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Východiska práce 

19. a 20. století byla svědkem dvou světodějinných emancipačních proudů, emancipace 

národů a emancipace žen. V českých zemích se ve vítězném okamžiku československé 

národní revoluce 1918/1919 prolnuly. 28. říjen 1918 „bez úvah, bez výhrad a otálení postavil 

vedle svobodného občana svobodnou občanku.“
1
 Český národ získal samostatný stát, a 

československé ženy politická a občanské práva, symbolizovaná jejich vstupem do sálu 

Revolučního národního shromáždění. 

Předkládaná práce je věnována tomuto polozapomenutému tématu, které nám 

připomene blížící se stoleté výroční vzniku Československé republiky. V odborné literatuře 

panuje shoda, že velký skok v emancipaci žen v Evropě přinesla první světová válka. Toho, 

že válka otevřela zcela nové možnosti, si byli vědomi již současníci: Válka způsobila, že „co 

se před krátkou dobou považovalo za naprosto nemožné a neuskutečnitelné, dostalo se náhle 

do oblasti povšechné možnosti, jakmile se poznalo, že rakousko-uherská monarchie vede 

zápas na život a na smrt, a že v tomto zápase nachází se zřejmě na straně vojensky a politicky 

slabší“, psal o situaci v českých zemích František Weyr, jeden z členů ústavního výboru 

Revolučního národního shromáždění.
2
 Na rozdíl od starších přístupů si ale současní badatelé 

více všímají specifických podmínek, které válka pro zrovnoprávnění žen přinesla v rámci 

jednotlivých národních společností.
3
  

Práce se zaměřuje na okolnosti a podmínky, které umožnily revoluční vývoj v ženské 

otázce při vzniku československého státu. Nachází je nejen v širších předpokladech, jako jsou 

dopady války na změnu genderových vztahů
4
 v soukromé a ve veřejné sféře (mj. také 

v důsledku rozšiřování veřejné sféry za války, např. regulovanou distribucí základních statků 

či začleněním žen do militarizované válečné výroby), ale též v podmínkách specifických. 

V práci hájím následující teze: 

                                                 
1
 Františka PLAMÍNKOVÁ, Občanská rovnoprávnost žen. Praha: Vydáno péčí Min. školství a národní osvěty 

ve Stát. škol. knihoskladě v Praze. 1920, s. 5. 

2
 František WEYR, Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 77. 

3
 Birgitta BADER-ZAAR, Controversy: War-related Changes in Gender Relations: The Issue of Women’s 

Citizenship. In: 1914–1918-online. International Encyclopaedia of the First World War, ed. by Ute DANIEL, 

Peter GATRELL, Oliver JANZ, Heather JONES, Jennifer KEENE, Alan KRAMER, and Bill NASSON, issued 

by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10036.  

4
 Christa HÄMMERLE,  Heimat/Front: Geschlechtergeschichte/n des Ersten Weltkriegs in Österreich-Ungarn. 

Wien: Böhlau, 2014.  

http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10036
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1) Ženský protest (viz dále), požadující vedle míru, sociální spravedlnosti a národního 

sebeurčení rovněž volební právo žen a rovnost žen, tvořil v letech první světové války 

a národní revoluce specifickou součást protiválečného hnutí a revolučního dění. České 

aktivistky za emancipaci žen a sufražistky se prostřednictvím tohoto protestu podílely 

na faktickém zrovnoprávnění žen za československé národní revoluce. 

2) Zapojení českých aktivistek za rovnoprávnost žen do československé národní revoluce 

umožnila rozvinutost předválečného českého emancipačního ženského hnutí, které 

tvořilo rovnocennou součást ženského emancipačního hnutí v Předlitavsku, a bylo 

schopno naklonit významnou část české politické reprezentace pro deklarativní 

podporu ženské emancipace jako národní kauzy. 

3) Aktérem prosazení právní rovnosti žen v Revolučním národním shromáždění byly 

politické strany socialistického bloku. Klíčovou roli sehrála Česká (Československá) 

strana socialistická (národní socialisté a anarchokomunisté), ke které se přidala 

vůdkyně sufražistek Františka Plamínková. 

 

Práce spadá do výseku politologie, která čerpá z dalších oborů, intenzivně především z 

historie a částečně i z právní vědy. Uplatňuje částečně též srovnávací politologický přístup. 

Inspiruje se diskursivní a genderovou analýzou, není ale pokusem o genderovou analýzu 

zkoumaných jevů ani diskursivní analýzou. Různé metody se v práci uplatňují vedle sebe, 

s cílem osvětlit lépe jednotlivé dimenze zkoumaného jevu.
5
  

Práce zavádí pojem ženský protest za války, s jehož pomocí zachytává širokou škálu 

aktivit žen za války a za národní revoluce. V konstrukci ženského protestu navazuji na práce 

Michala Pullmanna.
6
 Ženský protest chápu jako strukturovaný jev, zahrnující různé vrstvy 

protestu: účast žen na hladových bouřích a stávkách a též „autenticky politický protest“ 

(Pullmann), vedený prostředky jakými aktivistky za volební právo žen vedly boj za ženská 

                                                 
5
 Například kap. 3 se snaží zachytit politické zrovnoprávnění žen jako faktický proces, který se udál mimo 

právní reglementaci. Jeho poznání je tak dostupné metodami historické práce. Ve 4. kapitole zkoumám právní 

stránku dosažení politické rovnoprávnosti, kde je uplatnitelná též právní analýza. 

6
 Michal PULLMANN, Revoluce a utváření nového: Vídeň, Praha a Berlín kolem r. 1918. K hodnotovým 

aspektům tří revolucí ve střední Evropě., Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2002; 

týž Zneuznání, konflikt a revoluce. Místo hodnotových orientací a praktického jednání historických aktérů 

v dynamice sociálních hnutí, In: Jana ČECHUROVÁ, Jiří ŠTAIF (eds.), K novověkým sociálním dějinám 

českých zemí VI. Sociální dějiny dnes. Univerzita Karlova v Praze, 2004, s. 59–67; týž Spravedlnost a 

demokracie v moderní době. Přelom roku 1918 mezi revolucí a reformou. In: Marek HRUBEC (ed.), 

Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. Praha: Filosofia, 2005, s. 111–135. 
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práva v minulosti: vyjadřovaly své názory na stránkách ženského tisku (s politickým 

uvolněním a povolením cenzury stále otevřeněji), předkládaly petice, vznášely protesty vůči 

moci, účastnily se schůzí a demonstrací. Formulovaly politické a sociální požadavky, mezi 

nimiž měla rovnost žen a volební právo žen prominentní místo. Obsahově spojovalo obě 

vrstvy protestu téma válečného strádání a hladu a otázky distribuce potravin. Hodnotově byly 

spojeny odporem vůči poměrům, pociťovaným jako nepřijatelné, a tím, že činily stávající moc 

odpovědnou za tento stav. 

Práce je členěna do 4 kapitol (doprovozených úvodem a závěrem). První kapitola 

představuje rozvoj českého ženského emancipačního hnutí a hnutí za volební právo žen jako 

klíčových faktorů, které ovlivnily dynamiku zrovnoprávnění žen za národní revoluce. Nahlíží 

na hnutí českých aktivistek za emancipaci žen a sufražistek jako na integrální součást 

ženského hnutí v Předlitavsku. (Tento pohled usnadnily nově zpřístupněné rakouské 

prameny).
7
 Druhá kapitola mapuje další z klíčových proměnných politického 

zrovnoprávnění žen: pronikání žen do politických stran a ženské agendy do stranických 

programů od 90. let 19. století. Třetí kapitola se zabývá odporem žen proti válce, podporou 

války ze strany části organizovaného německorakouského ženského hnutí, dopady války na 

genderové vztahy ve veřejné sféře a mapuje snahy předválečných aktivistek za práva žen 

o aktivní zapojení do revolučního dění. Čtvrtá kapitola rozebírá právní zrovnoprávnění žen 

za československé revoluce. Nabízí též reflexi tohoto procesu poslankyněmi Revolučního 

národního shromáždění.  

 

Shrnutí hlavních zjištění práce 

1.  Ženské hnutí se rozvíjí v Předlitavsku od 60. let 19. století, tj. od doby obnoveného 

parlamentarismu a spolkového života, v jazykově a nacionálně uzavřených prostředích. Přesto 

jsou aktivity německorakouských a českých žen dvěma rameny jednoho proudu, což je dáno 

jednotícím právním a politickým rámcem monarchie. Sledování českého emancipační hnutí 

žen jako součásti ženského hnutí v Předlitavsku nabízí nový pohled na některá starší tvrzení 

o jeho povaze. Nelze například prokázat, že by spolupráce s pokrokovými muži byla 

specifikem českého ženského hnutí, jak se často v literatuře uvádí. Práce nepotvrdila ani 

                                                 
7
 Jde projekt Rakouské národní knihovny, Frauen in Bewegung: 1848–1938, Österreichische Nationalbibliothek, 

Frauen in Bewegung: 1848–1938, dostupné z http://www.onb.ac.at/ariadne/ariadne_projekte_fib2.htm, též 

http://www.fraueninbewegung.onb.ac.at/. Projekt zpřístupňuje digitální formou německorakouská ženská 

periodika a dobovou literaturu k ženskému hnutí. 

 

http://www.onb.ac.at/ariadne/ariadne_projekte_fib2.htm
http://www.fraueninbewegung.onb.ac.at/
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výraznější zpoždění českého ženského hnutí ve srovnání s hnutím německorakouským či 

evropským. Od doby bojů za všeobecné volební právo patří k nejpokročilejším v Evropě. 

Drobné posuny jsou přitom vysvětlitelné vztahy centra a periferie, což platí nejen o vztahu 

Vídeň – Praha ale též o vztazích (česká) Praha – (české) Brno, resp. Morava. České i 

německorakouské hnutí jsou dobře napojeny na vznikající transnacionální globální ženské 

hnutí, v českém případě i díky transatlantické migraci do USA. Pokus o vytvoření 

celorakouské organizace žen ale ztroskotává na diametrálně odlišných národních ambicích. 

Boje o volební právo žen charakterizují druhou etapu ženského hnutí, která začíná na 

přelomu 80. a 90. let 19. století a končí rokem 1918, kdy české a rakouské ženy získávají 

volební právo v nástupnických státech západní části habsburské monarchie. Boje sufražistek 

ve Vídni (pod vedením Ernestine von Fürth) a v české Praze (pod vedením Františky 

Plamínkové) nejsou úspěšné, vytvářejí ale stabilní organizační platformy. Tyto platformy jsou 

v české společnosti později základem pro mobilizaci žen ke konci války a za národní 

revoluce, která by bez nich nebyla možná. 

Podobně jako u jiných obrozujících se národů, které jsou z hlediska západní Evropy na 

periferii, je ženská otázka v českém společenství formulována jako otázka národní a je 

začleňována i do idealizovaného obrazu národních dějin.
8
 Čeští obrozenci přitom rozvíjí i 

zvláštní představu žen jako partnerek mužů. Ženská otázka je chápána tak, že ženy mají opět 

zaujmout místo, jaké jim náleželo ve slavných českých dějinách. Některé feministky přetváří 

tyto postoje v době vzniku státu do podoby ideologie, která má doplňovat Masarykův obraz 

smyslu českých dějin (Františka Plamínková). 

 

2. Politické strany představují nejvýznamnější faktor, který ovlivňuje rychlost přístupu žen 

k rovnoprávnosti. Větší zájem stran o ženy jako pomocnice a budoucí voličky nastává na 

sklonku 90. let 19. století. Objevuje se nejdříve u nových stran, u stran tzv. pokrokových. 

Volební právo žen, podobně jako všeobecné volební právo pro muže, bylo nejen ideálem, ale 

také předmětem taktických úvah, „politikaření“ stran. Zde má svůj původ diskuse o tzv. 

zpátečnictví žen (t. j. předpokladu, že ženy budou volit konzervativně). 

Analýza programů českých politických stran v období od konce 80. let 19. století do 

roku 1918 ukazuje svérázný a později již neopakovaný jev: značnou pozornost, kterou strany 

věnovaly ve svých programech ženské otázce. Propracovaný „ženský program“ měly od 

konce 90. let nejen strany pokrokového tábora a strana národně socialistická, ale i strany 

                                                 
8
 Viz Jitka MALEČKOVÁ, Úrodná půda: žena ve službách národa. Praha: ISV, 2002, s. 145–177. 
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politického katolicismu. Chybí ale v hlavních programových dokumentech původních 

všenárodních stran, u staročechů a mladočechů.
9
 Mezi dvěma zkoumanými prvky, tj. 

rozpracovaností ženského programu a prosazováním volebního práva žen, není mechanická 

vazba. U většiny pokrokových stran a u strany národně sociální doprovází bohaté ženské 

programy jednoznačný požadavek všeobecného a rovného volebního práva žen. U 

sociálnědemokratické strany, která má v programovém prosazování volebního práva žen 

prvenství, ženský program prakticky chybí. Naopak strany politického katolicismu mají 

výrazný ženský program, někdy s prvky radikálního diferenčního feminismu, který je 

doprovázen silným požadavkem budování ženských organizací při stranách, nikoli však 

požadavkem volebního práva žen. Tyto skutečnosti lze vysvětlit z ideologie a hodnot těchto 

stran. Strana národně sociální a strany politického katolicismu sdílely starost o etické otázky 

postavení žen a o rodinný život (zabránění zneužívání žen, zejména sexuálnímu, přísné 

trestání obtěžování žen na pracovišti, odpovědnost mužů za řádnou péči o rodinu). Je 

pozoruhodné, že jde vesměs o témata, která jsou dnes často připisována radikálním 

feministkám a jsou částí konzervativnější společnosti odmítány (viz vztah české společnosti k 

„sexuálnímu harašení“).  

V prvním desetiletí 20. století měla myšlenka politické rovnoprávnosti žen 

proklamovanou podporu značné části českých politických stran. Naproti tomu německé 

nacionalistické hnutí v Rakousku zůstávalo před válkou v táboře oponentů volebního práva 

žen.
10

 Na tomto pozadí můžeme konstatovat, že národní hnutí přiznalo českým ženám a jejich 

požadavkům prominentní místo.  

České aktivistky za volební právo žen se rozcházely ve vztahu k politickým stranám. 

Některé horlily pro vstup do politických stran, které paradoxně navzdory zákazu členství žen 

v politických spolcích, nebyly ženám zcela uzavřeny (např. Františka Zeminová, Pavla 

Buzková). Jiné volily taktiku prosazování ženských práv prostřednictvím ženských spolků 

(Výbor pro volební právo žen). Pro začlenění žen do stran byl zpravidla praktikován 

asymetrický model, kdy byly v rámci stran zřizovány tzv. ženské sekce či ústředí (např. strana 

mladočeská). Pokrokovější řešení začleněním žen přímo do organizací „mužských“ (např. ve 

                                                 
9
 Ženský program byl vytvořen teprve v roce 1914 na prvním sjezdu mladočeských žen.  

10 Za největší odpůrce volebního práva žen byli považováni němečtí nacionalisté a představitelé 

křesťanskosociálního proudu. Viz Birgitta BADER-ZAAR, Gaining the Vote in a World of Transformation: 

Female Suffrage in Austria, In: Blanca RODRÍGUEZ-RUIZ, Ruth RUBIO-MARÍN, (eds.), The struggle for 

female suffrage in Europe: voting to become citizens. Leiden: Brill, 2012, s. 191–206, s. 198. 
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straně pokrokové a v sociální demokracii) ale mnohdy znamenaly oslabení významu ženského 

tématu. 

 

3. Cestu k 28. říjnu 1918 otevřela první světová válka, která představuje akcelerátor dění 

nejen pro národní kauzu ale též pro věc ženské emancipace. Válka přináší zpočátku utlumení 

českého ženského hnutí. Naproti tomu v hnutí žen německorakouských dochází k mobilizaci 

žen ve prospěch války prostřednictvím zapojení části ženských organizací zastřešených 

Svazem rakouských ženských spolků do válečné péče.
11

 Německorakouská ženská válečná 

péče, zahrnující militarizované ruční práce jako šicí dílny, pletací dílny, dále ošetřování, 

pomoc pozůstalým či výrobu „dárků z lásky“ pro vojáky, však nedosáhla takového stupně 

organizovanosti jako Národní služba žen v Německu.
12

 Rozsah zapojení českého ženského 

hnutí do podobných aktivit není doposud podrobněji popsán.  

Již od roku 1917, v návaznosti na uvolnění politických poměrů, se ženské emancipační 

hnutí postupně obnovuje. Současně dochází k jeho transformaci. Mění se vztah žen 

k politickým stranám. I z aktivistek, které stranictví odmítaly, se stávají straničky a političky 

(např. Františka Plamínková). Tato proměna je především věcí legitimity. Volání po volebním 

právu žen mimo strany již nelze dále konstruovat jako národní kauzu, jako projev odporu vůči 

moci, jako tomu bylo za Rakouska. V revoluci též platí, že jen členství žen v politických 

stranách a stranická pozice jim může zajistit podíl na moci. Obnovenou činnost aktivistek za 

volební právo můžeme sledovat v plné síle od ledna 1918. Aktivistky se vracejí ke svým 

metodám práce, jako jsou publicistika, petice a shromáždění. Spolu s účastí žen-dělnic a žen 

z nižších vrstev v hladových bouřích a stávkách tvoří tyto aktivity specifický segment 

ženského protestu v národním a sociálním hnutí, které se procesem „zahušťování kritiky“ 

(Michal Pullmann) mění v revoluci.  

Zrovnoprávnění žen v době národní revoluce 1918/1919 představuje proces, který má 

svoji faktickou a právní dimenzi, které nejsou synchronní. K faktickému zrovnoprávnění žen 

dochází v průběhu národní revoluce z revoluční vůle, jak byla vyjádřena ve Washingtonské 

deklaraci z 18. října 1918. Jejím symbolem je vstup žen do Revolučního národního 

shromáždění. Dostupné prameny ukazují, že hlavním hybatelem dění byla Česká 

                                                 
11

 Dokladem toho je Frauenkriegskalender 1915, který byl vydán Svazen německých ženských spolků.  

12
 Barbara BEUYS, Barbara. Die neuen Frauen – Revolution im Kaiserreich: 1900–1914. München: Carl 

Hanser Verlag, 2014. 
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(Československá) strana socialistická
13

 a bývalé aktivistky za volební právo žen. Tím se 

situace liší od situace v Rakousku, kde tuto roli sehrála sociální demokracie. Sociální 

demokracie v Československou sice dostává prostřednictvím svých poslanců předválečným 

slibům, po odchodu Karly Máchové ze scény postrádá však výraznější političku. 

 

4. Právní zrovnoprávnění žen v Československu následuje jejich zrovnoprávnění faktické. 

Jeho výraznými nástroji byly volební řády pro volby do obcí (když parlamentní volby byly 

odloženy) přijaté Revolučním národním shromážděním v lednu 1919 a § 106 ústavní listiny 

z roku 1920, který požadoval odstranění všech privilegií pohlaví.
14

 Do vlastních právních 

diskusí, které byly vedeny v parlamentních výborech, především v ústavním výboru, neměla 

ani jedna z osmi poslankyň přístup. Bylo to důsledkem obrovského znevýhodnění žen 

v politickém životě, které navzdory nyní deklarované rovnosti přetrvávalo. Političkám 

chybělo potřebné vzdělání, kontakty zbudované mezi starým parlamentáři (jichž byla 

v Revolučním národním shromáždění většina) i důvěra okolí. Omezení pasivního volebního 

práva žen se aktivistkám ve spojení se socialistickými poslanci povedlo zabránit. Expertní 

návrhy, které tato omezení obsahovala, ilustrují smýšlení mnoha mužů, typicky byrokratů a 

právníků, přicházejících často ze starého rakouského aparátu. Takovéto názory však 

v Revolučním národním nezaznějí: rovnost žen je hegemonní myšlenkou revoluce. 

V jednání o § 106 ústavní listiny ukazuje diskuse v ústavním výboru vážný odpor ze 

strany nesocialistických stran, především národních demokratů, k revoluční myšlence ženské 

rovnoprávnosti ve všech oblastech života. Volební právo žen ale zpochybňováno není. Vláda 

jej ani nepovažuje za nutné v parlamentu zvláště odůvodňovat. Ostatně, rozhodují o něm také 

poslankyně.  

Přes signály mezí revoluce, kterých si byly první československé poslankyně a 

političky vědomy, reflektují nejaktivnější z nich (Božena Ecksteinová, Louisa Landová-

Štychová a Františka Zeminová) ve svých projevech v Revolučním národním shromáždění 

politické zrovnoprávnění žen jako zlomovou událost z hlediska života národa a žen. Na rozdíl 

od svých rakouských družek nepřijímají volební právo se smutkem z národní porážky, ale 

s radostí z vítězství. Političky, které se v Revolučním národním shromáždění vyjádřily 

k tématu zrovnoprávnění žen, se ale rozchází v tom, jak vidí jeho hlavní aktéry. Pro Boženu 

Ecksteinovou, ač je sociální demokratkou, je volební právo žen ženám dáno, je důsledkem 

                                                 
13

 Viz například Louisa LANDOVÁ-ŠTYCHOVÁ, Sociálně-revoluční význam 14. října 1918. Praha: B. 

Vrbenský a V. Borek, [1935]. Solidarita. Z práce jsou však převzaty jen ověřené informace. 
14

 § 106, odst. 1 ústavní listiny z roku 1920 zní: „Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají.“ 
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světové revoluce a osvícenosti českých mužů. Naopak, pro političky České (Československé) 

strany socialistické (Louisa Landová-Štychová, Františka Zeminová) je volební právo žen 

ženami samotnými vybojováno.  

 

*** 

 

Jestliže na počátku první světové války se zdálo, že feminismus a ženské hnutí patří mezi její 

první oběti, na jejím konci bylo jisté, že budou patřit mezi vítěze. Situace v nově vzniklém 

československém státě tomu plně odpovídala. Ženy v Československu získaly nejen volební 

právo, ale také ústavní příslib úplného zrovnoprávnění. Zatímco samotná „povšechná 

možnost“ (František Weyr) realizace volebního práva žen se otevřela zhroucením starého 

režimu, jeho vlastní realizace měla své konkrétní aktéry, své, obrazně řečeno „ženy 28. října“. 

Jako účastnice aktivit, které formou zahušťování kritiky vedly spolu s jinými okolnostmi 

k československému převratu a revoluci, požadovaly nejen sociální spravedlnost a národní 

sebeurčení, ale také akcentovaly požadavky volebního práva žen a plné rovnoprávnosti žen. 

S výjimkou Washingtonské deklarace, do níž vtělil své politické krédo T. G. Masaryk, to z úst 

vůdců odboje jasně nezaznělo.  

Rychlá a účinná mobilizace českých aktivistek za rovnoprávnost žen do protestního 

hnutí, které vyvrcholilo v československé národní revoluci, umožnila rozvinutost 

předválečného českého emancipačního ženského hnutí. Za pozitivní odezvou jimi vznesených 

požadavků můžeme vidět především předválečné přísliby stran. Politické zrovnoprávnění žen 

v Československu, k němuž došlo brzy jak z hlediska zahájení bojů za volební právo žen 

v české společnosti (asi po 15 letech) tak i z hlediska mezinárodního srovnání, představuje 

příklad prolnutí dvou emancipačních proudů: emancipace národa a emancipace žen, které se 

ve svém vývoji podporovaly, a jejichž vývoj byl plně synergický. Dominantní národní hnutí 

vytvářelo ženskému emancipačnímu hnutí prostor. Ženské hnutí, na což se často zapomíná, 

zase národní hnutí demokratizovalo tím, že do něj vtahovalo ženskou část národa, 

formulovalo požadavky rovné participace a otevíralo řadu sociálních otázek. Politické 

zrovnoprávnění žen ale i jeho meze, na které narazily jeho aktivistky již za revoluce, 

spoluurčovaly nejen charakter československé národní revoluce, ale zprostředkovaně také 

povahu prvorepublikové demokracie. 
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