovaného propagandistického obrazu 

„země neomezených možností“ se tak dostávalo do střetu s realitou, která tomuto obrazu 
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často zdaleka neodpovídala. Značně problematickým byla pak propagace cestovního ruchu na 

základě událostí srpna 1968, kdy se zřetelně projevil odklon zájmu československé veřejnosti 

od cest do SSSR obecně.
334

 

 

8.5 Závěr 

Od roku 1948 do roku 1989 prošel obraz Sovětského svazu v Československu změnami, které 

vycházely i z proměn zkušeností československých občanů se sovětskou společností. 

V padesátých letech převažovalo nekritické obdivování (ať již skutečné nebo formální), 

dirigované oficiálními místy. Po jisté kritické revizi v šedesátých a na samém počátku 

sedmdesátých let se v československé společnosti vytvořila dichotomie – na jedné straně stál 

oficiální obraz, který se snažil udržovat a do jisté míry oživit propagandistické narativy 

padesátých let. Stejně jako v mnoha dalších oblastech zde došlo k yurchakovské „převaze 

formy“ nad obsahem.
335

 Oproti oficiálnímu obrazu se začal v neoficiálních kruzích vytvářet 

naopak negativní obraz SSSR, který čerpal na jedné straně z osobních zkušeností 

československých občanů se sovětským režimem, dílem čerpal i z protisovětské propagandy, 

ať již té meziválečné československé nebo poválečné zahraniční.  

Formálnost obrazu SSSR vycházela z několika skutečností. V první řadě to byla generační 

změna – u mladších generací převažovala do jisté míry zkušenost se sovětskou okupací z roku 

1968, která zastínila předchozí vývoj, jak z hlediska nekritického obdivování, tak z hlediska 

pokusů o kritické přehodnocení.  

Společnost po roce 1970 „poučená z krizového vývoje“ v mnoha směrech na jakoukoliv 

diskuzi ohledně SSSR rezignovala. Více či méně byly formálně reprodukovány 

propagandistické motivy typu „Rudá armáda – osvoboditelka“ či slaveny památné dny – 

narození V. I. Lenina, VŘSR, případně Měsíc československo-sovětského přátelství. Větší 

prostor pak dostávaly často omezené úspěchy spolupráce v rámci členských zemích RVHP, 

kterými byl například start Vladimíra Remka do vesmíru v rámci projektu Interkosmos v roce 

1978 či spolupráce na tzv. integračních stavbách socializmu – ropovodu družba, plynovodech 

Orenburg a Jamburg či při výstavbě úpravárenského komplexu železných rud v Dolinské na 

Ukrajně.   
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Ročníky generace tzv. Husákových dětí pak představovaly bezprostředně před rokem 1989 

nepospaný list a s tématem SSSR se setkávaly ve značně vyprázdněné formě. Až na výjimky 

mající se sovětskou společností osobní kontakt, byly zkušenosti redukovány na dopisování si 

se sovětskými žáky, případné formalizované ideologické působení v rámci výuky a 

dodržování formálních festivit, zejména v rámci Pionýrské organizace SSM či v rámci SSM 

samotné. Jedním z výrazných prvků uctívání tohoto formalizovaného obrazu byly také tzv. 

„síně revolučních, pracovních a internacionálních tradic“, jejichž uspořádání bylo 

v propagandistických manuálech SČSP do detailu rozpracováno.
336

 

Obraz Sovětského svazu prošel od roku 1945 do devadesátých let četnými proměnami. Byl 

ovlivněn jak změnami v sovětské poltitice, tak proměnami ve vztahu československé 

společnosti k SSSR, které ovlivnila v první řadě invaze v roce 1968. Zamyslíme-li se hlouběji 

nad samotným vnímáním SSSR, respektive Ruska, jako ústředního elementu, je otázka, zda se 

do tohoto vnímání neprojikují v případě československé společnosti (obdobně jako je tomu 

podle slov předního světového sovětologa Martina Malii v západních zemích
337

) v první řadě 

idealizované představy o ní samé. V různých obdobích hledala naše společnost v Rusku či 

v SSSR na jedné straně spásu, na straně druhé v něm viděla (a často si i domýšlela) hrozbu 

pro její vývoj, ať již politický či intelektuální. Přes četné peripetie se v každé době alespoň 

část naší společnosti snažila přistupovat ke konstrukcím, které v souvislosti s tímto prostorem 

v očích naší veřejnosti vznikaly, kriticky. Bylo by dobré, aby si současná česká společnost 

v tomto směru zachovala v rámci jak pozitivního, tak i negativního hodnocení historického 

obrazu Ruska či Sovětského svazu podobný kritický odstup i do budoucna.   
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9 Závěr 

 

Vývoj působení sovětské propagandy na světovou veřejnost v meziválečném období 

lze rozdělit na tři základní etapy. V první z nich se sovětská moc snažila o legitimizaci své 

vlády působením na úzkou skupinu intelektuálů, u kterých předpokládala aktivní přístup při 

vytváření pozitivního obrazu SSSR v zahraničí. Tato etapa končí na počátku třicátých let.  

Ve druhé etapě je vedle působení na intelektuální elity patrná snaha o zapojení širší 

světové veřejnosti do potvrzování již předtvořeného idealizovaného obrazu SSSR. K tomu 

sloužily jak masově koncipované organizace (Inturist), které se snažily pozitivně působit na 

návštěvníky Sovětského svazu na jeho území, tak nové formy propagandy, které v té době 

sovětská strana využívala (rádiové vysílání, rozvoj propagandistické publicistiky) v zahraničí. 

V případě pozitivního utváření obrazu SSSR v meziválečném Československu je možné 

hovořit ještě o etapě třetí, tedy o druhé polovině 30. let, jako o době, kdy začlenění SSSR do 

spojeneckého svazku vedlo k otupení ostří propagandistického boje, a to na obou stranách. V 

tomto období ustoupila zejména československá „counter-propaganda“ do pozadí a v mnoha 

oblastech začal být SSSR, byť někdy s drobnými výhradami, propagován jako vojensko-

politický spojenec. 

Prolnutím představ sympatizující československé veřejnosti s víceméně úspěšnými 

konstrukcemi sovětské propagandy vznikal v meziválečném Československu v očích 

nezanedbatelné části obyvatel utopický obraz Sovětského svazu jako země, ve které je 

úspěšně budována nová společnost. V sovětském propagandistickém slovníku se objevovaly 

termíny práce – vzdělání – rovnoprávnost – emancipace – svoboda – nové vs. staré – 

civilizace – rozvoj – růst. Tyto výrazy se v diskurzu skupin jeho československých 

sympatizantů velmi silně asociovaly s pojmem Sovětský svaz zejména díky hospodářskému a 

politickému vývoji ve třicátých letech, případně se pod vlivem rostoucího pocitu ohrožení 

včleňovaly i do mentálních map veřejnosti do té doby názorově nevyhraněné. Tento diskurz 

byl natolik silný, že jej výrazně nepoškodily ani tzv. moskevské procesy. Idealizace 

sovětského zřízení přecházela v mnoha případech k jeho nekritickému obdivu. Někteří tuto 

konstrukci časem prohlédli, jiní nikoliv. Proces jejího utváření (a tím spíše jejího vyvracení) 

však byl ve své době natolik složitý, že by případná meziválečná či bezprostřední poválečná 

náklonnost k SSSR neměla vést k současnému apriornímu odsouzení jeho sympatizantů 

Při cíleném působení na zahraniční návštěvníky se sovětské straně podařilo vytvořit 

ideální obraz SSSR pomocí kontrolovaného turistického ruchu, který pak ve svědectvích 
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těchto návštěvníků podpořil stávající konstrukty sovětské propagandy v zahraničí. Při 

komunikaci se zahraničními návštěvníky zjišťovaly sovětské instituce jejich poptávku po 

tématech a této poptávce pak přizpůsobovaly svoji nabídku. Působením na širší počet 

recipientů se jim podařilo dosáhnout kýženého efektu, vnímání pozitivních aspektů sovětské 

každodennosti. Zároveň tímto mechanizmem sovětská strana reagovala na negativní obraz 

v zahraničí vytvářením protiobrazu, který nevyhranění často potvzovali a sympatizanti hájili 

leckdy bez hlubší reflexe. 

V případě československé veřejnosti byl na základě četnosti meziválečných sovětik 

předpoklad, že po založení Inturistu došlo k masovému nárůstu turistiky do SSSR.  Jak 

dokládají data z ruských archivů, bylo tomu jinak. Počty československých návštěvníků byly 

hluboko za sovětským plánem, na vině byla dle zjištění ze zpráv pražské centrály Inturistu 

zejména pomalá administrativa a vysoké ceny služeb, nikoliv politický záměr zamezit 

československým občanům cestu do SSSR. Vstupní víza jako určitá kontrola vstupu názorově 

problematických osob fungovala, ale nikoliv v rozsáhlé míře.   

 Československý pokus o import sovětské utopie do lidové, respektive rodící se 

populární kultury měl v některých směrech omezený úspěch na rozdíl od německé veřejnosti. 

To se netýkalo tiskového trhu, kde vedle zahraničních prosovětských periodik, která kolem 

sebe soustředila značný počet čtenářů, fungovala celá řada tuzemských tiskovin. Stejně 

úspěšné bylo šíření sovětské literatury, případně produkce československých sovětik, jejichž 

počet v meziválečném období vystoupal k tisícům. V této oblasti docházelo již 

v meziválečném období k pokusům o nahrazení populární literatury její „proletářskou“ verzí. 

V ostatních oblastech byly pokusy o kulturní import, respektive o vlastní tvorbu, poněkud 

omezenější. Na jedné straně to mohlo být způsobeno relativně omezenou cílovou skupinou 

s poměrně omezenými finančními prostředky, na straně druhé i omezenými prostředky na 

podporu propagandistické (ideologické i komerční) činnosti plynoucími ze zahraničí. 

Meziválečné Československo nepředstavovalo v tomto směru první linii, za jakou bylo 

považováno Německo.  Zároveň je potřeba se zamyslet nad tím, jakou roli v případě 

československých sympatizantů SSSR a jejich konstrukce sovětské utopie hrálo chápání 

oficiálních textů, respektive formálního jazyka sovětských institucí, který se utvářell právě 

v meziválečném období. Z hlediska vnímání obrazu SSSR se nejednalo výhradně o 

intelektuální diskuze o jeho možných polohách. Tento obraz vznikal v mnoha směrech také 

pouhým přejímáním pojmů sovětský/Sovětský svaz, jako pouhého příkladu možného optima, 

respektive jakéhosi referenčního rámce pro uchopení a případnou změnu situace v ČSR. 
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V některých případech docházelo k jeho abstrakci do té míry, že tento obraz začal fungovat 

nezávisle vzhledem k původním záměrům sovětské meziválečné propagandy.  

Přes omezenou úspěšnost pokusů o využití populární kultury při šíření pozitivního 

obrazu SSSR v meziválečném Československu je možné konstatovat, že tyto pokusy přispěly 

k vytvoření názorových skupin, které představovaly předstupeň pro poválečnou inklinaci 

československé veřejnosti k sovětské cestě. 

Meziválečné období tak přispělo několika skutečnostmi k vytvoření pevné, ač nevelké 

základny sympatizantů s koncepty, které Sovětský svaz i přes četné turbulence 

v meziválečném období prosazoval v rámci svého propagandistického obrazu. Na jedné straně 

to byl růst mediálního trhu, který se alespoň částečně podařilo prosovětským skupinám 

obsadit, na straně druhé i potvrzení růstu úrovně sovětské společnosti od dočasných 

návštěvníků SSSR. Od roku 1948 do roku 1989 pak prošel obraz Sovětského svazu 

v Československu změnami, které vycházely i z proměn zkušeností československých občanů 

se sovětskou společností. V padesátých letech převažovalo nekritické obdivování (ať již 

skutečné nebo formální), dirigované oficiálními místy, jejichž personální základna byla často 

s meziválečnými prosovětskými skupinami úzce provázaná. Po jisté kritické revizi 

v šedesátých a na samém počátku sedmdesátých let se v československé společnosti vytvořila 

dichotomie – na jedné straně stál oficiální obraz, který se snažil udržovat a do jisté míry oživit 

propagandistické narativy padesátých let. Stejně jako v mnoha dalších oblastech zde došlo 

k yurchakovské „převaze formy“ nad obsahem a vyprázdnění původně nadšeně sdílených 

narativů. 
338
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 V souvislosti s uvedenými tvrzeními a poznatky  však zároveň vyvstává řada dalších otázek, kterým 

by bylo potřeba věnovat další pozornost při následujícícm výzkumu, zejména s ohledem na meziválečné období 

československých dějin. Studium materiálů k této práci přineslo řadu zjištění například ohledně mezinárodního 

komunistického hnutí vázaného na Kominternu. Problematice těchto ilegálních sítí se s ohledem na 20. léta 

věnoval například Juraj Benko v již zmíněné monografii, nicméně pohled na pozdější období v komparaci s 

například německými archivy dosud chybí.  Z tohoto hlediska nebylo možné v práci využít některé materiály 

obsažené například v Archivu Ministerstva zahraničních věcí, protože by potřebovaly hlubší komparativní 

ověření.  
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