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ABSTRAKT
Tématem disertační práce je proměna vztahu komunistické strany Československa
a československého totalitního režimu k sionismu v letech 1947–1957. Hlavním
cílem archivního výzkumu bylo zmapování podpory sionistických aktivit při vzniku
státu Izrael a přiblížení postupného přechodu komunistů z pozice podporovatelů
sionismu do pozice zarytého antisionismu. Pomoc rodícímu se státu Izrael v letech
1947–1949 je přiblížena prostřednictvím role Československa na valných
shromážděních OSN v roce 1947 a role ČSR jako člena United Nations Special
Committee on Palestine. Dále prostřednictvím dodávek vojenské techniky do
Izraele, diplomatické podpory, podpory emigrace a výcviku židovské brigády na
území ČSR v roce 1948. Postupný přechod do antisionistických pozic na přelomu
čtyřicátých a padesátých let je demonstrován na komplikovaných jednáních
o hospodářské spolupráci a na zasahování režimu do chodu Židovských
náboženských obcí. V první polovině padesátých let se podpora a spolupráce
změnila ve vyloženou opozici a vyústila v diplomatickou roztržku způsobenou
procesem se Slánským. Ten měl jasný antisemitský a antisionistický rozměr.
Vyloženě antisionistická pozice režimu je doložena prostřednictvím dalších
politicky motivovaných procesů – především procesu s izraelskými diplomaty
Šimonem Ornsteinem a Mordechajem Orenem a procesy navázanými na Akci Zlatá
Husa a Akci Dana.
KLÍČOVÁ SLOVA
Sionismus; antisionismus; antisemitismus; Československo 1947–1957; UNSCOP;
Ehud Avriel; zbrojní dodávky; emigrace do Izraele; Rada židovských náboženských
obcí; Ústřední svaz sionistický, politické procesy; Otto Fischl; Mordechaj Oren;
Šimon Ornstein; Jakob Gazit; Akce Zlatá Husa; Akce Dana; Claims Conference

ABSTRACT
The theme of this thesis is attitude of the Communist Party and Czechoslovak
totalitarian regime to Zionism in 1947–1957. The main aim of the archive research
was to map gradual change of the communist regime from its position of the
supporter of Zionism to that one of convinced anti-Zionism (nearly to anti-Semitism). Support of Zionism was primarily presented by help to the nascent state
of Israel in 1947–1949. The evidence is given by the role of Czechoslovakia at
meetings of the United Nations General Assembly in 1947 and its role as a member
of United Nations Special Committee on Palestine. Furthermore, supplies of
military equipment to Israel, diplomatic support, demographic support and training
of Jewish brigade in Czechoslovak territory in 1948. Gradual change to anti-Zionist
position at the end of 1940s and beginning of 1950s is illustrated with complicated
negotiations on economic cooperation and with interfering of the regime in running
of Jewish religious communities and Zionist organisations. During the first half of
1950s the support turned into downright opposition and lead in a diplomatic quarrel
caused by the Slánský trial which had definitely anti-Semitic and anti-Zionist
dimension. Utterly anti-Zionist position of the regime is also supported with further
politically motivated trials – first of all the trial of Israeli diplomats Šimon Ornstein
and Mordechaj Oren and trials related to Zlatá Husa Operation and Dana Operation.
KEYWORDS
Zionism; anti-Zionism; anti-Semitism; Czechoslovakia 1947–1957; UNSCOP;
Ehud Avriel; arms supplies ; emigration to Israel; Rada židovských náboženských
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Vymezení předmětu bádání, struktura práce
Zájem o problematiku československo-izraelských vztahů a život židovské
menšiny v Československu přirozeně vyplynul z celoživotního zájmu o moderní
československé dějiny a judaismus. Téma disertační práce úzce souvisí s tématem
diplomové práce, kterou jsem obhájil na Katedře dějin a didaktiky dějepisu v roce
2011. Nesla název Československo a Izrael 1947–1949: Léta přátelství a byla
primárně zaměřena na studium podpory, kterou Československo poskytlo
sionistickým snahám o vybudování nezávislého státu, tedy na rodící se
československo-izraelské vztahy. Tato problematika je přirozeně součástí disertační
práce.
Při studiu archivních pramenů pro diplomovou práci jsem narazil na řadu detailů
týkajících se jak československo-izraelských vztahů, které jsem v diplomové práci
z různých důvodů nereflektoval, tak na prameny přibližující proměnu postoje
nastupujícího komunistického režimu ve vztahu k židovským obcím a židovskému
obyvatelstvu republiky. Tyto informace se týkaly nejen let 1947 až 1949, ale
i období první poloviny 50. let. Jedním z hlavních cílů disertační práce je snaha
o komplexnější

uchopení

problematiky

a

širší

zaměření

reflektující

mezinárodněpolitickou i vnitropolitickou situaci. V rámci vnitropolitického
zaměření disertační práce, které je přiblíženo především v její druhé polovině, je
kladen důraz na agresivní výpady komunistického režimu vůči Židům.1
Antisionistická (někdy až antisemitská) rétorika režimu je prezentována jednak
prostřednictvím proměny vztahu státu k Židovským obcím a sionistickým spolkům
a organisacím, jednak prostřednictvím několika politických procesů. Na
konkrétních zdokumentovaných případech jsou přiblíženy mechanismy perzekuce
v průběhu vyšetřování, při přípravě procesů i po odsouzení obviněných.
Konec druhé světové války neznamenal automaticky vyřešení problémů
spojených s evropskými Židy, natož v globálním měřítku. Ačkoli byla světová
veřejnost otřesena zvěrstvy nacistického Německa, docházelo dále k četným

1

Státní bezpečnost a komunistický režim považovaly za Židy všechny osoby, které měly židovské
předky. Z tohoto úhlu pohledu by se slušelo psát slovo Žid s malým „ž“. V práci ale bude slovo Žid
psáno s velkým počátečním písmenem, protože značná část disertační práce pojednává o vztazích
Československa a státu Izrael, který je obýván převážně Židy (příslušníky židovského národa).
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projevům antisemitismu a nenávisti vůči Židům. Tato problematika byla
v poválečné Evropě stále palčivým problémem, který vyvolával spory na úrovni
mezinárodní, národní i regionální. Svědčí o tom například následující záznam
uložený v archivu Ministerstva zahraničních věcí (dále MZV): „Dňa 2. 11. 1945
bolo na nádraží v Náchode zadržaných 7 polských Židov, ktorí krátko pred tým
neoprávnene prekoročili čsl. hranice u Belovse. Pretože skupina uprchlíkov nebola
vybavená potrebnými dokladmi, boli predaní polskej pohreničnej stráži. Toho istého
dňa o 9. hodine večarnej bola tá samá skupina uprchlíkov znovu zahnaná na naše
uzemie, a na mnohých z ních bolo možno vidieť známky po násilnom bití.
Uprchlíkom boli odňaté zavazadlá a šaty, takže vačšina z ních ostala v spodňom
prádle a bosí. Poľskou pohraničnou strážou bolo im pohrozené, že jestli sa vrátila
zpať, budú zastrelení. Jeden z členov stráže im prehlásil, že vyšiel dekret o poľnom
súde a že budú zastrelení a preto ím nariadil, aby všetko zo seba svliekli.“2 Polsko
bylo zemí, ve které byly projevy antisemitismu nejčetnější, a zároveň bylo zemí, ze
které migrovalo nejvíce Židů do západní Evropy. Židé se v Polsku necítili bezpečně
a skutečný exodus polských Židů spustil pogrom, který se odehrál začátkem
července 1946 v Kielcích. Zahynulo při něm přibližně 40 Židů.
Ani

Československo

nebylo

výjimkou.

Z projevů

antisemitismu

v Československu krátce po ukončení druhé světové války je pravděpodobně
nejznámější protižidovský pogrom ve Veľkých Topoľčanech na Slovensku v září
19453 a antisemitské výtržnosti v průběhu srpna 1946 na různých místech
Slovenska, především v Bratislavě. Na jednu stranu se československá vláda snažila
Židům navrátivším se domů z koncentračních táborů pomáhat. Za to dostávala od
židovských organizací, náboženských obcí i jednotlivců děkovné dopisy. Zároveň
dostávala i celou řadu stížností na zacházení s Židy. Nejvíce se jich týkalo neochoty
a průtahů při vracení majetku zkonfiskovaného nacisty4 a průtahů při vydávání pasů
k vycestování do zahraničí. Navíc bylo Československo do značné míry tranzitní

2

Archiv Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV), f. Teritoriální odbory – obyčejné 1945–
1959 (L–Z), Palestina, k. 2, složka Politické věci – sionismus, 32.971/1945.
3
Bližší informace: Jiří DUFEK – Karel KAPLAN – Vladimír ŠLOSAR, Československo a Izrael
v letech 1947–1953. Studie. Praha 1993, s. 9–17. Petr BEDNAŘÍK, Zpravodajství českého tisku v
roce 1945 o topoľčanském pogromu. in: Fragmenty dějin, Jan Hájek – Jiří Kocian – Milan Zítko
(eds.), Praha 2006, s. 443–460.
4
K tomu blíže například: Šárka NEPALOVÁ, Židovská menšina v Čechách a na Moravě v letech
1945–1948. in: Miroslav Kárná – Eva Lorencová (eds.), Terezínské studie a dokumenty 1999,
Praha 1999, s. 314–328.
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zemí pro tisíce Židů prchajících z Polska, snažících se dostat především do západní
Evropy a do Palestiny.
Poválečné Československo mělo celou řadu vnitropolitických problémů, které se
týkaly Židů a židovské problematiky. Zároveň se ale stalo významným činitelem při
vzniku samostatného židovského státu v Palestině – Izraele. Ačkoli bylo ČSR zemí,
která velmocím hrála druhé housle, bylo ve velmocenské politice na Blízkém
východě vtaženo doslova do první linie. V letech 1947–1949 podpořilo Izrael
diplomaticky (především rolí, jakou sehrál československý zástupce v United
Nations Special Committee on Palestine – UNSCOP), vojensky (dodávkami zbraní
a výcvikem izraelských vojáků) a demograficky (umožněním emigrace tisíců Židů).
Přiblížit, jakou roli hrálo Československo ve sledovaném období při vzniku Izraele,
a jaký mělo vliv na řešení židovské a palestinské otázky, je cílem první části této
disertační práce. Primárně bude tato část práce zaměřena na mezinárodněpolitické
vztahy. Samozřejmě není možné při analýze působení Československa jako
významného faktoru poválečného dění na Blízkém východě odhlédnout od
vnitropolitického vývoje. Ten bude reflektován průběžně. Převáží ve druhé a třetí
části práce. Poukazem na mezinárodněpolitický rozměr bychom především rádi
naznačili, že se první část studie nebude nijak zeširoka zabývat otázkami, které se
týkají československé vnitropolitické problematiky ve vztahu k Židům.
Ve druhé části, zaměřené na období od března 1948 do konce roku 1950, bude
daleko více reflektována mezinárodněpolitická situace v kombinaci se situací
vnitropolitickou, budou objasněny možné příčiny obratu postoje Sovětského svazu
ve vztahu k Izraeli, přiblížena jednání Československa a Izraele o obchodní dohodě
a popsány první náznaky a projevy antisionistických postojů československých
úřadů. Ty se týkají především ovládnutí Rady Židovských náboženských obcí (dále
jen RŽNO5) Akčním výborem RŽNO a rušení židovských a sionistických spolků
a organizací.
Ve třetí části práce pojednávající o období let 1951 až 1957 se pozornost obrátí
převážně k vnitropolitickému vývoji. Na konkrétních politických procesech bude
doloženo, jak režim očerňoval, zostuzoval a démonizoval své občany – Židy – a
jejich prostřednictvím i stát Izrael. V souvislosti s antisionisticky zaměřenými
5

RŽNO zastřešovala v poválečném období chod Židovských náboženských obcí v Čechách a na
Moravě a měla klíčové organizační a administrativní pravomoci. Na Slovensku plnil obdobnou
funkci Ústredný sväz židovských náboženských obcí.
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procesy není možné opomenout Proces s protistátním spikleneckým centrem
Rudolfa Slánského. Ten bude přiblížen především prostřednictvím osudu náměstka
Ministerstva financí Otto Fischla, který byl jako člen centra odsouzen k trestu smrti
a popraven. Zaznamenány budou osudy izraelských diplomatů Mordechaje Orena a
Šimona Ornsteina. Ti byli v souvislosti s procesem se Slánským zadrženi v roce
1951 a odsouzeni ve vykonstruovaných procesech k vysokým trestům odnětí
svobody. Popsány budou procesy navázané na akci Zlatá Husa a akci Dana.
V těchto procesech byli odsouzeni židovští obyvatelé Československa, kteří se
podíleli na ilegálním prodeji načerno přivezeného nedostatkového zboží, které bylo
pašováno izraelským diplomatem Jakobem Gazitem. Další část odsouzených,
především důchodců, si pozornost režimu získala distribucí sociálních podpor
nemohoucím. Podpory byly distributorům rozdělovány izraelským vyslanectvím
v Praze. Samozřejmě i pro tuto část studie platí, že není možné oddělit
vnitropolitický vývoj od mezinárodněpolitického. Proto nás bude zajímat například
reakce státu Izrael na proces se Slánským, vyhoštění izraelského vyslance
Kuboviho nebo již zmíněné zapojení izraelského vyslanectví v Praze do distribuce
sociálních podpor.
Výše popsané struktuře práce je předsunuto několik úvodních kapitol. Jedná se
o kapitolu Vymezení předmětu bádání a struktura práce. Dále o kapitolu zabývající
se hodnocením pramenů a o kapitolu pojednávající o sionismu, antisionismu
a antisemitismu v obecné rovině i ve vztahu ke Komunistické straně
Československa.
Cíle a hypotézy jednotlivých částí a kapitol jsou obsaženy v textu příslušných
pasáží. Jedním z hlavních cílů disertační práce je pokus o komplexní uchopení
problematiky

a

její

široké

zaměření

reflektující

mezinárodněpolitickou

i vnitropolitickou situaci. Takto vytyčený cíl má samozřejmě své limity. Některé
otázky by si zasloužily další prostudování a bylo by možné na nich stavět celé další
kapitoly. Jistá míra skepse a pocit neukončenosti studia je ale součástí snad každého
bádání. Věříme, že způsob logické výstavby textu umožňuje dobře pochopit celé
desetiletí československo-izraelských a československo-židovských vztahů a přináší
řadu dosud nezpracovaných nebo jen velmi okrajově zpracovaných témat.
Celkový metodologický přístup k pramenům a způsob psaní disertační práce lze
označit za pozitivistický. Využité archivní prameny, stejně jako paměti a dobový
tisk jsou podrobeny pečlivé analýze, jejímž cílem je především popsat vývoj
10
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událostí. Samozřejmě je text, stejně jako jakýkoli jiný text z pera historika, určitým
druhem interpretace minulosti. Snažíme se ale o relativně střízlivý způsob
interpretace: vždy musí být jasné, kdy se jedná o názory autora, kdy hovoří
prameny a kdy jsou teze a vývody již silně hypotetické a není možné je bez dalšího
studia považovat za zcela relevantní.
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Přehled pramenů a literatury
Prameny v archivech
Práce

o

československo-izraelských

vztazích

a

židovské

menšině

v Československu letech 1947 až 1957 je napsána především na základě výzkumu
v řadě tuzemských archivů.
Z mezinárodněpolitického úhlu pohledu je klíčový archiv Ministerstva
zahraničních věcí (MZV). Ten obsahuje prameny vzniklé na základě komunikace
ministerstva a zastupitelských úřadů ČSR v Palestině a Izraeli. Kromě běžných
hlášení hodnotících politický vývoj v regionu, hospodářské kontakty či kontakty
mezi spolky zde nalezneme i velmi cenná a podrobná hlášení týkající se role
Československa v UNSCOPu, navazování diplomatických styků či postoje tamního
veřejného mínění k politice ČSR. Jsou zde uloženy i dokumenty pojednávající
o dodávkách zbraní, vyhoštění vyslance Kuboviho z ČSR nebo o urgencích
propuštění diplomatů Orena a Ornsteina z československého vězení. Dále jsou zde
uloženy materiály zachycující korespondenci zástupců ČSR v OSN a jejich
souhrnné zprávy. Mezi nejdůležitější fondy MZV pro naše bádání patří fond
Teritoriální odbory – obyčejné 1945–1959 (A–K), Izrael; fond Teritoriální odbory –
obyčejné 1945–1959 (L–Z), Palestina; fond Archivní zprávy ZÚ, Jeruzalém 1945–
1952; fond Odbory MZV po roce 1945, Mezinárodní odbor 1945–1955; fond
Odbory MZV po roce 1945, Generální sekretariát – Žourek 1945–1948 a fond
Odbory MZV po roce 1945, Inventář spisového materiálu generálního sekretariátu a
kabinetu J. Masaryka a Vl. Clementise.
Zmíněn by měl být také Vojenský historický archiv (VHA), ve kterém je uložena
řada dokumentů týkajících se dodávek zbraní do Izraele. Dokumenty archivované
VHA bohužel poničila povodeň v roce 2002. Řada archiválií je zničena nenávratně,
některé byly zmraženy a budou časem opět zpřístupněny. Postupné rozmrazování
archiválií bohužel nasvědčuje tomu, že řadě dokumentů zmražení nepomohlo a jsou
skartovány. V současné chvíli je proto možné se při studiu dodávek zbraní do
Izraele opřít o publikované dokumenty v edici Marie Bulínové Československo a
Izrael 1945–1956: Dokumenty, která obsahuje řadu materiálů z VHA. Druhým
zásadním pramenem k této problematice jsou některé kartony uložené v Archivu
12
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bezpečnostních složek (ABS) ve fondu 425 – Židovské organizace. O tomto fondu
ještě bude řeč.
Klíčový pramen pro vnitropolitický rozměr disertační práce představují
vyšetřovací a osobní svazky uložené v ABS. Jedná se o desítky kartonů především
z fondu Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála; fond Vyšetřovací spisy
– Centrála; fond H – Historicky fond. Materiály uložené v těchto fondech jsou často
dostupné v digitalizované podobě. Na jejich základě jsou zpracovány pasáže
pojednávající o postavení Otto Fischla při vyšetřování v rámci přípravy procesu se
Slánským, o procesech s Orenem a Ornsteinem a o procesech navázaných na Akci
Dana a Akci Zlatá Husa. Hodnověrnost těchto pramenů je často značně diskutabilní.
Nelze z nich jednoznačně určit míru pravdivosti obvinění. Vyšetřovací svazky
obvykle obsahují důvody a podklady k zatčení, podepsané výslechové protokoly,
žalobu, výpovědi obviněných v soudním přelíčení a rozsudek. Osobní svazky často
obsahují zprávy inspekce Ministerstva vnitra z padesátých a šedesátých let, různé
stížnosti obviněných či odsouzených, případně zprávy o rehabilitacích. Zatímco
vyšetřovací spisy (a zejména výslechové protokoly) jsou nespolehlivý pramen
o vině, neboť více než skutečnou činnost obžalovaných odrážejí konstrukty StB,
dokumenty inspekce Ministerstva vnitra z 60. let se tuto činnost již snaží posoudit
objektivněji. Celkově představují dochované materiály důležitou sondu do způsobu
myšlení vyšetřujících orgánů a rozhodování stranického aparátu KSČ.
Krátké zhodnocení si zaslouží již zmíněný fond 425 – Židovské organizace.
V rámci tohoto velmi obsáhlého fondu byly shromážděny písemnosti vzniklé
činností různých židovských a sionistických organizací působících na území ČSR.
Jedná se o materiály, které byly zabavené Židovské náboženské obci, Ústřednímu
svazu sionistickému, korespondence a zápisy ze schůzí Rady židovských
náboženských obcí v Praze, oběžníky, seznamy členů, stanovy apod. Fond dále
obsahuje písemný materiál o organizování a provádění vojenského a leteckého
výcviku izraelských vojáků na území ČSR a o dodávkách zbraní. Není v síle
jednotlivce projít a zpracovat celý takto rozsáhlý fond. Zcela jistě naší pozornosti
unikly některé dokumenty, které by mohly upřesnit východiska i závěry této
disertační práce. Fond 425 představuje i do budoucna výzvu pro badatele zabývající
se především vývojem židovských obcí a tuzemských i zahraničních sionistických
organizací působících v ČSR v poválečném období.
13
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V Národním archivu lze dohledat prameny týkající se církevní politiky
komunistického režimu, organizace a fungování Rady Židovských náboženských
obcí a organizování Akčních výborů v židovských obcích. Dále dokumenty o řadě
procesů, o reakcích obyvatelstva na proces se Slánským a s tím související
organizování propagandistické kampaně, o dodávkách zbraní, uznání státu Izrael
a mnoho dalších. Jedná se zejména o: fond 100/24 – ÚV KSČ, Klement Gottwald
1938–1953; fond Státního úřadu pro věci církevní (SÚC); fond 100/1 – ÚV KSČ,
Generální sekretariát 1945–1951; fond KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha –
Bulletiny KSČ 1946–1968; fond KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha –
komise; fond Ministerstvo školství a kultury. Za pozornost stojí nezpracované
fondy Generální prokuratura a Nejvyšší soud, které obsahují materiály týkající se
některých v disertační práci analyzovaných politických procesů.

Odborná literatura
Problematika mezinárodněpolitické role Československa při vzniku samostatného
státu Izrael, tedy období let 1947 až 1949, již byla částečně zpracována. Stěžejní
prací je pro sledované období studie autorů Dufka, Kaplana a Šlosara nazvaná
Československo a Izrael v letech 1947–1953. Studie, která byla publikována v roce
1993 a která byla prvním pokusem reflektovat z ideologických důvodů opomíjenou
stránku historie. V publikaci je kladen důraz na nejznámější kapitolu mezinárodních
vztahů Československa a Izraele, tedy na tajné dodávky zbraní, díky kterým přežil
nově vzniklý stát úvodní etapu první arabsko-izraelské války. Dále na výcvik řady
izraelských vojáků, který proběhl v Československu v létě a na podzim 1948.
Z dalších publikací, které vyšly v českém jazyce a které by ve vztahu
k sledovanému tématu neměly uniknout pozornosti, lze zmínit dílo francouzského
historika Laurenta Ruckera Stalin, Izrael a Židé. Tato práce, která v originále vyšla
v roce 2001, sleduje vývoj vztahu Sovětského svazu k sionismu a Židům přibližně
od roku 1917 do roku 1953. Autorově pozornosti neunikla ani československá účast
v UNSCOPu, dodávky zbraní do Izraele, existence židovské brigády vycvičené
v Československu nebo emigrace Židů z východní Evropy do Palestiny. Celá
kapitol a je věnována procesu se Slánským. Vzhledem k hlavnímu tématu práce
věnuje autor těmto otázkám jen okrajovou pozornost, avšak je přínosné, že pracuje
nám s neznámými sovětskými dokumenty. Zajímavé na této publikaci je, že se
14
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primárně zaměřuje na vztah SSSR a Izraele a v těchto mantinelech hodnotí některé
politické tahy formujících se sovětských satelitů. Vzhledem k Československu pak
stojí za pozornost častější citace některých pamětí a zahraničních prací, které přináší
doposud neznámé informace.
Za zmínku dále stojí práce Mosheho Yegara Československo, sionismus, Izrael.
Yegar působil v letech 1993–1995 jako velvyslanec v Praze a využil této příležitosti
k bádání a studiu dokumentů. Jedná se o komplexní shrnující dílo popisující vztahy
Československa k Židům a k sionismu od vzniku republiky. Práce je dotažena až do
první poloviny 90. let. Přínosem této publikace je, že ve velké míře užívá jako
pramenů dobový palestinský a izraelský tisk a do značné míry i nám neznámé
prameny izraelské provenience. Jejím nedostatkem je naopak určitá zkratkovitost,
jednostranný

pohled

a

přes

bádání

v českých

archivech

jednoznačná

neobeznámenost s mnoha archivními prameny.
Z novějších prací můžeme zmínit publikaci Československo a Blízký východ
v letech 1948–1989 od autorů Zídka a Sieberta. Ti se ve svém díle dotýkají
některých námi sledovaných problémů a otázek, avšak jen povrchně. Je to dáno tím,
že jejich dílo je primárně koncipováno jako reflexe mezinárodních vztahů se všemi
blízkovýchodními státy v období let 1948 až 1989, a nebylo proto možné Izraeli
poskytnout dominantní místo, a to i přes specifičnost jeho postavení na Blízkém
východě.
Jako určitý úvod do vývoje arabsko-palestinsko-židovských vztahů, kterému je
vzhledem k sledovanému období důležité porozumět, je možné doporučit práci
Marka

Čejky

Izrael

a

Palestina.

Minulost,

současnost

a

směřování

blízkovýchodního konfliktu. Jedná se o dílo povrchní a popularizační, ale pro vhled
do problematiky je to práce dostatečná a především je dovedená až do žhavé, a pro
mnoho lidí zmatené, současnosti. Náročnější čtenář by pak mohl sáhnout po
publikaci Mossad – Izraelské tajné války od autorů Blacka a Morrise, jejímž
hlavním tématem je popis činnosti a vývoje izraelských tajných služeb na pozadí
mezinárodních vztahů.
O vztazích Československa a Izraele, především o dodávkách zbraní, se zmiňují
i rozsáhlejší publikace věnované dějinám Izraele, například Izrael. Dějiny od
Martina Gilberta nebo Dějiny státu Izrael od Howarda Sachara. Vyšla i řada
drobnějších studií ve sbornících. Tyto studie zpravidla reflektují postavení Židů
15

Přehled pramenů a literatury

v poválečném Československu a jen zřídka se dotýkají významu Československa
při vzniku státu Izrael.
Významným dílem vztahujícím se k vymezenému tématu je kniha Arnolda
Krammera The Forgotten Friendship. Israel and the Soviet Bloc 1947–1953.
Přestože vyšla v roce 1974, obsahuje některé v tuzemské odborné literatuře málo
reflektované nebo dokonce i nezveřejněné informace (například o dodávkách
zbraní).
Problematika dodávek československých zbraní do Izraele našla své místo
i v beletrii. Za pozornost stojí kniha Mosty do Tel Avivu, která vyšla v roce 2010.
Jejím autorem je Jiří Šulc. Jedná se o beletristické dílo, které svým dějem plně
souvisí s tématem disertační práce. Šulc pracoval dlouhou dobu v české tajné službě
a zúročil své zkušenosti s jejím fungováním. Ačkoli má kniha smyšlený děj, čerpá
z historických událostí, vzpomínek a autorova studia v archivech a je napsaná velice
poutavě.
Hodnocení literatury týkající se vnitropolitického vývoje a vztahu režimu
k židovské menšině je výrazně složitější. Předně je zapotřebí konstatovat, že
neexistuje žádná komplexní monografie shrnující „státní náboženskou židovskou
politiku“. Existuje sice nespočet odborných článků vztahujících se k problematice
života Židů v Československu, většina z nich se ale týká buď období let 1945 až
1948, nebo projevů antisemitismu spojených s procesem se Slánským. Řadu studií
je možné považovat za velmi přínosnou. Roztříštěnost sekundární literatury klade
zvýšené nároky na badatele. Vzhledem k velkému množství článků je jejich
reprezentativní výběr uveden v seznamu použité literatury, případně jsou jednotlivé
studie reflektovány v poznámkách pod čarou v příslušných kapitolách disertační
práce.
Z výše naznačené roztříštěnosti vynikají snad jen dva sborníky, které vznikly na
základě přednáškových cyklů ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského
muzea v Praze v roce 2008 a 2010 a navázaly na předchozí přednáškové cykly
zabývající se životem židovské menšiny v Československu ve 20. a 30. letech.
Sborník s názvem Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od
osvobození k nové totalitě uspořádali Blanka Soukupová, Peter Salner a Miroslava
Ludvíková. Sborník Židovská menšina v Československu v letech 1956–1968. Od
destalinizace k pražskému jaru uspořádali Blanka Soukupová a Miloš Pojar.
Badatelský přínos jednotlivých studií je neoddiskutovatelný. Problematika řešená
16
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v jednotlivých článcích je ale velmi selektivní a oběma sborníkům schází
komplexnější pojetí a jednoznačná vnitřní logická souvislost mezi příspěvky. První
zmíněný sborník se primárně zabývá obdobím let 1945 až 1948 a jen okrajově
přesahuje do období po únorovém puči. Skutečnost, že pro léta 1949 až 1956 schází
monografické zpracování nebo alespoň sborník zabývající se různými aspekty
života židovské menšiny, dokládá, že pole bádání je pro dané období stále značné.

Memoáry
Publikované memoáry představují další významnou skupinu pramenů. K první
části disertační práce se váží především vzpomínky týkající se dodávek zbraní do
Izraele a výcviku izraelských vojáků v Československu. Těch se dochovalo
poměrně hodně, většinou ze strany izraelských účastníků této akce. Pravděpodobně
nejcennější

jsou

paměti

Ehuda

Avriela,

prvního

izraelského

vyslance

v Československu. Práce Open the gates! A Personal Story of „Illegal“
Immigration to Israel obsahuje osobní vzpomínky Avriela týkající se jeho činnosti
pro Haganu6, pro kterou pracoval již před svým příjezdem do Československa. Ve
vzpomínkách popisuje svou aktivitu na půdě Československa jako zástupce Židů při
dojednávání dodávek zbraní a vyjednávání podmínek židovské emigrace. Z pera
Avriela pochází i práce Prague and Jerusalem: The Era of Friendship, ve které na
odborné úrovni shrnuje vývoj československo-izraelských vztahů v letech
1947 až 1949. Tato studie je součástí rozsáhlého sborníku The Jews of
Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys Vol. III. obsahujícího i další články
vážící se k tématu.
Za pozornost stojí paměti Muniy Mardora, jednoho z významných operativců
Hagany. Mardor ve své práci Strictly illegal popisuje domácí i zahraniční operace
Hagany, kterých se účastnil v letech 1938 až 1948. Ve čtvrté kapitole knihy se
zabývá dodávkami zbraní z Československa či osudy lodí Nora, Lino a Argiro,
o kterých bude řeč v kapitole První dohoda o zbraních. Důstojník Hagany Natanel
Lorch v díle The Edge of the Sword detailně popisuje první arabsko-izraelský
konflikt včetně významu dodávek zbraní z Československa. Těch se dotýkají i další

6

Hagana byla židovská vojenská organizace, která působila na území Palestiny v době britského
mandátu v letech 1920 až 1948. Stála na straně prvního izraelského předsedy vlády Davida Ben
Guriona. Stala se základem pro vybudování izraelské armády.
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publikace na hraně pamětí a populární odborné literatury, jako například Rechesh
od Pinchase Vazeho nebo The Secret Battle for Israel od Colonela Kagana.
Velké množství dochovaných vzpomínek se týká politických procesů
v Československu. O vybraných procesech pojednává třetí část disertační práce.
Nejvíce pamětí se týká procesu se Slánským. Uveďme například Doznání. V soukolí
pražského procesu z pera Artura Londona, Na vlastní kůži od Hedy Margoliové-Kovályové, Zpráva o mém muži od Josefy Slánské nebo Svedectvo o procese od
Eugena Löbla. Na perzekuci Židů vzpomíná dále Leo Kohút v díle Tu bola kedysi
ulica.
Dostupné jsou paměti Mordechaje Orena, izraelského diplomata odsouzeného ve
vykonstruovaném procesu navazujícím na proces se Slánským. Orenovy vzpomínky
byly publikované pouze ve francouzštině (a hebrejštině) pod názvem Prisonnier
politique à Prague: 1951–1956. Část pamětí byla na etapy otištěna ve
francouzských a izraelských periodikách. Překlad některých článků je uložen
v Archivu bezpečnostních složek v osobních složce Orena.
Pozornosti by neměly uniknout ani práce, které se sice naší problematiky dotýkají
okrajově, ale jsou vynikajícím svědectvím o osudech jedinců v tragických
a temných padesátých letech. Namátkou uveďme Český vězeň. Svědectví politických
vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých od Karla Bartoška, StB o sobě.
Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka od Karla Kaplana či paměti Josefa
Charváta Můj Labyrint světa. Vzpomínky, zápisky z deníků.

Další prameny
Z dalších využitých pramenů uveďme především periodický tisk a některé
nepublikované diplomové a disertační práce. Těch je možné v databázích univerzit
najít na internetu řadu.
Rozsáhlá disertační práci Petra Sedláka nazvaná Poté. Postoj a přístup k Židům
v českých zemích po druhé světové válce (1945 až 1947/1953)7 představuje pokus
o syntézu problematiky vztahu československého státu k židovskému obyvatelstvu.
Sedlákovi nelze upřít encyklopedickou obeznámenost s odbornou literaturou
a prameny a snahu o otevření doposud jen málo probíraných témat. Hlavní přínos
7

Petr SEDLÁK, Poté. Postoj a přístup k Židům v českých zemích po druhé světové válce (1945–
1947/1953), Brno 2008. Disertační práce, Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy
univerzity.
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práce lze spatřovat v závěrech týkajících se politiky KSČ ve vztahu k židovské
menšině. Přes množství poznámkového aparátu ale v některých klíčových pasážích
disertace, ve kterých Sedlák přichází s novými pohledy na danou problematiku,
schází odkazy na archivní dokumenty nebo lepší vysvětlení příčin, jež autora vedly
k formulování daných tezí. Přes tuto kritiku je možné Sedlákovu disertaci pokládat
za klíčovou práci pojednávající o problematice života židovské menšiny
v poválečném Československu.
Mezi nejvydařenější nepublikované studie je možné počítat diplomovou práci
Moniky Hankové Kapitoly z poválečných dějin židovské komunity v Čechách a na
Moravě (1945 až 1956).8 Ta je rozdělena na část vycházející primárně z pramenů
a literatury a na část hodnotící rozhovory s pamětníky. Především první část je po
odborné stránce na vysoké úrovni. Hanková reflektuje některá okrajová a málo
probádaná témata zabývající se vývojem židovských obcí, čerpá z relevantních
archivních pramenů a jako jedna z mála podrobila kritické reflexi i proměnu
Věstníku Židovské náboženské obce v Praze z nezávislého tiskového orgánu RŽNO
v propagandistický nástroj v rukou komunistické strany. Třebaže by studii místy
slušelo větší zaměření na detail, je především pro badatele, zabývající se vývojem
židovských obcí po roce 1945, cenným průkopnickým dílem.
Velmi povedená a inovativní je pasáž pojednávající o propagandistické kampani
provázející proces s Rudolfem Slánským v disertační práci Pavlíny Kourové
Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948–1953.9 Kourová
přibližuje charakteristické rysy kampaně a srovnává ji s propagandistickými
kampaněmi, které Slánského procesu předcházely. Z našeho pohledu jsou přínosné
především pasáže pojednávající o antisionistickém rozměru kampaně a vlivu, který
tento její charakter měl na československou veřejnost.
Opomenuta by neměla zůstat ani disertační práce Petra Bednaříka Vztah židů
a české společnosti na stránkách českého tisku v letech 1945 až 1948.10 Za
přínosnou, i když v mnoha pohledech badatelsky nezvládnutou, považuji disertační

8

Monika HANKOVÁ, Kapitoly z poválečných dějin židovské komunity v Čechách a na Moravě
(1945 až 1956), Praha 2006. Magisterská diplomová práce. Filosofická fakulta UK.
9
Pavlína KOUROVÁ, Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948–1953,
Praha 2013. Disertační práce. Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK.
10
Petr, BEDNAŘÍK, Vztah židů a české společnosti na stránkách českého tisku v letech 1945 až
1948, Praha 2003. Disertační práce. Fakulta sociálních věd UK.
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práci Židovské instituce a státní správa v letech 1945 až 195611 z pera Michaely
Munkové. Práce Munkové přináší některé zajímavé postřehy týkající se organizace
židovských obcí a vztahu státu a sionistických organizací. Interpretace pramenů je
ale na mnoha místech značně zkratkovitá a často schází odkazy na literaturu
a prameny. Některé závěry, ke kterým Munková dochází, tak působí nevěrohodně.
Za

pozornost

stojí

některé

bakalářské

práce,

například

Akce

Sionista.

Antisemitismus ve vyšetřování Státní bezpečnosti od Elišky Doubkové.12
Pro monitorované období let 1947 až 1957 je důležitým pramenem tisk, který
nabízí pohled na smýšlení a rétoriku komunistů v kontextu dobových událostí.
Většina hlavních domácích periodik je v papírové podobě a v relativně dobrém
stavu k dispozici pro badatele v Národní knihovně, v Knihovně časopisů Národního
muzea (Zámeček), případně digitalizovaná a veřejně přístupná na internetových
stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Vzhledem k tomu, že sledované
období je pro podrobné studium periodického tisku příliš rozsáhlé, je tisk využíván
jen v omezené míře. Například Rudé právo a Pravda jsou sledovány především
v souvislosti s politickými procesy. Věstník židovské náboženské obce v Praze (od
roku 1952 vydáván pod názvem Věstník židovských náboženských obcí
v Československu) je sledován především v období nástupu komunistického režimu
nebo v souvislosti s důležitými událostmi v chodu obce, jako například v období
kolem sjezdů.

11

Michaela MUNKOVÁ, Židovské instituce a státní správa v letech 1945 až 1956, Praha 2008.
Rigorózní práce. Filosofická fakulta UK.
12
Eliška DOUBKOVÁ, Akce Sionista. Antisemitismus ve vyšetřování Státní bezpečnost, Brno 2013.
Bakalářská diplomová práce. Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy univerzity.
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Antisemitismus, sionismus a antisionismus
O pojmech, které jsou uvedeny v názvu této kapitoly, byly napsány stovky knih
a odborných článků. Především o antisemitismu a sionismu. O antisionismu bylo
napsáno méně jednak proto, že termín antisionismus je někdy používán jako
synonymum antisemitismu, jednak proto, že se v moderní historiografii
antisionismus často označuje jako postsionismus. Jak bude uvedeno dále, termín
postsionismus má z našeho pohledu jiný ideologický rozměr a obsah než termín
antisionismus. Cílem této pasáže disertační práce není vzhledem k množství
existující literatury obšírná analýza výše uvedených termínů, ale základní uvedení
do problematiky s nimi spojené. V rámci každé podkapitoly bude uvedena stručná
obecná charakteristika daného pojmu. Dále nás bude zajímat, jak těmto pojmům
rozuměla poválečná KSČ a její ideologové. Důraz bude kladen na zasazení chápání
těchto pojmů do dobového kontextu.

Antisemitismus
Termín antisemitismus poprvé použil německý novinář Wilhelm Marr v roce
1879. Snažil se nahradit dříve používaný pojem „Judenhass“, který se pojil
s křesťanskou nenávistí vůči Židům. Měl se stát termínem vědeckým, prostým
emocí. Židé v něm nebyli výslovně jmenováni, a proto byl „hygienický a sterilní“.13
Marrova teorie antisemitismu se opírala o ve své době reflektované rasové teorie
a vycházela z přesvědčení, že Židé jsou zvláštní rasou, charakterizovanou některými
vrozenými aspekty, které byly považovány za zvrhlé a zhoubné pro společnost.
Paradoxní na termínu antisemitismus je, že vlastně žádný „semitismus“ neexistuje.
Není proto ani možné být k „semitismus“ v postoji „anti“.14 Definovat lze Semity,
národy mluvící semitským jazykem. K těm se kromě Židů počítají i další národy,
například Arabové (podle Bible vzešli jak Židé, tak Arabové z Šema, jednoho ze tří
synů Noema). Antisemitismem se však obecně míní jen protižidovské projevy
a termínu antisemitismus dnes intuitivně rozumí téměř každý. Nejčastěji si jej lidé
spojují s holocaustem a někdy jsou tyto pojmy chybně zaměňovány.

13

Yehuda BAUER, O použitelnosti definic. Antisemitismus v dnešní Evropě, in: Antisemitismus
v posttotalitní Evropě, Praha 1993, s. 46–57.
14
Jana SVOBODOVÁ, Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948–1992, Praha 1994.
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Od prvního použití termínu antisemitismus uběhlo již téměř 150 let a existují
desítky jeho definic. Uveďme jednu z poměrně moderních: „antisemitismus je
trvalou a skrytou strukturou nepřátelského přesvědčení vůči židům jako
společenství, která se projevuje u osob ve formě postojů, v kultuře ve formě mýtů,
ideologií, folkloru a představ, v činech sociální a právní diskriminace, politickou
mobilizací proti židům a kolektivním, či státním násilím, které slouží nebo je
připraveno k odstranění, odsunutí či zničení židů jakožto židů.“15
Antisemitismus je tedy založen na nepřátelských, případně nenávistných
postojích vůči Židům. Kde se ale nenávist, jejíž kořeny v podobě antijudaismu
sahají ještě do starověku, vzala? „Už dva tisíce let jsou Židé pronásledovaní
a nikdo, dokonce ani jejich pronásledovatelé, neví proč. Ani křesťané, kteří po
sedmnáct století pronásledování opustili záminku „bohovražedného národa“,
zprostili Židy obvinění z vraždy a tím se zpětně sami obvinili ze statisíců společných
vražd […] Ani nacisté a jejich opovrženíhodní dědicové, jejichž rasistické projevy
uváděly a uvádějí jako motiv nenávisti k Židům pouze vědecky nepřijatelný pojem
„rasové čistoty“: neexistuje totiž germánská rasa. […] „Čistá rasa“ by byla rasa
kreténů, takže ti, kdo hlásají tuto koncepci, možná právem tvrdí, že jsou „čisté
rasy.“16 Těmito slovy hodnotí původ nenávisti vůči Židům Gerald Messadié, autor
jedné ze základních populárně-naučných publikací pojednávajících o antisemitismu.
Pravdou je, že příčiny nenávisti vůči Židům jsou obtížně pochopitelné, protože
často staví na iracionálních základech a až pudovém základě. Z Židů se často stávají
obětní beránci, na které je možné svalit vinu za neúspěchy. Tak tomu bylo v dávné
minulosti stejně jako v komunistickém Československu první poloviny 50. let.
Historik (případně religionista), který přistupuje k problematice racionálně,
dokáže v minulosti i současnosti odhalit jisté společné znaky, které byly příčinou
vzniku negativních postojů k Židům. Jednou ze základních příčin vzniku
antisemitismu je jinakost judaismu. Judaismus byl ve starověku jediným
monoteistickým náboženstvím rozšířeným v jinak polyteistickém prostředí. Kdekoli
se Židé usadili (nebo byli donuceni se usadit), byli místním obyvatelstvem vnímáni
jako cizinci, kteří měli jiné zvyky, zákony a náboženský kult. Navíc se často
15

Emanuele OTTOLENGHI, Autodafé. Evropa, Židé a antisemitismus, Praha 2012, s. 55. Pokud
bude v citované literatuře a pramenech psáno slovo „židé“ s malým „ž“, znamená to, že se jedná
o doslovný přepis.
16
Gerald MESSADIÉ, Obecné dějiny antisemitismu. Od starověku po dvacáté století, Český Těšín
2008, s. 7.
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dobrovolně separovali od nežidovského obyvatelstva. Pro Římany byli Židé
především národem, který si chtěli porobit a se kterým byli nuceni bojovat. Příčiny
sporů pramenily z pravidelného stýkání a potýkání odlišných kultur, náhledů na svět
i politických cílů.
K zásadní změně došlo v souvislosti se vznikem křesťanství, respektive s jeho
rozšířením a převzetím role státního náboženství formujícího středověkou Evropu.
Židé byli křesťanům trnem v oku především ze dvou důvodů. Jednak vůbec tím, že
se drželi svého kultu. Křesťané se snažili Židy přesvědčovat, případně nutit, aby
konvertovali. Postupem času se přidalo zásadní obvinění, které ocejchovalo Židy na
staletí a bylo příčinou mnoha násilností. Židé byli obvinění z bohovraždy. Byli to
podle řady církevních teoretiků oni, kdo podnítili ukřižování Ježíše. S tím, jak rostla
moc křesťanství, objevovaly se i první státem podporované projevy protižidovských
postojů. Příkladem může být Justiniánův kodex, který vešel v platnost v roce 534.
Toto dílo, jež významným způsobem ovlivnilo zákonodárství v celé Evropě,
obsahovalo ostrá protižidovská ustanovení. Židé například nesměli zastávat veřejné
úřady, stavět nové synagogy, byl zakázán pohlavní styk mezi Židy a křesťany.
Celkově je možné konstatovat, že protižidovské postoje byly časově a místně
proměnlivé a závisely na celé řadě různorodých faktorů (například na osobě
panovníka, bohatství dané země, době přijmutí křesťanství a podobně).
Mezi nejvýraznější projevy antisemitismu ve středověku patřilo zakládání ghett,
odlišování Židů pomocí různých znamení, obvinění ze znesvěcení hostie,
otravování studen a rituálních vražd. Dále obvinění ze šíření nemocí, vyhánění
z měst a zemí a provádění pogromů. V novověku (především v 19. století) se
přidalo obviňování Židů z kapitalistického vykořisťování, z podněcování revolucí,
z mravního úpadku společnosti, zrodila se také idea židovského spiknutí. Pomyslný
„vrchol“ antisemitismu lze spatřovat v antisemitismu rasovém zosobněném
v nacistické rasové ideologii. V dnešní době se antisemitismus projevuje kromě
některých

tradičních

stereotypů

(světové

spiknutí)

především

popíráním

holocaustu17 a skrytým antisionismem.18
Projevy antisemitismu, zmiňované v předešlém odstavci, můžeme samozřejmě
dohledat i v dějinách českých zemí. Příčiny značného rozšíření antisemitismu
17

K tomuto tématu více viz vynikající práci: Deborah E. LIPSTADTOVÁ, Popírání holocaustu,
Praha-Litomyšl 2001.
18
K této problematice více viz: E. OTTOLENGHI, Autodafé.
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v Čechách a na Moravě v poslední čtvrtině 19. století byly často spojovány
s radikálním nacionalismem a národnostním konfliktem (spory mezi Čechy
a Němci). Židé byli často obviňováni z „němčení“. Tato teze přerostla téměř
v historiografický mýtus, který se podařilo podkopat Michalu Franklovi. Frankl
podrobnou analýzou dobových pramenů, literatury, tisku i historických souvislostí
dospěl k závěru, že kromě národnostního konfliktu sehrála významnou roli celá
řada dalších faktorů: pogromy na východě, které obrátily směr migrace Židů; krize
liberalismu; vlivy ze zahraničí, především šíření antisemitismu z Německa,
Rakouska a Francie; proměna volebního práva; štěpení české politické scény,
kterému Frankl přikládá velký význam.19 Ve dvacátých letech 20. století projevů
radikálního antisemitismu ve srovnání s předválečným obdobím výrazně ubylo.
Výraznější projevy antisemitismu se začaly opět objevovat až ve třicátých letech po
nástupu Hitlera k moci a v souvislosti s migrací Židů.20
V období let 1945 až 1948 byl antisemitismus samozřejmě oficiálně potlačován.
Z projevů antisemitismu v Československu krátce po skončení druhé světové války
patří mezi nejznámější již zmiňovaný protižidovský pogrom ve Veľkých
Topoľčanech na Slovensku v září 1945 a antisemitské výtržnosti v průběhu srpna
1946 na různých místech Slovenska, především v Bratislavě. Protižidovské výpady
se odehrávaly i na individuální úrovni především v souvislosti s restitucí majetku.
Nedá se ale rozhodně říci, že by stát v období třetí republiky cíleně a systematicky
podporoval protižidovské stereotypy, výrazně omezoval náboženskou svobodu nebo
si vedl seznamy židovský obyvatel, protože v nich viděl hrozbu. Toto tvrzení ale
pro totalitní režim po roce 1948 neplatí.
Čím byl antisemitismus pro komunistickou stranu let 1945 až 1948 a pro
poúnorový režim? Komunismus jako ideologie internacionální a teoreticky
snášenlivá antisemitismus odsuzovala jako projev zaostalosti, tmářství a fašismu.
Komunisté se bránili rasovému vymezování Židů a tvrdili, že antisemitismus nemá
v lidově-demokratických státech prostor se rozvíjet. Mezi nejvýznamnější prameny
objasňující oficiální pohled komunistů na antisemitismus můžeme počítat jednak
stať Václava Kopeckého Antisemitismu poslední zbraní nacismu, jednak
19

Michal FRANKL, „Emancipace od židů“: český antisemitismus na konci 19. století, Praha-Litomyšl 2007.
20
K tomu více vynikající práce: Kateřina ČAPKOVÁ – Michal FRANKL, Nejisté útočiště:
Československo a uprchlíci před nacismem: 1933–1938, Praha-Litomyšl 2008.
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publikovaný rozhlasový projev Erika Kolára nazvaný Ještě naposledy – Co víte
o židech? Obě práce byly publikovány v roce 1945.
Kopecký charakterizuje antisemitismus jako sklon k rasové nesnášenlivosti, který
„jest značně vžitým a běžnou reakční výchovou udržovaný pozůstatek středověkých
předsudků, zbytkem barbarských instinktů, spící bestií. Jen fašističtí tmáři
a demagogové se mohli antisemitismu chopit, aby z něho udělali sociální
a racionální program pro hloupé lidi.“21 Jen o několik málo let později byli za
šiřitele antisemitismu namísto „fašistických tmářů“ označeni „američtí imperialisté“
a „nacionalističtí sionisté“.
Podle Kopeckého nezapustil antisemitismus v českém prostředí nikdy kořeny
a neměl masovou podporu. Dokonce tvrdí, že v osobě T. G. Masaryka „náš národ
složil v otázce antisemitismu úspěšně zkoušku své kulturní vyspělosti již v 90. letech
minulého století za Hilsnerova procesu.“22 Kopecký zřejmě zapomněl, jaký byl
výsledek procesu a jakou měl širokou publicitu plnou antisemitské propagandy.
Kořeny antisemitismu tkví podle komunistických ideologů především ve
„zvrhlém“ historickém vývoji a z něj plynoucích odlišností Židů vůči většinové
populaci: „Je třeba i hospodářsky naprosto splynout s ostatním českým prostředím.
Hospodářský antisemitismus předválečný stěžoval si u nás na nepřiměřeně vysokou
účast židů v obchodě, lékařství, advokacii. Bylo poukazováno na to, že hmotářství
brání jim vstupovat do státní služby, nevalně placené, s posměchem bylo tvrzeno, že
zbabělost a pohodlí odvádějí židy od služby vojenské a fysických zaměstnání. Tito
kritikové líčili stav celkem správně. Jen příčiny zkrucovali. Židé byli odedávna
nahnáni do měst a směli tu vykonávat jen určité zaměstnání, zatím co přístup do
jiných zaměstnání byl jim buď vůbec, nebo ve vyšších hodnostech zakázán. Tradiční
provozování určitých zaměstnání bylo tedy přirozené, i když vedlo časem opravdu
k nepřirozenému rozvrstvení sociálnímu.“23 V uvedené citaci sice Kolár poukazuje
na špatný náhled na příčiny antisemitismu, zároveň sám potvrzuje protižidovské
stereotypy, když tvrdí, že „kritikové líčí stav správně“. Pozorným čtenářům totiž
21

Václav KOPECKÝ, Antisemitismus poslední zbraní nacismu, Praha 1945, s 6. Na tomto místě
dodejme, že sám Kopecký byl zanícený antisemita. Dokládají to nejen jeho projevy spojené
s procesem se Slánským, ale i jedna předúnorová kauza. Kopeckému je přisuzován projev, který měl
pronést v Teplicích-Šanově 23. března 1947 a ve kterém kritizoval karpatské Židy. V projevu mimo
jiné pronesl: „Tito bradatí Šalamounové, tato židovská svoloč, která se teprve v poslední době
připojila k domácímu nebo zahraničnímu odboji, nemá přednostního práva podle dekretu 255 před
řádnými Čechy.“ Více viz například Monika HANKOVÁ, Kapitoly z poválečných dějin, s. 50.
22
V. KOPECKÝ, Antisemitismus, s. 7.
23
Erik KOLÁR, Ještě naposledy – co víte o židech?, Praha 1945, s. 5. Kolár byl židovského původu.
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předává informaci, že Židé v minulosti odmítali špatně placenou práci, že byli
zbabělí a pohodlní. Mohla za to však doba, a proto stačí změnit historický vývoj,
aby byli kritikové Židů umlčeni. Kopecký i Kolár se shodnou na tom, že
antisemitismus

nemá

na

cestě

k socialismu,

kterou

dle

jejich

názoru

Československo již v roce 1945 nastoupilo, žádné místo. „Židovská otázka“
v Československu již v podstatě zanikla a rozhodně v budoucnu zanikne. Jednak
nebude v rovnostářské společnosti pro antisemitismus místo, jednak vymizely
některé předpoklady, které podporovaly jeho rozvoj – změnila se sociální
a národnostní struktura Židovstva. Kolár k problematice ekonomicky motivovaného
antisemitismu dodává: „Válka přinesla značnou strukturální změnu, jež se jistě
jasně projeví zejména u mladší generace. Židé byli nuceni pracovat v nejrůznějších
oborech zemědělských a řemeslných a osvědčily se dobře. Nový hospodářský řád,
řád, který náležitě hodnotí práci rukou, je nepochybně přijme, aby při této práci
setrvali. Češi a Slováci, kteří byli doma považováni za židy, vstoupili v emigraci do
úředního aparátu naší vlády a do vojenské služby, aby se zúčastnily boje
o osvobození vlasti. I v těchto oborech budou tedy t. zv. židé zastoupeni početněji
než dříve. Doufejme jen, že naši antisemité nevznesou nyní pro změnu námitky proti
vysokému počtu židovské byrokracie či židovských vojáků.“24 Židovstvo se dle
Kolára ztrátou majetku a válečnými zkušenostmi „proletarizovalo“ a ochotně se
zapojí do budování nového československého státu. Jedna z původní příčiny
antisemitismu vymizela.
Obdobný názor zastávají Kopecký s Kolárem ve vztahu k hodnocení
národnostních příčin antisemitismu. Ty mají „své historicko-politické příčiny, dané
směrem vývoje a stavem věcí v rakousko-uherském státě.“25 Velmi netaktně Kolár
zdůrazňuje, že válka vyřešila i tento problém: „Je nepopiratelné, že starší generace
byla vychována většinou německy. Problém této generace vyřešily pece
oswieczimského krematoria. Generace mladá, jež především přežila hrůzy
koncentračních táborů, má již z převážné části české školy. Jí se tedy jazykový
problém netýká. Zbývá ona část generace střední, jež se znala k Němcům. [...] Lze
od nich právem očekávat potřebnou míru politické prozíravosti a taktu, aby
nebrzdili přirozený asimilační vývoj a aby nebyli třecí plochou mezi Čechy
nežidovskými a židovskými. [...] Malý počet osob, které považovala nacistická
24
25
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ustanovení za židy a které tu zbyly, neměly by vlastně už vytvářet u nás žádnou
židovskou otázku. Snad by se mělo spoléhat na přirozený vývoj, jímž splyne tato
hrstka se svým okolím.“26
Celý vývoj problematiky antisemitismu dle komunistů směřoval ke svému
historickému vyústění a zániku antisemitismu. Poněkud výhružně ale znějí pasáže,
které zdůrazňují, že i přes historický vývoj mají Židé svůj osud stále částečně ve
vlastních rukách. V textu se tato myšlenka projevuje důrazem na potřebu asimilace:
„A také židovská veřejnost si musí uvědomit, že je pouze dvojí možnost: buďto
národní židovství v samostatném židovském státě nebo naprosté a bezvýhradné
splynutí s národem, v jehož lůně žije.“27 Kopecký sice Židům přiznává možnost
pěstovat vlastní víru, považovat se za zvláštní židovskou národnost a tvořit tak
menšinu, zároveň podporuje asimilaci: „Nikdo také nebude bránit asimilačnímu
procesu, úplnému překonání rozdílů, a tak úplnému sžití se židovských obyvatelů
s kterýmkoli druhým národem, aby navždy již zmizela otázka židovská jako vnadidlo
reakčních živlů a aby navždy již byla vzata půda barbarské ideologii
antisemitismu.“28
Komunisté poměrně často využívali taktiku vymezování se vůči antisemitismu.
Na jednu stranu definovali příklady antisemitismu, na stranu druhou se snažili
dodat, co už antisemitismus není. Tím si vytvářeli prostor, aby mohli sami Židy
kritizovat, ale aby nemohli být obviněni z protižidovských postojů. Dokládá to
například následující citace: „Potírání antisemitismu neznamená připouštět nějaké
výsadní postavení židovských obyvatelů, hlásících se k němectví, stejně jako to
neznamená připouštěti, aby samostatná židovská národnost byla krycím štítem pro
němectví a maďarství. Potírání antisemitismu neznamená připouštět porušení
nacionálního, slovanského charakteru budoucí ČSR […] Podobně jest opět
v sociálním smyslu jasno, že potírati antisemitismus neznamená bráti v ochranu
židovské velkokapitalistické vydřiduchy, spekulanty, výdělkáře a různé čachraře.
Těm platí ten největší odpor a boj, nikoli však proto, že jsou židy, ale právě
vydřiduchy, spekulanty a čachráři, jimiž ovšem mohou býti a jsou stejně arizátoři
a příslušníci druhých národností a náboženství.“29
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V duchu představy, že antisemitismus je určen k zániku a že jeho rasový základ
nemá racionální oporu, přistupovali komunisté i k otázce výlučnosti „židovské
otázky“. Židé neměli být vnímáni jako zvláštní skupina, která si zaslouží speciální
výsady. Naopak, takový přístup by jen mohl odkazovat na určitou pravdivost rasové
teorie. Mělo k nim být přistupováno jako ke všem ostatním občanům
Československa. V tom tkvěla jejich svoboda i jejich nové postavení v osvobozené
republice. Sedlák ve své disertační práci dochází k závěru, že tomu tak bylo jen
částečně, jelikož „v přístupu k záležitostem židovského obyvatelstva lze po skončení
války rozpoznat náznaky toho, že čím méně oficiálně (ideologicky) se o něm hovoří,
tím více panuje (praktická) tendence pojímat toto obyvatelstvo jako jednotnou
entitu, a to na základě nepříliš lichotivých kolektivních znaků a charakteristik.“30
Tuto dvojakost přístupu státu a komunistů k židovské problematice Sedlák dokládá
především na přístupu Ministerstva vnitra k Židům, kteří se při předválečném
sčítání lidu přihlásili k německé národnosti a na restitucích židovského majetku.
V obou případech byli totiž Židé vnímání jako specifická skupina obyvatelstva,
která si zaslouží individuální přístup a zacházení.
O několik let později, v době procesu se Slánským, sloužilo poválečné odmítání
antisemitismu a „židovské otázky“ jakožto určitá obhajoba příčin příliš
benevolentního postupu vůči Židům. Kopecký 6. prosince na jednání ÚV KSČ
v rámci svého projevu, ve kterém komentoval zatčení Slánského, uvedl, že „bylo
nesprávné, že jsme se nechali zastrašit podezřením, že bychom byli nazýváni
antisemity a že jsme neměli odvahu podívat se do tváře sionismu jako ideologii
třídního nepřítele, neměli jsme odvahu, kterou bolševici musí mít, aby byli schopni
potírat každého nepřítele, ať už vystupuje v jakékoliv podobě.“31 Kopeckého
stanovisko jinými slovy zopakoval i Gottwald v rámci projevu na celostátní
konferenci KSČ, jež se konala 16. až 18. prosince 1952: „Normálně se bývalý
bankéř, velkostatkář, fabrikant, ba i kulak do komunistické strany těžko dostane, a
nikdy ne na vedoucí místo. Ale u lidí židovského původu a sionistického zaměření se
u nás na jejich třídní původ tak mnoho nehledělo. Napomáhal tomu vrozený odpor
proti antisemitismu a po druhé světové válce pak i úcta k utrpení, jemuž byli židé
vystaveni.“32
30
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Komunisté tedy antisemitismus odsuzovali, tvářili se, že v Československu
neexistuje a pokud z něj byli někdy sami obviňováni, snažili se to rozhodně popírat.
Pravda je ale taková, že komunisté antisemitismus často rozdmýchávali
a podporovali, třebaže své jednání označovali jinými termíny: především bojem
proti kapitalismu, imperialismu, sionismu a buržoaznímu nacionalismu. Jak ve své
studii již v roce 1969 poznamenává Hanuš Steiner, „vedení KSČ trpělo
a podněcovalo agitační praktiky, kterými se sice nešířil antisemitismus jako
doktrína, avšak oživovaly se antisemitské stereotypy, což pak vedlo ke skryté
protižidovské diskriminaci.“33 Slova Žid a židovský se v přímých negativních
konotacích obvykle neobjevovala, nicméně skrytý antisemitismus mnoha projevů
a článků je nepopiratelný. Nejvýrazněji se skryté podněcování k antisemitismu
projevilo v souvislosti s procesem se Slánským v roce 1952. Režimem vyvolané
protižidovské nálady ve společnosti přerostly komunistické straně téměř přes hlavu.
Dělníci na pracovištích si nebrali servítky a to, co režim v propagandistické
kampani podsouval jen skrytě, se někteří nebáli říci z plných plic: „Hitler se na Židy
zaměřil, chtěl je všechny odstranit, škoda, že to neudělal, podívejte se, co dělali ti,
kteří tu zbyli, za svinstva!“34
Jakým způsobem režim skrytě podněcoval antisemitismus si přiblížíme na
anonymním článku, který byl otištěn na stránkách Rudého práva 24. listopadu 1952
v průběhu soudního přelíčení se Slánským: „V celé nahotě odkrývá jejich zrůdnou
podobu probíhající proces. Hnusem a odporem se zachvívá nitro člověka, když vidí
tyto bezcitné a chladné tvory. Tvory, kupčící se vším, co je člověku svaté, cynicky
zrazující vše a všechny, kdo jim dal důvěru. S nejhlubším opovržením se člověk
odvrací od těchto zlosynů, jakými jsou všichni ti Geminderové, Goldmanové,
Šlingové, Simonové, Frejkové, Londonové a ostatní, vedení Slánským. Ti, kteří nikdy
nesrostli s lidem, kteří z něho nevyšli – svým původem z buržoasního,
fabrikantského a kšeftařského prostředí, ti, kteří od začátku až do konce nenáviděli
pracující lid. A na tyto lidu cizí živly, na tuto sběř s temnou minulostí, sázel kartu
jidáš Slánský, protože ti mu byli blízcí, ti byli jeho a on byl jejich. Těmito živly chtěl
prosáknout stranu, rozleptávat ji tak a učinit z ní povolný nástroj svých titovských
33
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choutek.“35 Pokud vezmeme v potaz výběr některých příjmení (v uvedené citaci
bylo zmíněno i příjmení komunistického ekonoma Josefa Goldmana, který byl
označen za zrádce, ale souzen byl v rámci jiného procesu), zmínky o „kupčení,
fabrikantství a kšeftaření“ a necitované pejorativní zmínky o sionismu v kombinaci
se zdůrazňováním židovského původu řady obžalovaných, je celkové vyznění textu
mezi řádky jednoznačně antisemitské.
Vůči Židům byl režim obecně nedůvěřivý, což se hned po Únoru projevilo
ustavením Akčního výboru Rady židovských náboženských obcí a ovládnutím
chodu židovských obcí. Členové obce mohli vyznávat svoje náboženství, chodit do
synagogy a vzájemně se stýkat. To vše ovšem s vědomím, že je to vystavuje
pozornosti státních orgánů a že aktivní podíl na náboženském životě mohl mít
následky v zaměstnání, studiu či při cestách do zahraničí. Režim si totiž vedl
rozsáhlé seznamy občanů židovského původu, přičemž se snažil podchytit nejen
praktikující věřící, ale všechny Židy. I ty, kteří žili všedním životem v řadovém
zaměstnání nebo byli členy a funkcionáři KSČ. Na všechny se pohlíželo jako na
potencionální sionisty.
Ještě před únorovým převratem byla vytvořena komise ÚV KSČ pro židovské
záležitosti. Jejím hlavním úkolem bylo „sledovat židovské záležitosti a zajišťovat
paralyzování sionistického vlivu v jednotlivých institucích a organizacích.“36
Komise usilovala o snížení vlivu sionistických organizací v Československu
a chtěla ovládnout jednání o vojenské pomoci Izraeli a emigraci židovského
obyvatelstva. Samotná komise měla dle Kaplana vzniknout při mezinárodním
oddělení ÚV, které vedl Bedřich Geminder, v druhé polovině roku 1947. Členové
komise byli: Pavel Reiman, Laura Šimková (po únoru předsedkyně Akčního výboru
Rady židovských náboženských obcí), Walter Stamberger, Charlotta Kreibichová,
Arnošt Kolman, Emil Ungár (od března 1948 předseda RŽNO) a další. Všichni výše
jmenovaní byli sami Židé.
Příčiny skrytého komunistického antisemitismu je možné vidět v několika
faktorech. V ideologické rovině se komunistický režim neodchyloval od
protižidovsky zaměřených stereotypů minulosti: v Židech spatřoval například
kapitalisty usilující o vykořisťování dělníků a proces se Slánským se dá do značné
míry interpretovat jako variace na mýtus o židovském spiknutí. Režim tvrdil, že
35
36
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Slánský a jeho pomocníci dosadili na významná místa v národním hospodářství
i vedení státu Židy, kteří „vysávali“ československý lid a připravovali státní převrat.
Zároveň komunisté svou celkovou církevní politikou usilovali o převýchovu
věřících, kterou prováděli jak otevřeně, tak skrytě, násilně i nenásilně.
Důležité jsou i motivy mezinárodněpolitické. Vliv Moskvy, která koncem
čtyřicátých let začala antisemitismus rozdmýchávat například tažením proti
kosmopolitismu37, se odrazil i v rétorice československého režimu. Nesmíme
zapomenout ani na vývoj v Izraeli. Moskva doufala, že se Izrael stane jeho satelitem
na Blízkém východě. Proto jej po určitou dobu podporovala. Komunistická stran
Izraele ale ve volbách v roce 1949 propadla a Izrael se postupně začal orientovat na
USA. Je nutné poznamenat, že k tomu byl do značné míry donucen politikou
Kremlu, který obrátil pozornost na arabské státy.
Problematika vztahu režimu a antisemitismu, naznačená v několika posledních
odstavcích, bude dále průběžně rozvíjena v některých kapitolách disertační práce.

37

Kampaň proti kosmopolitismu byla v SSSR spuštěna v roce 1948 a cílila primárně do řad
inteligence. Termín kosmopolita sloužil k označení osob, které se snažily zříci své národnostní
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slova „Žid“. Kampaň rezonovala i v ČSR.
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Sionismus a antisionismus
Sionismus
Je jen mýtem, že židovsko-arabský konflikt v Palestině existuje od pradávna. Až
do počátku dvacátých let dvacátého století spolu žili Židé a Arabové, kteří zde byli
majoritním etnikem, ve vzájemně výhodné symbióze. Určitý zlom nastal až se
zrodem sionismu. Tento pojem je na rozdíl od termínů antisemitismus
a antisionismus snáze uchopitelný a definovatelný. Sionismus je druhem
nacionalistické ideologie, která se zrodila ve druhé polovině 19. století a jejímž
strukturálním jádrem je snaha o zřízení židovského národního státu.
Hlavním cílem sionistických aktivistů byla snaha o vybudování samostatného
židovského státu. Za otce sionismu bývá označován vídeňský novinář Theodor
Herzl, který se stal popularizátorem a propagátorem myšlenky nezávislého
židovského státu. Herzl založil v roce 1897 Světovou sionistickou organizaci. Na
prvním sionistickém kongresu v Basileji, konaném v témže roce, prosadil přijetí
tzv. Basilejského programu. Ten deklaroval snahu o veřejné a legální získání
domoviny v Palestině pro židovský lid. Kromě hlavního „herzlovského“ proudu
sionismu, který je v odborné literatuře označován jako sionismus politický,
existovaly uvnitř sionistické ideologie ještě další směry. Významnou roli hrály
především sionismus kulturní a sionismus náboženský a revizionismus.38
V Čechách a na Moravě se sionismus uchytil již koncem 19. století.39 Mezi
nejvýznamnější sionistické spolky, které vznikly před rokem 1914, řadíme spolek
Bar Kochba (založen 1896 pod názvem Maccabea, roku 1899 přejmenován),
a spolek Barrissia, založený roku 1904. Mezi spolky Bar Kochba a Barrisia
docházelo k rozepřím, jež se týkaly odlišného pojetí nacionalismu. Spory do určité
míry kopírovaly ideové rozepře mezi politickým a kulturním sionismem. V období
před vznikem samostatného Československa měly více stoupenců spolky
orientované na kulturní sionismus. V období první republiky vzrostl význam
politického sionismu, který měl podporu i mezi vládními orgány. V Československu
38
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vznikly i sionisticky orientované politické strany. Židovská strana dokonce uspěla
v parlamentních volbách v letech 1929 a 1935.
Za nejzřetelnější úspěch sionistických snah v ČSR v meziválečném období je
možné považovat pojetí židovské národnosti. Národnost byla v rámci sčítání lidu
definována jako „kmenová příslušnost, jejímž hlavním znakem jest zpravidla
jazyk.“40 Židé ale mohli uvést svou národnost na základě vlastního svobodného
rozhodnutí a nezáleželo na tom, zda mluvili česky, německy, maďarsky, jidiš nebo
hebrejsky. Mohli se přihlásit k jakékoli uznávané národnosti, včetně národnosti
židovské. Československo jako jediný stát v Evropě umožňovalo svým občanům
zcela svobodně uvést při sčítání lidu židovskou národnost nezávisle na znalosti
jazyků nebo členství v židovských obcích. 41
Jak již bylo řečeno, za místo budoucího židovského státu byla prosazena
Palestina.42 Ta byla koncem 19. století stále v rukou Osmanské říše. Herzl se sice
pokoušel jednat se sultánem Abdul Hamidem II., aby povolil židovské
přistěhovalectví a zřízení autonomního židovského území v rámci Osmanské říše,
ale tato jednání vedla do slepé uličky.
Po nezdařeném jednání se sultánem dostali sionisté další výraznější možnost
pokusit se prosadit své myšlenky na mezinárodněpolitické scéně až během první
světové války. Významným mezníkem v britsko-sionistických vztazích bylo
publikování tzv. Balfourovy deklarace z 2. listopadu 1917. Britský ministr zahraničí
Arthur Balfour adresoval toho dne dopis vůdčí osobnosti britských sionistů, lordu
Walteru Rothschildovi, který obsahoval vyjádření oficiálního stanoviska Vlády
Jeho Veličenstva k sionistickým požadavkům. Balfour v něm mimo jiné píše, že
vláda „pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině a
co nejvíce se přičiní, aby usnadnila dosažení tohoto cíle.“43
Z dnešního pohledu můžeme Balfourovu deklaraci hodnotit jako mistrovské dílo
britské diplomacie. Na jednu stranu sice vyznívala výrazně prosionisticky, na stranu
druhou dopis neobsahoval žádné konkrétní sliby a už vůbec ne zmínku o židovském
státě. Britové také nic slibovat nechtěli a hlavním důvodem pro zaujetí takovéhoto
40
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postoje vůči Židům byla snaha naklonit si sionisty v Rusku, neboť „podporou
sionismu by Londýn mohl zvýšit svou atraktivitu pro Židy, kteří by se zasadili
o oddálení perspektivy uzavření separátního míru s Německem.“44
Námluvy Britů se sionisty neměly dlouhého trvání. První výraznější otřes ve
vzájemných vztazích představovalo zveřejnění Sykes-Picotovy dohody bolševiky
krátce po říjnové revoluci a několik dní po vydání Balfourovy deklarace. Sykes-Picotova dohoda byla uzavřena v květnu 1916 Francií a Velkou Británií a byla
ratifikována i Ruskem. Podle této dohody si velmoci rozdělily větší část dnešního
Blízkého východu včetně Palestiny. Pro sionisty byla představa okupování Palestiny
Velkou Británií nebo Francií dozajista příjemnější než představa dalších jednání se
sultánem. Zveřejnění dohody ale mělo pro sionisty neočekávané následky. Britové,
kteří slibovali podporu nejen Židům, ale i Arabům, totiž společně s Francií po
zveřejnění dohody vydali celou řadu prohlášení, jež byla v rozporu s Balfourovou
deklarací. Arabové pro ně byli v dané chvíli potřebnější. Armáda prince Fajsála
poskytovala účinnou pomoc v Sýrii.
Nakonec se ukázalo, že Velká Británie to nemyslí vážně ani s podporou Arabů,
ani s podporou Židů. Na konferenci v San Remu v dubnu roku 1920, která rozdělila
velkou část Osmanských provincií do několika mandátních území, připadlo území
Palestiny Velké Británii. Z arabské nezávislosti definitivně sešlo. Židé dopadli
prozatím o něco málo lépe, jelikož některé principy Balfourovy deklarace byly
přijaty do Sèvreské smlouvy. Svůj postoj vůči sionistům Britové velice brzy
revidovali. V roce 1922 vydal nový ministr pro kolonie Winston Churchill tzv.
Bílou knihu, která omezovala židovskou imigraci do Palestiny a reinterpretovala
Balfourovu deklaraci. Britové se nezřekli pomoci vybudovat v Palestině židovskou
národní domovinu, ale zároveň odmítli, že by se mělo jednat o čistě židovský,
etnicky jednotný stát. Hlavním důvodem vydání Bílé knihy byla snaha o stabilizaci
regionu a obavy z možných sporů mezi Araby a Židy v budoucnosti.
V Palestině se začal sionismus projevovat formou přistěhovaleckých vln, které se
označují termínem alija. V období předcházejícímu první světové válce se do
Palestiny přistěhovalo přibližně 85 000 Židů a v meziválečném období dalších
přibližně 350 000 osob.45 Jeden z hlavních problémů, který vzájemné soužití nových
osídlenců s původním arabským obyvatelstvem přinášelo, se týkal půdy. Již Herzl
44
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ve svém díle Židovský stát považoval nabývání půdy za jeden z hlavních způsobů
uskutečňování sionistické myšlenky. A Arabové půdu nově příchozím rádi
prodávali, protože to pro ně bylo finančně výhodné. Sionisté si mohli dovolit půdu
odkupovat, jelikož již v roce 1901 založili Židovský národní fond, instituci, která se
snažila shromažďovat kapitál pro sionistické aktivity a projekty, obzvláště pro
nákup půdy. Zároveň měli značnou podporu bankéře barona Edmonda Rothschilda.
Na půdě, kterou kupovali, zpravidla hospodařili její nájemci, kterými byli Arabové.
Ti museli posléze půdu, kterou po generace obhospodařovali, opustit. Spory týkající
se půdy byly jedním z hlavních zdrojů růstu arabského nacionalismu a vyústily
v průběhu dvacátých let k prvním potyčkám i vážnějším srážkám.
Nejkrvavěji se v Palestině v meziválečném období zapsaly do historie roky 1929
a 1936. V těchto dvou letech došlo k největším srážkám mezi Židy a Araby, které
zanechaly desítky mrtvých na obou stranách. Příčiny těchto krvavých srážek byly
různé – převážně byly rázu náboženského a ekonomického. Především nižší vrstvy
arabské společnosti byly frustrovány prodejem půdy sionistům. Nejen že tím
přicházely o obživu, ale bylo téměř nemožné si najít jiné zaměstnání, neboť téměř
90  arabské populace v Palestině bylo vázáno svou obživou k půdě.46 To vše
v kombinaci se stále nevysychajícím pramenem židovských přistěhovalců
povzbuzovalo arabský nacionalismus, který našel v roce 1936 vyjádření a dal
vzniknout Vysoké arabské komisi (nebo též Vysoký arabský výbor, v angličtině
používáno Arab Higher Committee). Jedním z jejích zakladatelů byl Velký
jeruzalémský muftí Amín al-Husajní. Tento orgán v následujících letech zastupoval
zájmy palestinských Arabů. Období let 1936–1939 bývá někdy nazýváno Arabskou
revolucí.
Po nepokojích v roce 1936 jmenovali Britové tzv. Peelovu komisi, která se
zabývala budoucím soužitím sionistů a palestinských Arabů. V závěrech komise
byla poprvé oficiálně vyslovena myšlenka rozdělení Palestiny. Konečná zpráva,
vydaná v červenci 1937, navrhla rozdělit zemi na tři části – židovský stát, arabský
stát (ten měl být připojen k Transjordánsku) a území, jež by zůstalo pod britskou
mandátní správou (města Jeruzalém, Betlém a Jaffa). Ani Židé, ani Arabové
s návrhem nesouhlasili. Arabové zareagovali obnovením nepokojů, které trvaly až
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do ledna 1939. Cílem arabských akcí již nebyli jen Židé, ale i britská mandátní
správa.
S blížící se druhou světovou válkou byli Britové nuceni přehodnotit svoji
zahraniční politiku. Zájmy Británie na Blízkém východě spočívaly především
v obraně Egypta a Suezského průplavu a k tomu byl zapotřebí klid v Palestině, která
se navíc stala významnou leteckou základnou. Proto se vláda Jeho Veličenstva
začala opět více orientovat na Araby a židovské požadavky ustupovaly do pozadí.
Změna politiky na Blízkém východě vyústila v květnu 1939 ve vydání další Bílé
knihy. Pro Židy mělo v dané mezinárodněpolitické situaci její publikování negativní
důsledky, protože omezovala židovskou imigraci na 75 000 přistěhovalců během
pěti následujících let. Navíc Bílá kniha zakazovala prodej půdy Židům a
konstatovala, že Británie neměla nikdy v úmyslu, „aby byla Palestina přeměněna
v židovský stát proti vůli arabského obyvatelstva.“47
Na počátku druhé světové války proti sobě stály v Palestině dva nespokojené
tábory: Židé, otřeseni Bílou knihou, a palestinští Arabové, odhodlaní prosadit svoji
stále oddalovanou samostatnost. Přestože Židé mohli svou situaci klást za vinu
Velké Británii, bylo jim jasné, že musejí během války setrvat po jejím boku. Je až
s podivem, že se Britům dařilo lavírovat a udržet na své straně také palestinské
Araby, obzvláště, když jejich největší předválečná politická a duchovní autorita –
Velký muftí – působil během války v nacistickém Německu. V rámci britské
armády byla vytvořena Židovská brigáda a rovněž palestinští arabští vojáci bojovali
po boku Britů, i když jich bylo podstatně méně než Židů.
Během války sionisté vyvíjeli i politickou aktivitu mimo Palestinu. Za její
nejvýznamnější počin bývá považován tzv. Biltmorský program. Vznikl v roce 1942
na sionistické konferenci konané v newyorském hotelu Biltmore. Řešila se zde
především otázka organizace a financování poválečného židovského osidlování
Palestiny a podoba soužití s Araby v budoucím státě. Program byl v podstatě
opožděnou reakcí na Bílou knihu z roku 1939.
Také Arabové byli politicky aktivní. Přes značnou názorovou roztříštěnost se
mezi arabskými státy začala prosazovat panarabská tendence, která koncem roku
1944 vyústila na konferenci arabský států v Alexandrii v založení Ligy arabských
států. V závěrečném Alexandrijském protokolu byla věnována pozornost i otázce
47
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Palestiny a arabské státy konstatovaly: „Jako ostatní, litujeme zla, které bylo během
války uplatněno vůči Židům evropskými diktaturami. Ale otázka těchto Židů by měla
být oddělena od sionismu, neboť nemůže být větší nespravedlnosti a agrese než to,
že bude problém evropských Židů řešen další nespravedlností vůči palestinským
Arabům nejrůznějších vyznání.“48
V rámci komplikovaného poválečného vývoje se Britové snažili držet Palestinu
uzavřenou pro masovou židovskou imigraci. Tím se dostávali do sporu se
Spojenými státy americkými podporujícími přesun značné části Židů, kteří přežili
hrůzy druhé světové války, do jejich vysněné domoviny. Situaci navíc
komplikovala napjatá situace v Palestině, která hrozila přerůst v občanskou válku
mezi Židy a Araby, a snahy Sovětského svazu, jež se pokoušel zapojit do
velmocenské politiky v regionu. Britové nakonec neunesli závazky své
mnohostranně orientované zahraniční politiky a rozhodli se Palestinu opustit
a předat řešení krize na Blízkém východě do rukou OSN. V této situaci se bez
vlastního přičinění do středu mezinárodního dění dostalo Československo. V květnu
1947 byl na mimořádném Valném shromáždění OSN jmenován zástupce ČSR do
komise, jejímž úkolem bylo navrhnout řešení palestinského problému. V listopadu
1947 byl na Valném shromáždění OSN přijat návrh komise na rozdělení Palestiny
na dva samostatné státy – arabský a židovský. Přestože nebyla rezoluce, požadující
vznik dvou států, nikdy naplněna, stalo se pro Židy její přijetí symbolem
mezinárodního uznání, podpory a vítězství jejich úsilí. V květnu 1948, když Britové
opouštěli Palestinu, vyhlásili Židé nezávislý stát v hranicích přiřknutých jim
rezolucí z listopadu 1947. Byla tak naplněna téměř prorocká slova Theodora Herzla,
který si 1. září 1897, den po skončení prvního sionistického kongresu, do svého
deníku zapsal: „Kdybych měl shrnout Basilejský kongres do jediné věty – kterou se
budu střežit vyslovit veřejně – byla by následující: ‚V Basileji jsem založil Židovský
stát.‘ Kdybych to řekl dnes nahlas, odpověděl by mi všeobecný smích. Možná za pět
let, ale určitě za padesát to bude vědět každý.“49 Nově vzniklý židovský stát byl
vzápětí napaden okolními arabskými státy, ale svou nezávislost uhájil. Invazi se mu
podařilo odrazit, mimo jiné díky rozsáhlým dodávkám zbraní z Československa. O
roli Československa při přijímání návrhu na rozdělení Palestiny a o dodávkách
zbraní do Izraele pojednává první část disertační práce.
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Jakým způsobem se na otázku sionismu dívali českoslovenští komunisté?
Existoval nějaký jasný „návod“, jak ve vztahu k sionistům postupovat?
Jednoznačné pokyny neexistovaly, ale způsob uvažování komunistů o sionismu se
dá vyčíst z jejich aktivit a projevů. Jak již bylo řečeno, komunisté preferovali
asimilaci Židů a v letech 1945–1948 se bránili vymezování Židů jako specifické
skupiny obyvatelstva. Celkově se veřejně na domácí scéně vůči sionistům do února
1948 oficiálně nijak výrazně negativně ani pozitivně nevymezovali. Také Rudé
právo zastávalo spíše kompromisní stanoviska. Komunisté dbali především o to,
aby nemohli být obviněni z antisemitismu a otevírání „židovské otázky“. Zároveň
v některých ohledech přeci jen brali ohledy na požadavky sionistů stojících v čele
RŽNO. Tento částečně nejednoznačný postup vůči sionismu na domácí politické
scéně ale nebránil tomu, aby komunisté přibližně do konce roku 1949 podporovali
sionistické aktivity na mezinárodní úrovni. Především v rámci podpory vznikajícího
státu Izrael. Často ale podporu sionismu oficiálně vykládali například jako podporu
dělníků, kteří bojují proti britskému imperialismu v Palestině.
Českoslovenští komunisté se na domácí i mezinárodní scéně začali vůči sionismu
výrazněji vymezovat až v situaci, kdy se proměnila mezinárodněpolitická situace.
V průběhu roku 1949 ustoupil Sovětský svaz od podpory Izraele (především
v důsledku příklonu Izraele v USA a v návaznosti na tamní volby, ve kterých
Komunistická strana Izraele propadla). Československo jej jako poslušný satelit
poměrně rychle následovalo. A právě revize postoje vůči státu Izrael šla ruku v ruce
s revizí postoje vůči sionismu. Tato proměna ve vztahu k sionismu se projevila
především v rámci procesu se Slánským. Sionismus začal být očerňován jako
reakční ideologie a výpady představitelů KSČ vůči sionistům často hraničily až
s antisemitismem. Postupně se tyto výpady proměnily v samostatné narativní
schéma, které je možné označit jako antisionismus. A právě prostřednictvím
antisionismu lze nejlépe přiblížit vztah komunistů k sionismu.

Antisionismus
Sémantický význam termínu antisionismus je zdánlivě na první pohled jasný.
Jelikož můžeme poměrně dobře vystihnout obsah pojmu sionismus, značí předložka
„anti“ záporný vztah k sionismu, tedy odpor k snahám o založení státu Izrael, odpor
k židovskému nacionalismu a právu židovského národa na sebeurčení.
Antisionismus se ale se vznikem Izraele v roce 1948 nevytratil. Naopak, dále se
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rozvíjel a získal rozmanité podoby. Jak chápali termín antisionismus českoslovenští
komunisté v padesátých letech 20. století? Na tuto otázku není jednoduché
odpovědět, jelikož ti, kteří se stavěli do antisionistických pozic, tento termín sami
obvykle nepoužívali. Proto musíme především sledovat, jakou používali komunisté
rétoriku ve vztahu k sionismu, Židům a státu Izrael.
Nejdříve objasněme dnešní význam termínu antisionismus. V současné době je
antisionismus některými historiky spojován s novým revizionistickým směrem,
který je v izraelské historiografii označovaným jako postsionismus. V rámci
postsionismu bývá nevybíravým způsobem kritizován Izrael za své politické,
případně vojenské počínání. Ne každá kritika Izraele je ale postsionistická a
antisionistická. Antisionismus jde totiž dál. Jeho jádrem je odepření práva Židů na
sebeurčení se všemi politickými, sociálními a kulturními důsledky. Ottolenghi
charakterizuje postsionismus a antisionismus těmito slovy: „Proces diskreditace
Izraele zapouští kořeny v historii a revisionistické historiografii a z této živné půdy
čerpá potřebnou mízu při popírání práva Izraele na existenci ab initio. Tento
proces se odlišuje od běžného odsuzování expanzionistických úmyslů přisuzovaných
Izraeli po roce 1967 na území dobytých v důsledku Šestidenní války, protože nejen
popírá platnost izraelských územních nároků po roce 1967, ale zpochybňuje i právo
Izraele na existenci již od roku 1948. Tato pochybnost vychází z pojetí
a interpretace dějin sionistického hnutí, jeho ideologie a praxe, ale i z událostí
vztahujících se k válce v roce 1948 [...] Podle nových historiků a jejich
postsionistických kolegů, kteří se upsali revizionistické historiografii, existoval
Izrael i před rokem 1967 neoprávněně, a jako takový nemá právo existovat jako
národní stát Židů.“50 Yehuda Bauer upozorňuje, že „odpor proti nějaké dané
politice izraelské vlády se často označuje za antisionismus či dokonce za
antisemitismus, ale vůbec jím není. Kdyby to byla pravda, pak by všichni Izraelci
byli antisemité, protože buď před rokem 1977 byli proti vládám Strany práce, nebo
po roce 1977 proti vládě Likudu anebo proti obojímu. Řekl bych, že antisionismus
je zásadní odpor proti právu židovského lidu na nezávislou politickou existenci ve
Státě Izrael.“51 Určitá hrozba postsionismu spočívá v tom, že jím prezentované
antisionistické názory mohou pod slupkou argumentů skrývat antisemitské postoje.
A to dokonce i v odborné literatuře, novinách či dokonce v projevech politiků.
50
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Ne všichni autoři ale přistupují k hodnocení postsionismu tak kriticky. Například
významný český historik a politolog Pavel Barša ve své myšlenkami nabité
a zároveň značně kontroverzní práci Paměť a genocida přináší precizně provedenou
analýzu sociální paměti na příkladu paměti holocaustu a mapuje proměny nazírání
na genocidu Židů v Evropě, Izraeli a Americe. Postsionismus má podle Barši silný
etický rozměr a kriticky reaguje na neosionismus. Neosionismem Barša označuje
pomyslnou státní ideologii Izraele, která se na výsluní dostala v druhé polovině
sedmdesátých let 20. století. „Klasický“ levicový sionismus se údajně vyčerpal
a byl sesazen z pozice ideologické hegemonie a nahrazen neosionismem, jehož
jádrem je dle Barši mýtus šoa a postavení Židů jakožto morálních věřitelů vůči
zbytku světa. Ostatní státy jsou údajně vydírány a musí podporovat politiku Izraele
proti Arabům, pokud nechtějí být nařčeni z antisemitismu. Postsionismus podle
Barši tento ideologický přístup stavějící na zneužívání holocaustu jako ideologické
zbraně odmítá a přichází naopak s hodnocením holocaustu jako násilí spáchaného
primárně lidmi na lidech a ne lidmi na Židech. Tím se podle Barši mění Židé
z pozice morálních věřitelů v reprezentanty univerzálních lidských hodnot. Místo
usilování o partikulární politické zájmy staví postsionismus do popředí všelidskou
vzájemnost. Problém spočívá v tom, že Barša opomíjí výpady mnoha postsionistů,
kteří zpochybňují samou podstatu existence Izraele a nároky Židů na život ve
vlastním státě. Téma holocaustu do určité míry jen manipulativně zneužívají, aby
získali argumenty ve prospěch svých tezí. Podobně ve svých úvahách a
konstrukcích místy postupuje i Barša. Tím sám stojí na hraně radikálního
postsionismu a antisionismu (případně antisemitismu).
Alespoň stručně uveďme, že antisionismu se dostalo pozornosti a oficiálního
uznání i na mezinárodní půdě. V listopadu 1975 schválilo Valné shromáždění OSN
po rozsáhlé kampani vedené Jásirem Arafatem rezoluci č. 3379, která označovala
sionismus za formu rasismu a rasové diskriminace. Jednalo se o velký politický
úspěch palestinských Arabů. Pro přijetí rezoluce hlasovalo celkem 72 států (včetně
Československa), 32 se zdrželo a 35 bylo proti. Rezoluce byla revokována rezolucí
Valného shromáždění OSN číslo 46/86 z prosince 1991. V historii OSN se jednalo
o jedinou revokaci rezoluce. Revokování rezoluce Izrael stanovil jako podmínku
své účasti na Madridské mírové konferenci.
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Jak se projevoval antisionismus v komunistickém Československu? To je možné
přiblížit prostřednictvím negativního postoje režimu k sionismu, který se v ideové
rovině projevoval prostřednictvím kampaní očerňujících sionismus a v rovině
konativní především procesy s reálnými nebo domnělým vůdčími představiteli
sionismu v poválečném Československu. V této podkapitole si krátce přiblížíme
především ideový rozměr komunistického antisionismu.
Negativní postoj, který totalitní režim vůči sionistické ideologii zastával, se
nejvíce odráží v kampani spojené s procesem se Slánským. O té bude pojednáno
v třetí části disertační práce. Argumentační výstavba kritiky sionismu zároveň
vychází z materiálů o činnosti sionistických organizací, které režim shromáždil již
v letech 1948 až 1951. Aktivity těchto organizací, na které se v období třetí
republiky hledělo jako na humanitární, se najednou staly trestné. Dokládají to
některé procesy navazující na proces se Slánským. O těch bude pojednáno taktéž ve
třetí části disertační práce.
Na tomto místě si shrňme argumentační schémata společná komunistickým
antisionistickým výpadů a uveďme si jejich konkrétní příklady. Zároveň by mělo
zaznít, že samotný termín „antisionismus“ komunisté v padesátých letech ve svých
projevech a článcích používali spíše výjimečně. Například Gottwald v článku
v Rudém právu, který představoval shrnutí jeho projevu ze stranické konference
z prosince 1952, uvedl: „Znamená to, že člověk židovského původu a sionista je
jedno a totéž? Neznamená! Rozhodující je třídní původ dotyčného, stejně tak jeho
poměr k rodné zemi, jeho oddanost a jeho práce pro socialismus. Podobně nemá
boj proti sionismu ničeho společného s antisemitismem. Antisemitismus, toť odrůda
barbarského rasismu. Antisionismus, toť obrana proti americké špionážní,
diversantské a rozvratné agentuře. Jsou to tedy různé věci, jako nebe a dudy.“52
Tato citace zároveň dokládá jeden z klíčových rozměrů antisionismu: obvinění
osoby židovského původu ze sionismu mělo bránit obviňování komunistů
z antisemitismu. Komunisté totiž nebojovali proti Židům, ale proti sionistům.
A v tom byl, alespoň v očích komunistických ideologů, zásadní rozdíl. Jak ještě
uvidíme, řadoví komunisté v tom ale tak jasno neměli a často si antisionismus
spojovali s obecným potíráním „židovských živlů ve straně“.

52

Klement GOTTWALD, Naše tvrz nebude ztečena, Rudé právo 2, 2. 1. 1953, s. 3.

41

Antisemitismus, sionismus a antisionismus

Jakým způsobem komunisté na sionismus přibližně od poloviny roku 1951
hleděli? Jak trefně konstatuje Sedlák, „antisionismus vychází z přesvědčení
o záměrnosti a účelnosti působení sionistů na území Československé republiky po
skončení války.“53 Režim systematicky očerňoval sionismus a dělal z něj strašáka.
Spojoval jej s americkým imperialismem, „agenturní činností“, vykořisťováním
dělníků a přirovnával jej k fašismu. Sionisté údajně usilovali o podkopání
hospodářské prosperity ČSR a o státní převrat. Toho se snažili dosáhnout
prostřednictvím systematického obsazování významných pozic v hospodářství,
státní správě a komunistické straně.
Uveďme

si

několik

dalších

příkladů

antisionistické

propagandistické

argumentace. Dne 6. září 1951 projednávalo ÚV KSČ odvolání Rudolfa Slánského
z funkce generálního tajemníka. Václav Kopecký ve svém obsáhlém projevu
například uvedl: „A soudruzi, sionismus, jak řekl soudruh Lenin, je rubem
antisemitismu. A jako jsme dříve museli bojovat s bestiálním antisemitismem, tak
nyní máme co dělat s potíráním sionismu. Poněvadž víme, že vztah mnoha lidí
židovského původu se změnil v poměru k dělnické třídě. Hitler Židy pronásledoval,
ježto šli s námi, ale nyní mají vztah k anglo-americkému imperialismu, který
podporuje Izrael a spekuluje na sionismus jako na prostředek vnitřního rozkladného
působení právě ve stranách lidově demokratického zřízení a socialismu.“54
O několik měsíců později – 6. prosince 1951 – volil Kopecký na zasedání
ÚV KSČ, které jednalo o příčinách zatčení Slánského, ještě ostřejší slova:
„Sionismus – a to je třeba si uvědomit – v této nové podobě stal se jedním
z důležitých nástrojů americko-britského imperialismu. Týká se to samotného Státu
Izrael, který je dnes nejúžeji spjat s americko-britskými imperialisty a je jimi
vydržován a vyzbrojován jako ozbrojená pěst proti arabským národům, zdvihajícím
se k boji za nezávislost a svobodu. [...] Soudruzi, samozřejmě, že po válce, v květnu
1945 a pak po únoru 1948 se do řad strany dostalo veliké množství lidí židovského
původu, jak kosmopolitního, tak i sionistického smýšlení. A tu se jeví odpovědnost
Rudolfa Slánského a jeho spolupracovníků a jeho vztahy k sionismu. Nejen, že
umožnil vstup do strany všemožným židovským živlům, ale napomáhal tomu, aby se
dostali do aparátu strany, na důležitá místa, do klíčových pozic, do významných
53
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funkcí [...] Vzpomeňme jen, kolik jich bylo v sekretariátě ÚV, kolik jich bylo
krajskými sekretáři, jak se tito funkcionáři ve svém postavení starali, aby se lidé
židovského původu dostali na významná místa ve státním aparátě, jak prosazovali
lidi židovského původu Reicin v armádě, London, Geminder v zahraniční politické
službě. Slánský s plným vědomím podporoval toto rozmáhání židovských živlů ve
straně a ve státním aparátě, nehledě na to, že šlo o lidi z bohatých židovských rodin,
vyloženě cizí elementy, vzdálené dělnictvu, lidu a národu, a vychované kapitalisty.
[...] Bylo nesprávné, že jsme se nechali zastrašit podezřením, že bychom byli
nazýváni antisemity a že jsme neměli odvahu podívat se do tváře sionismu jako
ideologii třídního nepřítele, neměli jsme odvahu, kterou bolševici musí mít, aby byli
schopni potírat každého nepřítele, ať vystupuje v jakékoliv podobě.“55
Gottwald na celostátní konferenci KSČ, která se uskutečnila již po procesu se
Slánským ve dnech 16. až 18. prosince 1952, pronesl následující slova: „Během
vyšetřování a při procesu s protistátním spikleneckým centrem byl odhalen nový
kanál, jímž proniká zrada a špionáž do komunistické strany. Je to sionismus. Proč?
Prostě proto, že zejména po zřízení Státu Izrael a jeho podčinění se Americe se
sionistické organizace všech odrůd staly odnoží americké špionážní služby. Je to
přímo ideální nástroj k pronikání do dělnického hnutí, k verbování agentů uvnitř
komunistických stran. Sionistické organizace a jejich američtí principálové hanebně
zneužívají utrpení, které židům přičinil Hitler a ostatní fašisté. Možno přímo říci, že
z popela Osvětimi a Majdanku chtějí vytloukat kapitál.“56 Na téže konferenci
Gottwaldovi zdatně sekundoval opět Kopecký, podle kterého sionismus „ve spojení
se Státem Izrael a ve službách amerického imperialismu stal se nástrojem zločinné
činnosti, namířené proti zájmům míru, demokracie a svobody národů.“57
Jak vidno, prostřednictvím antisionistických kampaní se ve společnosti nutně
upevňovaly, případně nově vytvářely antisemitské stereotypy. Sionismus byl totiž
s Židy jakožto „maloměšťáckými buržoazními vrstvami“ jednoznačně spojován.
Židům byly připisovány společné povahové rysy a bylo k nim přistupováno na
základě předsudků o jejich chování, které bylo často zastíráno pojmem
kosmopolitismus. Jak již bylo řečeno, komunisté se zároveň snažili dokázat, že
antisionistické

kampaně

a

výpady

proti
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s antisemitismem. Pokud ale čteme v projevech komunistů mezi řádky, je zjevné, že
pozorným posluchačům nemohl uniknout jednoznačný antisemitský podtext. V již
citovaném Kopeckého projevu z 6. září 1951 se můžeme dočíst, že „jsou to lidé
[míněno komunisté židovského původu – pozn. autora] – na první ráz je poznáváte
– cizí mentality, cizí národu, zemi, lidé, kteří svůj kosmopolitismus maskují zdáním
internacionalistického radikalismu. Já jsem rád, že se nelze vyhýbat otázce, která
má svůj závažný význam, totiž té otázce, že určitá tvář je straně vskutku dávána tím,
jak by protekčně byli na mnohá místa dosazováni lidé kosmopolitního typu. [...] Jde
vskutku o problém kosmopolitismu, nejde o otázku rasovou. [...] Jsou to lidé našemu
národu cizí, a zvláště jsou cizí jakýmkoliv citům vřelosti v poměru k Sovětskému
svazu. O tom jsem se prakticky přesvědčil. Jsou to také lidé svou výchovou, velmi
intenzivní výchovou měšťáčtí a maloměšťáčtí. My jsme často zapomněli na jednu
skutečnost, že lidé tohoto původu pocházejí většinou z velmi bohatých vrstev, stejně
jako jsme zapomněli, že mají v sobě často velmi intenzivní náboženskou výchovu,
což v nich posiluje jejich sionistické sklony.“58
Dá se ale mezi antisemitismus v jeho obecném pojetí jako nenávist vůči Židům
a komunistický antisionismus první poloviny padesátých let položit rovnítko? Na
tuto otázku není snadná odpověď. Pokud budeme chápat antisionismus v duchu
postsionismu jako popírání nároků Židů na sebeurčení a život ve vlastním státě, pak
jím výpady komunistického režimu nejsou. Komunistické Československo sice
podporovalo Araby, ale zároveň nezpochybňovalo vznik a existenci Izraele. Pokud
ale vezmeme v potaz důsledky antisionistických kampaní a jejich skrytý podtext,
který vyvolával nenávist vůči Židům, je možné režimní propagandu za
antisemitskou jednoznačně považovat. Je ale zapotřebí poznamenat, že ze strany
režimu docházelo k systematickému veřejnému očerňování sionismu jen v letech
1951 a 1952. V dalších letech byly antisionistické výpady sporadické a obvykle se
objevovaly v souvislosti s mezinárodním děním (Suezská krize v roce 1956,
šestidenní válka v roce 1967 a jomkipurská válka v roce 1973). To ale neznamená,
že by režim ze svých antisemitských pozic výrazně ustupoval. Naopak, režim si po
celá desetiletí vedl pečlivou evidenci všech osob židovského původu, protože v nich
spatřoval potenciální nepřátele lidu, sionisty a špiony. Toto stereotypní škatulkování
Židů je jednoznačně projevem antisemitismu.
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To, že se negativní pohled na sionismus udržel po celou dobu existence
totalitního režimu, dokládá například brožura z pera Františka Kolára nazvaná
Sionismus a antisemitismus. Publikována byla v roce 1970. Její autor byl v srpnu
1954 odsouzen v rámci procesu s národohospodáři a na svobodu se dostal v roce
1963. Za normalizace se stal jedním z protagonistů antisionistické kampaně, ve
které mimo jiné popíral antisemitský ráz procesu se Slánským. Brožura čtenářům
systematicky přibližuje a vysvětluje význam pojmů sionismus, antisemitismus,
asimilace a palestinští Arabové. Samozřejmě prizmatem komunistické ideologie.
Rétorické obraty užívané v brožuře jsou jak vystřižené z antisionistických kampaní
50. let. Kolár ve své publikaci charakterizuje židovské nacionální hnutí takto:
„Sionismus byl vždy hlasem šovinistických názorů židovské buržoazie a jejího
rasistického třeštění. Sionismus se snaží zdůvodnit svou existenci antisemitismem,
náboženskou i rasovou nenávistí. Avšak sionismus není jen pouhou reakcí na
protižidovskou nenávist. Vznikl jako nacionalistické hnutí maloměšťáckých
židovských vrstev, které v něm hledaly náhradu za výjimečné ekonomické postavení
ghetta a snažily se jím ubránit jak protikapitalistické monopolizaci a zbankrotování,
tak i proti nacionalistickému hnutí svých křesťanských nebo později „árijských“
konkurentů. A v tom je právě omyl, anachronismus a reakčnost sionismu, v etapě
národně osvobozovacího zápasu koloniálních národů nemůže otočit kolo dějin
nazpět. Sionismus není proto žádnou novou, mesianistickou érou židovské
renesance, nýbrž naopak projevuje se po celou dobu své existence a zejména pak
nyní – jak jsme toho svědky v současné krizi na Středním východě – jako největší
nepřítel židovských pracujících v Izraeli, jako koloniální četník proti pokrokovému
hnutí a v podstatě jako reakční šachová figurka v imperialistickém světě.“59
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Část I.: Československo
a podpora sionismu
Pokud jde o židovskou otázku, je vládě známo, že jsem tu poněkud zatížen, ale
nepodniknu přirozeně nic, co by nebylo v souladu s dosavadní naší zahraniční
politikou a politikou Národní fronty a našich spojenců. Pokusím se však o to, abych
Židům podle možnosti psychologicky pomohl.
(Jan Masaryk – jednání vlády 27. srpna 1947.)60
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1. Mocnosti na Blízkém východě po druhé světové válce
V roce 1945 představovalo židovské obyvatelstvo Palestiny přibližně
31  a arabské přibližně 60  z celkové populace v regionu. Situace byla napjatá
a všichni netrpělivě očekávali další vývoj, pro který byl rozhodující postoj velmocí,
především Spojených států a Velké Británie. Obě mocnosti hledaly v palestinské
otázce shodu jen velmi těžko. Britové chtěli pokračovat v politických mantinelech
Bílé knihy z roku 1939 a chtěli na své straně udržet Araby, zatímco americká
administrativa – především poté, co do prezidentského křesla usedl Harry Truman –
požadovala otevření palestinských hranic přinejmenším pro 100 000 uprchlíků
z internačních táborů v Evropě.
Bez ohledu na vzájemné spory se Spojené státy americké a Velká Británie
rozhodly postupovat konstruktivně a ještě v roce 1945 jmenovaly angloamerickou
vyšetřovací komisi, která měla navrhnout řešení palestinského problému. Komise
své závěry zveřejnila 1. května 194561 a kromě jiného doporučila otevřít hranice
Palestiny

pro

100 000

migrantů.

To

Britové

opět

kategoricky

odmítli

a argumentovali tím, že britská mandátní správa není připravena čelit důsledkům
tak masivní imigrace a reakcím Arabů, které by tento krok vyvolal. Britové by
museli posílit již tak vysokou vojenskou přítomnost v zemi,62 na což se jim
nedostávalo financí.
Poslední pokus, jak zachránit situaci bez internacionalizace problému,
představovala britská iniciativa v podobě změny statusu mandátní správy. V roce
1946 byl vypracován tzv. Morrison-Gradyho plán na rozdělení Palestiny mezi Židy,
Araby a Brity, avšak i tato iniciativa přišla vniveč. Tentokrát především kvůli
odporu Židů. Jednání uvízla na mrtvém bodě a byla navíc ohrožována stále sílícím
židovským extremismem, který byl od roku 1945 do značné míry schvalován
i Jewish Agency.63 Ta se do té doby snažila nalézt kompromisní řešení, ale po
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opakujících se neúspěších a neustálém odporu Britů byl i Ben Gurion 64 ochoten
demonstrovat vojenskou sílu Jewish Agency a palestinských Židů. Nejtroufalejší
útok Hagany byl proveden 17. června 1946, kdy bylo vyhozeno do povětří jedenáct
strategicky významných mostů spojujících Palestinu s okolními státy. Britové
reagovali rychle a v sobotu 29. června – Židy od té doby nazývanou Černý šabat –
zahájili rozsáhlý policejní a vojenský zátah po celém území Palestiny, který vedl
k zatčení řady činovníků Hagany a Jewish Agency. Židovskou odpovědí byl
bombový útok na sídlo mandátní správy – hotel King David – při kterém bylo
zničeno celé jedno křídlo budovy a zemřelo 91 osob.65 Řešení problému bylo
v nedohlednu a spirála násilí se stále více roztáčela.
Třetí mocností, která se snažila ovlivňovat vývoj v Palestině, byl Sovětský svaz.
Postavení Kremlu bylo v oblasti Palestiny, Blízkého a Středního východu velmi
specifické. Sověti se v tomto regionu od roku 1917 angažovali jen sporadicky, ale
v průběhu druhé světové války změnili strategii. Jedním z prvních kroků Moskvy v
rámci snahy angažovat se na Blízkém východě bylo navázání diplomatických
vztahů s Káhirou v roce 1943.66 Následovala i další zastupitelství – v Sýrii,
Libanonu nebo Iráku. Palestina prozatím zůstávala stranou.
Nejvíce Moskva překvapila mezi lety 1944 a 1946, kdy se na Blízkém východě
pustila do dvojího měření sil se Spojenými státy a Velkou Británií. V prvním
případě byl cílem Írán, v druhém Turecko. Oba tyto spory můžeme považovat za
jedny z prvních ohnisek studené války.
V Íránu se Sověti snažili využít své vojenské přítomnosti na severu země.
Odmítli jej po skončení války opustit, zároveň podporovali separatistická hnutí
v Kurdistánu a íránském Ázerbájdžánu a bránili íránským jednotkám v průchodu na
Tabríz, kam mířily potlačit separatisty. Tím ovšem Moskva porušila teheránské
dohody z roku 1942 a spojeneckou deklaraci z prosince 1943, která garantovala
suverenitu a nezávislost Íránu.67 Odpor Teheránu, podporovaného Spojenými státy,
vyvrcholil v roce 1946, kdy byl spor předložen Radě bezpečnosti OSN.
Internacionalizace krize komplikovala Moskvě anexionistické plány. Kreml se
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nakonec z Íránu stáhl a ponechal tamější komunistické spojence jejich osudu.
Pozice síly zvolená v Íránu však zvýšila ostražitost západních mocností.
Snad ještě překvapující byl postup Moskvy v Turecku. Stalin vystoupil brzy po
skončení války s celou řadou požadavků – nejen že chtěl revidovat smlouvu
z Montreux a požadoval zřízení vojenské základny Sovětského svazu v blízkosti
úžin, ale dokonce si nárokoval území anektované carským Ruskem v roce 1871,
ztracené Sověty v roce 1921.68 Tyto nároky byly pro Spojené státy, Velkou Británii
a především pro Turecko nepřijatelné a i v tomto sporu musela Moskva před svými
soupeři ustoupit. Íránská i turecká krize výrazně napomohly k formulování
Trumanovy doktríny zadržování komunismu.
Jak vidno, sovětská velmocenská politika na Blízkém a Středním východě
v období let 1944 až 1946 nebyla příliš úspěšná. Moskva ustupovala tlaku
západních mocností a hledala příležitost, kde by se mohla angažovat a kde by mohla
narušit společný postup Britů a Američanů. A právě Palestina byla posledním
místem v tomto regionu, kde mohl Sovětský svaz uplatňovat svůj vliv a oslabovat
Velkou Británii. Britové ani Američané ale s účastí Sovětů při řešení palestinského
problému nijak nepočítali a Moskvu přehlíželi. Tento postoj západních mocností
byl důsledkem vyčkávací politiky69 Sovětů v Palestině. Moskva prozatím nevsadila
ani na jednu kartu: „V letech 1944–1945 žádnou arabskou politiku k dispozici
neměl [míněn Sovětský svaz – pozn. autora]. Zůstával nedůvěřivý k hnutí, které
hýbalo arabským světem [míněna panarabská Liga Arabských států – pozn. autora],
nebyl však nevšímavý k prospěchu, který z něho mohl mít.70 Moskva prozatím
nebyla ochotna překonat ani židovský nacionalismus, avšak určité její kroky dnes
můžeme chápat jako vzrůst zájmu o vytvoření židovského státu v Palestině. Tak
například na Světovém odborovém kongresu, který se sešel v únoru roku 1945
v Londýně, podpořila sovětská delegace rezoluci vyzývající k ochraně Židů
a pomoci při budování a rekonstrukci Palestiny jakožto židovské národní
domoviny.71
To, že SSSR nebyl přizván v roce 1945 do anglo-americké vyšetřovací komise,
bylo jednoznačným neúspěchem sovětské politiky v Palestině. Vyčkávací politika
neudělala z Moskvy partnera, bez kterého by se řešení záležitostí Palestiny
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neobešlo. Svědčí o tom i vyjádření Trumana na tiskové konferenci v Postupimi, kde
konstatoval, že Sovětský svaz není schopen hrát v Palestině nějakou úlohu.72
Vytvoření komise zároveň ukázalo, že využívat vnitřní rozpory v „imperialistickém
táboře“ není tak jednoduché. Sovětští diplomaté totiž mylně očekávali, že Palestina
bude kamenem úrazu ve vzájemných anglo-amerických vztazích. Britové a
Američané ale dokázali částečně najít společnou řeč a hlavně byli motivováni
jedním společným cílem – udržet Sověty mimo Palestinu.
Pokud si Moskva chtěla otevřít dveře na Blízký východ, musela změnit strategii.
Rok 1946 představuje v tomto ohledu v sovětské politice vůči palestinskému
problému rok obratu. Na arabskou kartu se Stalin obával vsadit, vzhledem
k momentálně relativně dobrým vztahům Britů s Araby. Ale podpořit otevřeně
sionistické hnutí, se kterým bolševici od počátku soupeřili? Moskva se nakonec
rozhodla podpořit Židy zprostředkovaně a zároveň přitížit západním mocnostem
a přilít olej do ohně vzájemných sporů Britů s Američany. Stalin vědomě podpořil
pohyb tzv. displaced persons – lidí bez domova. Jednalo se o osoby převážně
židovského původu, které se vydaly na dlouhý pochod a legální i nelegální cestou se
dostávaly ze Sovětského svazu, Sověty okupovaných území i z rodících se
sovětských satelitů do západních okupačních zón v Německu a Rakousku, případně
až do Palestiny. Nárůst osob bez domova v poválečném období byl markantní
a z původních přibližně 70 000 v roce 1945 vzrostl na 2 500 000 v roce 1948.73
Situace v internačních táborech v západních okupačních zónách se stávala
neudržitelnou a volala po rychlém řešení. Britové zůstávali neoblomní, a jelikož
Američané omezili přistěhovalectví do USA, zdála se být Palestina jediným
východiskem. Američané stále více tlačili na Brity, aby hranice Palestiny otevřeli
alespoň pro 100 000 přistěhovalců. Kremlu tato situace náramně. Podařilo se mu
opět rozdělit „imperialistické mocnosti“, znemožnit řešení problému a dostat jej
pokud možno před Spojené národy, kde by byl hlas Moskvy slyšet.
Svého cíle nakonec Stalin dosáhl. Zhoršování vztahů mezi židovskou a arabskou
komunitou v Palestině, otázka osob bez domova, tlak Spojených států a ekonomické
zhroucení Velké Británie v zimě 1947 vedlo k internacionalizaci palestinské otázky
a k jejímu postoupení na půdu Spojených národů.
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1. 1. Československo, Židé a mandát Palestina před rokem 1947
Meziválečné Československo bylo příznivě nakloněno Židům žijícím v hranicích
republiky74, a jak konstatuje Ehud Avriel „po celou dobu vlády prezidentů Tomáše
G. Masaryka a Edvarda Beneše Československo přátelsky pohlíželo na snahy
sionistů.“75 O tom například svědčí fakt, že v meziválečném období hostilo
Československo tři sionistické kongresy a při sčítání lidu umožnovalo svobodně se
přihlásit k židovské národnosti.76 Na území Československa působila celá řada
sionistických organizací, kterým dobová vláda nijak nebránila v činnosti. Na
základě jejich aktivit se z první republiky vystěhovalo do Palestiny přibližně
5 000 lidí.77
Brzy po vzniku samostatného Československa navázala vláda diplomatické
vztahy se státy Blízkého východu, které se velice rychle staly významným
odbytištěm pro československé zboží. První československý zastupitelský úřad
v regionu zahájil svou činnost v roce 1920 v egyptské Alexandrii.78 Kromě Egypta
navázalo Československo diplomatické vztahy s Íránem (1925) a Irákem (1933),
kde byla zřízena vyslanectví. V řadě dalších zemí a závislých území vznikly
alespoň konzuláty, případně generální konzuláty.
V Jeruzalémě byl československý konzulát zřízen usnesením ministerské rady ze
dne 16. dubna 1925 a svou činnost zahájil 1. ledna 1926.79 Do jeho kompetence
příslušela ochrana československých zájmů v Palestině, tedy především ochrana
občanů ČSR a rozvíjení československo-palestinských obchodních styků, což bylo
doposud zahrnuto do kompetencí československého velvyslanectví v Londýně.
Usnesením vlády ze dne 12. dubna 1935 byl konzulát povýšen na generální
konzulát,80 který vyvíjel aktivitu i během druhé světové války a podílel se mimo jiné
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například na ustavení československé jednotky na Blízkém východě, operující
v rámci britské armády.81
V dubnu roku 1927 navštívil Palestinu prezident Masaryk. 82 Návštěvu
zorganizoval československý konzul v Jeruzalémě a byla atypická hned z několika
důvodů. Jednalo se o první delší oficiální zahraniční cestu prezidenta Masaryka od
konce první světové války a zároveň byl Masaryk první hlavou státu, která po válce
Palestinu navštívila.83 Důvodem návštěvy nebyl zájem o mandátní správu nebo
o podporu obchodních kontaktů. Masaryka do Palestiny lákal především jeho zájem
o židovskou věc. O tom svědčí i průběh návštěvy. Kromě diplomatických jednání
navštívil řadu míst židovské historie, synagogy, hebrejskou univerzitu a několik
kibuců – především těch, které byly založeny nebo obývány osadníky
československého původu.
Nejen prezident Masaryk, ale i jeho syn Jan, se výrazně angažoval ve prospěch
Židů. Jan Masaryk plnil zásadní úlohu při pomoci Československa sionismu
v letech 1945–1948 ve třech oblastech: v pomoci židovským uprchlíkům;
v politické podpoře vedoucí k založení státu Izrael a ve vojenské pomoci krátce
před vznikem Izraele. Díky přízni Masaryka, Beneše i dalších členů vlády se
z poválečného Československa stala jedna z tranzitních zemí pro Židy přeživší
koncentrační tábory i pro uprchlíky z Polska, Maďarska, Rumunska nebo
Sovětského svazu. Vláda otevřeně spolupracovala s židovským hnutím Bricha
organizujícím a zajišťujícím přepravu a pohyb židovských uprchlíků. V říjnu 1945
oznámil Jan Masaryk, že bude Židům k přepravě od polských hranic do Rakouska
a do okupačních zón v Německu poskytnuto devět vlaků. I přes protesty Britů pak
od konce roku 1945 do počátku roku 1947 využilo Československo jako tranzitní
zemi odhadem na 104 000 židovských uprchlíků.84 Tato humanitární a dalo by se
říci i demografická podpora sionistického hnutí se nesmazatelně zapsala do vztahů
Československa k budoucímu státu Izrael, který byl Masarykovi a československé
vládě nesmírně zavázán. Dokládá to například zapsání Jana Masaryka a Edvarda
Beneše do Zlaté knihy Židovského národního fondu v Jeruzalémě ještě před
vznikem Izraele v roce 1948.85 Je dějinným paradoxem, že spolu s Masarykem
81
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a Benešem byl do Zlaté knihy zapsán i předseda vlády Klement Gottwald, který
v následujících letech

přispěl

k

probuzení antisionismu

a antisemitismu

v Československu participací na Slánského procesu.
Veškerá pomoc, kterou Československo sionistické věci poskytlo do počátku
roku 1947 je ale nesrovnatelná s děním v letech 1947 až 1949. Ve vypjaté atmosféře
nastupující studené války a i přes nepřehledný vývoj na vnitropolitickém kolbišti se
Československo jednoznačně postavilo za židovské požadavky. O tom, jak výrazně
se Československo zapsalo do dějin Palestiny a vznikajícího státu Izrael pojednává
první část disertační práce.

53

2. Československo a plán na rozdělení Palestiny

2. Československo a plán na rozdělení Palestiny
Rok 1947 je v historii mandátní správy Palestiny přelomový. Palestina se stala
mezinárodním problémem řešeným na půdě OSN a přestala o ní rozhodovat jen
jedna nebo dvě mocnosti. Na půdu OSN se palestinská otázka dostala poté, co ve
dnech 20. až 22. února zveřejnila britská labouristická vláda tři zásadní rozhodnutí:
o přerušení pomoci řecké vládě, o předání odpovědnosti v Palestině do rukou OSN
a o konečném odchodu z Indie.86 Británie již nebyla schopna ekonomicky a
hospodářsky unést svou celosvětovou angažovanost a musela upustit od některých
svých cílů.
Přenesení rozhodovací odpovědnosti na OSN však automaticky neznamenalo, že
by se Britové chtěli vzdát postavení a vlivu ve východním středomoří. Alespoň
v projevech se snažili zmírňovat svou prohru, o čemž svědčí například výrok sira
Allan Gordona Cunninghama, vysokého komisaře pro Palestinu v letech
1945 až 1948: „Neobracíme se na Spojené národy, abychom předali mandát. My
jen požadujeme radu, jak jej máme vykonávat a aby byl změněn.“87 Navíc dopředu
Britové avizovali, že se „nezřeknou mandátu, ani nebudou vynucovat rozhodnutí,
pokud řešení nebude spravedlivé a přijatelné jak pro Araby, tak pro Židy,“88 čímž
situaci dále komplikovali.
Jak již bylo řečeno, internacionalizace palestinské otázky byla do značné míry
vítězstvím Sovětského svazu. Postoj Kremlu na mimořádném Valném shromáždění
všechny překvapil. Především Gromykův89 projev ze dne 14. května 1947 byl
opravdu nečekaný a umožnil odjíždět zástupcům židovských organizací z jednání
jako vítězům prvního kola. Ale nebyl to jen hlas Moskvy, který byl v Lake Success
slyšet. Do centra dění bylo pomalu vtaženo i Československo.
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2. 1. Mimořádné valné shromáždění OSN na jaře 1947
Dne 2. dubna 1947 vystoupil s prohlášením britský zástupce u Spojených národů,
sir Alexander Cadogan, a obrátil se na úřadujícího generálního tajemníka, kterým
byl Victor Hoo.90 Požadoval svolání mimořádného zasedání Valného shromáždění
za účelem ustavení a instruování zvláštního výboru, který by připravil návrhy na
řešení palestinské otázky pro druhé řádné zasedání Valného shromáždění. Aby
mohlo být mimořádné valné shromáždění svoláno, musela s jeho svoláním souhlasit
nadpoloviční většina členských států. Do 14. dubna se pro vyslovilo dvacet osm
států, včetně Československa a všech velmocí, tedy potřebná většina. Později došel
souhlas od téměř všech ostatních států. Jediná Habeš vyslovila nesouhlas a pět
arabských států vůbec neodpovědělo.91
Za povšimnutí stojí všeobecné očekávání, že za předsedou Valného shromáždění
bude zvolen Jan Masaryk. Československý delegát v OSN Ján Papánek92 o tom
píše: „Již před zahájením konference se udržovala v sekretariátu i v americkém
tisku zpráva, že ministr Masaryk má býti předsedou mimořádného zasedání
Valného shromáždění. Po dohodě se zástupcem Sovětského svazu Gromykem bylo
rozhodnuto podporovat kandidáta z Latinské Ameriky. Tím budou zvýšeny naděje
na to, aby kandidát ze střední Evropy byl zvolen předsedou daleko důležitějšího
podzimního Valného shromáždění.“93 Za předsedu zasedání byl nakonec zvolen
brazilský delegát Osvaldo Aranha a zástupce Československa Papánek se stal
členem Generálního výboru a předsedou druhého – hospodářského – výboru.94 I tak
se jednalo o významný post, neboť generální výbor připravoval návrhy zasedání
a rozhodoval o slyšení některých organizací.95
Role Československa na zasedání byla významná a vyvrcholila jmenováním
československého zástupce do speciální komise vytvořené pro vyšetřování
90

A MZV, f. Mezinárodní odbor 1945–1955, k. 61, č. 1477/47. Jedná se o obsáhlou zprávu o prvním
mimořádném zasedání Valného shromáždění o palestinské otázce, konaném od 28. dubna do
15. května 1947, z pera československého zástupce Papánka.
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Ján Papánek (1896–1991) byl československý právník a diplomat (například v Budapešti a USA).
V období druhé světové války působil jako zástupce Edvarda Beneše ve Spojených státech. V letech
1945 až 1950 zastupoval ČSR na půdě OSN. Do Československa se po únorovém převratu nikdy
nevrátil. Je řazen mezi zakladatele vrcholného exilového orgánu Rady svobodného Československa.
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Warren R. Austin. Velká Británie – sir Alexander Cadogan. SSSR – Andrej Gromyko. Francie –
Alexander Parodi.
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a posouzení palestinské otázky. Nelze popřít, že československá zahraniční politika
již byla do značné míry ve vleku sovětských plánů na Blízkém východě. To dokládá
například Papánkova zpráva z 24. dubna 1947, v níž píše, že mluvil se sovětským
zástupcem v OSN Gromykem, který „dosud nemá instrukce a dá informace hned,
jak je dostane a počítá s námi v palestinském komitétu.“96 Na druhou stranu
Československo vyvíjelo na zasedání i samostatnou aktivitu, kterou nemůžeme
považovat jen za přizpůsobování se Sovětům. Vyslanec Papánek měl instrukce od
ministra zahraničí Jana Masaryka, který ho naváděl k vstřícnému postoji k Židům
a židovské otázce.
Mimořádné Valné shromáždění bylo zahájeno 28. dubna 1947. Ve své zprávě
chválí vyslanec Papánek předsedu shromáždění Aranhu, že jej vedl „pevnou rukou
a s určitou dávkou humoru.“97 Vytýká mu jen přílišnou závislost na Spojených
státech, které se snažily jednání zbytečně neprotahovat a jednat především
o podstatě problému a procedurálních otázkách a pokynech pro zřizovanou komisi.
Byly tak do jisté míry v opozici vůči Sovětům, kteří se naopak snažili palestinskou
otázku prozkoumat do co největších detailů.
Hned od začátku zasedání se vedly spory o průběh jednání. Hlavní slovo při
navrhování programu zasedání měl Generální výbor, jehož členem byl i Papánek.
Spory byly vedeny především o návrh arabských států, v čele s Egyptem, které
požadovaly, aby britský návrh na ustavení a instruování vyšetřujícího výboru byl
spojen s bodem týkajícím se prohlášení samostatnosti Palestiny. Zástupci arabských
států argumentovali, že skončení mandátu a okamžité prohlášení samostatnosti
Palestiny je jediné možné řešení odpovídající Chartě Spojených národů. Zajímavé
je, že sovětský zástupce Gromyko zpočátku arabské státy v této iniciativě
podporoval. Svou podporu odůvodňoval tím, že to povede k prohloubení dialogu
a diskuse bude užitečná i pro formující se vyšetřující výbor.98 Tento návrh byl
nakonec zamítnut: pro hlasoval jen Egypt, proti osm států. ČSR a některé další státy
(například SSSR, Polsko aj.) se zdržely hlasování.99
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Další sporná otázka se týkala návrhu Polska a Československa.100 Oba tyto státy
se zasazovaly o to, aby byli na jednání Valného shromáždění připuštěni i Židé.
O připuštění na Shromáždění žádaly čtyři židovské organizace. Polský delegát
předložil návrh resoluce, v níž žádal, aby oficiálním zástupcem Židů byla jen
Jewish Agency for Palestina. Papánek tuto rezoluci podporoval a navrhl určité
změny v tom smyslu, že zástupci Jewish Agency by měli být i slyšeni a měli by mít
možnost vystoupit před politickou komisí i v plénu. Papánek ve své zprávě píše, že
jeho návrh ihned podpořil Gromyko a přijal jej za svůj.101 Nabízí se tedy otázka, zda
postoj československé delegace nebyl ovlivněn předem Sověty, kteří se k němu pak
jen připojili. V této fázi jednání totiž ještě nebylo jasné, na čí stranu se nakonec
Kreml přikloní. Pravděpodobně však o sovětském postoji bylo rozhodnuto
a Moskva jen prozatím nechtěla vyložit karty na stůl zcela narovinu.102 Proto se
nabízí možnost, že Sověti využili polských a československých delegátů jako
prostředníků pro realizaci vlastní politiky. Na druhou stranu Československo nijak
nezakrývalo svou dlouhodobou náklonnost vůči Židům a podobný postoj by mohl
být svědectvím vlastního politického kurzu. Bohužel, prostudované dokumenty
nedovolují jednoznačně odpovědět, zda se jednalo o čistě československou
a polskou iniciativu, nebo zda byly v pozadí sovětské zájmy.
Proti návrhu československé a polské rezoluce se zdvihla mohutná vlna odporu.
Většina delegací především odmítala slyšení zástupců Jewish Agency v plénu.
Navíc se Spojené státy a Velká Británie stavěly i proti slyšení Jewish Agency
v politické komisi. Nakonec byl polský a československý návrh zamítnut a přijat
návrh Spojených států, který určil, že sama politická komise mohla rozhodnout
o slyšení Jewish Agency a případně i dalších židovských organizací. Hlavním
důvodem zamítnutí československo-polského návrhu byla rozporuplnost s jednacím
řádem shromáždění, které bylo jednáním států a neumožňovalo slyšení organizací
a etnických skupin. Za československo-polský návrh se naopak stavěl Gromyko,
který usiloval o přijetí rezoluce a vyslovil myšlenku, že „historie Spojených národů
100

Aktivita Polska na jednání stojí za pozornost. Můžeme ji pravděpodobně vysvětlit snahou o
napravení reputace, která byla pogromy z předešlých let do značné míry pošramocena. Zároveň se
svou aktivitou a svými proslovy Polsko předem vyloučilo z možného členství ve vyšetřujícím
výboru. Polský delegát mimo jiné prohlásil, že většina židovských uprchlíků mluví polsky a že k nim
nemůže jejich stará vlast zůstat lhostejná. Čerpáno z: A MZV, f. Mezinárodní odbor 1945–1955, k.
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je příliš krátká, než aby se mohlo z ní dokazovat na nepřípustnost slyšení
interesentů.“103
Skutečnost, že se Československo aktivně zasazovalo o podporu Židů, dokládá
i fakt, že Papánek vystoupil proti žádosti o slyšení Arab Higher Committee.
Argumentoval tím, že Arabský výbor není organizací uznanou mezinárodním
právem, zatímco Jewish Agency „jakožto orgán uznaný v mandátní smlouvě
Společnosti národů“104 uznávána je. Ani zde československá iniciativa neuspěla a
bylo rozhodnuto o slyšení Arabského výboru v politické komisi.
Papánek ve své zprávě píše, že se o podporu slyšení Jewish Agency a naopak
o zamítnutí slyšení Arab Higher Committee snažil i proto, aby vytvořil důležitý
precedent, podle něhož by bylo pro budoucnost vyloučeno, aby se před plénem
Shromáždění objevili zástupci nepřátelských minorit a skupin.105 Papánek blíže
nerozebírá důvod této své iniciativy, ale vzhledem k meziválečnému a poválečnému
národnostnímu vývoji Československa lze usuzovat, že ve své zprávě naráží na
případné budoucí možné spory mezi Československem a odsunutými Němci.
Po vyřešení výše zmíněných sporů následovalo slyšení zástupců arabských
a židovských skupin. Za Jewish Agency hovořil například Ben Gurion a Moshe
Sharett. Jejich umírněné vystoupení zdvihlo vlnu sympatií. Židé požadovali spojení
evropské židovské otázky s otázkou palestinskou, tedy otevření Palestiny pro
židovské uprchlíky. Dále odsuzovali všechny teroristické činy a žádali postupné
utvoření židovského státu. Oproti tomu Arabský výbor požadoval okamžité zrušení
mandátu a prohlášení samostatného státu, jakož i okamžité zastavení veškerého
přistěhovalectví a vyhrožoval, že nebude schopen zabránit použití síly ze strany
palestinských Arabů.
Po vystoupení obou delegací se rozpoutala diskuse o podobě vyšetřujícího
výboru, který měl být vyslán do Palestiny, posoudit situaci a přinést návrhy na její
řešení. I zde vystupovala aktivně československá delegace. Především byly vedeny
spory o složení komise a o rozsah jejích pravomocí. Arabské státy a Velká Británie
protestovaly proti širokému pojetí pravomocí a cílů delegace. Odmítaly spojování
palestinské otázky s problémem evropských displaced persons a s problémem
imigrace Židů do Palestiny. Aby bylo možné dojít k jasnému rozhodnutí, zřídila
103
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první komise podkomisi složenou ze zástupců Argentiny, Austrálie, ČSR, Číny,
Egypta, Francie, Salvadoru, Velké Británie, USA a SSSR. Následně byla tato
podkomise rozšířena o zástupce Iráku, Indie, Kolumbie a Filipín. 106 Po vzrušené
debatě

byl

nakonec

přijat

text

rezoluce,

„která

dávala

ve

svém

paragr. 2 vyšetřujícímu výboru nejširší práva k sbírání faktů a k studiu všech otázek
týkajících se Palestiny a jejího problému.“107 Zřejmě nejrozporuplnější a zároveň
nejdůležitější byl čtvrtý článek rezoluce, který umožnil komisi, aby provedla pátrání
nejen v Palestině, ale „kdekoli to uzná za vhodné.“108 Toto rozhodnutí bylo
pokládáno za velké vítězství zástupců Židů, protože umožnilo komisi prostudovat
i problematiku židovských displaced persons v uprchlických táborech v Evropě.
Mezinárodněpoliticky nejvýznamnější byl ale paragraf šestý, který dával komisi
pravomoc navrhovat politické řešení palestinského problému. Za termín, do kdy
měla komise předložit svůj návrh, bylo stanoveno 1. září 1947.
Po vyřešení otázky pravomocí komise se rozpoutala debata o jejím složení. Byly
navrženy různé postupy na zvolení a jmenování komise. S velice složitým návrhem
vystoupila například Argentina, která do výboru navrhovala velmoci. Dalších šest
členů měl určit los a to podle zeměpisného rozdělení. Spojené státy proti tomu
doporučovaly utvoření neutrální komise ze sedmi států – Kanady, ČSR, Iránu,
Holandska, Švédska, Uruguaye a Peru. Sovětská delegace nezůstala stranou
a vystoupila s vlastním požadavkem, který byl jednoznačně namířen proti zájmům
Spojených států a Velké Británie. Gromyko preferoval, aby byl vyšetřující výbor
složen tak, jako je složena Bezpečnostní rada, která je volena se zřetelem na
spravedlivé zeměpisné zastoupení. Nestálí členové Rady mohli být případně
vyměněni za členy jiné.
Klíčovou otázkou při formování vyšetřujícího výboru tedy nakonec bylo, zda
jejími členy budou či nebudou i velmoci. Spojené státy a Velká Británie nebyly
ochotny připustit sovětskou přítomnost na Blízkém východě. Měly ještě v živé
paměti pokusy Sovětů o rozšíření sféry vlivu na Turecko a Írán a obávaly se jejich
možné vojenské přítomnosti v regionu. Papánek ve své zprávě konstatuje, že „USA
a Velká Británie ve výboru býti nechtějí a to jednak proto, aby před svou veřejností
mohly svést odpovědnost za konečné řešení na jiné a nepoškodily si své zájmy ani
106
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u Židů ani u Arabů, jednak proto, že by pak ani SSSR nemohl býti ve výboru
zastoupen.“109 Papánek hájil názor, že odpovědnost za palestinský problém by na
sebe měly vzít především velmoci, a svým postojem tedy podporoval sovětský kurz.
Argumentoval tím, že nepřítomnost velmocí v komisi ztíží podzimní jednání
o palestinské otázce a z návrhů komise bude jen nepodstatný cár papíru. Rozhodnutí
o vyloučení velmocí z komise nakonec zvítězilo a to pouhými třinácti hlasy proti
jedenácti.110 Prohra Gromykova návrhu ale nebyla pro sovětskou delegaci
pohromou. Místo SSSR navrhlo ČSR a Chile do komise Jugoslávii. Tento návrh byl
přijat a uspokojil tak i zájmy Sovětů. Jugoslávie se stala prvním jistým členem
komise. Následovalo hlasování o vytvoření komise. Nakonec byl přijat již zmíněný
návrh Spojených států s drobnými změnami.

Do komise byla přizvána navíc

Jugoslávie, Guatemala, Indie a Austrálie.
Zvolením vyšetřujícího výboru a určením jeho pravomocí byl splněn úkol
politické komise. Dne 14. a 15. května došlo ke třem posledním schůzím pléna
Valného shromáždění. Definitivně bylo potvrzeno složení vyšetřujícího výboru
jednačtyřiceti hlasy proti třinácti. V debatě, která předcházela poslednímu hlasování
a potvrzení členů komise, byla učiněna celá řada projevů. Mimo jiné vystoupil
i sovětský delegát Gromyko. Jeho projev ze 14. května 1947 je klíčový, protože
v něm Sověti poprvé odkryli karty a jednoznačně se vyslovili k možným návrhům
řešení palestinského problému. Gromyko ve svém projevu požadoval, aby byl co
nejdříve zřízen samostatný palestinský stát, spravedlivý k oběma v něm žijícím
národům. Konstatoval, že pokud výbor dojde k závěru, že soužití Arabů a Židů je
nemožné, bude pak nutné přikročit k rozdělení Palestiny. Otevřenost a názorová
jasnost Gromykova projevu překvapila. Gromyko se prohlášením o podpoře
možného rozdělení Palestiny de facto přiklonil k sionistickým požadavkům, což
překvapilo i samotné Židy.111
109
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Celkově lze konstatovat, že účast Československa na mimořádném Valném
shromáždění byla velmi aktivní, ale do jisté míry i zdrženlivá. Delegát Papánek sice
vystupoval rozhodně a podporoval židovskou věc, většinou se ale jednalo
o procedurální otázky a ne o zásadní problémy. Zvláště aktivně vystupoval
v situaci, kdy se jednalo o procedurálních otázkách, které měly pro ČSR velký
význam a důležitost jako možný precedent pro budoucí jednání v OSN. Držel se
také zřejmě příkazů ministra Masaryka, aby především zdůrazňoval mravní stránku
židovské otázky a nutnost jejího řešení po hrůzách nacismu. Masaryk v jedné
z depeší obsahujících instrukce k Papánkově proslovu píše: „V prohlášení, které
uděláš, řekni něco o židovské otázce ze stanoviska čistě humánního a o tom, jak židé
v koncentračních táborech v Německu jsou v situaci velmi zlé, a že je povinností
světa židovskou otázkou se seriosně zabývati, ať už jednání palestinské dopadne teď
jakkoliv. Je nutné, aby můj zástupce se o židovské kalvárii zmínil.“112

2. 2. Československo jako člen UNSCOPu
Československo se tedy stalo členem Zvláštního výboru Spojených národů
v Palestině (dále jen UNSCOP – United Nations Special Committee on Palestina).
Pro zopakování uveďme, že dalšími členy komise byli zástupci Austrálie, Kanady,
Guatemaly, Indie, Íránu, Nizozemí, Peru, Švédska, Uruguaye a Jugoslávie.
UNSCOP čítal jedenáct členů a je možné spekulovat o tom, zda byl splněn
požadavek USA na utvoření neutrální komise. Místo neutrality můžeme spíše
hovořit o vyváženosti tohoto tělesa. Indie, Írán a Jugoslávie byly pro svou
významnou muslimskou populaci spíše nakloněni sympatizovat s Araby, což
především Indie a Írán daly najevo již v rámci mimořádného zasedání Valného
shromáždění. „Guatemalští a uruguayští členové byli už dávno vyložení stoupenci
sionistů.“113 Za skutečně nezainteresované můžeme pokládat snad jen australské,
kanadské, peruánské a švédské delegáty.
Postavení Československa v komisi bylo do jisté míry specifické. Bylo
všeobecně známo, že Československo, i přes britské protesty, aktivně pomáhalo
židovským uprchlíkům na cestě z východní Evropy do Německa a Rakouska,
imperialismu, se zde vysvětloval sociální zaostalostí dnešních arabských států. SSSR zdá se očekává
mnoho teprve od mladého arabského hnutí, které je mu bližší než kapitalisticky zaměření dnešních
vládců arabských států.“ Citováno z: A MZV, f. Mezinárodní odbor 1945–1955, k. 61, č. 1477/47.
112
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a všeobecně se zasazovalo za nutnost řešení židovské otázky. Na druhou stranu
Československo o členství v komisi nijak neusilovalo. Papánek o tom ve své zprávě
píše: „Čs. delegace se od počátku v soukromých rozhovorech snažila docíliti, aby
ČSR nebylo voleno za člena vyšetřujícího výboru. Byla-li však nějaká shoda mezi
národem americkým a sovětským, pak to bylo v tom, že ČSR jejím členem býti musí.
Tomuto spojenému tlaku, který je určitým mezinárodním uznáním postavení
Československa, nebylo možno se vyhnouti, neboť veřejné odřeknutí se této
odpovědnosti by bylo vykládáno jako zdráhání plnit úkoly uložené Spojenými
národy.“114
Není jasné, proč se Československo snažilo vyhnout členství v komisi. Gromyko
Papánka již na počátku jednání informoval o tom, že s členstvím československého
zástupce v komisi počítá. Papánek sice Gromyka upozornil, že Poláci by snad o
členství v komisi měli větší zájem než my, ale ten jeho poznámku nebral v potaz.115
Ani prostudované dokumenty neumožňují na tuto otázku odpovědět. Můžeme proto
jedině spekulovat. Je možné, že se Masaryk obával možných obvinění ze zaujatosti
československého člena v komisi a že se těmto útokům, ke kterým opravdu
v arabských novinách došlo, chtěl vyhnout.
Zvolení Československa za člena USCOPu oznámil Papánek neprodleně
telegramem ministrovi zahraničí Masarykovi. Žádal ho o sdělení jména člena
výboru, který bude Československo zastupovat a o sdělení data příjezdu
jmenovaného zástupce do New Yorku, jelikož první zasedání komise se mělo
uskutečnit již 26. května 1947.116 Za československé členy komise byli jmenováni
Karel Lisický117 a jeho asistentem a případným náhradníkem byl jmenován Richard
Pech. Masaryk v odpovědi Papánkovi mimo konkrétních jmen napsal, že „vzhledem
na objektivní povahu úkolu komise, nebyly jim dány žádné instrukce ve vlastním
smyslu, toliko Richard Pech byl před svým odjezdem mnou přijat.“118 Později byl
Lisickému odeslán telegram, ve kterém byl instruován, aby vystoupil ve prospěch
114
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rozdělení Palestiny. Můžeme s určitou pravděpodobností konstatovat, že se vláda
Lisického nesnažila nijak významně ovlivňovat a že s ním nebyla v době jeho
pobytu v Palestině v přímém kontaktu. O tom svědčí i nepřítomnost Lisického
hlášení o situaci v prostudovaných archiváliích. O vývoji situace, činnosti
UNSCOPu a aktivitách Lisického tak vládu informoval především generální konzul
v Jeruzalémě Jan Novák. Jak ale z dokumentů vyplývá, je velmi pravděpodobné, že
Lisický Nováka o vývoji situace a o náladě v komisi průběžně osobně informoval.
Za hlavní pramen pro posouzení role a činnosti Lisického v UNSCOPu proto
můžeme považovat Novákova hlášení a oficiální zprávy UNSCOPu pro OSN.
Komise se poprvé sešla v New Yorku 26. května 1947. Jejím předsedou byl
zvolen švédský zástupce Emil Sandstrőm119 a výbor odcestoval neprodleně do
Palestiny. Komise začala na území Palestiny vyvíjet oficiální aktivitu 16. června
1947 a svou činnost zde zakončila o více jak měsíc později – 19. července.120
Během pobytu v Palestině UNSCOP vyslýchal na dvou neveřejných schůzích
zástupce vlády, na veřejných schůzích zástupce různých židovských institucí a stran
a pokoušel se navázat bližší kontakty i se zástupci Arabů.
Úkol, který se před UNSCOPem otevíral, nebyl vůbec jednoduchý. V Palestině
panovala vypjatá atmosféra, která hrozila vyústit v otevřený konflikt. Únosy
a teroristické útoky byly každodenní kulisou. UNSCOP byl navíc od počátku
postaven před významný problém. Arabové se usnesli na bojkotu komise
a úzkostlivě své rozhodnutí dodržovali. Z dnešního hlediska můžeme jejich postup
hodnotit jako taktickou chybu. Pokud jde o arabské obyvatelstvo v Palestině,
omezila se činnost komise jen na návštěvu arabských krajů a několika arabských
měst, která byla spíše rázu zdvořilostního a formálního.121 UNSCOP se sice dvakrát
ve svých provoláních obrátil na Araby, aby odvolali svůj bojkot, ale marně.
Vstřícné vztahy se zástupci Arabů měl pouze indický zástupce Abdur Rahman,
který často individuálně navštěvoval arabské kraje a jednal s některými
významnými zástupci Arabů – mimo jiné se setkal s Jamalem Husseinim,
místopředsedou Nejvyšší arabské rady.122 I zástupce Československa Lisický se
pokoušel navázat bližší vztahy s Araby, ale jeho iniciativa vyšla vniveč.123
119
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Teprve později se komisi podařilo odpor Arabů prolomit. Nakonec pět arabských
států projevilo ochotu podat svědectví před komitétem, ovšem pod podmínkou, že
k setkání a k jednání nedojde na území Palestiny. Setkání se zástupci arabských
států se uskutečnilo až po ukončení pobytu UNSCOPu v Palestině a za místo
jednání byl vybrán Bejrút. Zvolením Bejrútu – jednoho z nejmodernějších měst na
Blízkém východě – chtěli zástupci Arabů pravděpodobně komisi ukázat, že
i Arabové jsou schopni žít civilizovaně, moderně a držet při sobě. Komise sem
dorazila 20. července a místo očekávaného setkání se zástupci Nejvyšší arabské
rady se setkala se zástupci Ligy arabských států. Zástupci Ligy se nechovali příliš
zdvořile a při jednáních spíše vyhrožovali krvavou lázní, bude-li Palestina
rozdělena. Naznačili také, že rozdělení Palestiny by mohlo ohrozit židovské
komunity na Středním východě a v arabských státech obecně. Poznámky takového
charakteru měly opačný účinek, než bylo jejich pravděpodobným záměrem –
„přesvědčily členy UNSCOPU, že by bylo fatální ponechat Židy jako menšinu
v arabských rukou.“124 Že si Arabové nebrali při jednání s UNSCOPem v Bejrútu
servítky dokládají i slova konzula Nováka, který ve své zprávě z 2. srpna 1947 píše:
„Arabové se snažili na delegáty učinit náležitý dojem a zastrašovali hrozbou
silných arabských armád, jež by nastoupily v případě, že by komise rozhodla pro
dělení Palestiny nebo pro binacionální stát.“125 Novák také v této zprávě píše, že
na zástupce Československa a Uruguaye útočil arabský tisk, protože je považoval za
největší příznivce sionismu a největší spojence Židů v jejich snahách o rozdělení
Palestiny.
Jednání v Bejrútu nepřineslo žádný významný posun. Arabové, konkrétně
zástupci Libanonu, Saudské Arábie, Jemenu, Egypta a Iráku, kladli stále stejné
požadavky. Požadovali zastavení židovského přistěhovalectví a zřízení nezávislé
Palestiny s arabskou většinou. Snad jediným významným poznatkem UNSCOPu
bylo, že zdánlivá jednota Arabů může být narušena jejich vzájemnými starými
spory a individuální iniciativou některých z nich – konkrétně Iráku. Ten se totiž
pokusil tajně navázat kontakt se zástupci UNSCOPu a zprostředkovat jednání
s Židy o možném vyřešení celého palestinského problému. Odhalení této irácké
iniciativy
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Palestinští Židé naopak komisi přijali poměrně přívětivě. Především vnímali jako
pokrok, že komise není zřízena mandátní mocí, ani není společným útvarem Velké
Británie a USA, nýbrž že se jedná o orgán pověřený významnou mezinárodní
organizací. Židé komisi pomáhali při získávání informací a dobrovolně jí
předkládali všechny požadované dokumenty (Jewish Agency vydala pro potřeby
komitétu celou řady knih, brožurek a pamětních spisů). Snažili se komitétu ukázat
vymoženosti, výdobytky a pokroky, kterých bylo díky práci Jewish Agency a
palestinských Židů v posledních desetiletích v regionu dosaženo. Delegáti vykonali
řadu cest a návštěv po židovských osadách v Palestině a byli ve všech těchto
osadách vřele přijati.126
Generální konzul Novák ve své zprávě o činnosti komitétu detailně popisuje její
aktivity. Zaměřme se na informace, které souvisejí s československým zástupcem
Lisickým. Novák předně zdůrazňuje, že „Československý delegát, pan Lisický,
a jeho zástupce, pan legační rada Dr. Pech, byli téměř všude, kam se dostali,
uvítáni československými nebo bývalými československými státními občany, kteří se
usadili natrvalo v Palestině a kteří projevili velkou radost, že se mohli setkat se
zástupci a úředními mluvčími Československé republiky.“127 Oba českoslovenští
zástupci z vlastní iniciativy vykonali těsně před opuštěním Palestiny návštěvu
v kibucu Kfar Masaryk, kde byli údajně přijati s obzvláštním nadšením.128 Lisického
se snažila kontaktovat i řada skupin a organizací a chtěla mu předat své požadavky
a vyjádření k situaci. Většinou se k Lisickému snažili dostat přes generálního
konzula Nováka, který Lisického o návštěvách informoval a předával mu případná
prohlášení těchto organizací. Lisického se snažila například kontaktovat
i teroristická organizace Irgun. Ta tajně jednala s předsedou komise Sandstrőmem,
který údajně o Lisickém prohlásil, „že je to osoba důvěryhodná, s kterou mohou
vejíti ve styk“.129
Před komisí stanuli během slyšení přední židovští činitelé. Několikrát například
David Ben Gurion, jedna z vůdčích osobností Jewish Agency a budoucí izraelský
ministerský předseda. Ben Guriona podle Nováka opakovaně vyslýchal Lisický130 a
zajímal se především o jeho názory na možná řešení palestinské otázky: zda jsou
126

A MZV, f. Mezinárodní odbor 1945–1955, k. 69, č. 122093/1947.
Tamtéž.
128
Tamtéž.
129
A MZV, f. Teritoriální odbory – obyčejné 1945–1959 (L-Z), Palestina, k. 2, č. 214/dův/47.
130
A MZV, f. Mezinárodní odbor 1945–1955, k. 69, č. 122093/1947. Ben Gurion stanul před komisí
7. a 8. července 1947 a Lisický byl v těchto dnech podle Nováka v jednáních velmi aktivní.
127

65

2. Československo a plán na rozdělení Palestiny

Židé ochotni přistoupit na kompromisní řešení a co by soudil o federaci. Novák ve
své zprávě zachycuje doslovně část rozhovoru mezi Lisickým a Ben Gurionem.
Nikde však nepíše, že by se této části jednání, která byla veřejná, sám zúčastnil.
Informace samozřejmě mohl získat z tisku, který jednání bedlivě sledoval
a hodnotil, nebo od informátora. Nejpravděpodobnější ale je, že mu informace
předal sám Lisický.131 Bohužel Novák ve své zprávě nepodává bližší informace
o tom, zda mu sdělil, k jakému návrhu se chystá přiklonit. Podle otázek, které
československý zástupce Gurionovi kladl, lze ale jednoznačně vyloučit, že by
uvažoval o vzniku samostatného palestinského státu bez účasti Židů na jeho správě.
Měl-li již v tuto chvíli jasno, zda se přikloní k návrhu na vznik federace nebo
k návrhu na vznik dvou samostatných států spojených jen některými významnými
úřady, nelze z Novákových reportů jednoznačně určit.
Na Lisického i na další členy komise zapůsobila především jednota vystupování
židovských zástupců. Ať už se jednalo jen o taktiku nebo ne, zdálo se, že až na
nepatrné výjimky jsou Židé názorově jednotní.132 Zástupci Jewish Agency,
duchovních, Židovské národní rady i individuálně vystupující Chaim Weizmann, ti
všichni se shodli na možnosti kompromisního řešení. Sice shodně navrhovali jako
nejlepší řešení rozdělení Palestiny a vznik samostatného židovského státu, zároveň
apriori neodmítali federativní řešení.
Dne 19. července ukončil UNSCOP svou činnost na území Palestiny a jak již
bylo řečeno, přesunul se do Bejrútu a následně do Evropy, kde navštívil několik
táborů pro osoby bez domova. Závěrečná jednání UNSCOPu probíhala v Ženevě. 133
Návrh, který nakonec UNSCOP předložil OSN, byl kompromisním řešením mezi
různorodými názory a obsahoval dvě možnosti definitivního uspořádání
palestinského problému. Závěrečná zpráva byla dokončena 31. srpna a v noci na
1. září podepsána všemi členy UNSCOPu.134
Od počátku závěrečných jednání bylo jasné, že nebude lehké sjednotit názory
jednotlivých zástupců v UNSCOPu. Na určitých bodech se shodli všichni delegáti.
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Především jednotně konstatovali, že „1. Mandát má skončit co nejdříve.
2. Nezávislost Palestiny má býti ustavena v nejbližší možné době. 3. Přechodné
období budiž vzhledem k podstatným předpokladům nezávislosti co nejkratší. 4. Po
dobu přechodu je vrchnost pověřená správou Palestiny a její přípravou pro
nezávislost odpovědna Spojeným národům. 5. Ekonomická jednota Palestiny musí
být zachována. 6. Bezpečnost svatých míst a přístup k nim musí být zajištěn.
7. Valné shromáždění se okamžitě postará o uskutečnění a provedení mezinárodní
dohody, jíž budou problémy trpících evropských Židů, z nichž přibližně 250 tisíc je
ve sběrných táborech, řešeny jako věc zvláště naléhavá pro ulehčení jejich situace
a vyřešení palestinského problému.“135
Pro způsob aplikace těchto zásad však shoda nalezena nebyla. UNSCOP se tak
rozdělil na většinovou a menšinovou část v poměru sedm ku třem. Delegát
Austrálie se nepřiklonil ani k jednomu návrhu a zdržel se hlasování. Návrh většiny
reprezentovali zástupci Kanady, Československa, Guatemaly, Holandska, Peru,
Švédska a Uruguaye. Ti navrhovali rozdělit Palestinu do osmi částí, z nichž tři měly
příslušet nezávislému arabskému a další tři židovskému státu. Nezávislost měla být
vyhlášena po přechodném období ne delším než dva roky, počínaje prvním zářím
1947. „Avšak než jejich nezávislost bude moci býti uznána, musí přijmout ústavu,
učiniti Spojeným národům prohlášení, obsahující určité záruky, a podepsati
dohodu, jíž se zřizuje systém hospodářské spolupráce a vytváří hospodářská jednota
Palestiny.“136 Sedmou částí bylo město Jaffa, které mělo tvořit arabskou enklávu
uvnitř židovského státu a osmá část, Jeruzalém, měl pro svá etnická i náboženská
specifika dostat status nezávislého území pod správou OSN.
Návrh většiny dále předpokládal, že po přechodnou dobu do vyhlášení
nezávislosti bude Velká Británie nadále vykonávat správu Palestiny pod záštitou
Spojených národů. Velká Británie měla především provádět přípravné kroky
umožňující v co nejkratší možné době vyhlášení nezávislosti. Velkou výhrou
Jewish Agency byl protokol, ve kterém většina konstatovala, že „do navrhovaného
židovského státu se přijme 150 000 židovských přistěhovalců stejnou měsíční
kvótou, z nich 30 000 podle humanitárních hledisek. Kdyby doba přechodná trvala
déle než dva roky, bude židovské přistěhovalectví povoleno počtem 60 000 osob za
rok. Jewish Agency je odpovědná za výběr a péči o židovské přistěhovalce a za
135
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organizování židovského přistěhovalectví po dobu přechodu.“137 Tento článek byl
silně kontroverzní a vyvolával velké emoce, především proto, že Velká Británie od
počátku přistěhovalectví odmítala a Arabové zastavení přistěhovalectví dokonce
kladli za jednu z podmínek při jednání s UNSCOPem.
Jedním z hlavních bodů v návrhu většiny byl předpoklad ustavení hospodářské
jednoty Palestiny. Ta se měla uskutečnit především celní unií, společnou měnou,
společným provozem železnic, mezistátních silnic, pošty, telefonních a telegrafních
služeb a společným obhospodařováním přístavů Haifa a Jaffa.
Menšina, reprezentovaná Indií, Iránem a Jugoslávií, vystoupila s alternativním
návrhem, předpokládajícím vytvoření federace. Nezávislý federální stát měl být
zřízen po přechodném období o maximální délce tří let, kdy odpovědnost za správu
Palestiny a její přípravu k nezávislosti měla být svěřena vrchnosti určené Valným
shromážděním. Tento návrh tedy automaticky nepředpokládal, že správcem po
přechodnou dobu musí být Velká Británie. Nezávislý federální stát měl obsahovat
stát arabský a židovský a Jeruzalém měl být společným hlavním městem. Federální
vláda měla být vybavena plnou mocí ve věci národní obrany, zahraničních styků,
přistěhovalectví,

měny,

daní

pro

federální

účely

a

některými

dalšími

pravomocemi.138
Diskutabilní byl především bod, který konstatoval, že přistěhovalectví bude po
dobu tří let od počátku přechodného údobí povoleno do židovského státu v počtu
„nepřesahujícím jeho absorpční schopnost.“139 Problematické bylo především to, že
návrh nepředpokládal další přistěhovalectví po uplynutí tříleté přechodné doby.
Zároveň nebyl stanoven žádný minimální ani maximální počet přistěhovalců a bylo
předem jasné, že vágnost ustanovení v podobě „absorpčních schopností“ by
v budoucnu vedla k třenicím mezi židovskou a arabskou částí populace. Návrh
menšiny jen doporučoval ustanovení mezinárodní komise, skládající se ze tří Arabů,
tří Židů a tří zástupců Spojených národů, která by posuzovala absorpční schopnosti
židovské části státu.140
Podle dostupných dokumentů československý zástupce při závěrečných
jednáních v Ženevě postupoval tak, „že se snažil smířit protilehlá stanoviska
zdůrazňováním společných bodů obou hlavních plánů, která během jednání
137
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vykrystalizovala, tj. plánu federace, hájeného Jugoslávií a plánu dělení na
samostatný stát židovský a arabský, zastávaného většinou komise.“141
Za pozornost stojí otázka, proč se Jugoslávie klonila k návrhu federace i přesto,
že se jednalo o stát v sovětské sféře vlivu. Dodnes se ji nepodařilo uspokojivě
zodpovědět. Laurent Rucker považuje za nejpravděpodobnější, že „tato situace
sovětským představitelů umožňovala mít stále dvě želízka v ohni, zvlášť když dosud
nebylo jisté, jak se palestinský problém vyvine.“142 Otázkou neshod mezi
československým a jugoslávským delegátem se okrajově zabývala i československá
vláda na svém zasedání 9. září 1947. Především ministr Zdeněk Nejedlý vyslovil
podiv nad tím, „že se československý delegát v palestinské věci nemohl domluvit
s jugoslávským delegátem [...] ministr Masaryk vysvětluje, že jugoslávský delegát je
poněkud dificilní člověk, s nímž dohoda nebyla tak snadno možná. Československý
delegát vystupoval však s politikou Moskvy tak, jak byla tlumočena sovětským
delegátem ve Švýcarsku a Moskva také neměla proto žádných námitek proti postupu
československého delegáta. Je ovšem pravda, že také československý delegát je
poněkud tvrdohlavý. Ministr prof.dr. Zd. Nejedlý dodává, že nechce zkoumati otázky
viny, a že je možné, že vina je na straně Jugoslávie. V každém případě je to však
nežádoucí jev z hlediska spojenecké politiky.“143 Nijak blíže ministr Masaryk
zamítavý postoj Jugoslávie nerozebírá.
Československo, které zastávalo návrh většiny, přispělo významným způsobem
ke zrodu Izraele. Pomohlo prorazit izolaci židovských požadavků a před válkou
poprvé vyslovený návrh na rozdělení přeneslo i na půdu OSN. Pro Židy byl určitě
příznivější

předpoklad

vzniku

nezávislého

státu

spojeného

hospodářsky

a umožňujícího velkou vlnu přistěhovalectví než vznik federace, ve které by měli
Židé výraznou menšinu a do které by bylo přistěhovalectví pravděpodobně výrazně
omezeno. O tom, že účast ČSR v komisi vnímali Židé pozitivně, svědčí i četné
dopisy, které obdrželo Ministerstvo zahraničních věcí a generální konzul
v Jeruzalémě Novák.
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2. 2. 1. Politika v malém
Pobyt UNSCOPu v Palestině provázela řada událostí, které jeho rozhodování
ovlivnily. Asi nejznámější je příběh lodi Exodus.144 Z našeho pohledu stojí za
pozornost řada dokumentů v archivu MZV, které se týkají snahy urgovat záchranu
života československého občana Jakuba Weisse.
Teroristické útoky a únosy byly v Palestině v polovině roku 1947 rutinní
záležitostí. Jednoho z nich se zúčastnil i Jakub Weiss – československý občan, který
v roce 1945 emigroval do Izraele. Dne 4. května 1947 zaútočil s dalšími teroristy na
státní vězení v Akku, byl chycen a spolu s dvěma teroristy odsouzen k trestu
smrti.145 Generální konzul Novák o tom v jedné ze svých zpráv píše: „Početná
skupina členů jmenované organizace [Irgun Zvai Leumi – pozn. autora]
palestinských teroristů, dobře vyzbrojená, přepadla 5. května 1947 Ústřední zemské
vězení v Aku. Útok, který byl výborně zorganizován, začal těsně po 4. hodině
odpolední diverzním manévrem: postřílením hlídek vězení. Pak byla hozena jedna
puma se střechy starých tureckých lázní, které sousedí s hlavní budovou vězení.
Účinek pumy bylo rozboření ochranné zdi a na 130 arabských a 120 židovských
vězňů uprchlo. Mezi osvobozenými jest sice určitý počet politických vězňů, ale
v převážné většině jde čistě o kriminální živly.“146 Paradoxní na tomto teroristické
útoku bylo, že byla údajně osvobozena řada Arabů, kteří byli odsouzeni
k dlouholetému nebo doživotnímu žaláři za účast na protižidovských akcích
v letech 1936 a 1939.147
Osud Jakuba Weisse neunikl ani českému generálnímu konzulovi v Jeruzalémě
Novákovi, ani Weissově sestře žijící stále v Československu. Jeho příběh se dostal
144
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i do českých novin – referovala o něm například Obrana národa 17. července
1947 v článku s názvem Bude Jakub Weiss popraven?. Dochoval se dokonce
i srdceryvný dopis Weissovy sestry, kterým žádala o milost pro svého bratra.
V dopise píše například „Právě jsem se dozvěděla, že vysoký komisař velící
britským jednotkám v Palestině a Transjordánsku potvrdil rozsudek smrti a
prohloubil má muka […] Pokorně vás přesto žádám, abyste vzal v potaz otázku
humanity, a upřímně doufám, že vzhledem k mimořádným okolnostem případu mého
bratra uplatníte svou výsadu a udělíte milost. Můj bratr je kromě mě jediným
členem naší rodiny, který přežil druhou světovou válku. Téměř 200 členů naší velké
rodiny bylo povražděno v různých nacistických táborech smrti. […] Můj bratr
Jakub bojoval během války proti nacistům jako člen českého odbojového hnutí.
V jeho záznamech se píše o příkladné odvaze, kterou vynikal, a o tom, že zachránil
stovky Židů a dalších osob před jistou smrtí, čímž riskoval vlastní život.“148
Za Weisse se nepostavila jen jeho rodina, ale i řada oficiálních úřadů a míst.
Generální konzul Novák dvakrát jednal s osobním tajemníkem sira Cunninghamma,
Vysokého komisaře pro Palestinu. Na základě těchto rozmluv byl jako nejlepší
způsob intervence zvolen kombinovaný tlak: oficiální od Nováka a Lisického
a neoficiální, Novákem zprostředkovaný, od Weissovy sestry.
Kromě Nováka a Edity Weissové orodovaly i další organizace a osobnosti.
Například spolek židovských vystěhovalců z ČSR Hitachduth Oley Czechoslovakia
poslal telegramy Lisickému, Novákovi, Benešovi a Masarykovi s žádostí
o intervenci.149 Novák konzultoval možnost zásahu Beneše nebo Masaryka
a společně se dohodli, že vládě doporučí vzhledem k účasti v UNSCOPu
nezasahovat a že se o intervenci pokusí pouze Novák s Lisickým. Lisický předložil
žádost o milost předsedovi UNSCOPu Sandstrőmovi a celé komisi na jednání
22. června 1947. Komitét doporučil předloženou žádost dále postoupit generálnímu
sekretáři OSN Trygve Liemu, který ji následně oficiálně předal mandátním úřadům.
Trygve Lie konstatoval, že se intervence ve prospěch odsouzených vymyká
kompetencím stanoveným pro UNSCOP. Jelikož ale předpokládal, že vykonání
rozsudku smrti by mohlo vyvolat nežádoucí účinky, které by mohly mít dopad i na
činnost UNSCOPu, žádal mandátní moc o milost pro všechny tři odsouzené.150
148
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Snaha o intervenci a podporu Weisse vyšla vniveč. Rozsudek byl potvrzen
9. července 1947.151 V tu chvíli se do věci vložily i některé další židovské
organizace a čelní židovští představitelé v Palestině. U Vysokého komisaře se
snažili intervenovat představitelé Jewish Agency, starosta Tel Avivu, vrchní rabín
Herzog a předseda Židovské národní rady, avšak bezvýsledně.152 Rozsudek byl
vykonán 12. srpna 1947 ve věznici v Akku.153 Generální konzul Novák hodnotí
počínání židovských oficiálních míst jako snahu nejen o zabránění zmaření dalších
židovských životů, ale i jako politický tah a snahu pozitivně zapůsobit na UNSCOP
a československého delegáta.
Je trochu s podivem, že ani po intervenci tolika osobností a institucí nezměnila
britská mandátní správa názor a neudělila Jakubu Weissovi milost. Důvodů může
být hned několik. Jednak nepřišla žádná oficiální žádost o milost přímo
z Československa. Intervenovat se pokoušel pouze generální konzul Novák, který
doprovodil průvodním dopisem žádost o milost od Edity Weissové (Lisického
počítat nemůžeme, protože intervenoval jakožto člen UNSCOPu a ne jako zástupce
Československa). Novák uvádí, že Weissovi uškodilo, že při vyšetřování a u soudu
nespolupracoval a zarytě mlčel. Asi největší vliv na posuzování žádosti o milost ale
měla další akce Irgunu. Několik příslušníků této organizace uneslo dva anglické
poddůstojníky jako rukojmí a pohrozilo, že budou zabiti v okamžiku, kdy dojde k
popravě k smrti odsouzených Židů. Novák o tom píše: „Je důvodné míti za to, že
tato násilná akce msty měla vliv na negativní výsledky snah pro dosažení milosti
pro tři k smrti odsouzené útočníky z Akka, mezi nimi i čsl. příslušníka Jakuba
Weisse, neboť rozhodující činitelé nemohli ustoupiti hrozbám teroristů.“154 Pro
dokreslení situace a atmosféry v Palestině uveďme, „že vojenská hlídka, jež se
odebrala na označené místo, aby odvezla mrtvá těla britských četařů, narazila na
minu, kterou teroristé u mrtvol položili. Britský důstojník, velitel hlídky, byl při tom
zraněn a mrtvola jednoho z oběšených byla roztrhána na kusy. V den pohřbu došlo
v Tel Avivu ke srážkám s civilním obyvatelstvem, při nichž bylo pět osob zabito a
mnoho dalších zraněno.“155

151

Tamtéž, č. 1961/B./47.
Tamtéž, č. 243/dův/47.
153
Tamtéž.
154
Tamtéž, č. 245/dův/47.
155
Tamtéž.
152

72

2. Československo a plán na rozdělení Palestiny

Jak vidno, vztahy mezi Československem a rodícím se státem Izrael, respektive
mandátní mocí, se neodehrávaly jen na vrcholné politické scéně, kde docházelo
k rozhodování o vzniku států a emigraci desetitisíců osob, ale měly i lidský rozměr.
Zástupci budoucího Izraele se snažili Jakubu Weissovi pomoci, leč bezvýsledně.
Případ Jakuba Weisse byl ale jen jedním z mnoha kontaktů, ke kterým mezi
Československem, britskou správou a židovskými organizacemi docházelo.
Nejčastější kontakty se týkaly obchodních zakázek. Některé československé firmy
vysílaly do Palestiny své zástupce, aby jednali s židovskými představiteli o možné
budoucí obchodní spolupráci. Jiné se naopak snažily získat dlužné částky,
nesplacené po dobu druhé světové války.

2. 3. Jednání v OSN a utvoření další komise
Komise jmenovaná v květnu 1947 svůj úkol úspěšně splnila a předložila dva
návrhy na řešení palestinské otázky. Návrhy se následně zabývalo Valné
shromáždění OSN. Protože se nejednalo o mimořádné Valné shromáždění svolané
k řešení jednoho konkrétního problému, nebylo Palestině věnováno již tolik
pozornosti.
Na jednání se připravovala i československá delegace a o palestinské otázce
poprvé oficiálně jednala československá vláda a to na schůzích konaných 27. srpna
a 9. září. Ministr Masaryk konstatoval, že „je těžké dáti instrukce, neboť nelze
předvídati, jaký bude průběh jednání na Valném shromáždění. Je samozřejmé, že
československá delegace bude postupovati v nejužší spolupráci s delegacemi
ostatních slovanských států [...] upozorňuje zejména, že jde o to, zda Palestina má
býti rozdělena či nikoliv, a zda má zůstati britským mandátem nebo přejíti do správy
spojených národů.“156 Masaryk dále pro vládu stručně shrnul obsah závěrečného
dokumentu UNSCOPu a oba protichůdné návrhy a zdůraznil, že hlavní, na čem se
oba návrhy shodují, je předání správy Palestiny do rukou OSN a nutnost
hospodářské jednoty budoucího státu. Podle Masaryka bylo jen otázkou času, kdy
se tak stane. Připomněl, že „ve věci dělení vyslovil se československý delegát
pozitivně, kdežto jugoslávský delegát měl opačné stanovisko. Náš delegát se pokusil
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o dohodu, ale bez úspěchu. Do New Yorku jede Zorin a bude tam také Gromyko
a ministr se vynasnaží, aby se s nimi dohodl.“157
Při projednávání palestinské otázky na poradě vlády 27. srpna Jan Masaryk
zdůraznil svou osobní zaujatost touto problematikou, když uvedl, že „v otázce
Palestinské není možné od něj očekávat, aby po své třicetileté praxi a svém
stanovisku ve věcech židovských šel s Ibu Saudem proti Židům.“158 Tento svůj postoj
následně zopakoval i na jednání 9. září, když konstatoval: „Pokud jde o židovskou
otázku, je vládě známo, že jsem tu poněkud zatížen, ale nepodniknu přirozeně nic,
co by nebylo v souladu s dosavadní naší zahraniční politikou a politikou Národní
fronty a našich spojenců. Pokusím se však o to, abych židům podle možnosti
psychologicky pomohl.“159
Vláda se při projednávání Palestinské otázky přiklonila ke stanovisku
československého delegáta v UNSCOPu a i Gottwald prohlásil, že nesouhlasí
s jednotným státem.160 Nikdo nevystoupil s jiným návrhem, a tak vláda schválila
instrukce ve smyslu rozdělení Palestiny. Navíc uložila ministrovi vnitra za úkol, aby
se pokusil získat všechny slovanské státy včetně Jugoslávie, která stále trvala na
svém federativním návrhu. V konečném usnesení vláda konstatovala, že „bere na
vědomost zprávu ministra zahraničních věcí a zejména jeho sdělení, že
československá delegace na Valném shromáždění bude ve smyslu této zprávy
postupovat při jednáních v nejužší dohodě s delegacemi spojenců Československa,
zejména s delegací Sovětského svazu.“161 Tato citace představuje další střípek
dokládající závislost československé zahraniční politika na SSSR.
Valné

shromáždění
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od
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září
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1947 a Palestinská otázka byla jen jedním z mnoha řešených problémů. Kromě
Palestiny se například řešila otázka Řecka, Španělska nebo Koreje. Na shromáždění
Československo nehrálo při vyjednávání tak aktivní roli jako na předcházejícím
mimořádném shromáždění. Jeho význam a role se ale opět v závěru Shromáždění
ukázaly.
Projednávání návrhu UNSCOPu spadalo do působnosti první – politické – komise
Valného shromáždění. Jelikož byl tento orgán zavalen rozmanitou agendou,
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rozhodlo Shromáždění zřídit pro palestinský problém zvláštní komisi ad hoc. Do
jejího čela byl zvolen australský ministr zahraničí Evatt a jak se ukázalo, nebyla to
správná volba. Zvolení si Evatt vysloužil „jako cenu pro útěchu za neúspěšnou
kandidaturu na místo předsedy Shromáždění.“162 Vzhledem k tomu, že australský
kandidát byl jediným z členů UNSCOPu, který se zdržel hlasování a nevyslovil se
ani k jedné z navrhovaných variant, dal se podobný diplomaticky nevýrazný postup
očekávat i od Evatta. Navíc Papánek ve své zprávě ze Shromáždění píše, že „svým
násilnickým způsobem řízení komise, snoubícím se zřejmě s nedostatečným
ovládáním látky a psychologických potřeb jejího projednávání, zanechal Evatt
velmi špatný dojem a byla obecná shoda v tom, že člověk takových vlastností se
nehodí, aby byl kdy volen předsedou Shromáždění. S tvrdohlavou omezeností
v konečné fázi zasedání Shromáždění opětovně svolával schůze komise, ačkoliv
subkomise ještě nebyla hotova s návrhy, jež měla komise projednávati a Evatt byl
na to předem výslovně upozorněn.“163
Při projednávání návrhů předstoupili před komisi i v plénu zástupci Nejvyšší
arabské rady i Jewish Agency. Z dnešního pohledu můžeme způsob vystupování
zástupců Arabů hodnotit jako chybný. Kdyby projevili více prozíravosti a třeba se
zdráháním přijali minoritní plán federace, mohli pravděpodobně vážně ohrozit
přijetí většinového plánu na rozdělení. Arabové však od počátku kategoricky
odmítali obě alternativy a trvali na svém požadavku jednotného palestinského státu.
To mělo za následek, že irácký a indický zástupce, kteří doposud podporovali
minoritní návrh, od svých postojů upustili a plán federace podporovala nadále jen
Jugoslávie. Minoritní návrh tímto de facto vypadl ze hry a zůstal proti sobě stát jen
návrh na rozdělení a na jednotný palestinský stát.164
Komise ad hoc nakonec přistoupila k nečekanému kroku. Evatt zřídil dvě
devítičlenné podkomise, které měly blíže rozpracovat oba návrhy. Členem
podkomise, jejímž úkolem bylo rozpracovat návrh rozdělení, bylo i Československo
a zástupci některých mocností – především SSSR a USA. Byly změněny některé
detaily na základě požadavků Jewish Agency a především na základě podnětů
vznesených americkým členem subkomise, týkající se úpravy hranic, aby byl snížen
počet arabské menšiny v židovském státě. Byla také přepracována část návrhu,
162
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která se týkala mezinárodního statusu svobodného města Jeruzaléma. Změny
připravil československý zástupce v komisi Lisický.
Dne 19. listopadu byly předloženy návrhy obou subkomisí k projednávání
v komisi. Vzbudily ale odpor v důsledku slabosti prováděcí části plánu. Ta totiž
počítala s účastí britské mandátní správy na provedení rezoluce, a to i přesto, že
anglický státní sekretář pro kolonie Creech Jones ve všeobecné diskusi
nesmlouvavě oznámil, že Británie „nepropůjčí svou armádu k provedení plánu
o rozdělení, pokud ten nebude přijat oběma stranami – Židy i Araby –, a ohlásil
brzké složení mandátu a evakuaci anglického vojska z Palestiny.“165

Delegace

Spojených států toto britské stanovisko nebrala v potaz, doufajíc, že v průběhu
jednání změní Angličané, pod spojeným tlakem USA a SSSR pracujících v komisi
pro rozpracování plánu rozdělení, své nekompromisní stanovisko. Plán nebyl znovu
přepracován, jen lehce poupraven a od jednání a příprav se přešlo k hlasování.
Při hlasování v komisi se ukázalo, že chyběl jeden hlas do dvoutřetinové většiny
potřebné k přijetí plánu ve Shromáždění. V ad hoc komisi hlasovalo 25 zástupců
pro rozdělení, 13 proti a 17 se zdrželo hlasování. „Nastala horečná činnost ze
strany Židovské agence a účinný nátlak ze strany Spojených států na nezávislé státy,
které v komisi pro plán nehlasovaly.“166
Při konečném hlasování Shromáždění, které se uskutečnilo 29. listopadu 1947,
byla rezoluce č. 181 přijata 33 hlasy pro, 13 států bylo proti a 10 se zdrželo
hlasování.167 „K vítězství rozdělení paradoxně pomohly spojené hlasy sovětského
bloku, Spojených států a jejich spojenců. Přestože velké spojenectví bylo již delší
dobu pohřbeno a rýsovalo se rozdělení světa do dvou táborů, sionistický projekt
mohl být realizován díky souběhu zájmů dvou protivníků.“168 Zástupci arabských
států rezoluci odmítli a prohlásili, že se jedná o hrubé porušení Charty. Naopak Židé
přijali výsledky hlasování s nadšením.
Pro rozdělení samozřejmě hlasovalo i Československo. Další velkou roli mělo ale
teprve před sebou. V rámci hlasování o rezoluci č. 181 byl totiž bez diskuse přijat
návrh Evatta na vytvoření pětičlenné komise, která měla v Palestině plán rozdělení
165

Tamtéž.
Tamtéž.
167
Hlasování se zdržely následující státy: Argentina, Chile, Čína, Kolumbie, Salvádor, Etiopie,
Honduras, Mexiko, Velká Británie a Jugoslávie. Proti hlasovaly: Afghánistán, Kuba, Egypt, Řecko,
Indie, Irán, Irák, Libanon, Pákistán, Saudská Arábie, Sýrie, Turecko, Jemen. Čerpáno z: A MZV,
f. Mezinárodní odbor 1945–1955, k. 61, č. 77259/1948.
168
L. RUCKER , Stalin, s. 77.
166

76

2. Československo a plán na rozdělení Palestiny

provést a připravit půdu pro vznik samostatných států. Kromě Bolívie, Dánska,
Panamy a Filipín bylo jejím členem i Československo, proti čemuž ostře
protestovali zástupci arabských států. Význam účasti v této komisi byl umocněn
zvolením Lisického za jejího předsedu na prvním setkání komise 9. ledna 1948.169
O činnosti této komise se v archivu MZV dochovala torzovitá dokumentace.
Především můžeme konstatovat, že její činnost neměla velký úspěch. Britové
zpočátku nechtěli ani členům komise dovolit Palestinu navštívit před 1. květnem, na
kdy byla původně stanovena konečná britská evakuace Palestiny. Když komise
počátkem ledna 1948 do Palestiny přeci jenom dorazila, nebyla vlídně uvítána
a „členové komise byli ubytování v nevětraném přístřešku naproti britskému
hlavnímu stanu v Jeruzalémě, kde statečně, ale marně dělali, co mohli, aby
reprezentovali důstojnost svého tělesa. Za stále těžších a nebezpečnějších podmínek
hledali způsoby, jak uvést v chod přechodný režim v Palestině. Ale brzy byli
odkázáni jen na to, aby si zaopatřovali jídlo a pití. Nedosáhli ničeho.“170
Hlavní důvody neúspěchu komise shrnul Lisický a jeho kolegové do zprávy,
kterou předložili 10. dubna 1948 mimořádnému Valnému shromáždění OSN.171
Zároveň zaslal Lisický Vladimíru Clementisovi, novému ministru zahraničích věcí,
6. dubna 1948 report s názvem Příčiny nynějšího stavu Palestinské otázky. V obou
těchto dokumentech Lisický konstatuje, že hlavním důvodem neúspěchu byl
„nedostatek prostředků donutit zúčastněné strany, aby navrhované řešení provedly,
anebo i když donucovací prostředky nechyběly, nebyl dostatek vůle jich použít.“ 172
Hned v první – únorové – zprávě komise z Palestiny postavili její členové jako
nutnost zřídit mezinárodní brannou moc, jež by nastoupila po skončení mandátního
režimu. „Bezpečnostní rada na to reagovala půldruhým měsícem bezradného
a mnohdy zmateného legislativního rokování, z něhož posléze na americký návrh
vyšlo rozhodnutí svolání Mimořádného shromáždění na 16. dubna s cílem revidovat
loni přijatý plán pod rouškou návrhu na dočasné zřízení svěřeneckého režimu pro
celou Palestinu [...] o žádosti komise o zřízení mezinárodní branné moci pro
Palestinu se přitom prakticky vůbec nemluvilo.“173 Významnou složkou podepisující
se na neudržitelnosti situace v Palestině a na neefektivitě činnosti komise bylo
169
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chování Velké Británie. Ta dodržela přesně to, co řekla. Odmítla se podílet na
provádění plánu, který by neodsouhlasili jak Židé, tak Arabové. O sporech
s mandátní mocí referoval Lisický ve své druhé zprávě z března 1948. Británie
například „odmítla připustiti po dobu mandátního režimu přípravná opatření
Komise, směřující k organickému vybudování a včasnému opatření nedostávající se
těžší výzbroje pro příští oficielní milici židovského státu [...] a pokaždé byla
pohotova ukázati, že ten či onen zamýšlený posun Komise podle resoluce
Shromáždění nelze uskutečniti vzhledem k poměrům, jak se v Palestině po
odhlasování resoluce vyvinuly.“174 Za třetí významný moment považuje Lisický
rozpad jednoty obou předních světových velmocí – SSSR a USA – v palestinské
otázce a konstatuje, že „vojenské kruhy americké spolu s protisovětskými činiteli
State Department prosadili prioritu arabského petroleje pro potencionální válečné
účely nad jakýmikoliv jinými zřeteli a ohledy, i za cenu ohrožení samostatnosti
židovského státu, za jehož zřízení v rámci plánu o rozdělení se delegace Spojených
států na Shromáždění tak energicky zasazovala.“175 Lisického hodnocení postoje
USA v prvních měsících roku 1948 je již silně ideologicky zabarvené a neodpovídá
zcela realitě. Pravdou je, že se „velká koalice“ SSSR a USA v palestinské otázce
rozpadla. Moskva dál ochotně na mezinárodní scéně ještě nějakou dobu Židy
podporovala. Američané v důsledku eskalace násilí, ohrožení židovského
obyvatelstva i neschopnosti komise realizovat potřebné přípravné kroky pro
budoucí rozdělení, změnili stanovisko a vystoupili 19. března v Radě bezpečnosti
s návrhem svolat další mimořádné Valné shromáždění. Shromáždění, na kterém
referoval o aktivitách komise a o situaci v Palestině i Lisický, se v dubnu 1948
i přes znechucení řady států opravdu sešlo. Nedokázalo již ale zabránit spontánnímu
vývoji probíhajícímu v Palestině. Ostatně, dokládá to i Lisického prozíravé
hodnocení situace pro náměstka Ministra zahraničních věcí Clementise. V závěru
své zprávy přináší prognózu, kde mimo jiné konstatuje: „Ať už se na nadcházejícím
mimořádném Shromáždění stane s plánem o rozdělení cokoliv, dynamika života
bude silnější než jakákoliv rozhodnutí. Rozdělení Palestiny utvořením zvláštního
židovského státu se již nyní na místě fakticky provádí a žádný svěřenecký či
jakýkoliv jiný papírový režim nebude moci to již zvrátit.“176
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Věci se daly do pohybu samy. Arabské armády, manévrující na hranicích
Palestiny již od listopadu 1947, se 15. května 1948 pohnuly z místa s cílem zničit
rodící se židovský stát a jednání v OSN aktivitu arabských států z počátku nemohlo
nijak ovlivnit. První arabsko-izraelská válka začala. Ve vzduchu se vznášela otázka,
zda bude Izrael schopen čelit tak mocnému útoku. Všem bylo jasné, že při odporu
Židů bude hrát rozhodující roli zahraniční podpora nově vzniklému státu, a to jak
v rovině

diplomatické,

tak

v rovině

vojenské

a

demografické.

Jediné

Československo poskytlo Izraeli pomoc na všech těchto úrovních a nesmazatelně se
tak zapsalo do jeho dějin.
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3. První dohoda o zbraních a uznání státu Izrael
Na přelomu let 1947 a 1948 se souběžně s činností mezinárodních orgánů
i arabských a židovských vojenských organizací odehrávala cela řada dalších
významných událostí. Velmi aktivní byli Židé, jelikož si pravděpodobně nejvíce
uvědomovali ohrožení a důsledky nepřipravenosti na případný ozbrojený konflikt.
Již v roce 1945 byla nejvýznamnější židovská vojenská organizace Hagana na
příkaz Ben Guriona reorganizována a rozdělena do čtyř sekcí. První a druhá sekce –
Mosad a Bricha – měly na starosti imigraci. Třetí sekce nesla název Rechesh. Jejím
úkolem bylo zajištění co největšího možného množství zbraní a vojenského
vybavení a jeho dopravení do Palestiny. Konečně čtvrtá sekce nesla název hlavní
židovské vojenské složky – Hagana – a měla za úkol vojenský výcvik a obranu
židovské části Palestiny a budoucího státu Izrael.
Všechny čtyři sekce Hagany měly svou důležitost, ale koncem roku 1947
potřebovali Židé především zbraně: „Zatímco činnost sekce zaměřené na útěk
a imigraci byla kriticky důležitá pro eventuální nezávislý stát Izrael […] hlavní
starostí Jewish Agency byla snaha o získání kriticky potřebných zbraní
prostřednictvím Recheshu.“177 Ben Gurion původně odmítal cestu války a násilí,
avšak postupně byl donucen svůj postoj změnit. V jednom z rozhovorů s Ehudem
Avrielem178 (původním jménem Überall), osobností, která sehrála rozhodující roli
v získávání zbraní pro rodící se stát Izrael, Ben Gurion údajně pronesl: „Během
několika dní rozhodnou Spojené národy o rozdělení Palestiny. Jestliže rozhodnou
příznivě pro nás, jistě vypukne válka. Arabští členové Spojených národů tvrdohlavě
odmítají vznik našeho státu. Jejich armády vtrhnou na naše území. Jestliže bude
stanovisko Spojených národů k naší věci zamítavé, tak také vypukne válka: Arabům
dodá odvahu antisionistické rozhodnutí a pokusí se zahnat nás do Středozemního
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moře. Takže prostě potřebujeme zbraně. Musíme je sehnat rychle a v potřebném
množství.”179

3. 1. První dohoda o zbraních
Ehud Avriel, původně člen Brichy a budoucí první vyslanec Izraele
v Československu a Maďarsku, byl pověřen Ben Gurionem, aby se v Evropě
pokusil získat potřebné zbraně. Paměti Ehuda Avriela nám umožňují nahlížet na
následující události pod méně tradičním a strohým úhlem pohledu, než to nabízí
archivní dokumenty. Vzhledem k tomu, že o první dodávce zbraní se dochovalo v
českých archivech jen minimum pramenů, jsou Avrielovy paměti cenným zdrojem
informací.
Koncem listopadu 1947 dorazil Avriel do ústředí Hagany v Paříži. Zde se pokusil
kontaktovat řadu osobností a byl sám osloven množstvím různých obchodních
zástupců, kteří mu slibovali – samozřejmě za tučnou provizi – kontakty na zaručené
prodejce zbraní nebo mu sami nabízeli zbraně. Nabídky však byly buď nereálné,
zcela falešné nebo cenově přemrštěné. S jednou takovou přemrštěnou nabídkou
přišel například zástupce prezidenta Nikaraguy Anastasia Sozomy. Navrhl, že jako
reprezentant suverénního státu nakoupí požadované zbraně a Jewish Agency je pak
odprodá s pětadvacetiprocentní přirážkou. Na tuto nabídku Avriel nepřistoupil.
Zlom přišel až ve chvíli, kdy se Avriel setkal s Židem rumunského původu
Robertem Adamem Abramovičem. Jejich setkání předcházela šťastná náhoda.
Jeden z Avrielových spolupracovníků – Yosef Ilan – získával „nedostatkové zboží“
– vstupenky na balet – právě od Abramoviče a jako protislužbu mu slíbil, že se mu
pokusí dohodnout schůzku s Avrielem. Ačkoli se původně Avriel odmítal
s Abramovičem sejít, rozhodl se nakonec udělat svému spolupracovníkovi a příteli
drobnou úsluhu: „Rozhodl jsem se, že pro něj [pro Ilana – pozn aut.] udělám
drobnou službu a promarním čtvrt hodinu s dalším přeludem […] jakmile Robert
Adam vešel do mého pokoje, uvědomil jsem si, že lístky na balet nebudou jediným
znakem, který odlišuje tohoto prodejce od jiných. Můj návštěvník položil svůj kufřík
na konferenční stolek a vyndal dva katalogy zbraní od slavné české zbrojovky
v Brně.”180 Kromě realistické nabídky překvapil Adam Avriela ještě něčím. Již před
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schůzkou údajně zakoupil dvě letenky do Prahy na následující den. Správně
předpokládal, že o jeho nabídku bude zájem.
Robert Adam Abramovič byl Žid původem z Rumunska. Před válkou pracoval
v Bukurešti jako obchodní zástupce řady československých firem. Byla mezi nimi
i Zbrojovka Brno. Za války se mu podařilo společně s ženou a několika přáteli
uprchnout z Rumunska na zakoupené lodi. Do Palestiny, kam směřovali, se jim
doplout nepodařilo – byli zadrženi britskou válečnou lodí, zatčeni a po dobu války
internování na Kypru. V roce 1945 se sice i s ženou Abramovič dostal do
Tel Avivu, ale ani zde dlouho nepobyl. Vidina dalšího válečného konfliktu a ne
příliš komfortního způsobu života ho nijak nelákala, a tak se vrátil do Evropy a
obnovil řadu svých kontaktů, včetně těch se Zbrojovkou Brno. Setkání Roberta
Adama Abramoviče a Ehuda Avriela je jedním z klíčových momentů při získávání
vojenské pomoci pro Haganu a budoucí stát Izrael. Abramovič byl díky svým
kontaktům a znalostem obchodu se zbraněmi Avrielovi velmi nápomocný a po
vzniku Izraele se stal oficiálním členem Recheshu a významně se podílel na
získávání dalších zbraní.181
Do Prahy Avriel a Abramovič dorazili 1. prosince 1947 krátce před polednem.
Na letišti je kromě zástupců zbrojovky přivítal i Avrielův dávný přítel a třetí klíčová
osobnost při dojednávání zbrojních zakázek – Uriel Doron (v té době ještě
vystupující pod jménem Dr. Otto Felix). Doron, Žid původem z Československa, se
již před válkou přestěhoval do Palestiny a začal podnikat. Jeho práce obnášela časté
návštěvy rodné země, které po válce obnovil. Navíc měl velice dobré kontakty na
řadu osobností politické scény i na vysoce postavené členy zbrojovky, protože
s řadou z nich navštěvoval stejné školy.
První kontrakt uzavřený mezi Avrielem a zástupci Zbrojovky Brno byl podepsán
podle Avrielových pamětí v časných odpoledních hodinách téhož dne – 1. prosince
1947, ani ne hodinu a půl po vstupu Avriela do jednací místnosti.182 Takto rychle
bylo možné uzavřít kontrakt jedině díky vysoké míře zainteresovanosti všech
zúčastněných. Avriel potřeboval zbraně okamžitě a disponoval dostatečným
kapitálem, navíc v žádaných dolarech a librách. Zástupci zbrojovky chtěli
pozvednout skomírající a dříve tak významné odvětví průmyslu, chtěli se zbavit
starších typů zbraní a zároveň v Avrielovi spatřovali movitého a perspektivního
181
182
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zákazníka. Když se k těmto pozitivním faktorům přidaly i osobní sympatie a
podpora z vládních míst, byly další administrativní překážky spíše jen formalitou.
Arnold Krammer ve své práci uvádí, že první dohoda o zbraních čítala
10 000 pěchotních pušek Mauser P-18, 4 500 těžkých kulometů ZB-37 a okolo
3 000 000 kusů munice ráže 7.92 mm.183 Dnes můžeme jen stěží zhodnotit správnost
tohoto údaje vycházejícího z odhadů pamětníků. Situaci navíc komplikuje
skutečnost, že „řada důležitých archiválií ve víru politických událostí zmizela a také
to, že dodávky zbraní od čs. zbrojařských podniků (Škodových závodů, Zbrojovky
Brno), ministerstva zahraničního obchodu a ministerstva obrany se prováděly
i neoficiální cestou, bez řádného administrativního podchycení.“184 Pro první
kontrakty na přelomu let 1947 a 1948, kdy se dodávky týkaly pěchotních zbraní
a ne těžké vojenské techniky, schází přesné soupisy, případně objednávky
a povolení, která by mohla naznačit bližší počet prodaných kusů zbraní. V počtu
zbraní uváděných Krammerem v prvním kontraktu značně vyniká počet 4 500 kusů
těžkého kulometu ZB-37, obzvláště porovnáme-li to s další objednávkou těchto
zbraní z května 1948, kdy jich stát Izrael objednal a zakoupil 200.185 Ehud Avriel ve
svých

pamětech

uvádí

množství

10 000

pistolí,

2,5

milionů

nábojů

a 500 kulometů.186
Třebaže se o první dodávce zbraní dochovalo v českých archivech jen minimum
pramenů, můžeme se přeci jen o jeden významný dokument opřít. V edici
dokumentů Československo a Izrael 1945–1947 je uveden záznam z jednání
Vladimíra

Clementise

se

zástupci

zbrojního

průmyslu

o

problémech

československého vývozu zbraní. Jednání se uskutečnilo 14. února 1948.
V záznamu se uvádí, že „1. Úřady FNRJ v Rjece zadržely dne 3.2. t.r. zásilku ZB
8 000 pušek a 6 000 000 munice v hodnotě asi 50 milionů Kč (z toho 200 000 v $,
zbytek v egypt. librách), určenou pro Sýrii a vrátily ji zpět přes Vukovar do
Bratislavy. [...] Avšak také pro další zásilku ZB, deklarovanou pro Habeš
(4 500 pušek, 200 kulometů, 5 040 000 munice v hodnotě 35 milionů Kč splatných
v $) nedostal její zprostředkovatel A. Überall (agent Jewish Agency) tranzitní
povolení územím FNRJ a zásilka čeká zatím v Bratislavě [...] zdůrazněna
mimořádná důležitost prosadit u úřadů FNRJ volný průchod čs. zbroj. zásilek přes
183
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Rjeku, což je naší jedinou cestou na Blízký a Střední východ, který je zase téměř
naším jediným odbytištěm pro zbroj. vývoz v dohledné budoucnosti. (Cesty přes
Terst a Bosporus neschůdné – odbytiště v Jižní Americe a v západní Evropě se nám
uzavírají – zbroj. vývoz vysoce důležitý z hospodářského hlediska i z hlediska
branného potenciálu.) Vyslechnuv tyto zprávy slíbil p. stát. tajemník dr. Clementis
za několik dnů osobně intervenovat u ministra zahr. věcí FNRJ Simiče.“187 Není
pochyb o tom, že zadržená dodávka zbraní, o které se záznam z jednání zmiňuje, je
první dodávkou zbraní, která do Izraele odešla. Pozemní cestou totiž byla do května
1948 odpravena pouze první dodávka zbraní. Další dodávky, uskutečněné v roce
1948, proudily především leteckým mostem. Tuto tezi navíc silně podporuje
i v záznamu zmíněné určení zásilky pro Habeš (k tomu více v následujících
odstavcích) a klíčová role Clemetise.
Jen další bádání může odhalit skutečný rozměr podepsaných a realizovaných
kontraktů před březnem 1948, kdy byla oficiálními místy schválena orientace
zbrojního průmyslu na rodící se stát Izrael, a došlo tak k definitivnímu posvěcení
předešlých i následujících obchodních jednání.
Podepsání smlouvy jen pár hodin po příletu byla jedna věc. Realizace celé
dodávky věc druhá. Ve skutečnosti museli Avriel, jeho tým, zástupci
zainteresovaných firem i někteří členové československé vlády vyvinout značnou
aktivitu, aby mohla první objednávka opustit zemi co nejdříve. Předně muselo být
vyřešeno několik „formalit“. Tou nejpodstatnější se z počátku zdála být otázka, pro
koho budou oficiálně zbraně objednány. Jewish Agency nebyla zástupcem
nezávislého státu, a tak se vzhledem k platným československým zákonům nemohla
o nákup zbraní ucházet. Navíc byla 27. listopadu 1947 schválena rezoluce OSN
o zákazu vývozu zbraní do Palestiny. Zde je zapotřebí poznamenat, že rezoluce
znevýhodňovala především Židy. Byla totiž prozatím platná pouze pro Palestinu
a ne pro celý blízkovýchodní region. Palestinští Arabové tedy mohli získávat zbraně
od sousedních arabských států. Problematika objednavatele se nakonec ukázala být
jednou z nejmenších překážek v realizaci celého kontraktu. Avriel k tomu
poznamenává: „Moji židovští kolegové v Paříži a já jsme získali prázdné hlavičkové
papíry z pařížské ambasády státu, jehož jméno nemůže být prozrazeno.“188 Dnes již
víme, že se jednalo o etiopské hlavičkové papíry. Ty se podařilo Haganě získat
187
188
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krátce po válce a využívala je k nelegální imigraci „etiopských“ uprchlíků do
Palestiny. Nyní měly pro Avriela hodnotu zlata, protože díky nim mohl objednat
životně důležité zbraně právě jménem etiopské vlády. Je úsměvné, že Avriel ani
nevěděl, jak se podobná objednávka sepisuje a jaké potřebné formality má nést.
Tento „drobný“ problém pomohl Avrielovi údajně překonat ministr Masaryk.
Když Avriel Masaryka brzy po svém příletu do Prahy navštívil (pravděpodobně
3. prosince) a projednával s ním některé otázky spojené s dodávkami zbraní, zmínil
se mu mimo jiné i o tom, že nemá představu, jak správně formulář vyplnit: „Máme
hlavičkové papíry státu X z pařížské ambasády, ale nevíme, jak náležitě sepsat
pověřovací listiny. Masaryk se zjevným potěšení nadiktoval jménem státu X patřičný
dopis své sekretářce. Když jej dokončila, Masaryk jej podepsal nevšedně působícím
podpisem. Při bližším prozkoumání vyšlo najevo, že se jedná o jeho vlastní
podpis!“189
Další problém, který bylo zapotřebí nějakým způsobem vyřešit, se týkal beden,
ve kterých budou zbraně transportovány. Zástupci Recheshu a Hagany se oprávněně
obávali, že pokud budou zbraně přepravovány standardním způsobem podle
českého i mezinárodního práva – tedy ve speciálně označených, popsaných
a zapečetěných přepravních bednách – bude téměř nemožné je propašovat do
Palestiny nepozorovaně. Masaryk ulehčil Avrielovi situaci i v tomto případě, když
mu na schůzce údajně řekl, že se všemi případnými byrokratickými překážkami se
může obracet na tajemníka Ministerstva zahraničních věcí Clementise. Avriel ve
svých vzpomínkách píše, že Masaryk s nadsázkou poznamenal: „Pro mě je
dostačující vědomí, že se bráníte proti nepřátelům. Ale Clementis bude šťastný, když
bude vědět, že bojem za svůj život podkopáváte britský imperialismus na Blízkém
východě.”190 Avriel poté na schůzce s Clementisem požádal, zda by bylo možné
nějakým způsobem tuto delikátní záležitost vyřešit. Clementis později tlumočil
tento speciální požadavek zástupcům zbrojovky a dodávce byla udělena výjimka.
Aby nebylo mezinárodní právo porušeno zcela okatě (pro případ, že by bylo
přepravované zboží někde na své cestě do Palestiny zabaveno), byl problém vyřešen
tak, že byl náklad zabalen podle všech pravidel do speciálních beden a pak uložen
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do beden ještě větších bez jakéhokoli označení. Tato kamufláž zvýšila šanci na
úspěšný transport zbraní do Palestiny.191
Právě otázka přepravy byla nejpalčivějším problémem. Možnosti dopravy byly
značně omezené a komplikované. Ještě než byla spuštěna Žatecká akce, o které
bude pojednáno v následující kapitole, musel být zakoupený vojenský materiál
dopravován po souši do přístavu a pak po moři. Zástupci Hagany se nejdříve
pokoušeli vyjednat možnost přepravy zbraní do polského přístavu Gdyně a odtud po
moři do Palestiny. Od tohoto plánu ale nakonec ustoupili. Nejen kvůli zamítavému
stanovisku polské vlády, ale i kvůli časové náročnosti této trasy. Zvolili nakonec
jižní trasu přes Maďarsko a Jugoslávii. Maďarsko povolilo tranzit zbraní po Dunaji.
Loď vyplula z Bratislavy a přes maďarské území doplula do Vukovaru v Jugoslávii,
kde byl náklad přeložen na železnici a dopraven do přístavu Šibenik. Povolení pro
převoz zbraní skrz jugoslávské území se podařilo získat především díky dobrým
vztahům z času války mezi Avrielem a Alexandarem Rankovičem192, tou dobou
ministrem vnitra Jugoslávie, a pravděpodobně i díky intervenci Clementise.
Obzvláště zajímavý je osud československých zbraní na cestě z Šibeniku do
Palestiny. Avrielovi se v součinnosti s italským kolegou Munyou Mardorem
podařilo najmout nákladní loď s názvem Nora. Loď kotvila v Benátkách, kde byla
naložena velkým množstvím cibule – což bylo součástí plánu – a poté odplula do
Šibeniku. V Jugoslávii byla cibule částečně vyložena, a než byla opět vrácena na
palubu, byl do útrob lodi naložen i citlivý vojenský náklad, který byl následně cibulí
zasypán. Jelikož v tu dobu byli ve všech významných evropských přístavech britští
agenti, sehráli údajně jugoslávští přístavní strážníci, kteří loď nakládali, na přání
Avriela lstivou scénku. Jednu z beden vyprázdnili, naplnili šroubky a při nakládání
ji pak „omylem“ upustili. Bedna se rozbila, a tak se všichni, kdo událost sledovali,
mohli přesvědčit o nezávadnosti nakládaného zboží.193
191
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Nora, naložená cibulí a především československými zbraněmi, vyplula
z Šibeniku 28. března 1948, téměř čtyři měsíce po podepsání kontraktu. Aby loď
přečkala silnou bouři, která jí během plavby zastihla, byla nucena na dva dny
zakotvit v kyperském přístavu Larnaka a to přímo mezi dvěma britskými válečnými
loděmi. Do telavivského přístavu v Palestině připlula 3. dubna a zbraně, ukryté pod
horou italských cibulí, zůstaly skryty před pátravými zraky britských vojáků. Ti
neměli chuť důkladně prohledávat zapáchající loď. Zbraně byly potají v noci
vyloděny, což nebyl vůbec jednoduchý úkol: „Pracovali jsme celou noc, aby se nám
podařilo náklad vyložit. Lidé byli zničení ze zápachu, který způsoboval, že se
všichni klátili zleva doprava. Nad ránem byla hladina moře od Tel Avivu po Herzliji
pokryta souvislou vrstvou plovoucí italské cibule.“194
Československá vojenská pomoc přišla právě včas. Ani ne čtyřiadvacet hodin po
připlutí Nory spustila Hagana a Palmach operaci Nachshon, jejímž cílem bylo
prolomení arabské blokády na hlavní příjezdové cestě do Jeruzaléma. Operace
skončila velkým úspěchem, na čemž měly značný podíl československé zbraně. Ty
byly okamžitě rozdány vojákům a zvýšily bojeschopnost židovských vojenských
jednotek.195
Podivuhodnou shodou okolností nebyly zbraně, které přivezla Nora, prvními
československými zbraněmi, které v dubnu 1948 do Palestiny dorazily. Když Ehud
Avriel přijížděl počátkem prosince 1947 do Československa, nebyl jedinou osobou,
která měla zájem o československé zbraně. Ve stejnou dobu pobývala
v Československu syrská delegace, vedená majorem Faudem Mardamem,
synovcem syrského premiéra. Syrská delegace zde dojednala významný zbrojní
kontrakt. Když se o tom dozvěděl Avriel a předal informace Ben Gurionovi, dostal
další úkoly. Měl se pokusit přerušit další prodej zbraní arabským státům (kromě
Sýrie se v budoucnu očekával kontrakt i s Egyptem) a zároveň lokalizovat syrské
zbraně a dodávku překazit. Obojí se Avrielovi nakonec zdařilo.
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Ovlivnit možnosti prodeje zbraní Arabům se již v roce 1947 pokoušel
prostřednictvím generála Heliodora Píky Josef Nash-Nacht – člen Hagany
a obchodní zástupce Tatrovky a Explozia Semtín. Upozorňoval generála a členy
zbrojovky na nepříznivé důsledky vývozu zbraní do Sýrie, které by tento krok mohl
vzbudit v amerických židovských kruzích. Nash-Nacht později navštívil i ministra
Noska, státního tajemníka Clementise a setkal se i s ministrem Masarykem. Všichni
ale zastávali stanovisko, že vývoz nemůže být přerušen kvůli nedostatečnému
odbytu zbrojního průmyslu a naléhavé potřebě deviz. Naznačili však, že pokud by
se našel jiný významný a solventní odběratel, který by pokryl odbyt i za arabské
státy – u nichž navíc vždy hrozilo, že vznikne problém se splácením – mohla by se
situace změnit. Aktivita Josefa Nash-Nachta bývá někdy považována za jeden
z prvních impulzů k čilejším kontaktům a jednáním o nákupu zbraní.196
V aktivitě Nash-Nachta pokračovali od prosince 1947 Ehud Avriel a Uriel Doron.
Snažili se především poukázat na to, že dodávky pro židovskou část Palestiny by
mohly být pro Československo zajímavější. Jewish Agency byla skutečně
ohodnocena jako perspektivní odběratel, jehož význam převyšoval důležitost všech
arabských zemí. Jednání s arabskými zástupci nebyla nikdy zcela zastavena, ale
byla zvolena zdržovací taktika. To, že se syrským delegátům nepodařilo podepsat
další smlouvy, ale nesmí být přičítáno jen působení Avriela a Dorona. Významný
byl také ekonomický faktor. Rechesh měl přístup k velkému množství kapitálu
v dolarech a librách, kdežto řada syrských zahraničních kont byla tou dobou
zmražena. Když se syrská vláda snažila zprostředkovat další nákup zbraní, byla
údajně rezolutně odmítnuta ředitelem Národní banky Československé Janem
Sommerem se slovy: „Pokud nemáte dolary, neměli byste začínat válku.“197
I druhý úkol se podařilo Avrielovi splnit. Československé zbraně pro Sýrii byly
stejně plaveny z Bratislavy po Dunaji. Hagana ale neměla tušení, který
středomořský přístav byl cílový. Arielovi se podařilo hádanku rozluštit ve
spolupráci s jugoslávskými úřady a díky pomoci Rankoviče. Ten poskytl Avrielovi
informaci, že v přístavu Rijeka byl zadržen podezřelý náklad směřující do Sýrie a je
prověřován. Než se mohl Avriel pokusit více zasáhnout, bylo lodi Lino, na kterou
byly zbraně naloděny, povoleno odplout. Je pozoruhodné, že zásilka opustila Rijeku
v doprovodu dvou anglických křižníků. Podařilo se získat informace, že pokud bude
196
197
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příznivé počasí, popluje loď přes Kypr přímo do Sýrie a pokud ne, zamíří nejdříve
do italského přístavu Bari. Židovským agentům přálo štěstí. Počasí nebylo dobré,
a tak byla loď nucena zakotvit v Bari, kde se ji pomocí přísavných min podařilo
agentům Hagany potopit. Tím ale příběh zásilky pro Sýrii ještě neskončil. Zbraně
byly vyzvednuty z moře a přeloženy na italskou loď Argiro. Jeden z členů posádky
byl agentem Hagany, a tak měli Židé dostatek informací o pohybu lodi. Na širém
moři bylo plavidlo přepadeno dvěma menšími židovskými plavidly a zbraně se
dostaly pod židovskou kontrolu. Do Palestiny byl náklad dopraven přibližně ve
stejnou dobu, kdy připlula Nora. Zbraně byly samozřejmě okamžitě použity v akci.
Československé zbraně z Nory nebyly jediným válečným materiálem, který pomohl
počátkem dubna 1948 zvládnout úspěšně operaci Nachshon.198

3. 2. Diplomatická podpora
Kromě vojenské pomoci se Československo postavilo na jaře 1948 za rodící se
stát Izrael i na diplomatickém poli. Britská mandátní správa po několikerých
změnách ohlásila definitivní odchod z Palestiny na 15. května 1948. Čím více se
blížilo datum evakuace, tím více rostlo v Palestině napětí. Ozbrojené srážky mezi
Židy a Araby naplno propukly vzápětí po odhlasování rezoluce o rozdělení
Palestiny 29. listopadu 1947, stále se stupňovaly a neměly daleko od válečného
stavu. Situace se zdála být bezvýchodná a neudržitelná. Mohla za to především
nečinnost britských jednotek v Palestině, které nijak nepomáhaly v realizaci plánu
na rozdělení, a eskalace násilí. V důsledku nečinnosti Britů toho příliš mnoho
nezmohla ani komise, která měla zaštítit zdárný průběh rozdělení Palestiny. Všichni
se obávali toho, co nastane 15. května po odchodu Britů, pokud v regionu nebude
přítomna jiná vojenská moc. Jak již bylo řečeno, bylo svoláno mimořádné Valné
shromáždění, které mělo znovu otevřít palestinskou otázku a přehodnotit výsledky
hlasování z podzimu 1947.
Do 14. května 1948 se nepodařilo situaci vyřešit. Na hranicích mandátu Palestina
byly zformované jednotky sousedních států a čekaly na další vývoj. Rozhodující
okamžik nastal večer 14. května. Jen několik málo hodin před ukončením mandátu
198
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vyhlásil David Ben Gurion v telavivském muzeu nezávislost státu Izrael. O pár
hodin později překročily jednotky Egypta, Jordánska, Sýrie, Iráku, Libanonu
a Saudské Arábie hranice nového státu. Začala první arabsko-izraelská válka,
nazývaná též Izraelci Válka za nezávislost.
V regionu nebyla přítomna žádná síla, která by mohla přerušit vojenský konflikt.
Židé se museli spolehnout pouze na sebe a svou sílu a odhodlanost bránit nový stát.
Na poli diplomacie mohl Izrael počítat s podporou Sovětského svazu a jeho satelitů.
Uznání státu je symbolickým gestem, obzvláště v takto napjaté situaci. Sověti
usilovali o to, aby byli první velmocí, která Izrael uzná. Spojené státy sice uznaly
nový stát ještě 14. května, ale jen de facto. První stát, který uznal Izrael de iure, byl
Sovětský svaz a to 17. května 1948.199 Spojené státy tak učinily až 31. ledna 1949,
když už byla válka prakticky u konce a postavení Izraele se stabilizovalo.
Moskva a Tel Aviv navíc rychle uzavřely dohodu o navázání diplomatických
styků a SSSR odsoudil intervenci arabských armád a začal Izrael obhajovat.
Velvyslancem SSSR byl jmenován Pavel Jeršov a velvyslankyní Izraele v Moskvě
Golda Meirová.200
Moskvu následovaly i státy východní Evropy, mezi nimi i Československo.
Oficiální oznámení bylo učiněno 20. května 1948, k vlastnímu uznání došlo již
o den dříve: „Úřad předsednictva vlády dovoluje si sděliti, že vláda učinila dne
19. května 1948 per rollam ve výše uvedené věci následující rozhodnutí: Vláda se
usnáší na návrh ministra zahraničních věcí, opřený o jeho list ze dne 19. května, č.j.
106.062/II-6/48, že: vzavši na vědomost, že Národní rada v Palestině vyhlásila
židovský stát Izrael a ustavila jeho prozatímní vládu, uznává nově vzniklý Stát Izrael
a jeho zatímní vládu de iure.“201
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Telegram ministra zahraničních věcí Clementise o uznání státu Izrael byl odeslán
Moše Šaretovi, izraelskému ministru zahraničních věcí, ještě 19. května. Adresát ho
neobdržel. Ehud Avriel, který byl prozatím ustaven zástupcem Izraele
v Československu, proto při návštěvě Ministerstva zahraničí žádal o vyřešení tohoto
drobného problému a „protože letí 7. t.m. do Tel-Avivu, požádal, aby mu byla
zaslána kopie, resp. opis zmíněného telegramu.“202 Avrielovi bylo rozhodnutí
o uznání Izraele poskytnuto a Avriel je mohl Šaretovi 7. června předat. Oficiálně
jménem československé vlády předal dopis o uznání státu Izrael až generální konzul
v Jeruzalémě Jan Novák 4. srpna 1948. Je zajímavé, že v depeši z 12. července, ve
které Novák informuje o uznání státu Izrael Polskem a Jugoslávií, píše, že považuje
za důležité uvědomit ministerstvo, že „jsem dosud nebyl nikterak informován, zda
také naše vláda provedla již uznání státu Israele a zda a jak to bylo provisorní
vládě v Tel-Avivu oznámeno. Soukromě se domnívám, že vláda Israele obdržela v té
věci přímou depeši z Prahy. Soudím, že by bývalo bylo záhodno informovati o tom
generální konsulát, když už byla volena cesta přímá.“203 Je otázkou, zda se jednalo
jen o shodu náhod, že oficiální uznání neobdržel ani ministr zahraničí Izraele, ani
náš nejvýše postavený zástupce v Palestině, nebo zda mohl existovat skrytý záměr.
Novák obdržel oficiální text uznání státu Izrael a vůbec i informaci o tomto kroku
československé vlády až 21. července, což je o devatenáct dní později než
velvyslanec Československa v USA a jedenáct dní poté, co sám Novák obdržel
děkovný dopis vlády Izraele za uznání od vlády ČSR.
Při vlastním navázání diplomatických vztahů musely být vyřešeny některé
problémy, týkající se situace v regionu. Předně byl dosud československý generální
konzul

v

Jeruzalému

v Transjordánsku.

pověřen

Emír

vykonáváním

Abdalláh

se

po

konzulární
skončení

působnosti

britského

také

mandátu

v Transjordánsku v roce 1946 prohlásil králem a vyhlásil vznik nového státu pod
názvem království Hašemitské. ČSR toto království neuznala a bylo jasné, že
v dané situaci nemohl diplomatický zástupce ČSR v Izraeli vykonávat svou činnost
i pro území námi neuznaného království.
K navázání

oficiálních

diplomatických

vztahů

došlo

3.

července

1948 jmenováním zástupců vlád v hodnosti vyslance. Jak již bylo řečeno, první
vyslancem státu Izrael byl zástupce Hagany v Praze Ehud Avriel. Československo
202
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jmenovalo profesora Eduarda Goldstückera. Ten do Izraele dorazil až v roce
1950 a vzhledem k postupné proměně vzájemných vztahů mezi ČSR a Izraelem zde
dlouhou dobu nepobyl.204
Izrael si v dané situaci vážil jakékoli podpory, a proto již v nástupní řeči
u prezidenta Gottwalda děkoval Avriel za poskytnutou pomoc a podporu. Stejně tak
došly děkovné dopisy i od různých židovských organizací. Dne 22. května obdržela
například československá vláda od židovských institucí v českých zemích
poděkování „za uznání nově zřízeného státu Izrael a za nesmlouvavě přímý postoj
Československa při uplatňování historických a přirozených práv židovského národa
na vlastní stát.“205
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V rámci československé vojenské pomoci rodícímu se státu Izrael jsou
židovskými historiky a pamětníky připomínány především první dodávky zbraní, o
kterých bylo pojednáno v předešlé kapitole a které nesmazatelně pomohly při
operaci Naschon. Dále jsou obvykle zmiňovány dodávky stíhacích letadel Avia S199, především v období mezi 20. až 25. květnem 1948. Dne 20. května 1948 začal
mezi československým letištěm v Žatci a izraelskými letišti v Ekronu a Beit Darasu
fungovat letecký most. Dodnes je tato tajná akce, označovaná tehdy izraelskou
stranou jako Balak flights, považována za jednu z rozhodujících okolností první
fáze prvního arabsko-izraelského konfliktu a zároveň za významný faktor při
budování izraelské armády.206
Vybudování leteckého mostu je dodnes chápáno jako bezprecedentní krok. Velká
část dodávek citlivého materiálu byla odeslána kvůli požadavkům na rychlost
letecky, tajně a navzdory zbrojnímu embargu. Žádný jiný stát takto výrazně Izrael
nepodpořil. Kromě leteckých dodávek plně vyzbrojených letadel, lehčích zbraní
a munice, poskytlo Československo zároveň zázemí a kvalifikované instruktory pro
výcvik letců, parašutistů a tankistů. Povolilo také vznik brigády židovských
dobrovolníků, která byla na území ČSR vycvičena a později přemístěna do Izraele.
Obě témata, letecký most i výcvik židovských vojáků a vznik brigády, již byla
podrobně zpracována.207 Stále ale existují různé otazníky. Například problematika
leteckých dodávek před spuštěním vlastní Žatecké akce, málo zpracované jsou
i okolnosti letů Velveta (o kterých bude ještě řeč) a stále existují pochybnosti
o přesnosti údajů o množství dodaných zbraní. Za zmínku stojí problémy, které
přináší nejistota ohledně prodeje tanků. Podle dostupných archivních materiálů
nebyly Izraelcům žádné tanky ve sledovaném období oficiální ani neoficiální cestou
prodány. Na druhou stranu dnes víme, že v roce 1953 byly do Izraele prodány
náhradní díly na tanky, které po československé vládě Izrael v roce 1948 požadoval.
206

Československá strana označovala od května 1948 veškerou pomoc Izraeli krycím názvem DI =
Důvěrné Izrael. Tento název je konečnou podobou vývoje označování tajné spolupráce s Izraelem a
Jewish Agency. První dodávky zbraní do Izraele například odcházely pod označením Habeš. V první
polovině roku 1948 se záznamy zmiňují o dodávkách BAP. Význam slov není jasný, ale nepochybně
se jedná o dodávky určené Jewish Agency. Krycí označení DI – Důvěrné Izrael (někdy též Dodávky
Izrael) začíná figurovat až v souvislosti se zahájením výcviku vojáků a na Žateckou akci bylo krycí
označení DI použito až přeneseně.
207
J. DUFEK – K. KAPLAN – V. ŠLOSAR, Československo a Izrael.

93

4. Zbraně a vojáci pro Izrael

Pravděpodobné je řešení, že se k tankům dostal Izrael přes Finsko, které Izrael také
vojensky podpořilo, a kam byl tento vojenský materiál prodán.208 Dále by bylo
dozajista zajímavé prozkoumat činnost zahraničních agentů operujících na území
ČSR během celé akce. Z části komplikuje odpověď na nadnesené otázky fakt, že
dokumenty, archivované ve Vojenském historickém archivu, poničila v roce 2002
povodeň. V současné chvíli je proto možné se opřít při snaze odpovědět na výše
položené otázky především o publikované dokumenty v práci Marie Bulínové
Československo a Izrael 1945–1956: Dokumenty, která obsahuje řadu dokumentů
z VHA, a o fond 425 Židovské organizace, uložený v Archivu bezpečnostních
složek. Tento fond obsahuje řadu podstatných dokumentů k výcviku židovské
dobrovolnické brigády ve vojenském areálu Libavá, ale jen poskrovnu obchodních
smluv a záznamů o provozu žateckého letiště v období realizace leteckého mostu.
Vzhledem k těmto okolnostem není cílem této kapitoly přinést inovativní zjištění,
byť některé podrobnosti týkající se výcviku židovské brigády nebyly doposud
publikovány. Cílem je shrnout známá fakta a případně poukázat na problémy, které
by měly být dalším předmětem studia v budoucnosti.

4. 1. Motivy československé pomoci Izraeli
Diplomatická a především vojenská pomoc Izraeli byla klíčová pro přežití
nového státu. Ben Gurion dokonce prohlásil, že československé zbraně jeho zemi
zachránily a že „české zbraně byly tou nejdůležitější pomocí, jakou jsme dostali.
Zachránily nás a já velice pochybuji, že bychom bez nich mohli přežít první
měsíc.“209 Co vedlo k tomu, že se Československo rozhodlo Izraelcům tak
výrazným způsobem pomáhat při jejich boji za svobodu? Důvodů byla
pravděpodobně celá řada. Rozhodující byly důvody ekonomické, politické
a sociokulturní.
Sociokulturní faktory nebývají příliš často zohledňovány. Neměly by ovšem být
přehlíženy. V meziválečném Československu měla židovská menšina významné
postavení. Nebylo jí bráněno v jejích sionistických aktivitách a měla sympatie
prezidenta Masaryka i jeho blízkých – syna Jana a ministra zahraničí a později
prezidenta Beneše. Tyto sympatie se přenesly v osobě Beneše a především Jana
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Masaryka i do poválečného období. Projevily se již těsně po válce podporou
židovských uprchlíků a následně v roce 1947 aktivitou Československa na
mezinárodní politické scéně jako člena UNSCOPu. Masaryk byl navíc přesvědčen
o morálním závazku vůči Židům zdecimovaným holocaustem. Ke kulturním
faktorům můžeme navíc přičíst i sympatie k židovské odhodlanosti a vůli vybojovat
si svobodu. Československo mělo zatím jen krátkou historii a řada lidí si ještě
z osobní zkušenosti pamatovala, jak národ „úpěl pod Rakousko-Uherskem“. Snaha
nacionálně smýšlejících sionistů byla proto řadě lidí blízká a tento faktor bývá
zmiňován i v pamětech účastníků akce DI.
Poslední sociokulturní a do značné míry i politický faktor ovlivňující spolupráci
s Izraelem nebývá zmiňován téměř vůbec. Je nutné si uvědomit, že po únoru 1948
se řada lidí bála dělat v podobných závažných otázkách rozhodnutí bez posvěcení
z nejvyšších míst. Zde ale byla vůle jasná. Gottwald udělal v březnu 1948 na
jednání s Clemetisem a generálním sekretářem MZV Heidrichem klíčové
rozhodnutí

týkající

se

dodávek

zbraní

obecně.

S ohledem

na

tehdejší

zahraničněpolitickou situaci bylo rozhodnuto nedodávat československý zbrojní
materiál do Turecka, Íránu, Řecka, Číny a Španělska.210 Vývoz do ostatních zemí
byl vázán podmínkou, že zbraně musí objednávat suverénní vláda a že nebudou
dále reexportovány. Židovská část Palestiny měla z první podmínky výjimku.211
Gottwald tedy souhlasil s vývozem zbraní do Palestiny a jen výjimečně se některé
sporné otázky prodeje zbraní řešily ve vládě, respektive na poradách k tomu účelu
speciálně zřízené komise, kde kromě Gottwalda zasedal Clementis, ministr
zahraničního obchodu Antonín Gregor a generální tajemník ÚV KSČ Rudolf
Slánský. Většina rozhodování byla přenesena na Ministerstvo národní obrany
(MNO). Klíčovými osobnostmi, které měly pravomoc rozhodovat o vojenských
dodávkách pro Palestinu a následně Izrael, se stali náměstek ministra obrany
Bedřich Reicin a plukovník Stanislav Palla.212 Tito vysoce postavení a obávaní
muži na MNO a především v rámci jeho 5. oddělení (OBZ) dali celé akci společně
důvěryhodnost. Nižší důstojníci, obyčejní vojáci a úředníci se poté nemuseli obávat
210
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případných komplikací. Byla tak eliminována role strachu zainteresovaných osob a
otevřena cesta osobní angažovanosti vyplývající jak ze sympatií k židovské věci,
tak z prosté snahy splnit dobře zadaný úkol.213
Vliv na rozhodování politických elit měl Sovětský svaz, který nečekaně podpořil
Jewish Agency již v květnu 1947 na mimořádném Valném shromáždění OSN. Jeho
příznivý postoj se nevytratil ani v roce 1948. Československo, které bylo tou dobou
téměř na konci své demokratické éry, stále více podléhalo vlivu východního
partnera a v mnohých ohledech následovalo sovětskou politiku. Postoj vůči
židovské otázce a Izraeli nebyl výjimkou. Československo například s Moskvou
ještě před komunistickým převratem konzultovalo otázku prodeje zbraní a L.
Rucker ve své práci dokonce uvádí, že Československo v první chvíli odmítlo
sionistům zbraně prodat a dokládá to nótou Valeriana Zorina adresovanou 22. ledna
1948 Molotovovi, ve které se píše, že „Češi odmítli prodat zbraně Židovské
agentuře v Palestině, která o ně požádala v listopadu 1947.“214 Podle Ruckera
přistoupila československá vláda na kontrakt až na nátlak Sovětů. Blíže se tímto
tématem nezaobírá (z českých archivů není znám žádný zamítavý postoj a
komplikace týkající se první dodávky zbraní do Izraele). Jisté ale je, že Moskva si
prodej zbraní Jewish Agency přála a vyvinula v tomto ohledu na Československo
určitý tlak. Především měla podíl na zastavení dodávek zbraní Arabům.
Československá pomoc Izraeli přišla Sovětům vhod, protože Moskva si nemohla
nic podobného, a to ani tajně, dovolit. Riskovala by tím mezinárodní skandál v době
počínající studené války.
Riziko na sebe vzalo ale Československo, a to nejen kvůli politickým cílům
Moskvy, ale i vzhledem k ekonomickým potřebám státu a cílům zbrojního
průmyslu. V období, kdy se o zbraně začali zajímat zástupci Jewish Agency, řešili
českoslovenští státníci ekonomické problémy plynoucí z odmítnutí Marshallova
plánu. Zároveň měl postupný příklon Československa k Moskvě dopad i na
mezinárodní obchod. Zbrojní průmysl toho byl jasným důkazem.
Zbojní průmysl a vývoz zbraní do ciziny se stejně jako náš stát ocitl na přelomu
let 1947 a 1948 v důsledku růstu bipolárního rozdělení světa na pomyslné
křižovatce. Některé trhy, které byly v meziválečné období výrazným odbytištěm
213
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československých zbraní, se začaly uzavírat. Jednoznačným důkazem dopadu
tuzemské zahraniční politiky na zbrojní dodávky do jiných zemí je zrušení
kontraktu na vývoz těžké vojenské techniky a munice do Argentiny. Argentina
přerušila jednání 12. prosince 1947 a jako důvod udávala nejasnosti v otázce
splácení zakázky o celkové hodnotě 13 081 000 US$ a to i přesto, že „zástupcové
ŠZ [Škodových závodů – pozn. autora] jsou zmocněni přijmout každý způsob platby,
na kterém by se argentinská vláda shodla.“215 Pravým důvodem byl zásah
Spojených států, které si nepřály, aby od nás Argentina zbraně nakupovala.216
Zbrojnímu průmyslu tedy hrozil vážný úpadek. Jednou z možností, jak situaci
řešit, bylo omezit nebo zcela zrušit toto průmyslové odvětví. Takové řešení by mělo
negativní dopady na ekonomiku a ohrozilo by budování a vyzbrojování
československé armády. Na poradě konané 3. ledna 1948 na Ministerstvu
zahraničních věcí217 bylo proto rozhodnuto, že udržování a vývoj zbrojního
průmyslu bude financován vývozem do nových odbytišť a hledáním nových trhů.
Blízký východ byl přitom v poválečném období nejvýznamnějším regionem pro
vývoz zbraní. Vyváželo se především do Sýrie, Egypta a Palestiny. Zájem Jewish
Agency o zbraně představoval další možnost jak naplnit ideu udržování zbrojního
průmyslu hledáním nových trhů. Hrozilo sice, že dodávky Židům mohou ohrozit
rozjednané a uzavřené smlouvy s arabskými státy, ale tento problém vyřešily
ekonomické statistiky, které ukazovaly, že „Palestina měla v minulosti a má i
v přítomnosti pro čs. hospodářský život alespoň takový, ba spíše o mnoho větší
význam, než všechny arabské země Blízkého východu dohromady.“218 Odhadci na
MZV navíc předpokládali rychlý příliv a celkový výrazný růst židovské populace
Palestiny, což v kombinaci s vyšší životní úrovní regionu oproti arabským státům
jednoznačně vyznívalo pro prohlubování kontaktů s Židy. A co bylo zřejmě
nejpodstatnější, Jewish Agency mohla za zbraně platit v amerických dolarech nebo
britských librách a to téměř okamžitě, kdežto u arabských objednávek musely být
platby často vymáhány. Částečně by se tím řešil kritický nedostatek deviz a jako
možnost se ukazovala i případná pomoc židovských podnikatelů a bankéřů v USA
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při řešení hospodářských obtíží.219 Izraelská volba znamenala v konečném důsledku
pro Československo okamžité a zároveň perspektivní ekonomické výhody.
Motivy československé pomoci rodícímu se státu Izrael tedy měly rozličný
charakter. Nejvýznamnější byly motivy ekonomické a politické. Zároveň je nutné si
uvědomit, že Židé využili vhodné konstelace mezinárodní politiky. Z velmocí
zastávala vůči židovským požadavkům negativní postoj pouze Británie. Američané
neměli svou politiku na Blízkém východě ještě zcela vyjasněnou a svůj postoj
k židovským požadavkům zatím stále hledali. Moskva měla jasno a doufala, že by
podpora Židů mohla vyústit k utvoření státu, který by šířil socialistické a revoluční
myšlenky na Blízkém východě.

4. 2. Prodej zbraní
Přesný objem zbrojního materiálu dodaného do Izraele nebude pravděpodobně
nikdy odhalen. O smlouvách a množství dodávek, které se uskutečnily mezi
listopadem 1947 a květnem 1948, nemáme dostatečné údaje. Pokud se o těchto
dodávkách vedla písemná agenda, tak se do dnešní doby nedochovala. Stejné potíže
máme i s dodávkami přibližně od poloviny roku 1949 a v letech následujících, kdy
již nebyly nové smlouvy podepisovány a jen byly plněny dohody z předešlých let.
Stejně tak situaci komplikuje fakt, že některé zbraně mohly být do Izraele
reexportovány přes třetí zemi, ačkoli byl tento postup striktně zakázán. Pokud se tak
dělo, tak pravděpodobně bez souhlasu československé vlády. Největší nejasnosti
přitom panují ohledně těžkých zbraní, pěchotních zbraní a munice. Pouze
u dodávek letecké techniky se zachovalo dostatečné množství dokumentů, a proto je
možné jejich počty daleko lépe odhadnout, nebo dokonce přesně určit. Podílí se na
tom i skutečnost, že letecká technika byla expedována urychleně, a více jak dvě
třetiny zakoupených letadel byly do Izraele dopraveny do konce února 1949.
Československo podepsalo s Jewish Agency několik smluv, kolik přesně, není
jisté. Nedochovala se kompletní dokumentace a odborné studie se vzájemně
rozcházejí. Karel Kaplan například ve své práci píše, že Československo podepsalo
s Izraelem v roce 1948 a první polovině roku 1949 tři smlouvy o dodávkách
zbraní.220 Moše Yagar naproti tomu přináší informaci, že jen do května 1948 bylo
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podepsáno pět smluv.221 Která informace se více blíží pravdě pravděpodobně
nezjistíme. Určitý pohled nám přináší odborný posudek MZV z 10. září 1952, ve
kterém se píše, že „v průběhu r. 1948 a v prvé polovině r. 1949 byly sjednány
a zřejmě uskutečněny dodávky v celkové hodnotě 14 475 928 USA dolarů,
t.j. 737 896 418 Kčs.“222 Pokud porovnáme dochované archivní materiály
s informacemi
a s informacemi

o

množství
uváděnými

dodaných
v odborných

zbraní,

které

studiích,

uvádějí

zdá

se,

pamětníci,
že

částka

12 až 14 milionů dolarů odpovídá množství dodaných zbraní.
Za rok 1948 dosáhly dodávky pěchotních zbraní a munice celkové výše
401 684 259 Kčs.223 Jednalo se především o zbraně předválečné, válečné
a výjimečně i poválečné výroby. Zbrojní závody ale nedisponovaly takovým
množstvím požadovaných zbraní a značné množství tohoto materiálu získaly
zápůjčkou od vojenské správy. Té tento postup samozřejmě vyhovoval, jelikož
zainteresované firmy – především Zbrojovka Brno a Škodovy závody – dodávaly
poté armádě zcela nový vojenský materiál. Do Izraele byly expedovány především
pěchotní pušky P-18, kulomety MG-34, kulomety ZB-37, samopaly ZB-383
a munice 7,92 mm o celkovém objemu okolo 80 milionů kusů. Izraelská nákupní
komise se od konce roku 1949 zajímala i o novější modely zbraní, které měly
konstrukční vylepšení a úpravy. Vzhledem k postupné změně mezinárodněpolitické
situace, vztahu k Izraeli a zákazu vývozu zbraní do židovské země, nedošlo od
počátku roku 1950 k realizaci žádné další smlouvy o nákupu zbraní.
Prodej těžkých zbraní byl mnohem komplikovanější. Jednání mezi zástupci firem,
Izraelem a českými oficiálními místy se často vlekla a to i přesto, že byl plukovník
Stanislav Palla ustanoven počátkem srpna 1948 zmocněncem pro akci DI a začal
plně koordinovat veškerou pomoc Izraeli. Palla měl pravomoc vyřizovat řadu
administrativních otázek do čtyřiadvaceti hodin a v únoru 1949 dostal dokonce
zásadní oprávnění rozhodovat o cenách požadovaného zboží tak, aby byly pro
zákazníka přijatelné. Do konce roku 1948 totiž zbrojní závody i československé
úřady značně nadsazovaly ceny uvolněného zboží a především ani neznaly přesný
počet a skutečný technický stav zbraní a munice. A to i přes to, že si již počátkem
února 1948 vyžádaly Škodovy závody od vojenské správy soupis zbrojního
221
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materiálu s přesnými údaji o jeho úplnosti, technickém stavu a počtech, který by
bylo možné uvolnit pro případný vývoz.224
Požadavky na nákup těžkých zbraní byly zástupci izraelské nákupní komise
v čele s Avrielem předány MNO 2. června 1948.225 Seznam požadavků byl značný.
Izraelci například chtěli zakoupit na sto kusů lehkých a těžkých tanků a stíhací
tanky ST-I. Dále polní děla v množství čtyřiceti baterií po čtyřech kusech s kanóny
75 mm včetně munice, protitanková a protiletadlová děla, protiletadlové kulomety,
plamenomety, raketové žebříky, pumy pro letadla a na osmdesát letadel různých
typů. Na příkaz generála Drgače byla urychleně zpracována příslušnými
materiálními složkami MNO, velitelstvím letectva a tankového vojska informační
zpráva.

Ta

obsahovala

souhlasné

stanovisko

pouze

pro deset

tanků

LT vz. 10 s výbavou a municí, dále pro šedesát pět kusů bojových vozidel ST-I,
umožněna byla také koupě více jako dvou tisíc plamenometů.

Ke zbylým

položkám na seznamu bylo vydáno zamítavé stanovisko.226
Kontrakt na uvolněný materiál nebyl nikdy podepsán. Zástupci Izraele od koupě
v červenci 1948 vzhledem k přemrštěné ceně odstoupili. Zároveň nebyl vývoz tanků
schválen představiteli KSČ. I nadále se ale Avriel a jeho společníci Doron a Adam
zajímali o některé položky ze seznamu. Přesné údaje nejsou k dispozici, ale je
nanejvýš pravděpodobné, že do Izraele bylo prodáno a skutečně i odešlo více jak sto
minometů různých ráží i s několika desítkami tisíc minometných granátů, dále na
pět tisíc min a především čtyři horské houfnice 105 mm vz. 40N a dvanáct horských
kanónů 75mm vz. 28/J – obojí s kompletní výbavou. U horských kanónů ale stále
zůstávají pochybnosti, zda opravdu opustily Československo. Cena uvedeného
zboží se pohybovala okolo 53 000 000 Kčs.227
Stejně jako u pěchotních zbraní se nákupčí soustředili v roce 1949 u těžkých
zbraní na novou, případně zdokonalenou a modernější výzbroj. V říjnu 1949 byla
ujednána dohoda o nákupu více jak šedesáti horských kanónů, houfnic
a protitankových kanónů. Dohoda byla dokonce ještě v únoru 1950 potvrzena
plukovníkem Pallou a výzbroj s municí představovala objednávku za téměř půl
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miliardy korun.228 Ani tento kontrakt nebyl dotáhnut do konce. Dodávka zbraní byla
ministrem obrany zamítnuta a to nejen kvůli zhoršujícím se vztahům mezi ČSR
(potažmo SSSR) a státem Izrael, ale také proto, že v únoru 1950 „padlo politické
rozhodnutí o urychlené výstavbě československé armády, což s sebou neslo
okamžité zvýšení požadavků na zbrojní výrobu pro československou brannou
moc.“229
Nejznámější a pravděpodobně i nejdůležitější byly dodávky letecké techniky.
Rodící se izraelský stát nedisponoval do května 1948 potřebnou vzdušnou silou, což
značně komplikovalo i jeho pozemní akce. Letecká převaha protivníka hrozila
vyústit v porážku židovských snah o vznik nezávislého státu. Vzhledem k tomu, že
se československá vláda zdála být nakloněna židovským požadavkům a určitým
způsobem dávala najevo i možný prodej letecké techniky, snažili se již od ledna
1948 zavést Avriel a Doron při svých jednáních na toto téma řeč. Zajímali se
především o stíhací letouny. Představitelé Kovo – letecký prodej proto žádali MNO
o vyjádření k požadavkům Jewish Agency a chtěli vědět, zda mohou nabídnout
k prodeji stíhací letouny S-199 a letouny C-2 (Arado 96). Velitel letectva generál
Alois Vicherek, jehož rozhodování mělo při prodeji letadel do Izraele velkou váhu,
souhlasil s prodejem 12 až 25 letounů S-199 a dvou letounů typu C-2 a to pod
podmínkou, že prodej neovlivní program dodávek těchto letounů pro MNO.230
Výroba letounů S-199 byla pozůstatkem německého válečného průmyslu na
území ČSR. Němci potřebovali za války továrny, které by byly bezpečně vzdálené
od letišť spojeneckých bombardérů, a proto se rozhodli vyrábět stíhací
Messerschmitty v Protektorátu a župě Sudety. Po válce rozhodla československá
vládní komise, že se v produkci bude pokračovat pro potřebu československého
vojenského letectva a pro případný prodej. Messerschmitt verze G dostal v roce
1946 nové označení C-210, později S-99 a nakonec vzhledem k použitým motorům
z bombardérů He111 byly letouny přeznačeny na S-199.231
228

ABS, f. 425, sign. 425–239–5, dok. 23.
Blíže k těžkým zbraním: J. DUFEK – K. KAPLAN – V. ŠLOSAR, Československo a Izrael,
s. 139.
230
M. BULÍNOVÁ, Československo a Izrael, s.77–78.
231
Tyto poněkud detailní informace jsou uváděny z toho důvodu, že i tématu znalý historik se může
v označení letadel lehce ztratit. Různé označení je někdy chybně uváděno i na dobových smlouvách.
Proto je zapotřebí sjednotit označení letadel v dalším textu práce. Pro Messerschmitty prodávané
Izraeli bude tedy používáno označení S-199, pod kterým tato letadla ve většině smluv figurovala.
Bližší informace k výrobě těchto letadel a jejich přeznačování viz: Karel HELLEBRAND –
Vladislav RADINA, Chel Ha Avir. Izraelské letectvo, Cheb 1994, s. 21.
229

101

4. Zbraně a vojáci pro Izrael

Smlouva byla oficiálně podepsána 23. dubna 1948, prozatím na deset strojů
S-199.232 Dohoda byla detailní a celková cena za jeden letoun činila 179 848 dolarů.
Tato částka zahrnovala nejen vlastní letadlo (44 000 US$), ale i výzbroj
(6 800 US$), munici (119 993 US$) a další položky jako náhradní díly, pilotní
výstroj, demontáž, náklady na transport po železnici a vyslání tří montážních
mechaniků do Palestiny. Zároveň byl již v této smlouvě dojednán zrychlený výcvik
deseti pilotů a přibližně třiceti mechaniků. Kompletní letouny s výzbrojí měly být
dodány do dvaceti dnů, což byl poněkud šibeniční termín a nebyl dodržen. Na
některé další položky, jako například na náhradní díly, byla dodací lhůta dva a půl
měsíce.
Kromě těchto deseti letounů S-199 byla 20. května233 podepsána smlouva na
dodání dalších patnácti strojů stejného typu s tím, že jejich cena bude projednána
později vzhledem k vyšším výrobním nákladům v důsledku nutnosti nákupu nových
součástek. Tato letadla měla být expedována do konce srpna 1948. Celkem bylo
stíhacích letounů S-199 prodáno pětadvacet. Do Izraele jich ale ve skutečnosti
dorazilo o tři méně. Jedno letadlo totiž havarovalo v rámci výcviku izraelských
pilotů v Českých Budějovicích. Další bylo zničeno při havárii jednoho
z transportních letounů v noci z 23. na 24. května 1948 nedaleko Ekronu a třetí bylo
zabaveno stejnou noc řeckými úřady v Athénách, kde muselo transportní
Commando nouzově přistát.
Izrael potřeboval letounů co nejvíce, a tak Avriel s Doronem předložili další
požadavky na koupi letecké techniky v rámci objednávky těžkých zbraní počátkem
června 1948, o které již byla řeč. Kromě již zakoupených letadel typu S-199 se
zajímali i o stíhací letouny Spitfire LF MK IX E234 s výzbrojí, bombardovací
Moskyto a bombardovací Halifaxy.235 Vojenská správa nejdříve zamítla uvolnění
další letecké techniky. Zástupci Kovo – letecký prodej a Avriel s Doronem se
rozhodli intervenovat u velitele letectva generála Vicherka a přednosty VIII. odboru
generála Kasalického. Ti projednali celou záležitost s generálem Drgačem, který
7. června rozhodl o uvolnění třiceti letounů Spitfire s výzbrojí a výstrojí.236
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Kromě pětadvaceti prodaných letounů S-199 byl druhou významnou položkou
při dodávkách letecké techniky prodej Spitfirů LF MK IX E (dále jen Spitfire).
Obchodní smlouva na padesát kusů těchto stíhaček byla podepsána 7. září 1948.
Celková cena dodávky byla stanovena na 1 150 000 US$. Cena za letadlo se
standardní výzbrojí byla 23 000 US$, přičemž na rozdíl od předchozích smluv tato
nezahrnovala náklady na demontáž, transport na místo nakládání a případnou revizi
vybraných strojů (náklady na celkovou revizi byly vyčísleny na 6 000 US$ za
stroj).237 Naopak cena zahrnovala i čtyřicet přídavných nádrží, které sehrály
významnou roli při transportu letounů.

4. 3. Transport vojenské techniky
Podepisování smluv a dohod o prodeji zbraní komplikovaly zpravila byrokratické
překážky a paragrafy, které se dařilo obejít. Transport citlivého materiálu na území
Palestiny a nově vzniklého státu Izrael ale přinášel řadu větších problémů. Zástupci
Jewish Agency a následně Izraele tlačili z pochopitelných důvodů na to, aby se
dodávky uskutečnily co nejrychleji. Problém byl v tom, že každá zásilka, ať už byla
odeslána po souši nebo letecky, mohla znamenat mezinárodní skandál.
Československo porušovalo zbrojní embargo a hrozilo, že bude veřejně obviněno
z vědomého porušování rezoluce orgánů OSN z listopadu 1947 a dubna 1948.
Dodávky vedly k zhoršování vztahů s arabskými státy a na přelomu let
1948 a 1949 na československou vládu útočil západní tisk, který měl určité
informace o dodávkách citlivého materiálu do blízkovýchodního regionu.
Těchto možných problémů si byli českoslovenští státníci vědomi již v první
polovině roku 1948. I přesto v prodeji a dodávkách zbraní do Izraele pokračovali.
Zbraně byly transportovány kombinací pozemské a lodní dopravy přes evropské
území: zásilky odcházely po železnici nebo po Dunaji přes Maďarsko do
Jugoslávie, odkud je odvážely izraelské lodě. Tímto způsobem byly zbraně
dopravovány až do roku 1950 a význam a objem tohoto druhu přepravy by neměl
být podceňován. Dnes již sice nevíme, co přesně a v jakém množství bylo po souši
a moři do Izraele dopraveno. Je ale zřejmé, že se jednalo o velké množství
zbrojního materiálu včetně některých letadel S-199 a Spitfire.
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Z politického a vojenského hlediska je ale významnější letecký transport zbraní.
První známá letecká dodávka zbraní se uskutečnila na konci března 1948.
V archivních dokumentech je doložen přílet „4motorového letadla Atlantic
Northern Airlines na ruzyňské letiště dne 31. 3. 1948, které odvezlo 130 beden
zbraní a munice o váze 7007 kg, šlo o zboží „Habeš“ (dodávka Jewish Agency).
Před odstartováním si posádka letadla vyžádala, aby žádnému letišti nebyl hlášen
její kurs a cíl cesty.“238 Cílem letu byla Palestina. Bohužel dnes nevíme, kolik
podobných letů se uskutečnilo do 20. května 1948, kdy byly zahájeny transporty
z letiště v Žatci. Svou roli při pomoci Izraeli pravděpodobně sehrály i ČSA, které
jako jediná letecká společnost nepřerušila během židovsko-arabského válečného
konfliktu svou činnost a dál létala na pravidelné lince Praha – Řím – Atény – Lydda
a je možné, že se na pašování zbraní podílela.239 Arnold Krammer uvádí, že mezi
31. březnem a 20. květnem bylo letecky z Prahy do Izraele dopraveno na 107 tun
válečného materiálu.240 Dokumenty uložené v tuzemských archivech informace o
pravidelné letecké přepravě zbraní do Izraele před 20. květnem nepřinášejí. Tyto
skutečnosti komplikují přesnou dokumentaci zbrojních dodávek do Palestiny.
Poměrně dobře zdokumentované jsou letecké dodávky, které se uskutečnily mezi
20. květnem a 11. srpnem 1948 z vojenského letiště v Žatci. V rámci tzv. Žatecké
akce dopravovala nákladní letadla vojenský materiál do Izraele na letecké základny
v Ekronu a Beit Daras. Není jisté, kolik letů se přesně uskutečnilo, ale při srovnání
údajů poskytnutých pamětníky (například Avrielem nebo některými izraelskými
letci) a archivních dokumentů, vyplývá, že jich bylo přes devadesát. Vedoucí celní
správy žateckého letiště Toufar ve výpovědi ze 17. srpna 1948 například uvádí, že
„asi 18. nebo 19. května přistálo letadlo Skymaster NC-58021 a začalo
s nakládáním první stíhačky Messerschmitt. Od té doby, tedy od 20. května, do
11. srpna, odletělo 92 letadel, průměrně 1 až 2 denně, za 82 dny 92 letadel,
možná 93.“241 Dodnes nevíme přesně, kdy opravdu přilétly první nákladní letouny
na základnu v Žatci. Některé zdroje hovoří i o 16. nebo 17. květnu. 242 Jistě víme, že
nejvíce požadované zboží – stíhací letouny S-199 – začaly být ze skladů na letiště
v Žatci přemísťovány až 17. května (letecky nebo v bednách po železnici). Potíže
238
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při nakládání rozmontovaných křídel a trupů stíhaček do nákladních strojů byly
pravděpodobnou příčinou zdržení. Pokud by šlo nakládání lehce, dá se
předpokládat, že by první nákladní letouny opustily Žatec již 18. nebo 19. května.
Využívat leteckou základnu v Žatci jako překládací místo pro zásilky do Izraele
umožnilo rozhodnutí ministra obrany, které bylo schválené počátkem května
předsedou vlády. Dohoda s Jewish Agency byla součástí širší smlouvy o dodávkách
dalších zbraní a výcviku vojenských odborníků Hagany v Československu.243
Letiště v Žatci začalo díky tomu fungovat jako základna pro zakoupené nebo najaté
dopravní letouny, které létaly zpravidla pod panamskou vlajkou, protože některé
stroje byly zakoupeny v Panamě a registrovány na neexistující panamskou
přepravní společnost. Některé další stroje létaly s falešnými výsostnými znaky nebo
zcela bez nich. K přepravě byly využívány především následující stroje: jeden
Douglas C-54 Skymaster, dva Lockheed C-121 Constellation, asi sedm strojů
Curtiss C-46 Commando a dva letouny Douglas DC-3 Dakota, které zapůjčily
Baťovy závody.244
Letouny přepravily od května do srpna kolem 300 tun vojenského materiálu.245
Přepravovány byly především na části rozebrané letouny S-199 s náhradními díly,
výzbrojí, municí a letecké pumy. Dále pěchotní pušky, samopaly a lehké kulomety.
Přepravu využívaly do značné míry i různé osoby. Brzy po spuštění
akce – 22. května – bylo do Izraele vysláno pět československých techniků, kteří na
letišti v Ekronu montovali dovážené stíhačky S-199. Díky jejich rychlé práci a
téměř deseti úspěšným Balak letům mohly již 29. května 1948 vzlétnout čtyři
československé stroje z letiště v Ekronu na svou první válečnou misi. Izraelci chtěli
maximálním způsobem využít moment překvapení, a tak šlo o vůbec první start
těchto letounů po kompletaci bez jakéhokoli testování a zalétávání. Stíhačky byly
pilotovány významnými osobnostmi izraelských dějin, například budoucím
prezidentem Ezerem Weizmanem nebo uznávaným leteckým esem Modi Alonem.
Ačkoli útok nedopadl zcela podle představ a dva stroje byly poškozeny, byl
oslavován jako velké vítězství. Egypťany, postupující k třicet kilometrů
vzdálenému Tel Avivu, útok dokonale zaskočil a definitivně zastavil jejich postup.
Navíc jen o pár dní později, 3. června, sestřelil ve vzdušném souboji Modi Alon dvě
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egyptské bombardovací Dakoty nad Tel Avivem a dosáhl toho, že se od té doby
egyptské Dakoty nad Izraelem neobjevily. „Izrael byl zachráněn německými
letouny z komunistického Československa doslova na poslední chvíli.“ 246
Na počátku Žatecké akce byly lety do Izraele přímé. Jelikož byly přímé lety bez
mezipřistání a dotankování nebezpečné, snažil se Ehud Avriel zajistit základnu, na
které by bylo možné uskutečnit mezipřistání. Již několik měsíců před vypuknutím
Žatecké akce obdržela Hagana nabídku od francouzské vlády k užívání letiště
v Ajjaciu na Korsice.247 Díky tomu mohli letiště v Ajjaciu využívat i piloti tajných
Balak letů na svých dlouhých cestách z Československa. Problém byl v tom, že
cesta přes Ajjacio byla o více než 600 km delší než přímý let. Kromě větších
nákladů tak byly kladeny i větší nároky na posádku a především každý let zabral
více drahocenného času. Bylo tedy zapotřebí se porozhlédnout po nějaké další
možnosti. Avriel se pokoušel možnost mezipřistání dojednat v Řecku, které ale
okamžitě jeho žádost zamítlo. Více štěstí měl u bulharské vlády: „Bulharská vláda
nabídla své letiště k dispozici izraelské vládě pod podmínkou, že každé přistání
bude zpoplatněné částkou 10. 000 dolarů. I přesto nakonec deset letadel přistálo
a zaplatilo poplatek.“248 Bulharská nabídka byla finančně přemrštěná a zároveň
nesplňovala ani izraelské představy o kapacitě potřebných mezipřistání. Proto musel
Avriel v pátrání po vhodné základně pokračovat.
Koncem května se objevila další alternativa. Avriel sondoval možnost
mezipřistání v Jugoslávii. Jugoslávská vláda nejdříve žádost zamítla, ale poté, co
Avriel dostal povolení zdvojnásobit finanční nabídku a zároveň kontaktoval své
jugoslávské přátele z válečné doby, dostal 15. června 1948 povolení k užívání
letiště v Podgorici pro mezipřistání letounů na cestě z Československa do Izraele.
Letiště v Podgorici tak sehrálo významnou úlohu v rámci Žatecké akce a stalo se
místem mezipřistání pro všechny budoucí Balak lety.
Kromě leteckého mostu využil Izrael letiště v Československu i k dalšímu účelu.
Žatec se stal dočasnou základnou pro tři stroje B-17G. Odzbrojené je zakoupil
Izrael v červnu 1948 v USA. V Žatci byly letouny následně přizpůsobeny jako
provizorní bombardéry a 14. července odstartovaly k náletu na Káhiru. Pro Izrael
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měl tento nečekaný útok pozitivní důsledky na hlavním bojišti, ze kterého byla na
obranu hlavního města odvelena část egyptských leteckých sil.249
Po technické stránce probíhala Žatecká akce bez větších problémů: podařilo se
vyřešit otázku mezipřistání, Izrael disponoval dostatečným množstvím transportních
letadel a díky zručnosti československých techniků odpadly problémy spojené
s nakládáním materiálu. Potíže ale postupem času vyvstaly jinde. Především
v otázce utajení celé akce. Posádky dopravních letounů tvořili převážně Američané
a kromě nich Poláci, Francouzi, Jihoafričané, Švédové, Angličané a po 14. květnu
samozřejmě i Izraelci. Všichni byli „ubytovaní v hotelu Stalingrad a Zlatý anděl a
počet tohoto personálu kolísal mezi 20–50 osobami podle toho, kolik letadel bylo
v provozu.“250 Ze zpravodajských informací vyplývá, že pohyb posádek nebyl nijak
zvlášť omezen a mohlo tak dojít k úniku informací: „Na letiště jezdí autobusem
v 8.00 hod., ve 12.00 na oběd do Žatce, ve 13.00 opět na letiště a práci končí kolem
17.00 […] piloti těchto letounů, navigátoři a mechanici po skončení práce večeří
v hotelu Stalingrad a pak se rozejdou za různou zábavou. Někteří zůstanou v hotelu,
kde hrají karty, jiní jsou v kině nebo ve městě s různými ženami. Někteří jezdí do
Prahy, kde bývají v hotelu Alcron a Palace.“251 Navíc nebyly posádky při příletu
nijak zvlášť důkladně kontrolovány, a tak mohly přivážet větší množství valut,
cigaret, alkoholu, masových konzerv a podobného, u nás málo dostupného zboží.
Do Žatce se proto začaly stahovat prostitutky a bylo skupováno různé zboží, které
se pak posádky snažily propašovat do letadla nebo se pokoušely podplatit
zaměstnance letiště a státní úředníky. Zájem byl především o kola, hračky a barevné
sklo.252 Avriel byl v této souvislosti požádán, „aby ubytované posádky nebyly
dotované vysokými obnosy /Dle soukromé informace od jednoho člena posádky šlo
o týdenní dotaci 2,000 Kčs/ a aby jim bylo poskytováno kapesné nejvýše 100 Kč
denně.“253
Zde je možné pro srovnání uvést bezpečnostní opatření, která prováděla
jugoslávská strana v Podgorici. Jugoslávci se obávali prozrazení celé akce, a proto
nepovolili žádný styk posádek ani dočasné židovské obsluhy letiště s místními
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obyvateli. Izraelci si dokonce museli sami dovážet letecké palivo a jídlo tankery do
nedalekého přístavu Kotor.254
Z utajované akce se vzhledem k nedostatečným bezpečnostním opatřením
a neukázněnému chování posádek dopravních letounů stalo postupně veřejné
tajemství. Pohyb letadel a nebývalý výskyt cizích státních příslušníků v Žatci
neunikl ani zahraničním zpravodajským agenturám. Přibližně v polovině července
se dva zaměstnanci amerického velvyslanectví pokoušeli dostat na žatecké letiště
a projevovali zájem o letadlo, které tam údajně havarovalo o několik dní dříve.
Později se snažili získat bližší informace ještě jednou, když sháněli 7. srpna v Žatci
ubytování, což jim ale překazili pracovníci Státní bezpečnosti.255 I přes tyto relativní
neúspěchy amerických zpravodajců musely informace o transportu zbraní někudy
unikat. Jednou z možností je pravděpodobný únik informací od československých
leteckých důstojníků, kteří emigrovali do Německa.256 I v zahraničním, především
západním a arabském tisku, se objevovaly již počátkem července informace o tom,
že Československo dodává zbraně do Izraele i přes embargo OSN. Konzul Novák
například v depeši zaslané na MZV 8. srpna 1948 zmiňuje, že „židovský tisk přináší
zprávu United Press datovanou z Frankfurtu 2. července, podle které čsl. letečtí
důstojníci, kteří uprchli do Německa, dali Američanům zprávy, že mezi Žatcem
a Palestinou funguje stálá letecká přeprava zbraní.“257 Kampaň v tisku proti
Československu se ale vystupňovala až na přelomu let 1948 a 1949, kdy již byla
vlastní Žatecká akce ukončena.258
Nebezpečnější než vyzrazení akce uvnitř státu a kampaň západního tisku byl
politický nátlak, který na Československo vytvářela Liga arabských států, Velká
Británie a především USA. Americké velvyslanectví dokonce 8. července 1948
zaslalo nótu Ministerstvu zahraničí ČSR, v níž tvrdilo, že u nás přistály tři americké
létající pevnosti s materiálem a mužstvem pro stát Izrael, a žádalo, aby
československá vláda věc vyšetřila a poskytla o tom informace. Československá
strana pochopitelně příliš nespěchala s vyřízením a odpovědí, a tak „došla nová
americká nóta, v níž se tvrdilo, že v Československu přistála další čtyři letadla,
tentokrát pod cizí vlajkou, v nichž však byli američtí státní občané. Americká vláda
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žádala československou vládu, aby zařídila odnětí pasů těmto americkým
občanům.“259 MZV obdrželo tuto nótu pravděpodobně 20. srpna. Pokud by
vyhovělo americkým požadavkům, přiznalo by tak de facto existenci leteckého
mostu. Proto na nótu odpovědělo, „že u nás sice přistála různá cizí letadla, ale
přitom přesně zachovala veškerá ustanovení příslušných mezinárodních dohod
a jejich posádky měly veškeré potřebné listiny v pořádku. Tyto osoby však zatím
Československo opustily.“260
Dodnes není jasné, proč byla letecká akce tak náhle přerušena. Pravděpodobně se
jednalo o kombinaci různých faktorů, kdy největší roli sehrálo nedostatečné
bezpečnostní krytí akce a tedy její postupné prozrazení. Když se o letecký most
začalo navíc zajímat americké velvyslanectví a informace unikly do tisku, dalo se
ukončení akce očekávat. Je otázkou, zda byl den ukončení leteckého mostu
stanoven předem, či se jednalo se o náhlé a neodkladné rozhodnutí. O tom, že se
o ukončení akce vědělo předem, svědčí například skutečnost, že se od počátku srpna
lety zintenzivnily. Na druhou stranu vedoucí celní správy žateckého letiště Toufar
ve své výpovědi uvádí, že „dne 10. srpna mezi 5.-6. odpolední hodinou přišel ke
mně pan Pickel mladší se zprávou, že bylo z Prahy telefonováno, že zítra,
tj. 11. srpna, žádné letadlo neodletí. V dohodě s panem Deabisem, jsem se rozhodl,
že na ten den odjedu do Prahy k vyřízení služebních záležitostí […] téhož dne
11. srpna večer jsem se vrátil do Žatce a ke svému zděšení jsem byl informován,
panem Pickelem starším, že všechna letadla odletěla a že se tak stalo na příkaz
ministerstva zahraničních věcí a ministerstva vnitra.“261 Rozkaz přišel údajně
10. srpna mezi desátou a jedenáctou hodinou večerní.262 Během noci bylo do letadel
naloženo vše, co se stihlo, a letadla opustila žatecké letiště. Na místě zůstala jen
letadla neschopná letu, šest vagónů munice a jiného zbrojního materiálu a čtyři
vagony leteckého materiálu. Tento materiál byl v následujících dnech převezen na
jiná místa.
Ukončení Žatecké akce 11. srpna ale neznamenalo definitivní zastavení leteckých
dodávek zbraní do Izraele. Letecká doprava pokračovala v omezené míře z letiště
v Malackách a Kunovicích, pravděpodobně také z Brna a Českých Budějovic a to
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za zvýšených bezpečnostních opatření. Také posádky dopravních letounů se
změnily a tvořili je již výhradně izraelští piloti.
Nejlépe zdokumentované jsou dodávky zbraní z letiště v Kunovicích nedaleko
Uherského Hradiště. S touto základnou je spojena druhá část tajných letů Izraelci
nazvaná Velveta, o které se v československých odborných studiích zatím téměř
nepsalo. Včasné dodání Spitfirů IX E považovala izraelská vláda za jeden z klíčů
k úspěchu ve válečném konfliktu. Vzhledem ke špatnému stavu některých strojů
v kombinaci s uzavřením letiště v Žatci nepřipadalo okamžité dodání v úvahu.
Vojenská správa předala 45 těchto strojů do leteckého závodu v Kunovicích od
18. září 1948 do 10. ledna 1949. Otázkou ale bylo, jak stíhačky přepravit. V úvahu
přicházely tři možnosti. První dvě vycházely z předpokladu, že letouny, které
nemohou vzhledem k zásobám paliva letět o moc déle než dvě hodiny, musí být
rozmontovány. Židé preferovali nákladní leteckou přepravu rozebraných strojů
a obnovení tajných letů s krycím názvem Balak z některé jiné základny
v Československu. Tento způsob dodání československá vláda z různých důvodů
odmítala a preferovala dopravu vojenského materiálu vlakem do některého
z přístavů v Jaderském moři a jeho následné odeslání po moři.
Existovala ale i třetí, poněkud riskantní varianta: dopravit nerozmontované
Spitfiry do Izraele po vlastní ose. Přímý let byl odhadován na devět až deset hodin.
S tímto nápadem přišel Sam Pomerantz, jeden z izraelských letců a techniků, který
prováděl kontrolu při přebírání vojenského materiálu a nad vykonávanými
opravnými pracemi. Plán byl založen na předpokladu, že ze stíhaček bude
odmontováno veškeré nepotřebné vybavení a letouny budou naopak vybaveny
speciálními přídavnými nádržemi, které umožní let do Izraele bez přistání. Zástupci
Československa i Hagany byli tímto plánem zaskočeni a odmítli jej jako šílený.
Pomerantz zůstal i přes odpor nadřízených míst neoblomný a začal jeden letoun
upravovat podle svých představ. Zástupci MNO poslali do Kunovic dokonce
několik československých letců, aby Pomerantze přesvědčili o nesmyslnosti jeho
konání.263 Místo přesvědčování ale byli svědky triumfálního experimentálního letu,
kdy se Spitfire udržel ve vzduchu téměř pět hodin. I přes tento nečekaný úspěch
bylo jasné, že bude zapotřebí najít vhodné letiště pro mezipřistání, kterým se měla
znovu stát Podgorica. Československá oficiální místa i tak odmítala dát souhlas
263
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k této riskantní akci a argumentovala tím, že letadlo, které nikdy nepřekonalo bez
doplnění paliva více než 1000 km, nemůže zvládnout na jeden vzlet vzdálenost
mezi Podgoricou a letišti v Izraeli (přibližně 2200 km). Československá vláda se
také obávala případného mezinárodního skandálu spojeného s možným nouzovým
přistáním Spitfirů v Řecku nebo na Kypru.
Nakonec bylo sjednáno kompromisní řešení. Československo povolí odlet
upravených stíhaček z letiště v Kunovicích. Pokud vznikne mezinárodní problém
v důsledku nouzového přistání, zřekne se československá vláda veškeré
odpovědnosti a okamžitě pozastaví všechny další dodávky zbraní.
Po překonání odmítavého československého stanoviska musel Avriel zdolat
odpor jugoslávských úřadů. Jugoslávská vláda po zavření letiště v Žatci odmítala
poskytnout svou základnu v Podgorici jako místo pro mezipřistání. Ačkoli jako
důvod uváděla nedostatečná izraelská bezpečnostní opatření v Podgorici, později
vyšlo najevo, že se Tito především obával, aby se nezhoršily jeho poměrně dobré
vztahy se západem.264 Nakonec ale jugoslávské úřady změnily své rozhodnutí a
povolily mezipřistání letadel s jedinou podmínkou: všechny Spitfiry budou
označeny izraelskými výsostnými znaky.265
První skupina šesti Spitfirů vzlétla 22. září 1948 z letiště v Kunovicích.266 Jelikož
bylo z letounů vzhledem k požadavkům na minimální hmotnost odmontováno
radiové i navigační vybavení, doprovázel stíhačky dopravní letoun Douglas DC-4
Dakota. První tajný let Velveta dopadl podle izraelských představ. Všechny
stíhačky se bez větších komplikací dostaly až na letiště v Ekronu. Tím byl dán
podnět československé straně k souhlasu s dalšími lety. O několik dní později se ale
štěstí od izraelských letců odvrátilo. Dne 27. září v rámci přeletu další skupiny
stíhaček byly dva Spitfiry nuceny nouzově přistát na ostrově Rhodos, kde byly
letouny zabaveny a piloti zajati a vyslýcháni. Vzhledem k tomu, že oba disponovali
pasy s československým vízem, byli nařčeni z pomoci řeckým komunistickým
partyzánům. Letci se snažili své věznitele přesvědčit o tom, že jsou izraelští piloti
a nad Středozemním mořem prováděli jen speciální testy. Díky nátlaku Hagany byli
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12. října 1948 propuštěni. Obě stíhačky ale zůstaly v řeckém držení až do roku
1950.267
Izraelská strana se v dané situaci obávala reakce československých vládních míst.
Ta byla kupodivu velice mírná: „Nejenže Čechoslováci pokračovali v dodávkách
tak, jak bylo ujednáno, ale Ministerstvo obrany dokonce schválilo Pomerantzův
požadavek na prodloužení přistávací dráhy o dalších 120 jardů.“268 Proč nesplnila
tuzemská oficiální místa svou hrozbu není bohužel vzhledem k nedostatku
dochovaných materiálů jasné. Větší problém nastal znovu v Bělehradě, který
v důsledku nouzového přistání rozhodl o opětovném uzavření letiště v Podgorici. I
přes všemožný tlak se nepodařilo získat povolení pro mezipřistání až do 7. prosince,
kdy jugoslávský ministr vnitra Rankovič informoval zástupce Hagany v Bělehradě
o tom, že mohou letiště znovu využívat. Operace Velveta tak mohla od
19. prosince 1948 pokračovat. Její úspěch je nepopiratelný. Do konce roku se
podařilo přeletět celkem čtyřiadvaceti Spitfirům a jen dva stroje byly v rámci takto
riskantní operace ztraceny při haváriích na letišti v Podgorici, kde byla sněžná
bouře. Jedním z pilotů, kteří nepřežili nehodu, byl i hrdina předcházejících měsíců,
Sam Pomerantz.269
Celkem bylo v rámci operace Velveta dopraveno do Izraele kolem třiceti Spitfirů.
Dalších šestnáct letadel bylo transportováno v bednách po železnici a sedm jich
bylo demontováno a připraveno k transportu.270 Kolik ze zakoupených strojů se
nakonec do Izraele dostalo, není přesně známo. „Vlivem zcela změněných
vnitropolitických podmínek asi k úplné dodávce leteckého materiálu do Izraele ze
závodu LET Kunovice nedošlo.“271
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4. 4. Vojáci pro Izrael
Další výrazná pomoc, kterou Československo v roce 1948 Izraeli poskytlo, se
týkala speciálního výcviku vojáků a umožnění vzniku dobrovolnické brigády, která
se rozrostla až do počtu 1355 osob.272 Od počátku se snaha o výcvik vojáků a vznik
brigády odvíjela na dvou úrovních.
O speciální výcvik měli zájem především představitelé Jewish Agency. Sledovali
tím jednoznačný a konkrétní cíl: Židé potřebovali získat zkušené a vyškolené
vojáky, kteří by s jistotou dokázali ovládat, opravovat a udržovat zbraně, jež byly
v Československu zakoupeny. Proto bylo například již v první smlouvě o nákupu
deseti letounů S-199 z 23. dubna zakotveno, že Škodovy závody, se kterými byla
smlouva podepsána, „obeznámí po dobu nejdéle 3 týdnů s obsluhou těchto letounů
mechaniky, které vyšle A.J. […] a po dobu nejdéle 4 týdnů obeznámí s řízením
těchto letounů 10 zkušených pilotů, které vyšle A.J.“273
Oproti speciálnímu výcviku nevyšel podnět ke vzniku dobrovolnické brigády od
Jewish Agency. Otcem této myšlenky byl Samuel Mikunis, generální tajemník
komunistické strany Izraele. Mikunis se neoficiální cestou pokoušel již od konce
roku 1947 shánět pomoc pro rodící se izraelský stát u lídrů komunistických stran ve
východní Evropě. Navštívil Polsko, Bulharsko a Jugoslávii. Všude se pokoušel
dojednat vojenskou pomoc a možnost snadného vystěhovalectví do Palestiny pro
židovské žadatele. Neměl příliš valné úspěchy. Na jaře roku 1948 pobýval Mikunis
v Československu, kde se snažil prosadit myšlenku zorganizování vojenské podpory
a to buď v podobě vycvičení několika desítek důstojníků, nebo v utvoření brigády
dobrovolníků ze všech zemí východní Evropy. Jeho cílem bylo především získat
komunistické kádry, které by po příchodu do Izraele zaujaly významné posty
v armádě a mohly by mít v budoucnu výrazný mocenský vliv. Řadoví členové
brigády, kteří měli být samozřejmě také komunisté, by představovali voličskou a
politickou podporu Komunistické strany Izraele (KSI) a zároveň by ji mohli
ekonomicky dotovat. V dubnu a květnu 1948 se Mikunis sešel s řadou významných
osobností, především se Slánským a s vedoucím mezinárodního oddělení ÚV KSČ
Bedřichem Geminderem. Ti začali Mikunisovu iniciativu podporovat. Jen o něco
málo později – snad již koncem dubna – se do věci vložili i zástupci Jewish
272
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Agency, kteří začali jednat taktéž o vzniku dobrovolnické brigády s ministry
Clemetisem a Noskem a s náčelníkem obranného zpravodajství Reicinem. Cíle
Avriela s Doronem byly na rozdíl od Mikunisových apolitické: snažili se především
získat nezbytně potřebné vycvičené vojáky, kterých nebylo na bojištích v Palestině
nazbyt, navíc uvyklé na československé zbraně. Zamýšleli také podpořit příchodem
početné brigády přistěhovalectví, které bylo jedním z dalších významných cílů
rodícího se státu.
Než došlo k utvoření brigády, rozběhl se naplno výcvik specialistů. „Uzavírání
dohod nenaráželo na potíže. Jednou z hlavních příčin jejich hladkého uzavření byla
aktivní

role

komunistických

funkcionářů,

především

souhlas

pracovníků

sekretariátu ÚV KSČ. Českoslovenští vyjednavači věřili, že naplňují zájem své
strany.“274 Kromě již zmiňované dohody o výcviku letců a mechaniků byla
5. května 1948 uzavřena další dohoda, která počítala s přeškolením dalších stíhacích
pilotů na letoun S-199, dále s výcvikem spojařů, parašutistů, pozemních specialistů,
zbrojířů a skládačů padáků v celkovém počtu okolo 200 osob. Bylo zároveň
dohodnuto, že po dobu výcviku podléhali jeho účastníci pravomoci příslušných
československých nadřízených. Byly řešeny i formální otázky, jako například
vybavení československými stejnokroji bez hodnostního označení, stravování,
utajení, ubytování, pojištění a podobně.
První se rozběhl zkrácený výcvik stíhacích letců a to ještě na základě první
smlouvy z 23. dubna 1948. Do Československa bylo přepraveno devět izraelských
letců, kteří měli již zkušenosti v boji nebo alespoň absolvovali důkladný letecký
výcvik v řadách spojeneckých armád během druhé světové války. Výcvik probíhal
od 5. května na letišti v Českých Budějovicích. Byl opravdu krátký a již 20. května
odletěli piloti ze žateckého letiště zpět do Izraele, aby se někteří z nich mohli
zúčastnit zmiňovaného prvního útoku nově zrozeného izraelského letectva.
Hlavním cílem výcviku bylo seznámit piloty se specifickými vlastnostmi letounu
Avia S-199. Jeho poválečná výroba sice vycházela z německých konstrukčních
plánů, ale československé závody nedisponovaly odpovídajícími motory. Proto bylo
v roce 1946 rozhodnuto, že původní motory budou u nově vyráběných strojů
nahrazeny pohonnou jednotkou bombardérů He 111 – motory Jumo 211F, kterých
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byl na území bývalého protektorátu dostatek.275 Tato změna měla vliv na některé
letové vlastnosti stroje. Ten se stal při startu a přistání těžko ovladatelný, neboť měl
dopředu posunuté těžiště. Stíhací letoun Avia S-199 proto nebyl mezi piloty oblíben
a jeho malá popularita se odrazila i v neformálním označení stroje, kterému letci
výstižně přezdívali Mezek. Zkrácený výcvik neumožňoval absolvovat ostré střelby
ani bombardování, výškové lety, ani lety v bojových formacích. Někteří piloti si
tento „výcvik“ vyzkoušeli až přímo v boji na palestinské frontě.
Následovaly ještě dva letecké kurzy, které měly delší trvání a obsahovaly
i elementární výcvik. Druhý kurz byl zahájen na počátku července 1948 u letecké
vojenské akademie v Hradci Králové. Probíhal až do 8. září, kdy byli piloti
přemístěni do Českých Budějovic. Tento kurz absolvovalo třináct letců a byl
nejintenzivnější. V jeho rámci frekventanti nalétali 367 hodin dvojího řízení
a 573 hodin samostatných letů.276 Piloti absolvovali i ostrou střelbu a bombardování
střemhlav na letišti Milovice. Nejrozsáhlejší letecký kurz, do kterého nastoupilo
dvaatřicet frekventantů (a v průběhu července se přidalo dalších patnáct účastníků),
byl zahájen 7. července v leteckém učilišti Prostějov u Pilotní školy III – Olomouc.
Úspěšně jej ukončilo v polovině listopadu pětatřicet pilotů s tím, že bylo
doporučeno, aby někteří pokračovali v navazujícím výcviku.
Celkem bylo v Československu vycvičeno okolo padesáti stíhacích pilotů.
Frekventanti kurzů byli vybaveni podle možností odpovídajících standardům
tehdejšího československého letectva, tedy vybavením, jež bylo kořistí po
Luftwaffe. Piloti nafasovali a do Izraele odvezli kombinézy, rukavice, kukly, brýle
a boty. Boty byly tak kvalitní, že na ně ve svých pamětech vzpomíná i Ezer
Wiezmann (prezident Izraele v letech 1993 až 2000), který pietně jeden pár
zachoval ve svém domě, a prohlašoval o nich, že jsou „jedinou dobrou věcí, kterou
kdy od Němců dostal.“277
Vzhledem k tomu že většina zakoupených „Mezků“ byla brzy po nasazení
sestřelena nebo havarovala při startu či přistání, byli piloti v kurzech, které započaly
v červenci, školeni i na zakoupené letouny Spitfire. Díky tomu mohla být část pilotů
využita pro zmiňovanou vzdušnou přepravu Spitfirů do Izraele v rámci tajných letů
Velveta.
275
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Kromě letců byli v souvislosti se zakoupenými letouny školeni i spojovací
specialisté. Do kurzu, který probíhal v letecké spojovací škole v Chrudimi,
nastoupili frekventanti 20. července 1948 v počtu 25 posluchačů.278 Tento kurz,
který byl určen pro odborný výcvik radiomechaniků, radiotelegrafistů a pracovníků
letecké kontroly, provázely potíže. Byl navštěvován frekventanty z ČSR, Polska,
Maďarska a Bulharska. V situační zprávě Leopolda Parmy, který byl hlavním
koordinátorem a řešitelem problémů u všech kurzů DI279, z 19. srpna 1948,
pojednávající o návštěvě zástupce státu Izraele Harolda Greena, se můžeme dočíst,
že „kázeň a morálka oproti ostatním kurzům DI je značně nízká, vzhledem
k neurovnanému poměru mezi velitelem a některými příslušníky DI.“280 Řada
posluchačů nejevila téměř žádné zaujetí pro věc nebo neovládala český jazyk na
dostatečné úrovni, v důsledku čehož nestačila vstřebat učební látku. Kurz byl
ukončen 27. listopadu 1948 a úspěšně jej dokončilo pouze patnáct posluchačů.281
Navíc s tím, že u většiny z nich bylo doporučeno, aby školení doplnili praktickým
výcvikem u polní jednotky.
Pozemní specialisté absolvovali šestitýdenní kurs ve vojenské odborné škole
leteckých mechaniků v Liberci od 26. července v počtu sedmdesáti osob. Praktická
část výcviku probíhala od 4. září na letecké základně v Pardubicích.
Kromě pilotů a odborníku na leteckou techniku byli školeni i další specialisté.
Výcvik absolvovali ještě parašutisté a tankisté. Zejména o paradesantním výcviku
se dochovalo mnoho záznamů.
Výcvik parašutistů dopadl ze všech kurzů nejlépe. Vyplývá to z hodnocení jeho
absolventů instruktory, Pallou i izraelskými vojenskými vyslanci, kteří dohlíželi na
průběh kurzů. Výrazný podíl na výsledku kurzu měli jeho velitelé plukovník Karel
Paleček a kapitán Josef Černota. Dobrovolníci z Československa, Izraele
a Maďarska byli od 17. července do počátku září 1948 cvičeni ve výsadkovém
učilišti ve Stráži pod Ralskem a ve výcvikovém prostoru Mimoň v počtu přibližně
sedmdesáti osob.282 Počet frekventantů se během výcviku částečně zredukoval
a nakonec jej absolvovalo kolem padesáti osob. Ne v důsledku nekázně nebo
278
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nedostatečné míry zaujetí, ale především kvůli náročnosti kurzu. Denně absolvovali
frekventanti deset až čtrnáct hodin výcviku a to jak teoretického, tak pozemního,
který se sestával především ze zdolávání překážek, obrany a útoku jednotlivce,
topografické orientace, maskování, zásad spojení a jejich využívání. Taktická
příprava byla zaměřena na sabotáže, diverzní akce a partyzánské činnosti v týlu
nepřítele.283 Souběžně s pozemním výcvikem probíhala výsadková příprava, která
byla zakončena pěti seskoky.
Výcvik tankistů byl inspirován izraelskými záměry koupě tanků, ke které ale
nakonec nedošlo. I přesto bylo v tankovém učilišti v Dědicích u Vyškova vycvičeno
od počátku července do 26. srpna 1948 kolem čtyřiceti osob.284 O výcviku tankistů
se ale mnoho archivních dokumentů nezachovalo.
Dobrovolnická brigáda byla oproti výcviku specialistů masovou akcí. Mikunisova
idea převážně komunistické a početně omezené brigády, „skutečných kádrů a
spolehlivých bojovníků za socialismus“285, nakonec padla, ačkoli ji v této podobě
podporovali i českoslovenští komunisté. Koncepce Jewish Agency, které šlo
o vycvičení co největšího počtu dobrovolníků, na jejichž politickou příslušnost
nebrala ohledy, zvítězila. Aby mohli komunisté zasahovat do věcí brigády, byl
organizováním celé akce pověřen Samson Šachta.286 Smlouva mezi Avrielem
a Šachtou byla podepsána 25. června a ČSR se zavazovala, „organizovati
samostatnou bojeschopnou vojenskou jednotku židovských dobrovolníků v počtu
přibližně jednoho tisíce mužů a žen.“287 Iniciativu zpočátku převzalo izraelské
velvyslanectví, které prostřednictvím různých organizací a úřadů řídilo nábor. Idea
o vzniku komunistické dobrovolnické brigády se tak ukázala být mylnou, což
následující vývoj potvrdil. Výraznou roli při proměně původního čistě
komunistického zaměření brigády sehrál podle dochovaných dokumentů právě
Šachta. Ve zprávě Ministerstva vnitra o sledování organizace vojenské
dobrovolnické brigády z 6. září 1948 se píše, že „S. ing. Šachta docílil změny
koncepce dobrovolnické jednotky, a to (podle svých slov) jak v ÚV KSČ, tak
283
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i u vedoucích činitelů komunistické strany Palestiny. Místo původní plánované malé
jednotky

naprosto

spolehlivých

příslušníků

připravuje

vytvoření

brigády.

Z předpokládaného počtu 4 500 mužů hodlá polovinu vycvičit v ČSR a brigádu pak
doplnit z balkánských zemí […] Šachta se domnívá, že z čs. příslušníků jednotky
bude lze pokládati 100–150 za docela spolehlivé. Přibližně stejný počet,
revizionističtí sionisté, jsou příslušníky reakce, zbytek, tedy masa 700 až 800 lidí je
údajně bez ideologických základů. S. Šachta tvrdí, že je třeba přijímati do jednotky
sionisty i vysloveně reakční živly, neboť prý by se jim podařilo i jinak dostati do
Palestiny a byli by tam bez kontroly. Zařazením do jednotky chce jim dáti základní
politické školení a případně odhaliti nejreakčnější živly. Tím, že jednotka bude
vedena politicky spolehlivými důstojníky – třeba i pod vedením izraelského velitele
– pokládá za zaručenou spolehlivost jednotky v době války.“288 Co vedlo Šachtu
k tomu, aby podpořil záměry izraelského vyslanectví a usiloval o vybudování velké
brigády, není jasné. Jednotku po jejím vycvičení doprovázel do Izraele, odkud se již
domů nevrátil. Dá se proto předpokládat, že s tím od počátku počítal a snažil se
vybudovat si výhodnou pozici a získat důvěru izraelské vlády. Překvapující je, že
Šachtovi jeho postup u komunistů prošel. Nedá se totiž říci, že by skutečně usiloval
o podchycení „reakčních živlů“ a „ideologickou masáž“ členů brigády. Do brigády
se naopak dostali i členové Irgunu, organizace, jejíž činnost byla na území ČSR
zakázána. Byl sice vypracován určitý odhad rozložení politických názorů a sil
v brigádě, ale komunisté se pokusili ideově ovlivnit členy brigády příliš pozdě.
Odpovědnost za to do jisté míry nesl Walter Stamberger, pracovník mezinárodního
oddělení ÚV KSČ, který byl vybrán za odpovědného instruktora pro stranickou
práci v brigádě. Když koncem září navštívil výcvikový areál Libavá, zjistil, že
komunistů je v brigádě přibližně patnáct a že nevyvíjejí žádnou stranickou a
osvětovou činnost. Se situací se už ale nedalo prakticky nic dělat a tak jeden z cílů,
který byl pravděpodobným motivem umožnění vzniku brigády, nebyl téměř vůbec
naplněn. Stamberger si v hlášení z konce září 1948 stěžoval, že „politicky jsou tam
většinou sionisté, nebo lidé politicky indiferentní, kteří využívají příležitosti
k odjezdu do ČSR.“289 V polovině října byl již mnohem kritičtější: „Osvěta je velkou
slabinou a pracuje vysloveně špatně. Osvětový důstojník por. S. Cín nejen že
nedokáže zorganizovat osvětové podniky, ani při diskusi s pravičáky nestačí a
288
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nedovede proti nim argumentovat. Přitom je nesmírně měkký a nechává se
ostatními bez protestu odstrkovat […] Jediná osvěta, která v táboře bezvadně a
organizovaně funguje, je osvěta Irgunu. […] Žádal jsem již před časem seznamy
irgunistů v táboře a dosud se nic takového nevypracovalo, ačkoliv to není nic
obtížného. […] Domnívám se, že jsme hned od začátku organizování jednotky
udělali chybu, že jsme bez výběru přijímali do jednotky každého, kdo se hlásil. Tím
se stalo, že naše strana tam nemá žádné významnější pozice a naopak pravicové
skupiny mají velký vliv. Musíme za každou cenu provést ještě před odjezdem řádnou
čistku a zorganizovat stranické kádry, protože jinak by bylo zcela pochybné
jednotku vůbec posílat.“290 K žádnému kádrování před odjezdem brigády do Izraele
ale naštěstí pro její členy nedošlo.
Dochovaný válečný deník umožňuje relativně detailně zachytit vývoj, organizaci
a základní dění v brigádě. Umožňuje přesně stanovit počet frekventantů, jejich
přírůstek v čase, počty cizinců, mužů, žen, stěhování základny a strukturu brigád
vzhledem k hodnostem.291 Dobrovolníci byli na 20. srpna pozváni k prezentaci do
Hranic na Moravě. Výcvik byl zahájen 23. srpna ve vojenském výcvikovém
středisku Libavá v počtu 305 frekventantů, ukončilo jej 1355 osob. Velitelem
brigády byl jmenován major Antonín Sochor292, budoucím velitelem na území
Izraele byl jmenován důstojník Hagany Salomon Jakov. Většina členů brigády
pocházela z Československa. Z cizinců byli nejvíce zastoupeni Poláci v počtu 48
osob.
Účastníci kurzu byli nejdříve ubytováni v provizorních stanech v prostoru
Keprtovic, později se přesunuli do Vojnovic a většinu výcviku strávili v areálu
Velká Střelná v srdci vojenského újezdu Libavá. Již na počátku výcviku byli
účastníci rozděleni podle svých vojenských zkušeností: byl zřízen oddíl, jehož
cílem bylo vycvičit nižší velitele pěchoty, výcvikový dělostřelecký oddíl, četa
spojařů, ženistů, motorových vozidel, tankistů a zdravotní četa složená z žen.293
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Do Libavé bylo přemístěno značné množství zbrojního materiálu, včetně tří tanků
T-34, tankových kanonů 85mm a houfnic 105mm. Výcvik probíhal denně ve dvou
šestihodinových blocích a byl zakončen závěrečnými zkouškami a cvičením celé
brigády 2. listopadu za úsvitu.
V uzavřené smlouvě o výcviku dobrovolníků nebylo přesně stanoveno, jak
dlouho by měl kurz probíhat. Očekávalo se, že tři až šest měsíců. Kurz byl ale
nakonec ukončen již 5. listopadu a netrval ani tři měsíce. O ukončení výcviku
rozhodl 23. října 1948 zástupce náčelníka generálního štábu generál Drgač. Svým
rozhodnutím navázal na poradu konanou v polovině října na mezinárodním
oddělení ÚV KSČ, kde bylo vzhledem k politickému profilu útvaru Geminderem a
Šachtou navrženo jednotku rozpustit. Je otázkou, zda se v případě Šachty nejednalo
o záměr. V posledních týdnech existence brigády totiž noví členové téměř
nepřibývali a Šachta mohl usilovat o co nejrychlejší přesun brigády do Izraele.
Informace o tom, že kurz může být ukončen předčasně, měl ale například i Salomon
Jakov a to již kolem 21. září, jelikož ve válečném deníku je zaznamenáno, že
„Jakov sdělil důvěrně, že je možnost zrušení tábora. Rozhodnuto proto, aby byl
stanoven stupeň důležitosti výcviku a méně důležité odsunuty na později. Výcvik
musí být urychlen a veden s největším úsilím.“294
Důvodů k urychlenému ukončení výcviku mohlo být několik. Kromě již
zmiňovaného nevhodného politického profilu jednotky295 mohl hrát roli i fakt, že se
boje na blízkovýchodní frontě chýlily podle odhadů ke konci a rychlý odjezd
jednotky mohl vést k jejímu nasazení v boji. Další prodlužování výcviku mohlo
také přinést mezinárodní komplikace vzhledem k úniku informací o celé akci DI.
Nejpravděpodobnější ale je, že se komunističtí organizátoři dobrovolnické brigády
zalekli toho, že se jejich idea komunistické jednotky nenaplnila a chtěli se jí rychle
zbavit. Vzhledem k podepsané smlouvě a k tomu, že celou akci financovalo
izraelské velvyslanectví, nebylo možné jednotku jednoduše rozpustit a zanechat
v ČSR. Proto se pravděpodobně Šachta, Geminder, Parma, Palla, Drgač a další
zainteresovaní jedinci rozhodli výcvik ukončit a brigádu co nejrychleji vyslat do
Izraele.
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Odjezd jednotky se nekonal tak rychle, jak si představitelé státní moci
představovali. Nejdříve bylo

stanoveno, že jednotka

jako celek opustí

Československo do 15. listopadu. Odjezd komplikovala skutečnost, že s rodinnými
příslušníky čítala brigáda okolo 2 300 osob. Vydávání a vyřizování pasových
záležitostí probíhalo již od počátku října co možná nejrychleji a administrativa byla
redukována. Samson Šachta předával kapitánu Parmovi seznamy žádostí o cestovní
nebo vystěhovalecké pasy. Po jejich schválení zmocněncem MNO pro DI,
plukovníkem Pallou, byly seznamy postoupeny Ministerstvu vnitra. I tak nebylo
možné vše zvládnout ve stanoveném termínu, protože Ministerstvo vnitra
podmiňovalo vydávání pasů uspořádáním osobních, finančních a bytových poměrů
žadatelů. Další překážkou při rychlém vyřizování vystěhovaleckých povolení bylo,
že na pět set členů brigády nemělo trvalý pobyt na území Československa a po
ukončení výcviku museli být dočasně přesunuti do reemigračního tábora
v Mikulově.
Největší potíže ale činilo Ministerstvo financí, jmenovitě jeho náměstek Otto
Fischl, při celním odbavování. Snaha o rychlý odjezd brigády do Izraele vedla
k benevolentní celní praxi. Řada celníků, úředníků a zpravodajců ale zasílala
stížnosti, že mírný přístup celních orgánů je zneužíván. Fischl stížnosti vyslyšel
a přikázal postupovat přísněji při celním odbavování. Původně bylo například
zamýšleno povolit vývoz nářadí pro živnost, aby se „soudruhům z brigády“ snáze
začínalo v nové vlasti. Jelikož byla benevolentní praxe zneužívána a navíc bylo
politické zabarvení brigády pravicové, bylo nakonec rozhodnuto zakázat vývoz
strojů a drahých zařízení, neboť „každý majitel dílny je potencionální vykořisťovatel
a posílí v Izraeli tábor reakce.“296 Finanční spory provázely odjezd brigády až do
března 1949, kdy Československo opustili její poslední členové. Finanční ztráty
a důchodové a daňové úniky se staly jedním z výrazných faktorů v budoucích
procesech se Slánským a některými dalšími osobami, které se na akci DI podílely.
Dobrovolnická brigáda odjela z Československa v několika transportech
v rozmezí prosince 1948 a března 1949. První transport, čítající šest set osob, byl
vypraven 22. prosince 1948. Následovaly ještě další tři v lednu, únoru a březnu.
Vystěhovalci cestovali vlakem buď do rumunské Konstance, nebo do přístavů
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v Jaderském moři, odkud byli převáženi na lodích do Haify. Celkově se vystěhovalo
1400 mužů, 510 žen a 390 dětí.297
Z

pohledu

vedoucích

představitelů

Izraele

je

možné

výcvik

vojáků

v Československu hodnotit jako zdařilý. Na území ČSR bylo v celkovém součtu
vycvičeno přes 1 500 vojáků. Neocenitelný byl především pilotní kurz. Jako velmi
úspěšný lze hodnotit i výcvik parašutistů. Dobrovolnická brigáda se nakonec více
než akcí vojenskou stala akcí vystěhovaleckou: 2 300 osob, které se v rámci
dobrovolnické brigády vystěhovaly, lze považovat za významnou demografickou
podporu nového státu.
Společným jmenovatelem všech kurzů je, že nejlépe byli hodnoceni frekventanti
pocházející přímo z Izraele, kdežto absolventi z Československa, a především
z Maďarska, Polska a Bulharska, dosahovali podstatně horších výsledků. I to je
důkazem skutečnosti, že se někteří dobrovolníci svým vstupem do brigády snažili
docílit odchodu z ČSR a dalších komunistických satelitů Kremlu a osvobodit se tak
od nastupujících komunistických režimů. Pamětníci kladně hodnotili u izraelských
účastníků kurzů především zaujetí, píli, snahu překonávat jazykové bariéry
a odhodlanost, se kterou se výcviku účastnili. Oproti tomu vojáci jiných národností
se vyznačovali nekázní a nižší morálkou a někdy byli vůči svým nadřízeným
vyloženě v opozici, jak vyplývá například ze záznamu z výcviku parašutistů ze dne
26. července: menší skupinka frekventantů maďarské národnosti opustila tábor
a byli zadrženi. Vojáci během výslechu uvedli, že „naši důstojníci (rozumějí
důstojníci státu Izrael) nás buserují, šikanují a bijí […] kdyby každý z nás měl
alespoň jeden ostrý náboj, tak bychom je oddělali.“298
Odborné publikace neřeší, kolik celkem Izrael za výcvik vojáků a všechny
náklady s tím spojené zaplatil. V první smlouvě o nákupu letadel je například
zakotveno, že za zkrácený výcvik pilotů a všechny s tím spojené náklady bude
zaplaceno částkou 2 000 dolarů.299 Další smlouvy ale konkrétní údaje o částkách
nezahrnují, pravděpodobně i proto, že nebylo možné předem vyčíslit, kolik
vojenského materiálu bude v rámci výcviku spotřebováno a jakým způsobem bude
řešeno opotřebování zbraní, uniforem a vojenských základen. Proto si například
podplukovník Palla vyžádal od izraelského velvyslanectví potvrzení o platbě
297
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veškerých nákladů. Doron 13. srpna poslal Pallovi listinu, ve které se píše, že „toto
vyslanectví prohlašuje, že přijímá závazek nésti náklady, jež budou spojeny
s provedením akce DIK.“300 Informaci, jakou celkovou částku, kterou Izrael za
výcvik vojáků v Československu zaplatil, z tuzemských archivů nezískáme. Je ale
možné, že jsou tyto údaje uloženy v izraelských archivech.
Úřady a velitelé jednotlivých kurzů dělali podobné chyby, kterých se předtím
dopustili i v rámci Žatecké akce. Opět nebyly stanoveny a dodržovány zásady
utajení. Například frekventanti leteckého kurzu v Prostějově se mohli volně
pohybovat po městě, a tak „poměrně dosti civilního obyvatelstva je o kursu
informováno vycházkami jednotlivců a hlavně skupin, z nichž někteří neovládají
dokonale český jazyk a konečně pak rozdílnou fysiognomií jsou nápadnější.“301
Zároveň z počátku nebyla kontrolována pošta účastníků. Vzhledem k tomu, že byla
na dopisech uvedena zpáteční adresa, dostávali pak někteří vojáci svou
korespondenci přímo na adresy výcvikových center. Ve dvou případech se dokonce
stalo, že „přijely návštěvy do Vyškova, které hledaly frekventanty a věděly, že jsou
u tankistů. Byli to: manželka voj. Abbe Maxe, a otec voj. Weise Vladimíra.“

302

Problémy vznikaly také v případech, kdy vojáci dostali dovolenku a vyzrazovali
různé detailní informace týkající se účelu a místa konání některých kurzů. Někteří
se z dovolenky ani nevrátili. Otázka utajení akce se začala postupně řešit a nakonec
bylo na základě dohody se zplnomocněncem Státu Izrael rozhodnuto, že všichni
příslušníci DI kurzů musí odevzdávat svému nadřízenému veškerou korespondenci
a to nezalepenou.

Vojákům bylo dále zakázáno vést jakékoli rozhovory

o vojenských záležitostech s nepovolanými osobami a byli poučeni, že musí
zachovávat vojenské tajemství.303
Československá oficiální místa hodnotila pomoc v podobě výcviku vojáků pro
Izrael rozporuplně a v padesátých letech v kontextu procesů vyloženě negativně. Na
jednu stranu je možné chápat kurzy jako přínosné i vzhledem k tomu, že umožnily
otestovat postupy a výcvikové plány, které se v období po druhé světové válce
znovu utvářely a u některých jednotek, jako třeba výsadkářů, se formovaly vůbec
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poprvé v období samostatného Československa.304 Na druhou stranu odhalila
celková pomoc Izraeli i značné slabiny. Nedostatečná organizace, špatné utajení
a špatný odhad možného vlivu na formování dobrovolnické jednotky ukázaly, že je
zapotřebí se na akce podobného typu mnohem důkladněji připravit. Nakonec lze za
jediný užitek, který Československu z pomoci Izraeli plynul, považovat
ekonomický rozměr celé akce a dobrou reputaci, kterou si Československo v nově
vzniklém státě vybudovalo.
I v dnešní době při pohled na celou utajovanou akci DI nevycházíme z údivu, jak
rozsáhlou pomoc bylo Československo ochotno Izraeli poskytnout a jak bylo
ochotno při tom riskovat. Není důležité přesně vědět, kolik pušek, kulometů
a dalšího zbrojního materiálu bylo do Izraele prodáno a dopraveno. Důležitější je
ale poznatek, že se do akce, ať už aktivně nebo pasivně, nějakým způsobem zapojila
celá řada významných osobností komunistického Československa, včetně
Gottwalda, Clementise, Slánského nebo Reicina. Je otázkou, zda byly jejich kroky
motivovány

ekonomickými

problémy

státu,

následováním

Moskvy

nebo

myšlenkou, že pomoc Židům vede k podrývání britských mocenských pozic na
Blízkém východě. Ať už byly důvody jakékoli, zůstává československá pomoc
Izraeli ojedinělou ukázkou mezinárodní spolupráce v poválečném období. Smutná
je ale skutečnost, že řada československých občanů, která je dodnes v Izraeli
oslavována, zaplatila za svou činnost v období akce DI vlastním životem.

4. 5. Hodnocení vojenské pomoci z roku 1952
Ve fondu 425 uloženém v Archivu bezpečnostních složek se dochoval cenný
dokument z roku 1952. Jedná se o Odborný posudek o vojenské pomoci
Československa Izraeli305, který byl již jednou citován ve vztahu k celkové hodnotě
dodávek zbraní do Izraele. Zpráva je psána zjevně na objednávku v souvislosti
s připravovaným procesem se Slánským, který měl značně antisionistický podtext.
Dokládá to závěrečné hodnocení vojenské pomoci, které autoři posudku vidí takto:
„Již z těchto kusých zpráv, které jistě nepředstavují úplný spisový materiál věci se
týkající, je patrná těžko uvěřitelná smutná skutečnost, že v době, kdy Izrael
prodával definitivně svoji nezávislost za 100 mil. dolarovou půjčku „svobody USA“
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[…] v té době, kdy se Izrael stává hlavním objektem amerického zájmu, jakožto
„klíč“ k Blízkému východu a začíná se pod heslem Středomořského paktu oficielně
začleňovat do agresivních plánů útočného anglo-amerického bloku, v té době
otevírají se ochotně dveře lidově demokratického Československa skupině
izraelských špionů, ukazují se jim s největší péčí organizace a výroba našeho
znárodněného průmyslu a vyzrazují se jim vysoce důležité a tajné otázky
obranyschopnosti naší vlasti jedna po druhé […] Lidově demokratické
Československo pomáhá tu s vědomím svého ministerstva národní obrany
a ministerstva zahraničních věcí různým způsobem zvyšovat vojenský potenciál této
přední americké základny na Blízkém východě […] Vojenská pomoc ČSR Izraeli je
v podstatě jedním a lze říci nejdůležitějším článkem promyšlené a organizované
soustavy

škůdcovských

demokratickému

zřízení,

a

záškodnických
jejímž

cílem

opatření
bylo

proti

podlomení

našemu

lidově

obranyschopnosti

a hospodářské moci našeho státu. Zvlášť ostře vyniká zločinnost celé věci při
uvážení její historické perspektivy – čs. vojenská pomoc Izraeli probíhala právě
v letech 1948, 1949, 1950, v letech rozhodujících pro upevnění moci dělnické třídy
a pracujícího lidu pod vedením KSČ v naší vlasti, v době, kdy hospodářská výstavba
našeho lidově demokratického státu vyžadovala především zajištění jeho
nezávislosti a pokojného vývoje ve směru k socialismu […] čs. vojenská pomoc
Jewish Agency – Izraeli poškodila nás jak politicky, tak i hospodářsky. Znamenala
v podstatě provokaci v mezinárodních vztazích a sabotáž našich diplomatických
i hospodářských styků vůči arabským zemím […] uskutečnění čs. vojenské pomoci
Jewish Agency Izraeli bylo nepochybně dílem třídního nepřítele, vyvíjejícího svoji
záškodnickou činnost v různých orgánech našeho státního aparátu, zejména MNO
a MZV. Na MZV především CLEMENTIS, BYSTRICKÝ, LONDON, HAJDU,
a BENDA, kteří, ačkoliv měli jako pracovníci státního aparátu hájit zájmy čs. státu
proti jeho kapitalistickým nepřátelům, ve skutečnosti tyto jeho zájmy a své závazky
vůči státu zrazovali.“306
V posudku je zkratkovitě zachycen celkový vývoj jednání o dodávkách zbraní.
Řada údajů je zcela jistě nepřesná nebo neúplná. Zároveň se ale v posudku objevují
citace z dobových dokumentů, které se shodují s jejich skutečným zněním.
I dochované údaje o množství dodaného materiálu a hodnotě prodeje se
306
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s dochovanými materiály víceméně shodují. Pisatelům posudku se tedy částky,
které ČSR za prodej vojenského materiálu získalo, zdály natolik astronomické, že
nebylo zapotřebí je nijak zkreslovat a přibarvovat. Bylo jen zapotřebí otočit
ideologickým kormidlem a pomoc spřátelenému státu začít hodnotit jako špionáž a
akt zrady.
Na posudku zaujme mimo citovaných dokumentů jeho poměrná strohost
a zdánlivá syrovost a objektivita. Jsou citovány dokumenty, hovoří se o jednáních,
schůzkách a obchodních dohodách. Kromě závěru, ze kterého pochází výše uvedená
citace, je v posudku minimum hodnotících závěrů kritizující činnost Clementise,
Bystrického, Hajdů a dalších zúčastněných. V jedné části dokumentu si autoři
posudku kladou poměrně odvážnou otázku: „Zvláštní otázkou při posuzování
zločinného charakteru čs. vojenské pomoci Izraeli, na níž nebylo možno dát na
základě spisového materiálu MZV odpověď, zůstává to, jakým způsobem byly touto
akcí porušovány a nedodržovány směrnice strany a vlády i existující zákonné
předpisy ve věci vývozu našeho zbrojního materiálu do zahraničí (zejména předpisy
MNO) a do jaké míry mohla tato rozsáhlá akce vůbec probíhati bez vědomí
a schválení vlády, jen na základě meziresortních dohod a jednání (MNO a MZV).
V této souvislosti bude nutno dále zjistit, jak dalece byla strana a vláda o průběhu
čs. vojenské pomoci Jewish Agency – Izraeli vůbec informována.“307 Poznámka
autorů zprávy svým charakterem částečně útočí na členy vlády. O pár stránek dále
je ale „nevšímavost“ vládních činitelů bagatelizována zákeřnými kroky Clementise
a jeho spolupracovníků na MZV, kteří se snažili vědomě mlžit a zkreslovat
skutečný charakter vojenské pomoci Izraeli a vystupovali údajně „spíše jako
zaměstnanci Jewish Agency, než jako zaměstnanci státu, bojovali proti našemu
lidově demokratickému zřízení, tu otevřeně, tu pod rouškou hlasitých levičáckých
frází, tu rafinovaně, využívající např. starších ustanovení a předpisů sice formálně
platných, ale svým obsahem či aplikací zájmy státu poškozujících, porušujíce tak
socialistickou zákonnost v podstatě tak říkajíc na podkladě zákonných ustanovení
a rozhodnutí (např. rozvedení a aplikace rozhodnutí porady GOTTWALD,
CLEMENTIS, HEIDRICH, nebo předpisy o zbraních uvolněných pro spřátelenou
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a neutrální cizinu, BYSTRICKÝ využívá „právnicky“ zvl. ustanovení mandátu
Společnosti národů pro Palestinu atd.).308
Z ekonomických zájmů, politické vůle a projevu přátelství se stal trestný čin,
sabotáž a velezrada. Takto pokřivený pohled na historické události let 1947–1949
v rámci hodnocení československo-izraelských vztahů je jen dobovým svědectvím
a s realitou nemá nic společného. Československo skutečně výrazným způsobem
napomohlo ke vzniku izraelského státu a naplnění úsilí sionistů. Tuto pomoc
nesmíme ani přeceňovat a ani podceňovat. Především je zajímavou a významnou
kapitolou při sledování utváření československé zahraniční politiky po druhé
světové válce a dokládá její proměny v důsledku vnitropolitického vývoje a
počínající studené války.
V Izraeli si československé podpory váží dodnes a Žatecká akce je o to
zajímavější, když si uvědomíme, že v takřka stejné době probíhala obdobná akce –
letecký most do západního okupačního sektoru Berlína. Žatecká akce se ale
odlišovala mírou utajení a především přepravovaným nákladem, kterým byly
zbraně. Je otázkou, zda by se židovský stát ubránil bez československých
pěchotních pušek, kulometů a letadel, které byly původně paradoxně určeny pro
německou armádu. Ať tak či onak, fakta mluví jasně. Československo ve vlastním
zájmu, a později i pod Stalinovou taktovkou, podporovalo Židy již od konce druhé
světové války. Československá vláda se do roku 1948 snažila zasahovat proti vlnám
antisemitismu, pomáhala židovským uprchlíkům, následně podpořila Jewish
Agency diplomaticky v OSN i jako člen UNSCOPu. Vojenská, diplomatická a
demografická pomoc v roce 1948 a v první polovině roku 1949 byla jen
pokračováním předchozích velmi dobrých vztahů a navíc byla podporovaná ze
strany SSSR.
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Pokud chtěl Izrael vyhrát válku za nezávislost, potřeboval k tomu vojáky, zbraně
a dostatečné množství obyvatel, kteří by mohli nahrazovat padlé a obhospodařovat
dobytá území. Proto bylo jedním z důležitých cílů Jewish Agency organizovat
vystěhovalectví z různých zemí po celém světě. Mezi regiony, ze kterých se
v prvních poválečných letech počítalo s nejvyšším počtem přistěhovalců, patřila
východní Evropa. A odhady odpovídaly realitě. Od konce války do května 1948,
kdy přistěhovalecké akce probíhaly vzhledem k britským kvótám převážně ilegálně,
dorazilo k palestinským břehům odhadem 60 000 migrantů, z nichž 80 % pocházelo
z východní Evropy, převážně z Polska a Rumunska, ale také z Maďarska
a Československa.309
V roce 1948 se situace změnila. Po vyhlášení nezávislého státu nemohli Britové
bránit židovským úřadům v organizování přistěhovalectví a v oficiálním jednání
s vládami převážně východoevropských států. Od 15. května 1948 do konce roku
1951 přišlo do Izraele odhadem na 700 000 přistěhovalců. Nezanedbatelnou část
z nich tvořili opět bývalí občané východoevropských států, pravděpodobně až
300 000. Nejvíce z Rumunska (117 000) a Polska (106 000).310
Ani Československo nezůstalo pozadu a umožnilo Židům, aby se do Izraele
vystěhovali. Ve srovnání s některými jinými východoevropskými státy nebyla
vystěhovalecká akce tak masová, rozhodně se ale nejednalo o zanedbatelnou
pomoc. Odhadem se z ČSR od května 1948 do května 1949 vystěhovalo 15 až
20 tisíc Židů. Hlavní část jich odešla až v roce 1949. Již před vznikem samostatného
státu Izrael opouštěly ČSR stovky Židů, kteří si o vystěhování zažádali individuální
cestou. Masově začali odcházet až v zimě 1948 v souvislosti s odjezdem
vycvičených dobrovolníků a především v první polovině roku 1949. Od ledna do
května 1949 totiž proběhla oficiální a tuzemskými úřady posvěcená vystěhovalecká
akce řízená a financovaná izraelským zastupitelským úřadem v Československu a
některými židovskými organizacemi.
Popud k zorganizování oficiální vystěhovalecké akce vyšel od vyslance Izraele
pro Československo a Maďarsko Ehuda Avriela. Ten při návštěvě MZV o svém
záměru informoval, zpočátku neoficiálně, přednostu IV. odboru Bystrického.
309
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Bystrický ještě téhož dne, 11. listopadu 1948, referoval o Avrielově požadavku
Clementisovi, který tou dobou pobýval na zasedání OSN v New Yorku. V depeši
Bystrický píše, že nás Izrael „v nejbližších dňoch úradne požiada o umožnenie
a ulahčenie vystehovalectva Židov. Behom 3 mesiacov by umožnili 20 tisíc občanom
pristehovanie. Odovodnil to tým, že Izrael neprijme zpáť Arabov a surne potrebuje
osídlit podu. Na moj dotaz sdelil, že odvoz majetku nie je podstatnou okolnostou.
Udajne s Polskem, Bulharskem, Rumunskem dohoda uskutečnená.“311
Oficiální žádost dorazila na MZV o několik dní později, 15. listopadu 1948.
O takto závažné otázce nemohlo rozhodovat jen MZV, a proto byla svolána na
1. prosince 1948 meziresortní porada. Přítomní na ní byli zástupci Ministerstva
sociálních věcí, vnitra, obrany, průmyslu, financí a delegát Národní banky. Všichni
účastníci s umožněním vystěhovalectví víceméně souhlasili, měli případně jen
drobné připomínky. Zástupce Ministerstva sociálních věcí například poukazoval na
nutnost plnit pětiletý plán, a proto žádal, aby byly na ministerstvo zasílány
seznamy, aby neodcházeli jenom práce schopní, ale především osoby přestárlé a
nemocné. Ministerstvo vnitra tvrdilo, že žadatelé jsou většinou lidé, kteří pro
pětiletý plán nepřicházejí v úvahu a v řadě případů může být jejich odchod chápán
pozitivně s tím, že „ty osoby, které se rozhodly vystěhovati teprve v důsledku
únorových událostí nemožno považovati za národně a politicky úplně spolehlivé
[…] jsou to osoby většinou kapitalisticky orientované […] bude jen zapotřebí
všechny osoby důkladně prošetřit, aby pod záminkou vystěhování neunikli trestnímu
stíhán pro svůj nepřátelský postoj k republice.“312 Zástupce Národní banky vyloučil
transfer kapitálu a uvedl, že dosud probíhají jednání o otázkách případné náhrady za
majetek. Celkově bylo hlavním požadavkem, že musí být splněny předpisy
stávajícího právního řádu.313
Výsledek jednání byl vesměs pozitivní a jednotlivé resorty se k vystěhování Židů
stavěly kladně. MZV proto 4. prosince předložilo závěry z porady vládě a
doporučilo, aby se vláda usnesla, že „souhlasí zásadně s akcí navrhovanou
vyslanectvím státu Izrael.“314 Návrh byl zařazen do programu schůze vlády dne
21. prosince 1948. Ta o něm ale nijak nejednala a ani později nebyl žádný jiný
311
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návrh předložen. Proto je pravděpodobné, že za dostatečnou a rozhodující byla pro
schválení akce považována meziresortní porada konaná 1. prosince.315
Kladná odpověď byla sdělena izraelskému vyslanectví, které začalo organizovat
soupisy žadatelů společně s organizacemi JOINT (plným názvem American Jewish
Joint Distribution Committee, též JDC316). Bylo dohodnuto, že akce může prozatím
probíhat do 15. května 1949. Představu o tom, kolik Židů se v roce 1949 v rámci
akce skutečně vystěhovalo, umožňují vytvořit dochované dokumenty Archivu
Ministerstva vnitra. Například dochovaný překlad zprávy Henryho Lewyho, ředitele
JOINTu, obsahuje detailní údaje o činnosti této organizace v první polovině roku
1949 na území Československa. Jsou zde uváděny přesné počty vystěhovalců a to
po měsících a podle cílových destinací.317 Problém je v tom, že organizace se
nezabývala pouze podporou československých Židů, ale poskytovala pomoc
i osobám, které používaly ČSR jako tranzitní a musely se zde nějakou dobu zdržet.
Proto jsou údaje o odjezdech poněkud zkreslené. Z finančních záznamů organizace
ale vyplývá, že těch, kteří Československo využívali pouze jako tranzitní zemi a
museli zde nějakou dobu zůstat, bylo v roce 1949 jen několik desítek měsíčně.
Zmíněný dokument obsahuje i souhrnné informace o roku 1948. Uvádí se v něm,
že v tomto roce se vystěhovalo 6 274 osob. Je zajímavé, že v roce 1948 se nejvíce
osob vystěhovalo do USA (1 509 osob), Latinské Ameriky (1 446 osob) a Palestina
figuruje až na třetím místě (1 197 osob). Nejvíce Židů opustilo ČSR v posledním
čtvrtletí (2 795 osob), především v prosinci 1948.318 Příčinou navýšení počtu
emigrantů v posledním čtvrtletí je odjezd první části dobrovolnické brigády a také
skutečnost, že „všeobecně lze říci, že po únorových událostech zájem
o vystěhovalectví vzrostl.“319
Údaje za první polovinu roku 1949 jsou rozděleny na odjezdy z českých zemí a ze
Slovenska. Údaje z Čech hovoří o 6 667 vystěhovaných osobách do Izraele
a 609 osobách do zbytku světa (celkem 7 276 osob).320 Ze Slovenska 5 107 do
Izraele a 584 do zbytku světa (celkem 5 691). Celkem tedy z celého
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Československa 12 967 osob. Tomu se blíží i údaje dochované na MZV, které
hovoří o 7 000 občanech z Čech a 4 000 ze Slovenska. Izraelské vyslanectví oproti
tomu

uvádělo,

že

se

za

stejné

období

do

Izraele

vystěhovalo

19 000 československých občanů.321 Pravda bude zřejmě někde uprostřed. Pokud
přičteme k cifrám uváděným MZV i občany vystěhované v posledním čtvrtletí
1948, dostaneme se přibližně na 16 000 vystěhovalců. Vysoký počet vystěhovalců
uváděný velvyslanectvím je možné vysvětlovat tak, že uvádí počty vydaných víz a
výjezdních povolení. Ne všichni je ale nakonec použili. Ačkoli byla motivace
k opuštění Československa velká (kromě vzniku nové židovské vlasti především
šance uniknout formujícímu se komunistickému režimu), řada lidí, kteří získali
povolení, nakonec nikdy neodjela. Dostávali totiž informace od svých známých,
kteří jim psali o existenčních potížích v nové zemi a báli se nejistoty, která je čeká.
Relativně vysoké počty vystěhovalců ze Slovenska nelze vysvětlovat ani tak tím,
že by na Slovensku v té době existovala velká židovská obec, jako spíše tím, že na
jaře 1949 přecházeli hranice Československa ilegálně maďarští Židé. V Maďarsku
již obdobná vystěhovalecká akce v menším rozsahu proběhla a byla zastavena.
Řada maďarských Židů se proto pokusila o vystěhování přes území ČSR. Někteří
z nich byli vráceni do Maďarska, ale jiným bylo vystěhovalectví povoleno.322
Kolika přesně, není známo.

I tato okolnost zkresluje přesnost údajů o počtu

vystěhovaných československých občanů.
Kromě podpory narážela vystěhovalecká akce na celou řadu problémů. Na jednu
stranu sice byly pro její urychlení vydávány hromadné pasy a výjezdní povolení,
zároveň ale byly za vydání požadovány horentní sumy a úřady někdy dělaly
s vydáním pasů obstrukce. Jako velký problém se například ukázala otázka
smíšených manželství. Úřady často odmítaly vydat pasy oběma osobám, takže
vznikaly velmi nepříjemné situace, které většinou řešil až zásah některé
z židovských organizací. Často se vystěhovala jen jedna osoba s tím, že druhé to
bude povoleno později. Vznikl tím problém rozdělených rodin, který se promítal do
vzájemných československo-izraelských vztahů v 50. letech.
Akce nejvíce narážela na problémy finančního charakteru. Ačkoli měl být stejně
jako u židovské brigády zastáván relativně benevolentní přístup, skutečnost byla
zpravidla jiná. Otto Fischl, který se staral o dodržování celních a devizových
321
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předpisů a směrnic v rámci celé vystěhovalecké akce, nebyl nakloněn žádným
výjimkám při vývozu všemožných zařízení, pokud je nedoporučily orgány KSČ
nebo KSI. Brzy začaly být na Ministerstvo financí doručovány stížnosti na tvrdost
kontrol a neústupnost celníků, a to jak od samotných vystěhovalců, tak od
organizací, které se na akci podílely. Pravdou ale je, že Fischlův nekompromisní
postoj měl reálný podklad. Na Ministerstvo financí totiž přicházely zprávy, že se
řada emigrantů pokouší obcházet celní předpisy.
Největší poprask způsobila tzv. Liftmanova aféra z konce roku 1948 a celní
superkontrola transportu z Bratislavy provedená dne 27. února 1949. Liftmanova
aféra se týkala vývozu zařízení jednoho slovenského podnikatele. Na celé transakci
se podílela Státní bezpečnost a podle dohody mělo slovenské komunistické ústředí
za benevolentní přístup obdržet 1 milion Kčs. Problém nastal ve chvíli, kdy celní
úředníci zásilku zadrželi, neboť o dohodě nevěděli. Věc vyplula napovrch a tvrdě
dopadla na dva příslušníky Státní bezpečnosti, kteří se stali obětními beránky: byli
propuštěni ze zaměstnání a vyloučeni z KSČ. KSS ale slíbený milion obdržela.323
Kontrola transportu 58 Židů, provedená 27. února 1949 v Děvínské Nové Vsi, se
uskutečnila na Fischlův pokyn. Podle očitých svědků se úředníci Ministerstva
financí chovali tak neomaleně, že vyvolali údiv nejen u samotných cestujících, ale
i u slovenských celníků a zástupců StB, kteří na místo dorazili. Příslušníci StB ve
své zprávě psali, že „co tam se odehrálo, bylo horší než kanibalství“ a proclívání
transportů přirovnali k osvětimské selekci.324 Zátah na transport dopadl z pohledu
Ministerstva financí úspěšně, neboť byly zabaveny cennosti a věci v hodnotě
4 až 5 milionů Kčs. Paradoxem dějin zůstává, že Fischl byl v politickém procesu se
Slánským žalován za sabotáž vývozu majetku ve vystěhovalecké akci. Experti
v rámci připravování podkladů pro proces dokonce vypočítali, že celkové ztráty
způsobené spoluprací Ministerstva financí s izraelskými sionistickými úřady
dosáhly astronomické výše 5 miliard Kč.325
Ve srovnání s nákupem zbraní a výcvikem vojáků nedopadla z pohledu Izraele
vystěhovalecká akce tak dobře. Je sice fascinující, že se ve velmi krátké době
podařilo vystěhovat 15 až 20 tisíc československých Židů, ovšem původně
provizorní termín ukončení akce stanovený na 15. května 1948 byl ze strany
323
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Československa dodržen a vystěhovalectví již nebylo později téměř vůbec
umožněno. V Československu zůstalo odhadem 3 až 5 tisíc Židů, kteří se chtěli
vystěhovat. Izraelské vyslanectví se snažilo získat povolení pro vystěhování
zbylých žadatelů, ale od května 1949 naráželo na různé bariéry. Úřady i MZV sice
slibovaly, že vystěhovalectví bude v individuální formě umožněno, ale de facto se
od května 1949 téměř nikdo do Izraele nevystěhoval. Opakující se urgence a
oficiální žádosti vedly ke vzniku patové situace. Na jednu stranu totiž úřady
slibovaly a ujišťovaly, že akce bude pokračovat, na druhou se nic konkrétního
nedělo. Na ministerstvu bylo jasné, že hromadné vystěhovalectví bylo zastaveno,
ale

neexistovala

ještě

koncepce

a

závazné

rozhodnutí, jak

přistupovat

k individuálním žádostem. Neustálé sliby vedly jen k tomu, že se na ministerstvu
vzhledem k neustálým návštěvám zástupců Izraele nedalo v klidu pracovat. Snahy
o vystěhování zbývajících žadatelů skončily až v roce 1952 a to definitivním
neúspěchem. Právě probíhající procesy s antisemitským a antisionistickým
podtextem byly dostatečně výmluvné a naznačovaly, že další jednání nepřipadá
v úvahu. Zastavení vystěhovalecké akce a překážky v jejím dalším průběhu jsou
jedním z nejvýznamnějších symptomů probíhajících změn ve vzájemných
československo-izraelských vztazích.
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Část II.: První krůčky
k nepřátelství
Šíření nacionalistické, reakční ideologie mezi občany našeho státu odporuje
zásadně linii strany, že jakákoli a hlavně finanční podpora státu Izrael je nezákonná
a nepřípustná, nevidíme proto důvod pro pokračování činnosti sionistických
organizací v Československu […] z výše uvedených důvodů navrhujeme, aby
sionistické organizace v ČSR byly rozpuštěny.
(Ze zprávy Waltera Štamberga a Vladimíra Waignera, kterou vypracovali pro
sekretariát ÚV KSČ na podzim 1949.)326
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Cesta od přátelství a spolupráce k nepřátelství a téměř i nenávisti může být velmi
jednoduchá. Léta 1949 až 1953 ve vzájemných československo-izraelských
vztazích jsou toho jednoznačným důkazem. Co bylo ale příčinou toho, že slibně se
vyvíjející vztahy mezi nově vzniklým židovským státem a jedním se satelitů
Sovětského svazu tak náhle vychladly a v průběhu dvou až tří let se spolupráce
změnila v opozici? Nejpodstatnější při hledání odpovědí je analýza mezinárodního
vývoje

v

kontextu

dotváření

bipolárního

světa.

Vnitropolitický

vývoj

v Československu je až druhořadý a jednotlivé kroky, které vedly k postupnému
ochlazení vzájemných vztahů s Izraelem, je možné vykládat právě v kontextu
vývoje mezinárodního.
Vliv na postoj ČSR vůči Izraeli měly především dva faktory. Jednak postupně se
proměňující vztah SSSR a Izraele, jednak budování přátelských vztahů Izraele
s USA (a se západem obecně). Izrael se z počátku snažil hrát roli neutrálního státu
stojícího mezi oběma formujícími se bloky. Vzhledem k tomu, že své zájmy na
Blízkém východě měla Velká Británie, vliv získávaly Spojené státy a ani Sovětský
svaz nechtěl hrát druhé housle, nebylo možné „zůstat mimo“ a Izrael si musel
vybrat, ke kterému bloku se více přikloní.

6. Nový směr z Moskvy
Za jeden z rozhodujících okamžiků pro vývoj vztahu východního bloku k Izraeli
bývají považovány izraelské volby, které se uskutečnily 31. ledna 1949. Kreml si
nedělal iluze o tom, že by komunisté mohli ve volbách v Izraeli zvítězit. Stalin
doufal, že Komunistická strana Izraele spolu s dalšími levicově orientovanými
stranami (především se stranou Mapam) získají v Knesetu většinu a utvoří koaliční
vládu. Díky tomu by mohly obsadit významné posty a sovětizovat Izrael. Realita
byla ale jiná. Komunisté získali jen necelá čtyři procenta hlasů a volby suverénně
vyhrála Ben Gurionova pravicově orientovaná strana Mapai s bezpečným
dvacetiprocentním náskokem na druhý Mapam, který získal necelých 15 procent
hlasů.
Ben Gurionova vláda se z počátku snažila zůstat neutrální a využívat pomoci jak
od SSSR, tak z USA. Z Moskvy ale nepřicházely povzbudivé informace. Kreml
zatím sice stál na mezinárodní scéně na straně Izraele, když například podpořil jeho
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požadavky v otázce Jeruzaléma a arabských uprchlíků.327 Zároveň se ve vlastním
Sovětském svazu začala prosazovat protižidovská politika.
Výraznou roli sehrála skutečnost, že v září 1949 poskytly Spojené státy Izraeli
půjčku ve výši 100 milionů dolarů. Izrael se snažil získat podobnou půjčku ve
stejném období i v Moskvě, ale žádost byla zamítnuta. Když se navíc k informacím
o půjčce z USA přidala i zpráva o výcviku důstojníků izraelské armády na
amerických základnách, vyhodnotil Kreml situaci jako vzrůstající ekonomickou a
politickou závislost Izraele na USA. Moskva sama svým jednáním Tel Aviv ke
sbližování s USA dotlačila. Signály, které vysílal Kreml v rámci vlastního
vnitropolitického vývoje, v kombinaci s komplikacemi při vystěhovaleckých akcích
z východní Evropy, jež v tu dobu nastaly, nemohl Izrael ignorovat.
Pro období od roku 1948 do Stalinovy smrti je charakteristický nárůst útlaku
Židů v Sovětském svazu.328 Jaké signály Sovětský svaz vysílal? Moskva, přestože
podporovala Izrael, byla přesvědčena, že židovský národ neexistuje a že
antisemitismus je jediné pouto, které spojuje Židy na celém světě. Řešení spatřovali
komunističtí ideologové v asimilaci Židů v jejich domovských státech a nepřáli si,
aby sovětští Židé dávali najevo ve vztahu k hebrejskému nacionalistické tendence.
Proto se Kreml ostře ohradil proti projevům nadšení, které mezi sovětskými Židy
způsobil příjezd velvyslankyně státu Izrael Goldy Meirové v září 1948. Vrchnímu
moskevskému rabínovi bylo „doporučeno“, aby nenavazoval osobní styk se
zástupci státu Izrael v SSSR. Podobný nátlak byl vytvářen i na řadové Židy, což
postupně vedlo k tomu, že jen málokdo byl ochoten riskovat setkání s izraelskými
diplomaty. Prvotní nadšení se velmi rychle změnilo ve strach.329
Od roku 1946 se také objevovaly náznaky, že by mělo dojít ke zrušení nebo
alespoň k reorganizaci Židovského antifašistického výboru (ŽAV). Ten zřídili
Sověti v roce 1941 za účelem podpory prosovětské propagandy mezi západními
mocnostmi s cílem získat finanční prostředky na boj proti fašismu. ŽAV měl dále za
úkol šíření antifašistické propagandy mezi sovětskými Židy. V poválečném období
byla výboru vyčítána přílišná orientace na židovské organizace v zahraničí a na
nacionalistické a sionistické tendence. Od roku 1946 sílil tlak na zrušení ŽAV.
Rozhodný úder přišel v roce 1948 a odstartovala jej vražda Solomona Michoelse,
327
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předsedy ŽAV a populárního sovětského židovského herce a ředitele Moskevského
státního židovského divadla. Michoels se v lednu 1948 stal obětí dopravní nehody.
Dochované sovětské dokumenty ale ukazují, že se jednalo pouze o kamufláž a že
o zavraždění Michoelse rozhodl koncem roku 1947 Stalin.330 V průběhu roku 1948
byla zatčena řada členů ŽAV, kteří předtím v době války Sovětům velmi dobře
sloužili. Skutečnou senzací bylo, že v souvislosti s činností ŽAV byla v lednu 1949
zatčena i manželka sovětského muže číslo dvě Vjačeslava Molotova Polina, která
měla židovské předky.331 Samotný ŽAV byl rozpuštěn v listopadu 1948.
Zatčení členové ŽAV byli podrobeni tradičnímu postupu: výslechy, mučení,
vynucená doznání, proces a poprava. Proces s členy ŽAV probíhal v květnu a
červnu 1952 za zavřenými dveřmi. Zahájení procesu se zdrželo jednak proto, že
několik obžalovaných odmítlo uznat své „zločiny“, jednak proto, že na Ministerstvu
státní bezpečnosti proběhla v roce 1951 čistka. „Na lavici obžalovaných neusedl
v procesu s ŽAV žádný skutečně přední představitel. Stalinovi nešlo o odstranění
potencionálních rivalů. Při veřejném procesu se členy židovské organizace by se
muselo počítat s tím, že Židé by mohli způsobit ve světovém veřejném mínění vážné
potíže. Jistě, proces v Praze ukáže, že Stalin se nebránil organizaci procesu jako
velkého divadla s jasně antisemitskými rysy. Ale v Praze budou souzeni vedoucí
představitelé československé strany, ne známí umělci a vědci.“332 Všichni
obžalovaní byli odsouzeni k smrti. Rozsudek byl vykonán v tajnosti 18. srpna 1952.
Čistka v ŽAV je patrně nejzřetelnějším projevem sovětských protižidovských
postojů na přelomu 40. a 50. let. Během čtyř let mezi zatčením představitelů
ŽAV a jejich popravou se odehrála řada dalších afér, z nichž některé měly
antisemitský charakter. Mezi všemi vyniká například kampaň proti kosmopolitismu,
která byla spuštěna v lednu 1949. Jejím terčem se stala nejdříve židovská
inteligence, následně se přesunula i do hospodářských a bezpečnostních kruhů.
Hlavním cílem kampaně bylo pravděpodobně poruštění klíčových sektorů režimu
v oblasti propagandy, průmyslu a stání bezpečnosti. Výsledkem kampaně nebyly na
rozdíl od chystaných procesů s představiteli ŽAV oběti na životech. Nedocházelo
k zatýkání, ale „jen“ k propuštění ze zaměstnání a vylučování ze strany.333
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6. Nový směr z Moskvy

Závěrem tohoto zahraničně-politického exkurzu uveďme, že pomyslným
vrcholem protižidovské kampaně v SSSR se mohl stát případ lékařů-spiklenců.
Aféra okolo spiknutí lékařů propukla po roce a půl příprav v lednu 1953. V jejím
rámci byla obviněna řada lékařů a lékařek, převážně židovského původu, že na
popud sionistických kruhů v USA chybně léčili sovětské vysoce postavené politiky
a diplomaty, jejich děti, a že dokonce usilovali o Stalinův život, případně se jej
snažili přimět k ukončení aktivní politické dráhy. Proces se ale nekonal. V březnu
1953 zemřel Stalin a lékaři byli rychle rehabilitováni.
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Jak již bylo řečeno, Československo muselo v důsledku své závislosti na politice
SSSR reagovat na postupné změny. O tom, jak moc bylo rozhodování vlády
a zainteresovaných osob vázané na kroky Moskvy, svědčí postup MZV v otázce
uzavírání smluv na nákup různého zboží. V září 1949 se v Moskvě, Varšavě
a v Praze jednalo o uzavření dohod o hospodářské a ekonomické spolupráci
s Izraelem. Postoj Československa byl zprvu negativní, ale jelikož byla v září
podepsána smlouva s Polskem a očekávala se kladná odpověď i ze SSSR, začalo
MZV svůj přístup částečně přehodnocovat: „Bude-li stanovisko SSSR k žádosti
Izraele o úvěr na produkty pozitivní, budeme uvažovat, zda i z naší strany neměli
bychom revidovat náš postoj při jednáních o obchodní dohodě s Izraelem.“334
Smlouvu Moskva nakonec nepodepsala, a tak se negativní stanovisko nezměnilo
koncem roku 1949 ani v Praze.
K opravdu zásadnímu obratu v československo-izraelských vztazích došlo až
v roce 1951. Začal se ale připravovat již v druhé polovině roku 1949 a určité signály
lze spatřovat již koncem roku 1948 v úsilí KSČ o paralyzování vlivu sionistických
organizací a v pokusu získat rozhodující vliv v rámci vojenské pomoci a ve
vystěhovalecké akci. Za signály poukazující na určitou změnu postoje vůči Izraeli
můžeme považovat finanční kontroly v některých sionistických organizacích, které
proběhly v prosinci 1948 a v lednu 1949. Na základě těchto kontrol bylo zatčeno
několik

osob,

pozastavena

činnost

některých

sionistických

organizací

a zablokována vybraná bankovní konta.335 Za závažnější lze považovat pozastavení
činnosti Svazu československo-izraelského přátelství. U jeho vzniku stálo v září
1948 mezinárodní oddělení ÚV KSČ a ministerstvo informací. Čestným předsedou
se stal dokonce ministr informací Václav Kopecký. Oficiálním úkolem svazu bylo
pomáhat osvobozeneckému boji Židů, za podstatnější byla ale považována snaha
podporovat pokrokové síly Izraele, zejména KSI, a paralyzovat činnost
sionistických organizací u nás i v Izraeli. Stanovené cíle se nedařilo plnit, a tak byla
činnost svazu omezována a do poloviny roku 1949, tedy velmi brzy po vzniku
Svazu, byla zcela zastavena.336
334
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Některé kroky, které Československo podnikalo a které vedly k ochlazování
vzájemných vztahů, již byly zmíněny. Izrael například považoval za velmi důležitou
otázku vystěhovalectví, které bylo v květnu 1949 zastaveno. I přes neustálé urgence
a snahy docílit vystěhování dalších osob z Československa se Izraeli nepodařilo
prolomit byrokratickou a politickou bariéru, která v otázce emigrace do Izraele
vznikla. Stejně tomu bylo i se zbraněmi. Izrael se i v roce 1949 a dokonce ještě
v roce 1950 zajímal o československé zbraně, které chtěl v poměrně velkém
množství nakoupit. Zmíněno již bylo zamítavé stanovisko k požadavku na nákup
houfnic a děl v hodnotě téměř půl miliardy Kčs. Podobně dopadla i snaha Izraele
o nákup cvičných, sportovních a bezmotorových letadel. I přesto, že se na tuto
kategorii letounů nevztahovala tak přísná administrativní povolovací opatření,
nesouhlasilo MNO s odprodejem žádných dalších letounů. Od roku 1949 potíže při
uvolňování dalších zbraní a vojenské techniky postupně rostly a to až do
14. července 1950, kdy vydalo MNO výnos o zákazu vývozu jakéhokoli zbrojního
materiálu do Izraele. 337
Kromě probíhajícího vystěhovalectví a dokončování dodávek zbraní Izrael v roce
1949 usiloval o uzavření obchodní smlouvy s Československem, která by vyřešila
hospodářské a ekonomické nejasnosti a nesrovnalosti z předcházejících let.
Obchodní jednání a otázka hospodářské spolupráce byly stěžejními problémy
v rámci vzájemných vztahů v druhé polovině roku 1949. Jednání započala
15. března 1949 a po měsíci byla přerušena. Obtížnost zrození dohody dokládá fakt,
že byla podepsána až v březnu následujícího roku. Hlavní problém spočíval
v rozepřích týkajících se hrazení zboží nakoupeného v ČSR: „Dne 15. března toho
roku přijela do Prahy delegace státu Izrael na jednání o obchodní dohodu a dohodu
o výměně zboží mezi republikou Československou a státem Izrael […] již před
zahájením jednání bylo bezpečně zjištěno, že účel zájezdu delegace, která zároveň
jednala i s Poláky ve Varšavě, nebylo ani tak sjednati obchodní a platební dohodu,
jako snažiti se o dohodu týkající se převodu majetku zanechaného v republice
židovskými emigranty minulými a nastávajícími.“338 Spory o tzv. transferovou kvótu
– tedy o podíl majetku zanechaného vystěhovalci z ČSR při hrazení dodávek zboží
do Izraele – provázely jednání a byly hlavní příčinou jeho několikerého přerušení.
Izraelská delegace na počátku jednání přednesla návrh, ve kterém se zavazovala
337
338
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zvýšit nákupy v Československu z půl miliardy korun na pětinásobek, pokud bude
umožněno platit 50 % ceny ve valutách a 50 % z místních fondů, jinými slovy
z majetku, který v Československu zanechali vystěhovalci. Zástupci MZV
a Ministerstva

zahraničního

obchodu,

kteří

zastupovali

na

jednáních

Československo, tento návrh rezolutně odmítli a žádali o předložení jiného návrhu
s maximální transferovou kvótou 20 %. Na to zástupce Izraele odvětil, že „žádný
další návrh nemá a nevidí smysl v tom, aby pokračovala v diskusi.“339
Zdálo se, že vzhledem k oboustranné neústupnosti jednání ztroskotají. Vyčkávání
prolomili zástupci Izraele, když v dubnu navrhli pokračovat dialogu s tím, že
obchodní dohoda bude projednávána odděleně od jednání o transferu.
Českoslovenští zástupci se ale obávali komplikací v budoucnu a nechtěli problémy
oddělit a opět navrhli transferovou kvótu ve výši 20 %. Aby měli snazší pozici při
vyjednávání, rozhodli se spojit otázku obchodní dohody s problematikou
vystěhovalectví s tím, že další emigrace bude podmíněna úspěšným uzavřením
obchodní dohody. Jako odvetný krok Jeruzalém přestal s okamžitou platností
vydávat dovozní povolení na československé zboží, což vedlo k výraznému
propadu vývozu tuzemských výrobků do Izraele v roce 1949. Patová situace měla
negativní důsledky především pro československé obchodníky.
Další jednání probíhala koncem května 1949. Izraelská delegace předložila nový
návrh, podle něhož měla kvóta činit 35 %. Transferová kvóta ale byla i nadále
sporným bodem, neboť stanovisko Ministerstva financí zůstalo neměnné. Izraelská
delegace chtěla i přes nemožnost shody jednat dál a doufala, že československá
strana změní stanovisko. Uriel Doron i Ehud Avriel se snažili na setkáních
s různými významnými osobnostmi, například se zmiňovaným Fischlem nebo
s náměstkem ministra zahraničního obchodu Eugenem Löblem, zapůsobit na změnu
přístupu tuzemských úřadů k tomuto problému. Stanoviska ale zůstala i po těchto
schůzkách v květnu a červnu 1949 nesmiřitelná. Výsledkem sporů byl již
zmiňovaný pokles vývozu: oproti roku 1948, kdy činila hodnota vývozu do
Palestiny 430 milionů Kčs (bez dodávaných zbraní), poklesl export v roce 1949 na
202 milionů Kčs.340
Po několikerém přerušení a i přes neustálé spory byla jednání dovedena ke
zdárnému konci. Obchodní a platební dohoda byla s Izraelem podepsána
339
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20. března 1950 a to na stávající rok. Ve sporné otázce transferové kvóty ustoupili
především Izraelci: „Po ročním svízelném jednání byla obchodní a platební dohoda
20. 3. 1950 podepsána. Dohoda předvídala čs. vývoz za 420 mil. a dovoz za
138 mil. Izrael má platit dovezené zboží: 50 % v devizách, 33 % v izraelské zboží
a 17 % transferem.“341 Dojednání sedmnáctiprocentní kvóty lze chápat jako
vítězství československé strany, které smlouva umožňovala obnovit a zlepšit
upadající obchodní zájmy v Izraeli. Neústupnost s jakou českoslovenští zástupci
trvali na hranici 20 % jako maxima pro transfer lze chápat jako bránění
ekonomických zájmů ČSR (obzvláště, když izraelské vyslanectví při dojednávání
vystěhovalectví tvrdilo, že majetkové záležitosti nebudou žádnou překážkou).
Zároveň se v urputnosti delegátů odrážely i změny, ke kterým v roce 1949
docházelo. Přístup k Izraeli již nebyl benevolentní, a protože izraelští delegáti
začínali být chápáni jako delegáti kapitalistického státu, jednali s nimi zástupci ČSR
tvrdě a je dokonce možné, že kladli tak nekompromisní požadavky proto, aby
k podpisu dohody nedošlo.
Smlouva byla sice podepsána, ale nebyla plněna. A to jak ze strany ČSR, tak
Izraele. Československo vnímalo jako záměrný nedostatek v přístupu Izraele
především fakt, že až do poloviny roku 1950 Izrael nevydával dovozní povolení na
tuzemské výrobky a navíc nepřeváděl na smluvené devizové účty u československé
národní banky dostatečné částky k včasnému placení dovezeného zboží. Izrael si
oproti tomu stěžoval, že struktura nabídky není z hlediska izraelských potřeb
relevantní a nakupoval jen velmi málo. Řada výrobků, po kterých Izrael toužil,
nemohla být vyvezena vzhledem k zákazu prodeje důležitých surovin do
kapitalistických států. Obchodní dohoda nebyla z výše uvedených důvodů plněna
a i přes snahy izraelských zástupců v ČSR nebyla v první polovině 50. let žádná
další obchodní dohoda podepsána. Naopak, na řadu přišly spory a oboustranné
urgence k vyrovnání dluhů, které vedly do slepé uličky. Veškerá další jednání o
hospodářské spolupráci tak zůstávala až do roku 1954 na mrtvém bodě.
V letech, které následovaly, se vzájemné československo-izraelské vztahy
propadly k bodu mrazu. Přispěl k tomu především proces se Slánským, v jehož
důsledku se v Československu zdvihla vlna antisemitismu a antisionismu. „Vítězství
antisemitské linie při přípravě největšího procesu s vedoucími komunistickými
341
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funkcionáři v polovině padesátých let v Evropě bylo předpokladem toho, jak se
antisemitismus stal součástí oficiální politiky. Ta antisemitismus využívala
tradičním způsobem – přesouvala odpovědnost za své neúspěchy na sionisty.“342
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8. Proměna vztahu státu k židovským obcím a sionistickým
organizacím
Na mezinárodní scéně vystupovala v průběhu let 1947 a 1948 československá
vláda, třebaže částečně neoficiálně, jako jeden z nejvýraznějších podporovatelů
státu Izrael. Vnitropolitická scéna ale vypadala poněkud jinak. Po únorovém
převratu začala komunistická strana velmi aktivně zasahovat do náboženského
života a začala ovlivňovat chod jednotlivých církví.
Cílem této kapitoly je doložit na konkrétních případech kroky, kterými režim
ovlivňoval chod Židovské náboženské obce, život občanů židovského původu a
aktivity sionistických organizací. Zaměříme se přibližně na období let 1948 až
1951. Ve snaze o určitou komplexnost bude zapotřebí stručně naznačit vývoj
židovských obcí v letech 1945 až 1947. Zároveň některé příklady zásahů komunistů
do života obcí budou pocházet i z období po roce 1951.

8. 1. Komunistická strana a RŽNO
Židovská samospráva v Čechách, na Moravě a na Slovensku má odlišnou
historickou tradici a uspořádání. Na následujících stránkách se proto budeme
zabývat především vývojem židovských obcí v Čechách a na Moravě a proměnou
církevní politiky státu ve vztahu k židovské menšině.
V meziválečném období byly základním stavebním kamenem židovské církevně-politické samosprávy jednotlivé židovské náboženské obce. Těch fungovalo
v Čechách a na Moravě před vznikem protektorátu 136. Obce v českých zemích
vytvářely zemské svazy, kterým byla nadřazena Rada židovských náboženských
obcí pro Československo (RŽNO).
V průběhu druhé světové války doznala struktura židovské samosprávy
a fungování obcí rozsáhlých změn.343 Nacisté zřídili Ústřednu pro židovské
vystěhovalectví,

jejímž

hlavním

úkolem

zprvu

bylo

vystěhování

Židů.

Ústředna také usilovala o rušení židovských obcí. Jejich počet byl značně snížen,
přičemž důležitou roli hrála pražská židovská obec (ŽNOP). Ústředna pražskou
obec využívala jako nástroj organizace židovského vystěhovalectví. V červenci
343
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1942 byly jednotlivé obce zrušeny a jejich agenda byla převedena na jedinou
zachovanou obec, kterou byla obec pražská. V souvislosti s vytvořením plánu tzv.
konečného řešení židovské otázky byla Ústředna přejmenována na Ústřední úřad
pro uspořádání židovské otázky v Čechách a na Moravě a pražská židovská obec se
brzy poté – v únoru 1943 – přeměnila na Židovskou radu starších. Nacisté
zneužívali pražskou obec i Židovskou radu starších k vybírání daní a dávek,
k zajišťování evidence a registrace židovského obyvatelstva, k přípravě deportací
a k plnění dalších nacisty vynucovaných „správních úkolů“.
Po osvobození republiky vystoupilo 9. května 1945 několik členů Židovské rady
starších z jejích řad a založilo Národní výbor k likvidaci Židovské rady starších,
který byl později přejmenován na Národní správu Židovské rady starších (NSŽRS).
Cílem výboru, který vedl František Friedmann – významná osobnost předválečného
sionistického života –, byla obnova pražské židovské náboženské obce a navázání
na její předválečnou tradici. Vlastní židovská obec v Praze byla obnovena koncem
května 1945, když se z exilu vrátil Arnošt Frischer. Ten působil od podzimu 1941
v Československé státní radě v Londýně, kde reprezentoval židovské zájmy.
Frischerovi a jeho spolupracovníkům se podařilo ve velmi krátké době zabezpečit
různorodou podporu a pomoc pro osoby vracející se z koncentračních táborů.
Kromě této primární pomoci humanitárního charakteru se znovuzrozená ŽNOP
zaměřila na několik dalších základních cílů: znovuvybudování nábožensky
a ekonomicky funkční židovské komunity v českých zemích, likvidaci terezínského
ghetta a terezínské podstaty344 a rehabilitaci přeživšího židovského obyvatelstva
a s tím souvisejícího zahájení procesu restitucí.
K obnovení Rady židovských náboženských obcí jakožto instituce zastupující
zájmy jednotlivých ŽNO došlo na sjezdu delegátů ŽNO ve dnech 1. a 2. září 1945.
Zároveň došlo na Slovensku k obnově Ústredného sväzu židovských náboženských
obcí na Slovensku (ÚSŽNO). RŽNO si stejně jako ŽNOP vytkla za své hlavní cíle
obnovu židovského náboženského života prostřednictvím obnovy jednotlivých obcí
a záchranu kolektivního židovského majetku. Toho se funkcionáři Rady snažili
dosáhnout prostřednictvím komunikace s československou vládou na různých
setkáních s členy vlády a jednání na jednotlivých ministerstvech. Rehabilitační
a restituční politika ale nebyla v rámci politiky RŽNO v letech 1945 až 1948 zcela
344
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jednotná. Postupem času vznikl křehký kompromis mezi židovskými skupinami
českožidovských asimilantů, sionistů a ortodoxních židů a optantů.345 Úsilí
o rehabilitaci a restituci vyvíjelo především vedení RŽNO v čele s Frischerem,
který byl na zářijovém sjezdu zvolen jejím předsedou. Zdatně mu sekundoval
tajemník RŽNO Kurt Wehle.
Frischera a Wehleho je možné označit za nejvýraznější představitele židovské
samosprávy v období třetí republiky. Do značné míry se RŽNO dařilo hájit zájmy
židovské menšiny a alespoň dílčím způsobem plnit cíle, které si rada vytkla brzy po
svém

znovuustavení.

V českých

zemích

bylo

obnoveno

53

židovských

náboženských obcí, z toho 34 v Čechách a 19 na Moravě.346 Vzhledem k tomu, že
některé obce měly méně než 100 členů, docházelo k jejich slučování na základě
rozhodnutí státních orgánů. Za velký úspěch RŽNO je možné považovat zřízení
zvláštního referátu pro židovské záležitosti při úřadu předsednictva vlády. Ten měl
za úkol koordinovat a sjednocovat zákonodárné snahy ministerstev při úsilí
o odstranění následků rasové diskriminace (úřad loboval například za provádění
restitucí dle představ RŽNO, za převod majetku zaniklých a zrušených židovských
spolků na židovské obce či za změnu pravidel týkajících se odsunu židovského
obyvatelstva, které se v roce 1930 přihlásilo k německé národnosti).
Existovala po únoru 1948 nějaká oficiální „židovská církevní politika“ KSČ?
K jakým krokům ve vztahu k RŽNO přistoupil režim po svém vzniku? A jak
konkrétně z dlouhodobého hlediska postupovali komunisté při působení na
židovskou menšinu? Ještě předtím, než komunisté v roce 1949 pomocí legislativy
podrobněji vyjádřili svou náboženskou politiku a uspořádali vztah státu a církve,
získali klíčové pozice v Radě židovských náboženských obcí, na ŽNOP a v dalších
obcích prostřednictvím akčních výborů.
Akční výbor RŽNO byl ustaven 27. února 1948.347 Jeho směřování a první kroky
dokládá dochovaný záznam o plenární schůzi zaměstnanců RŽNO a ŽNO konané
dne 2. března 1948.348 Na této schůzi byl akční výbor a jeho vedení – předsedkyně
Laura Šimková a místopředseda Alexander Knapp – představeni zaměstnancům
345
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Rady. Akční výbor sám sebe považoval za reprezentanta vůle lidu a zároveň vůle
židovského obyvatelstva v českých zemích, který musí provést očistu a odstranit
„černé ovce“ a „sabotéry budovatelského díla“. Používal přitom rétorické obraty
plné zastrašování, demagogie a protimluvů zabalených do ideologických frází
o demokracii: „Dnešní akční výbor, o tom se nehlasuje a proti jeho rozhodnutí není
žádného odvolání, je pánem v podniku, podobně je tomu v okresu, v zemi a ve
straně – Ústřední akční výbor bude dělat čistku i v jednotlivých politických
stranách. Považujte akční výbor za revoluční orgán, který si skutečně pořádek
udělá. Prosíme nadřízené vedoucí a funkcionáře, pokud bude akční výbor
zasahovat, aby mu nepřekáželi, neboť jeho rozhodnutí bude podporováno v případě
nutnosti ústředním akčním výborem. Nemyslete si však, že akční výbor je něco, co
nemá s demokracií nic společného. 1. Nebude se trpět nějaké vypořádávání
osobních účtů, nenastane žádná stranická persekuce, každý, ať z kterékoliv strany,
pokud je poctivého smýšlení, nechť zůstane a spolupracuje. Jestliže však akční
výbor uzná za nutné udělat nějaká opatření, prosíme o podřízení, neboť není
žádného odvolání. […] 3. Všichni pracující musí býti bezpodmínečně v odborové
organisaci. Je to striktní příkaz.“349
Většina členů Akčního výboru RŽNO byli stoupenci asimilace Židů. Jeden ze
členů akčního výboru – František Fuchs – na plenární schůzi jednoznačně asimilaci
podpořil: „Možná, že pro mě je lehčí mluvit k Vám, než k někomu jinému. Znáte
moje stanovisko k otázce osudového zapojení zdejších židů do života českého
národa. Jsem asimilant a podporuji splynutí s českým národem. Je to historická
samozřejmost. Jestliže tuto historickou samozřejmost chceme splniti, je naší
povinností cítiti a mysliti tak, jak národ myslí a cítí. Musíme se snažit vyslechnout
tep a vůli tohoto národa a podle toho jít.“350
Zápis o mimořádné schůzi RŽNO ze dne 10. března 1948, uveřejněný 19. března
ve Věstníku židovské náboženské obce v Praze, dokládá, že se ojediněle vyskytly
náznaky nesouhlasu s postupem Akčního výboru: „Dr. Lánský prohlašuje jako
zástupce venkovských obcí, že nemůže být spokojen s tím, že při složení akčního
výboru nebylo přihlíženo k zástupcům mimopražských náboženských obcí.
Prohlašuje dále jako sionista, že nebylo správné, že sionisté, z nichž většina je
poctivého socialistického smýšlení, v akčním výboru nejsou dostatečně zastoupeni a
349
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že jediný zástupce, pan Fischgrund, má toliko hlas poradní. Dr. Knapp zdůrazňuje
především to, že diskuse o akčním výboru nepatří do výboru Rady. Akční výbor jest
orgán revoluční, sestavený rychlou revoluční cestou. Zastoupení venkovských obcí
není možné vzhledem k nutnosti rychlého, okamžitého rozhodování. Sionisté nebyli
vyloučeni úmyslně: v původním návrhu na složení akčního výboru zastoupeni byli,
bylo však nutno původně navržený počet osmnácti členů zredukovat na deset.“351
Citovaná reakce Alexandra Knappa naznačuje, že nesouhlas byl jednoduchými
argumenty smeten ze stolu. Bohužel se z citace ani dochovaných dokumentů
nedozvídáme, proč „bylo nutno“ redukovat původně předpokládaný počet členů
akčního výboru z osmnácti na deset, ani proč se mezi deset členů výboru nevešel
žádný sionista.
Na stejné schůzi byly potvrzeny změny ve vedení RŽNO, protože Akční výbor
považoval dosavadní vedení RŽNO za „politicky neúnosné“.352 Na místo předsedy
RŽNO byl dosazen Julius Lederer (místo přijal ze zdravotních důvodů jen dočasně)
a tajemníkem se stal Alexander Knapp. Nahrazení představitelé RŽNO – Frisher
a Wehle – později emigrovali.
Akční výbor RŽNO byl primárně politický orgán, který si účty vyrovnávat chtěl.
Minimálně nemínil trpět ideologicky nespolehlivé osoby v čelních funkcích RŽNO
i řadových obcí. Velmi rychle proto začalo docházet k personálním změnám. Dne
25. března 1948 bylo jmenováno na základě rozhodnutí akčního výboru RŽNO
další nové vedení RŽNO. Předsedou Rady se stal Emil Ungár, ve funkci tajemníka
byl potvrzen Alexander Knapp. Prvním místopředsedou se stal František Fuchs a
druhým Edmund Schwarz. Předsedkyně akčního výboru Laura Šimková se stala
členkou představenstva RŽNO.
Některé lokální akční výbory židovských obcí vznikly příliš spontánně, s čímž se
nové vedení RŽNO nehodlalo smířit, protože se obávalo možného personálního
pochybění. Dokládá to dopis Akčního výboru RŽNO adresovaný 8. března 1948
krajskému akčnímu výboru národní fronty: „Některé židovské náboženské obce ať
již z vlastního popudu anebo na vyzvání ustavili zvláštní akční výbory, jako např.
v Brně a v Teplicích Šanově. Vzhledem k tomu, že sestavení těchto akčních výborů
se stalo bez naší součinnosti a nemáme tudíž naprostou jistotu, že jejich složení
odpovídá duchu obrozené Národní fronty, prosíme, abychom byli zplnomocněni
351
352
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tento akční výbory rozpustiti. Opatření, jež jsou u těchto obcí nutná, hodláme
provésti prostřednictvím našich důvěrníků, jejichž jména včas oznámíme za účelem
schválení krajským akčním výborem NF v Praze.“353
Neutěšené poměry v RŽNO neunikly pozornosti izraelských pozorovatelů
a novinářů. Dopisovatel listu Hador, který vycházel pod záštitou strany Mapaj,
publikoval v Izraeli dne 19. listopadu 1948 článek, ve kterém kritizoval přerod
RŽNO. Autor článku – Arjeh Doron – uvádí řadu skutečností, které potvrzují
antisionistický vývoj v obci a jednoznačně pojmenovává záměry režimu a nového
vedení obce.354 Doron tvrdí, že po únoru „zabrali komunisté vládu v obci
a odstranili z ní všechny nekomunisty“.355 Dále uvádí, že v čele obce stojí osoby bez
vyznání, které usilují o snížení významu obcí na minimum. Skutečnost, že byl
Doron poměrně dobře obeznámen s chodem obcí, dokládají jeho narážky na články
publikované ve Věstníku, které brojily například proti emigraci.
Podřízení Rady stranické linii doložme ještě dalšími příklady, z nichž některé
poukazují na poklonkování režimu.356 Dne 14. května 1948 byl ve VŽNO
publikován článek nazvaný Dík za ústavu, která přinese pokrok, mír a pokojné
soužití. V článku, pod kterým byla jako celek podepsaná RŽNO, byl vládě
Klementa Gottwalda vznesen dík především za § 37 ústavy o zákazu šíření fašismu
a nacismu, rasové nesnášenlivosti a nacionálního šovinismu: „Ve své schůzi
z 28. dubna 1948 uložilo představenstvo Radě židovských náboženských obcí
v zemích České a Moravskoslezské, aby jménem zdejšího židovstva, jehož je
mluvčím, tlumočila vládě republiky Československé upřímné city vděčnosti, věrnosti
a oddanosti za ušlechtile lidskou a vpravdě pokrokovou zásadu, jež byla vtělena do
§ 37, odst. 2 ústavní listiny. Zdejší židovstvo, jehož kruté rány se ještě nezacelily, je
si plně vědomo, jak nesmírný význam, bude mít poskytnutá mravní a právní
ochrana: zároveň je si však dobře vědomo i svých závazků, a povinností vůči vládě,
jejíž veliké socialistické dílo, zabezpečené novou ústavou, zaručuje všemu
obyvatelstvu vedle mnoha jiných požehnání také mír a pokojné soužití, bez
rozlišování ústavních práv občanu podle původu nebo náboženské příslušnosti.
Posílen novou vírou ve spravedlnost a rovnoprávnost, bude i židovský občan
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s radostí a nadšením pracovati pro blaho této požehnané země, její lidově
demokratický řád a socialistickou budoucnost.“357
Snad ještě významnější podpora režimu byla vyjádřena na stránkách Věstníku
dne 21. května 1948, kdy bylo otištěno provolání k židovským občanům týkající se
nadcházejících voleb: „Rada židovských obcí v zemích České a Moravskoslezské
vyzývá občany židovského vyznání, aby se bez výjimky postavili za vládu Klementa
Gottwalda a volili jednotnou kandidátní listinu Národní fronty do nového
Národního shromáždění. Židovské občanstvo, náležitě poučeno tragickými
zkušenostmi v minulosti, v těchto historických volbách vydá svědectví své vyspělosti,
své pokrokovosti a své příslušnosti k pokrokovým složkám občanstva. Ve volbách
30. května 1948 se československé židovstvo vysloví jednomyslně pro socialistickou
budoucnost země a pro blaho státu, který přinesl vysvobození z nacistického jha
[…] Vítězství jednotné kandidátní listiny přinese zdejšímu židovstvu možnost
klidného rozvoje a zabezpečí jeho účast na plodech socialistické výstavby. Proto
30. května 1948 nebude a nesmí být ve volebních urnách židovského hlasu, který by
se stavěl proti socialismu a pokroku. Nebude a nesmí být jediného židovského
voliče, který vhodí do urny bílý lístek […] Volte všichni jednotnou kandidátku; bílé
lístky znamenají hrozbu žlutých hvězd.“358 O pár stran dále je dokonce otištěna
jednovětá výzva odkazující na Karla Čapka a jeho Bílou nemoc: „Bílý lístek
připravuje Bílou nemoc!“359
Přestože autoři výše citovaného provolání neměli pochybnosti o tom, jak budou
občané židovského původu v nadcházejících volbách hlasovat, projevila se
komunistická propaganda se skrytým protižidovským podtextem v článku Pavla
Reimanna nazvaném Věrně za republikou pro jednotnou kandidátku: „Je ovšem
skutečností, že mezi židy jako mezi ostatním obyvatelstvem je mizivá menšina, která
se nesmířila s novými poměry. Nesmíme přeci přehlížet, že za starých poměrů byla
určitá vrstva židovstva vychována v kapitalistickém duchu a že tato vrstva tvořila
součást dřívější vládnoucí kapitalistické třídy […] Tato vrstva nechce pochopit, že
židé vděčí za svou záchranu Sovětskému svazu a osvoboditelskému boji
československého lidu, nýbrž šilhá za hranice na západ, kde doufá, že američtí
imperialisté jim budou nápomocni při vracení dřívějšího majetku. Z této vrstvy
357
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pochází spekulanti, šmelináři, vlastizrádci a jiné odporné kreatury, které jsou
hanbou veškerého židovstva. […] Židovské obyvatelstvo musí použít příležitosti
voleb, aby s touto skupinou židovských rozvratníků zúčtovalo a aby tak ukázalo, že
tu jde jen o nepatrnou menšinu židů, kterou odsuzuje veškeré ostatní židovské
obyvatelstvo.360
Koncem června 1948 se v Montreux konal sjezd Židovského světového
kongresu, na který byla pozvána i delegace z Československa. Za RŽNO byli jako
delegáti vysláni Ungár, Fertig a Šimková. Za slovenský Sväz byli delegováni
Winterstein, Frieder a Krasňanský. Proti navrženým delegátům slovenské výpravy
se ohradil Akční výbor RŽNO. Považoval je za „reakční živly“, jejichž činnost „by
hatila práci delegátů, vyslaných RŽNO“.361 Nakonec byl z pragmatických důvodů
povolen výjezd alespoň Krasňanskému a Friederovi. Komunisté chtěli předejít
kritice, že nebyl vyslán žádný opravdový zástupce sionistů. Wintersteina nechtěli
komunisté na konferenci pustit, protože jej považovali za nejvíce exponovaného,
západně orientovaného sionistického pracovníka na Slovensku, který by nejednal a
nehlasoval v souladu s delegáty RŽNO. Ungár byl proto nemile překvapen, když se
na konferenci setkal s Wintersteinem, doprovázeným manželkou, Friederem,
Krasňanským a dalšími zástupci Sväzu, kteří nebyli ani oficiálně delegováni.
Slovenská

delegace

„hlasovala

s

blokem

imperialistickým

proti

bloku

demokratickému, což mělo mimo jiné za následek, že Československo nedostalo
místo v nové exekutivě kongresu, přestože v předešlé exekutivě bylo zastoupeno.“362
Winterstein se zpět do Československa nevrátil. Jak ještě uvidíme, netrvalo dlouho,
a emigroval i Krasňanský, protože mu hrozilo trestní stíhání.
Výše popsané příklady zasahování Akčního výboru do chodu RŽNO a na jeho
popud ve Věstníku otištěné propagandistické materiály byly viditelné především
navenek. Dopadly nějak změny ve vedení obce na řadové věřící v oblasti kultové?
Uveďme alespoň dva příklady: Na mimořádné schůzi ŽNOP začátkem března 1948,
která se samozřejmě odehrála pod taktovkou Akčního výboru, bylo rozhodnuto
omezit návštěvu bohoslužeb ve Vysoké synagoze a provoz bohoslužeb byl značně
redukován. Po přijetí tzv. církevního zákona, o kterém bude ještě pojednáno, došlo
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k omezení církevních sňatků. Ty byly sice povoleny, ale bez civilního sňatku na
Místních národních výborech zůstaly církevní sňatky neplatné.
Nové vedení RŽNO se v prvních měsících po svém ustavení zaměřilo na revizi
počtu zaměstnanců obcí a výše jejich mezd. Postupně došlo k „zeštíhlení“ RŽNO,
ŽNOP i řadových obcí. Bylo – v podstatě pravdivě – argumentováno tím, že
snižování počtu zaměstnanců jde ruku v ruce se změnou agendy obcí, která se měla
do budoucna zaměřit téměř výhradně na problematiku kultovou.
Značné změny po únoru 1948 prodělal Věstník – nejvýznamnější židovské
periodikum, o kterém v roce 1947 Arnošt Frischer prohlásil, že „Věstník je ovšem
mnohem více než hlásí jeho titul; jest jediným mluvčím židů v českých zemích, jest
jejich informátorem, pojítkem mezi Radou a jimi, and last not least, jest zbraní jíž se
bráníme proti útokům.“363 V únoru 1952 byl název periodika změněn z Věstník
židovské náboženské obce v Praze s podtitulem Orgán Rady ŽNO v zemích české
a moravskoslezské na Věstník židovských náboženských obcí v Československu.
Byla také změna periodicita. Z týdeníku se stal měsíčník.
Změny, ke kterým po únoru 1948 došlo, se týkaly jak stránky personální, tak
stránky ideologické. Z nezávislého tiskového orgánu RŽNO se Věstník proměnil
v nástroj ideologického ovlivňování osob židovského původu a loutku v rukách
komunisty dosazených členů Rady. Značná část původních pracovníků a redaktorů
musela nejvýznamnější židovské periodikum opustit. Rudolf Iltis, předúnorový
vedoucí redaktor Věstníku, setrval vzhledem k pozitivnímu vztahu ke komunistů na
své pozici.
Již na výše zmiňované plenární schůzi zaměstnanců RŽNO a ŽNO, konané
2. března 1948, vyjádřil místopředseda akčního výboru Alexander Knapp ve své
projevu přesvědčení, že „Věstník má nyní především sloužit určité převýchově
židů“.364 Není pochyb o tom, že měl na mysli především převýchovu ideologickou.
Poměrně rychlá změna tematického zaměření publikovaných zpráv i jejich
ideologický rozměr jsou toho dokladem.
Články ve Věstníku začaly častěji pojednávat o životě Židů v SSSR a lidově
demokratických státech, seznamovaly čtenáře s autonomní židovskou oblastí
Birobidžan a přibližně od poloviny roku 1949 dávaly do kontrastu život
363
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v Birobidžanu se životem v Izraeli. Již koncem roku 1948 byly uveřejněny první
články, které se negativně stavěly k emigraci do Izraele. Čtenáři byli nabádáni, aby
o emigraci ani neuvažovali a byli přesvědčováni, že v Izraeli jsou špatné životní
podmínky. Jako doklad této skutečnosti měly sloužit citace z dopisů osob, které
žádaly o povolení návratu do Československa. Byla také přeceňována úloha SSSR
v průběhu druhé světové války, při vzniku státu Izrael a poválečný boj Moskvy
proti

antisemitismu,

to

vše

v ostrém

kontrastu

se

zásluhami

a děním

v „imperialistickém táboře“. Postupně se vytratily články kritizující tuzemské
poválečné projevy antisemitismu a přehmaty úřadů při vyřizování žádostí o vyřízení
občanství, emigrace či restituce majetku. Z Věstníku se stal nástroj komunistické
strany sloužící k převýchově osob židovského původu pomocí mediálního působení.
Postupně byl na stránkách Věstníku revidován přístup k sionismu a státu Izrael.
Nejlépe to dokládá článek Karla Kreibicha nazvaný Pěstujeme přátelství s Izraelem.
Primárním záměrem Kreibichova textu mělo být informování čtenářů o založení
Svazu československo-izraelského přátelství. Většina článku ale obsahuje kritiku
amerického a britského imperialismu na Blízkém východě, vyhrožování růstem síly
židovského fašismu v Izraeli v podání radikálních hnutí typu Irgun, provázanosti
židovského kapitálu s kapitálem „Wall Streatu a londýnské City“ či zveličování
role Sovětského svazu při záchraně evropských Židů z nacistického jha.
Ideologický rozměr článku byl zcela evidentní a z našeho pohledu byl korunován
konstatováním, že „židovský maloměšťácký nacionalismus, sionismus, a sociální
demokracie nejsou v boji proti kapitalismu a imperialismu, za státní samostatnost a
lidovou demokracii o nic spolehlivější než měšťácký nacionalismus a sociální
demokracie v jiných zemích. To se ukazuje také v jejich zamítavém stanovisku
k společnému postupu s komunisty proti reakci ve volbách.“365 Překvapivé na článku
je, že takto ostrá kritika sionismu a potažmo politiky státu Izrael byla publikována
již v listopadu 1948. V této době ještě nebyla otevřená kritika sionismu běžnou
záležitostí a dá se říci, že Kreibichův text je v tomto ohledu do značné míry
„průkopnický“.
Další ideologicky vyhraněný text odsuzující sionismus byl publikován v lednu
1949. Byla v něm uvedena „definice“ sionismu, která svým charakterem zapadala
spíše do linie strany z kraje temných 50. let: „Sionismus všech odstínů je
365
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politickým, nacionalistickým, reakcionářským proudem židovské buržoasie, která se
snaží isolovat židovské dělnictvo od národů, v jejichž středu žije, a tak jej odvrátit
od boje v řadách pokrokových sil proti kapitalismu a proti své vlastní buržoasii.“366
Je zapotřebí dodat, že tato charakteristika sionismu byla otištěna v článku nazvaném
Prohlášení ústředního výboru Dělnické strany Rumunska o židovské otázce. Text
nebyl z pera žádného z českých komunistických funkcionářů nebo členů Akčního
výboru RŽNO. Přesto skutečnost, že byl otištěn, dokládá postupnou změnu pohledu
režimu na sionismus a přesun do pozice antisionismu.
Jak upozorňuje ve své diplomové práci Monika Hanková, podařilo se na stranách
Věstníku zachovat studie pojednávající o kulturní historii Židů v českých zemích
a na Slovensku. Tyto články, které pocházely převážně z pera vrchního rabína
Gustava Sichera či rabína Richarda Federa, byly navíc na vysoké odborné úrovni.367
V únoru 1949 pronesl předseda RŽNO Ungár na schůzi rozšířeného výboru
RŽNO projev, ve kterém dával do kontrastu současné vedení obce s vedením
předúnorovým. V tomto projevu jsou kritizovány téměř všechny aktivity
předchozího vedení Rady, která dle Ungára „směřovala k podporování
zpátečnických, kapitalistických tendencí pod pláštíkem kultové a sociální činnosti.
Za těchto okolností byl akční výbor nucen odstraniti vedoucí funkcionáře
a úředníky.“368 Hlavním úkolem nové Rady mělo dle Ungára být především
upozorňování

židovstva

„jak

na

nebezpečí

národní

obojetnosti,

tak

pseudovlastenectví, které je ve skutečnosti šovinistickým nacionalismem, hrozícím
převést židy do řad reakce.“369 Ani slovo nepadlo o otázkách kultových
a náboženských potřeb židovských věřících.
Politika ateismu, která byla režimem prosazována a podporována, doznala
hmatatelné podoby prostřednictvím přijetí tzv. církevních zákonů, které byly
Národním shromážděním schváleny 14. a 15. října 1949. Stejně jako na jiné církve
dopadlo negativním způsobem i na židovské obce zřízení Státního úřadu pro věci
církevní

(SÚC)

zákonem

č.

217/1949

a

přijetí

zákona

č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností
státem. S účinností od 1. listopadu 1949 se těmito zákony židovské obce dostaly
366
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plně do područí státu. Církve byly chápány jako svého druhu politické instituce
ovlivňující smýšlení svých členů, což se samozřejmě režimu nelíbilo. Proto byla
zrušena jejich autonomie a uzákoněno právo státu zasahovat do jejich vnitřní
správy. Činnost SÚC sice skončila v roce 1956, ale základní oblasti jeho působnosti
byly přeneseny na nově zřízené Ministerstvo školství a kultury (MŠK).370
Jakým způsobem umožňovala přijatá legislativa zásahy do chodu církví? Jejich
činnost byla ovlivňována především finančním a administrativním nátlakem. Do
kompetence SÚC spadaly mimo jiné rozpočtové záležitosti, platové otázky
duchovních a dozorování činnosti náboženských organizací a spolků. Stát na sebe
převzal odpovědnost za hospodářské zabezpečení církví a náboženských
společností. To se navenek mohlo samozřejmě jevit jako šlechetný krok. Reálné
záměry režimu ale šlechetné nebyly. Stát získal legislativní úpravou církevní
politiky detailní vhled do činnosti církví, které mohl ovlivňovat například
prostřednictvím (ne)schvalování rozpočtů. Duchovní a další církevní funkcionáři
získali statut státních zaměstnanců a svou činnost mohli provádět pouze se státním
souhlasem a po vykonání slibu. SÚC také například schvaloval programy sjezdů
delegátů židovských náboženských obcí, které se obvykle konaly jednou za tři roky.
Chtěl znát předem obsah projevů, jež měly být na těchto sjezdech předneseny
a v případě, že se zdály být málo pokrokové, doporučoval jejich přepracování nebo
nahrazení plánovaného řečníka někým jiným.
Klíčová byla z pohledu SÚC personální politika ve vztahu k RŽNO. Hned po
únoru 1948 pronikla do vedení Rady řada komunistů a režim usiloval o to, aby byli
komunisté ve vedení obce zastoupeni neustále. Proto byly osoby, které SÚC
schvaloval do církevních funkcí (administrativních i kultových), pečlivě
prověřovány. Zároveň se úředníci SÚC snažili zabránit tomu, aby se do volených
funkcí nedostaly osoby, které byly z pohledu režimu nevhodné. Před pravidelnými
sjezdy zástupců ŽNO, na kterých bylo voleno vedení RŽNO, byly na SÚC
projednávány kandidátky a zjišťováno, zda nehrozí, že by se do vedení obce mohly
probojovat „reakční živly“. Například poté, co se své funkce tajemníka RŽNO na
podzim 1952 vzdal Erich Kohn, prosadil SÚC svůj záměr obsadit post dle vlastních
představ: „Rada ŽNO navrhovala na toto místo dr. Františka Flaschnera,
dosavadního právního referenta Rady. II. odbor SÚC však s tímto návrhem
370
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nesouhlasí a to proto, že dr. Flašner, který byl sice letošního roku v závodní
organisaci KSČ kladně prověřen, avšak toto prověření nebylo okresním
sekretariátem schváleno, nedává záruku, že by dané úkoly správně po politické linii
plnil. II. odbor projednával obsazení místa tajemníka Rady ŽNO několikráte
s činiteli Rady a navrhoval, aby Rada uvažovala o jmenování dr. Rudolfa Iltise
tajemníkem Rady. Rada ŽNO se s počátku tvrdošíjně tomuto jmenování bránila,
posléze však tento návrh podala. V návrhu se však snaží vyhraditi z agendy
ústředního tajemníka Rady co nejvíce pravomocí právě pro dr. Flaschnera. Avšak
ani s tímto řešením II. odbor nemůže souhlasiti a pokládal by za správné, aby
redaktor Věstníku ŽNO dr. Rudolf Iltis byl zproštěn funkce tajemníka ŽNO v Praze
a jmenován tajemníkem Rady ŽNO a pověřen dohledem na vedení záležitostí ŽNO
v Praze. Místo tajemníka pražské židovské náboženské obce by se neobsazovalo
a vedením agendy této obce by byl pověřen dosavadní osobní referent ŽNO Praze
Arnošt Frank. Tímto řešením by SÚC měl záruku, že by dr. Iltis zodpovídal nejen za
vedení Věstníku /vychází nyní jen jednou v měsíci/, ale i za vedení Rady a pražské
ŽNO.“371
Podklady adresované SÚC při přípravě sjezdu delegátů ŽNO v listopadu
1953 představují další zajímavý vhled do personální politiky prosazované SÚC i do
vlastního vnitropolitického vývoje v obcích: „O členství v presidiu bude sveden boj
s vrchním rabínem, který již učinil pokus prosadit jako členy výboru
a představenstva některé zástupce orthodoxních živlů. Tito kandidáti byli
nepřijatelní pro členství v jedné ze zaniklých sionistických organisací. Vrch. rabín
navrhuje Otakara Kauderse, býv. předsedu kuratoria starobinců, podle reference
Dr. Iltise vhodného člověka. Návrh tohoto kandidáta je prošetřován. Druhý boj
o členství v presidiu povedou zástupci 2 největších náboženských obcí venkovských,
brněnské a ústecké, kteří chtějí prolomit dosavadní praxi, podle níž vedení celé
pospolitosti bylo v důsledku již uvedeného složení presidia rady záležitostí čistě
pražskou. Zatímco ambice zástupce brněnské obce Dr. Spitze budou asi přijatelné
všem členům výboru, setká se kandidatura předsedy ústecké obce Goldbergera na
členství v presidiu s vážnými námitkami. Goldberger obviňuje dosavadní vedení
z buržoasně-nacionalistické a protilidové „rabínské“ politiky. Dosavadní vedení
tvrdí, že Goldbergera nechce přijmout mezi sebe ne z důvodů politických, ale
371
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osobních, pro jeho nevhodné, příliš bouřlivé formy vystupování. SÚC má zájem
o tom, aby byl informován o situaci v presidiu rady z více stran. Osoba Dr. Iltise
i dosavadního místopředsedy Neumanna, který je navrhován jako nový předseda,
jsou sice zárukou kladného postoje k lid. dem. zřízení, bylo by však nicméně vhodné
mít i kontrolu jejich vystoupení, kterou by zajistil Goldberger. Proto bylo
s Dr. Iltisem jednáno v tom smyslu, aby nikoli z pokynu SÚC – pod rouškou
přitažení Goldbergera k práci zkoumal, jaké jsou vyhlídky na jeho zvolení do
prezidia Rady.“372
Další detailní vhled do personální politiky, tentokráte již ze strany odboru pro
věci církevní MŠK, dokládají informace o chystaném sjezdu ŽNO v prosinci 1956:
„Nejdůležitějším bodem celého sjezdového jednání, kterého se zúčastní 42 delegátů
a asi 60 dalších osob, bude volba Rady ŽNO, která je střechovou organisací devíti
židovských náboženských obcí a hlavně pak volba jejího předsedy. Předseda Rady
ŽNO je vlastně laickou hlavou židovské náboženské společnosti v českých krajích.
Dosud byl předsedou Rady ŽNO Emil Neumann z Poděbrad, který vždy hájil a hájí
směr zaměřený proti sionismu a západní orientaci našich židů. Stejného zaměření je
velká většina dosavadních i nově navrhovaných členů výboru a představenstva. […]
Neumann se jako předseda Rady projevoval velmi dobře, vhodně si počínal při
stycích s činiteli západního židovstva a jsou všechny předpoklady, že tak bude činit
i v budoucnu. Zvolení Neumanna jako předsedy a všech ostatních členů výboru
a představenstva je zajištováno gen. tajemníkem dr. R. Iltisem, který je členem KSČ
a velmi dobře a takticky spolupracuje se státní správou. […] Snažíme se zamezit,
aby do funkce místopředsedy Rady ŽNO byli zvoleni T. Ney z Karl. Varů a
dr. E. Schwarz z Prahy, kteří se proti, byť sporadickým sionistickým tendencím
neprojevují dost rozhodně.“373 Dodejme, že i církevnímu odboru MŠK se podařilo
prosadit veškeré cíle, které si pro nadcházející sjezd stanovilo.
Personální politika byla z pohledu státu důležitá i koncem 50. let, tedy i v situaci,
kdy docházelo k určitému uvolnění tlaku vyvíjeného na židovské obce. V rámci
přípravy sjezdu plánovaného na prosinec 1959 byla konzultována otázka obsazení
postu předsedy RŽNO: „Program sjezdu byl předběžně projednán se zástupci
RŽNO Ing. Františkem Fuchsem a taj. Dr. Rudolfem Iltisem. Současně byla
projednána kandidátka nového ústředního orgánu. Šlo především o obsazení funkce
372
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předsedy RŽNO. Původně byl navrhován ing. Fuchs, který v posledních dvou letech
po odchodu býv. předsedy E. Neumanna zastupoval radu jako úřadující člen.
Ing. Fuchs byl sice ochoten funkci předsedy RŽNO vykonávat, ale dožadoval se
určitých záruk, zvláště v otázce svého členství v KSČ. Po zvážení všech okolností
jsme došli k závěru, že ing. Fuchs by nemohl splnit úkoly, které nového předsedu
RŽNO čekají: Například usměrnit činnost orthodoxních židů, kteří rušivě zasahují
do života ŽNO a upevnit kázeň ve věcech náboženských, zajistit dodržování zásady,
že duchovní /rabíni/ nemají v orgánech židovské náboženské společnosti rozhodující
slovo /pouze hlas poradní/, důsledně čelit snahám jednotlivců zneužívat postavení
v ŽNO k nezákonnému jednání ve věcech občanských /černý obchod, styky s cizinou
a pod./ Proto zástupci RŽNO přišli s novým návrhem, aby do funkce předsedy byl
kandidován František Ehrmann, úředník mezinárodní rozhlasové organizace /OIR/,
který jde od 1.1. 1960 do důchodu a mohl by se výkonu funkce předsedy plně
věnovat. Podle předběžného kádrového zjištění dává Ehrmann záruku, že by splnil
požadavky kladené na předsedu rady. V uplynulém období se již osvědčil jako
předseda sociální komise RŽNO, má smysl pro odpovědnost, rozhodnost v jednání
a nepodléhá vlivu nábožensky orthodoxních činitelů.“374
Kromě personální politiky zasahoval SÚC i do správní organizace židovských
náboženských obcí. Významný je v tomto ohledu rok 1952, kdy došlo k jejich
reorganizaci. Příčiny tohoto kroku nelze hledat primárně ve vnitřní potřebě
samotných obcí, ale je zapotřebí jej hodnotit jako direktivní zásah zvenčí – ze strany
státu.
SÚC již od roku 1950 poukazoval na nedostatky v organizaci obcí. V roce
1950 bylo dle evidence ŽNO na území českých zemí celkem 10 486 osob
židovského vyznání (dle úředních statistik 7 875 osob), které byly sdruženy celkem
v 47 ŽNO.375 Dle SÚC nebyl tento počet obcí úměrný počtu židovských věřících,
a proto byl dán Radě ŽNO podnět k jednání o nové správní a administrativní úpravě
obcí. Pro SÚC byla jedním z oficiálních motivů reorganizace snaha o ušetření na
administrativních nákladech spojených s vedením jednotlivých ŽNO. Dá se ale
předpokládat, že hlavním záměrem SÚC byla snaha znepříjemnit a znesnadnit
náboženský život židovským věřícím a tím přeneseně působit na jejich celkový
počet. Dá se říci, že tento účel reorganizace splnila. Rada vypracovala návrh, ve
374
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kterém počítala s ponecháním 29 ŽNO a 24 obcí filiálních. Ten ale odmítl SÚC
akceptovat a předložil vlastní návrh na vznik 9 židovských náboženských obcí.
Veškeré ostatní obce byly přeměněny v synagogální sbory. S účinností od
1. 8. 1952 byly ustaveny obce v Praze, Brně, Karlových Varech, Liberci, Plzni,
Olomouci, Ostravě, Ústí nad Labem a Kyjově. Synagogální sbor byl ustanoven
v místě, kde počet věřících činil alespoň deset. V druhé polovině 50. let mnoho
synagogálních sborů zaniklo. Příčinu zániku těchto jednotek je možné mimo jiné
spatřovat v značném úbytku jejich členů, kteří byli většinou v důchodovém věku.

8. 2. Komunistická strana a židovské organizace
Samostatnou kapitolu vztahu státu a židovských organizací představuje
problematika židovských spolků. Těch existovaly v meziválečném období desítky
a plnily různorodou funkci. Do povahy spolků se promítal jejich postoj k židovské
víře a sionismu: nejvíce ze 171376 židovských spolků fungujících v Československu
v roce 1938 bylo nějakým způsobem sionisticky orientováno. Existovala ale i řada
spolků, jež byly založeny Čechožidy a ortodoxními Židy. V průběhu druhé světové
války všechny židovské spolky z pohledu oficiálních statistik zanikly.
Po roce 1945 došlo k obnovení několika málo desítek spolků, z nichž drtivá
většina byla orientována prosionisticky. Řada z nich ale fungovala jen formálně a
byly obnoveny z iniciativy ŽNO a ŽNOP, které usilovaly jednak o restituci majetku
židovských spolků, jednak o obnovení spolkového života.
Únor 1948 měl na obnovenou židovskou spolkovou činnost osudový dopad.
V roce 1948 sice svou činnost formálně vykazovalo 31 spolků. O rok později jich
bylo ještě 29, v roce 1950 již jen 12 a v roce 1953 ani jeden.377 Úpadek spolkového
života československých Židů nesouvisel nejen s ateistickou církevní politikou
státu, ale i s celkovým pohledem režimu na spolkovou činnost. Ta se stala
nechtěným pozůstatkem první republiky a Rakouska-Uherska. Postupně došlo k
negaci principů spolkového práva. Veškeré náboženské spolky podléhaly nejdříve
SÚC a v roce 1951 bylo rozhodování o jejich existenci přeneseno na
národní výbory a Ministerstvo vnitra. V zákoně č. 68/1951 Sb. o dobrovolných
organizacích a shromážděních bylo stanoveno, že ke vzniku organizace je nutné
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schválení

jejího

organizačního

řádu

krajským

národním

výborem

nebo

Ministerstvem vnitra. § 9 navíc konstatoval, že „Spolky vzniklé před 1. říjnem 1951,
které vyvíjejí svou činnost ve shodě se zájmy pracujícího lidu, se mohou přeměnit
v organisace nebo do nich včlenit; spolek se může přeměnit též v jiný vhodný útvar
nebo do něho včlenit. […] K rozchodu spolku stačí usnesení představenstva
(výboru).“378 Předpokladem zachování existence spolků byl soulad jejich aktivit
s lidově-demokratickým zřízením. Spolkové a shromažďovací právo bylo těmito
kroky značně narušeno a docházelo k likvidaci spolkového života. „V rámci
režimem kontrolovaných „dobrovolných organisací“ se občanská iniciativa
uplatňovala jen s obtížemi a často i s osobními riziky.“379
Zakládání nových židovských spolků nebylo povolováno. Dokládá to například
žádost Laury Šimkové a Emila Ungára o založení spolku nazvaného Židovská
sociální pomoc, která byla předložena Ministerstvu školství v říjnu 1949. Iniciátoři
odůvodňovali potřebu založení spolku nutností zajištění sociální péče pro osoby,
které přežily koncentrační tábory a pro přestárlé. Nechme stranou otázku motivů,
které vedly silně komunisticky orientované členy RŽNO k tomuto bohulibému
kroku. Buď se jednalo o jejich přílišnou aktivitu, nebo záměr iniciovali sami
komunisté a následně jej zavrhli. Dochovaná žádost obsahuje určitý pohled na
politiku státu ve vztahu ke spolkům (obecně, i spolkům náboženským): „Dalším
důvodem [založení spolku – pozn. autora] jest sjednocení veškerých dobročinných
židovských spolků v českých zemích, z nichž některé se též zabývaly podporou
sociálně slabých židů, ve smyslu nového nazírání na spolkovou činnost, čímž bude
odstraněna dosavadní roztříštěnost spolkové činnosti, pocházející ještě z doby
liberalistické, takže by existovala jednotná instituce pro země české. Novým
církevním zákonem bude omezena činnost náboženských obcí na kultovou
a kulturní. Proto bude nutno soustřediti sociální a zdravotní péči v jednom
spolku.“380 Rukou je na konec dokumentu připsáno „na základě telefonického
rozhovoru s ministerstvem vnitra /s. Hruška/ rada židovských náb. obcí utvoření
spolku „Židovská sociální pomoci“ odvolala. Netřeba proto vyjádření stanoviska
zdejšího úřadu.“ Úřady také často při rušení nebo zakazování vzniku nových spolků
378
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argumentovaly tím, že účel, který spolky plní, zaručuje Ústava a jiné státní
organizace zajišťující sociální zabezpečení a podporu kulturního života.
Jak se do chodu židovských spolků promítly změny, které po únoru
1948 nastaly? A souvisely tyto změny nějakým způsobem s postupnou
zahraničněpolitickou reorientací československé politiky ve vztahu k státu Izrael?
Na tyto otázky dává odpověď následující citace. Dokument, ze kterého pochází, je
datován 5. listopadu 1949, nese název Zpráva sekretariátu ÚV KSČ o činnosti
sionistických organisací a jeho autoři – Walter Stamberger a Vladimír Waigner –
byli předními představiteli komunisty ustaveného Svazu československoizraelského přátelství: „Dne 23. 10. 1949 se konaly v Bratislavě porady Ústředního
svazu cionistického pro ČSR, jakož i představitelů strany MAPAM. Ze zprávy,
uveřejněné v bulletinu Mapam z 29.m.m., který přikládáme, je patrna linie další
práce cionistů u nás, t.j. šíření cionistické ideologie pod pláštíkem „nekompromisně
socialistického světového názoru“, zvýšení tlaku na židovské občany ve věci
vystěhovalectví, finanční a jiná všestranná podpora státu Izrael, vybírání peněz na
vyslání delegace na cionistický sjezd v Jerusalémě a boj proti „osočovací kampani
proti alija, vedené určitými kruhy“. […] Protože se domníváme, že masové
vystěhovalectví do Izraele – hlavní činnost cionistické organisace – je v podstatě
skončeno, že šíření nacionalistické, reakční ideologie mezi občany našeho státu
odporuje zásadně linii strany, že jakákoliv a hlavně finanční podpora státu Izrael je
nezákonná a nepřípustná, nevidíme důvodu pro další pokračování činnosti
cionistických organisací v Československu. […] Z výše uvedených důvodů
navrhujeme, aby cionistické organisace v ČSR byly rozpuštěny a aby současně
s doručením výměru o zastavení činnosti byly jejich místnosti a písemný materiál
o činnosti a finančních transakcích zajištěny, aby se žádné doklady nemohly
ztratit.“381 Jak vidno, sionistické organizace byly koncem roku 1949 předurčeny
k zániku a sionismus byl považován za reakční a nacionalistickou ideologii.
Waigner o několik dní později – 15. 11. 1949 – v dodatku k návrhům postupu vůči
sionistickým organisacím přilévá vodu do ohně: „Sděluji, že mne upozornil soudr.
Shimon Cohen z KSI, který je právě v Praze, že cionistické organisace, zejména
MAPAM v Maďarsku byly zapleteny do Rajkovy aféry. V protokolech Rajkova
procesu se mluví jen o cionistech, soudruhu Cohenovi je však známo, že se jedná
381
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o příslušníky MAPAM, která vede cionistickou činnost v lidově demokratických
státech pod rouškou „socialistického“ světového názoru. […] Je jasné, že cionisté
nemohou svou protistátní činnost vykonávat jen sami a že musí vyhledávat nové
pomocníky a spojence v řadách reakce, jak prokázal Rajkův proces; při tom je
jejich práce velmi těžce kontrolovatelná vzhledem k jejich stálému a živému spojení
s cizinou, takže také nevíme, zda někteří cionisté nejsou používáni cizími
zpravodajskými orgány. Pro důvody, uvedené již ve společném návrhu se
s. Stambergerem, jakož i pro zde udaná fakta se domnívám, že návrh zrušení
cionistických organizací v ČSR a zajištění jejich písemného materiálu je správným
a že jedině může zamezit další reakční činnosti, kterou známe jen zčásti.“382 Bohužel
nevíme, zda ÚV přijalo v reakci na tato doporučení nějaká konkrétní opatření. Jisté
ale je, že se počet sionistických organizací postupně snižoval a že písemný materiál
několika židovských spolků a organisací byl skutečně zajištěn. V dnešní době jsou
tyto dokumenty součástí fondu 425 – židovské organizace, který je uložen
v Archivu bezpečnostních složek.
Na konec roku 1950 bylo naplánováno zrušení několika pražských židovských
spolků. Celou záležitost pravděpodobně organizovalo vedení RŽNO pod taktovkou
Státního úřadu pro věci církevní. Akce měla jednotný charakter. Dne 17. prosince
1950 se dle dochovaných dokumentů sešly valné hromady osmi židovských spolků
(například Pohřební bratrstvo, Spolek pro upravenou bohoslužbu israelitů v Praze či
Spolek pro ochrannou péči o slabomyslné v Praze). Ani v jednom případě se nesešel
dostatečný počet členů, aby byla valná hromada usnášeníschopná. Byla proto vždy
učiněna krátká pauza a předsedové shromáždění prohlásili, že se okamžitě sejde
nová valná hromada, která bude schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných
členů. Tyto navazující valné hromady si zvolily výbor (případně představenstvo),
který rozhodl o zrušení spolku a jeho sloučení s ŽNOP a který měl zajistit likvidaci
daného spolku. Movitý i nemovitý majetek spolků byl převeden na pražskou
židovskou obec. Přestože tyto spolky měly velmi málo členů (ani jedné valné
hromady se dle dochovaných materiálů nezúčastnilo více než 20 osob), měl režim
zájem o jejich zrušení. Jednotlivé protokoly o valných hromadách obsahují totožné
formulace a liší se jen některá jména, místa konání a časy. Každý protokol
například obsahuje konstatování, že „v důsledku nového uspořádání politických a
382
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hospodářských poměrů v naší republice a za účelem hospodárného uspořádání
organisací nezbude než spolek zrušit a převésti jeho majetek na Židovskou
náboženskou obec v Praze, na kterou tento majetek v případě rozpuštění spolku
přechází.“383 Snad ještě zajímavější je skutečnost, že každý protokol obsahuje dvě
shodné formulace: 1) „Předseda povolal se souhlasem valné hromady Dr. Oskara
Schicka, úředníka Židovské náboženské obce v Praze, aby fungoval jako
zapisovatel.“ 2) „Na to prohlásil přítomný p. Dr. Edmund Schwarz, místopředseda
židovské náboženské obce v Praze jako její zástupce a jejím jménem, toto: Židovská
náboženská obec v Praze bere usnesení valné hromady o zrušení spolku a převodu
majetku na Židovskou náboženskou obec v Praze na vědomí a plně s ním souhlasí
[…] Židovská náboženská obec v Praze splní náboženské a charitativní úkoly
spolku.“384 Jak ale mohli být pánové Schick a Schwarz přítomni na více místech
najednou? Valné hromady se konaly v rozmezí 9:00 až 14:00. Většina z nich se
uskutečnila na židovské radnici v Maislově ulici. Minimálně jedna se ale
uskutečnila na Smíchově a časově se kryla s valnou hromadou konanou na radnici.
Nabízí se proto otázka, zda nejsou dochované materiály jen administrativní
záležitostí bez reálného podkladu. Státní úřad pro věci církevní zrušení spolků
potvrdil a spolková činnost osob židovského původu byla zase o něco více
podrobena komunistickému diktátu.
Některé aktivity sionistických organizací (především Ústředního svazu
sionistického, o kterém bude řeč) se ještě před jejich výraznějším rušením pokusil
režim podchytit založením Svazu československo-izraelského přátelství.
Jednání o ustavení Svazu probíhala v září a říjnu 1948 především na Ministerstvu
informací.

Svaz měl fungovat v intencích strany. Zakladatelé Svazu a jeho

podporovatelé z řad komunistů proklamovali, že hlavním úkolem organizace by
mělo být rozvíjení přátelských styků mezi občany obou států. Mezinárodní oddělení
ÚV KSČ zároveň stanovilo, že Svaz má vykonávat činnost „jinou, než jaký bude
krycí pláštík.“385 Tato „jiná aktivita“ byla shrnuta do čtyř hlavních úkolů: pomoc
národně-osvobozeneckému boji Židů, konkrétně vojenskému výcviku v ČSR;
podpora komunistické strany Izraele; ochromení činnosti sionistických organizací;
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boj proti antisemitismu. Účastníci porad dále probírali především složení čestného
předsednictva, organizační strukturu a termín a způsob oficiálního založení.386
K ustavení Svazu došlo 10. listopadu 1948 v prostorách Národního klubu
v Praze. V čele svazu stál výbor, jehož předsedou se stal Karel Kreibich,
1. místopředsedou Bedřich Kožíšek (ÚRO), 2. místopředsedou Josef Büchler
(Ústřední svaz sionistický), tajemníkem Vladimír Waigner a čestným předsedou
ministr informací Václav Kopecký. V čestném předsednictvu zasedal dále například
E. F. Burian či Ivan Olbracht. Aby bylo zabráněno ovládnutí Svazu funkcionáři
sionistických organizací, scházel se výbor jen výjimečně a místo výboru
organizovalo aktivity Svazu jakési neoficiální předsednictvo ve složení Kreibich,
Benda, Stamberger, Waigner.387
Neoficiální předsednictvo plnilo svou roli dle představ režimu. Ve zprávě
tajemníka Svazu, adresované Bedřichu Geminderovi, Waigner například konstatuje,
že „jest zapotřebí, aby veškerá činnost svazu byla kontrolována ústředím (což se
dělo i až dosud) a aby pro práci čistě politickou byly svazu sděleny přesné direktivy.
[…] Jelikož, jak jsme viděli u některých jiných podobných spolků, jsou špatné
zkušenosti s decentralizací, tj. založením odboček ve venkovských městech,
navrhuji, aby celá agenda byla ústředně řízena z Prahy a aby byla případně zřízena
odbočka jen v Bratislavě pro Slovensko, která by ovšem též podléhala ústřednímu
sekretariátu. Při založení odbočky v Bratislavě bude nutno postupovat nejvýše
opatrně, jelikož Ústřední sväz sionistov bude se snažit tuto odbočku silně ovlivnit,
případně dostat i do svých rukou […] Při zřízení více odboček se obávám, že by
hlídání jejich politických a administrativních chyb stálo více práce, než agenda
centralizovaná.“388 Waigner také ve zprávě nadhazoval problematiku členství
a doporučoval, aby se organizace nestala masovou a aby přijímala jen členy
prověřené se „správným politickým smýšlením a osobními kvalitami“.
Vedení výboru žádalo Gemindera, aby rozhodl některé další, z jeho pohledu
velmi důležité otázky. Stamberger se například snažil docílit toho, aby Geminder
zakázal zakládání poboček Ústředního svazu sionistického a aby zakázal
organizování peněžních sbírek sionistickými organizacemi: „Všechny sbírky mezi
židy by měl provádět Svaz přátel Izraele [rozuměj Svaz československo-izraelského
386
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přátelství – pozn. autora], aby se peníze dostaly do našich rukou.“389 Dále
doporučoval, aby veškeré vystěhovalectví do Palestiny bylo organizováno
prostřednictvím

Svazu,

„protože

bychom

odbourali

činnost

sionistického

Palestinského úřadu, který je pod kontrolou izraelského vyslanectví.“ 390 Kromě
motivu rozbití vztahu Palestinského úřadu a izraelského vyslanectví usiloval Svaz
v otázce převzetí pasové agendy týkající se vystěhovalectví do Izraele o další cíle:
„Byl by zajištěn zdroj příjmů a bylo by možné regulovati přistěhovalectví do
Izraele, pokud se týče nežádoucích živlů.“391
O aktivitách Svazu v průběhu roku 1949 se bohužel nepodařilo dohledat více
informací. Z pohledu režimu byla ale jeho činnost neúspěšná. Židovská brigáda,
organizovaná v rámci vojenského výcviku, se profilovala vyloženě pravicově
a prosionisticky. Pomoc izraelským komunistům byla zanedbatelná. Jak uvádí
Kaplan, důvodem pravděpodobně bylo protisionistické zaměření Svazu, díky
kterému se podařilo získat jen jednu partnerskou organizaci.392 Neúspěch Svaz
zaznamenal i v otázce pasové agendy, která na něj nebyla převedena a zůstala
v rukou Palestinského úřadu a izraelského vyslanectví. Je ale zapotřebí konstatovat,
že emigrace byla od května 1949 utlumena a do té doby mohla být jen obtížně celá
administrativa s mnoha rozjednanými žádostmi (včetně osob emigrujících v rámci
židovské brigády) předána. Za alespoň částečný úspěch je možné považovat snahu
o komplikaci života sionistickým organizacím. Z podnětu Svazu totiž proběhly na
přelomu prosince 1948 a ledna 1949 finanční revize v některých sionistických
organizacích a razie v jejich úřadovnách. Na základě těchto kroků bylo zatčeno
několik funkcionářů sionistických organizací. Zabavené dokumenty později
napomohly při konstrukci některých politických procesů. K této problematice bude
uvedeno více především ve třetí části disertační práce.

Mezi spolky, jejichž činnost byla po válce obnovena, najdeme i Ústřední svaz
sionistický (dále USS; slovensky Ústredný sväz cionistický; často používaná
zkratka ÚSC). Ten lze v meziválečném období dle Čapkové považovat za
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nejdůležitější orgán sionistického hnutí v Československu393, který usiloval
o sdružení všech sionistických spolků v ČSR. V poválečném období byl vliv USS
snad ještě výraznější. Sionistických spolků (a židovských organizací obecně) bylo
v porovnání s meziválečným obdobím obnoveno jen velmi málo. USS proto
snadněji získával vliv a spolupodílel se na chodu sionistických spolků. Navíc
intenzivně

spolupracoval

s některými

zahraničními

organizacemi

(např.

s JOINTEM) a po vzniku státu Izrael i s izraelským vyslanectvím.
Činnost USS byla obnovena 5. července 1945. Původní sídlo spolku – Moravská
Ostrava – bylo přesunuto do Bratislavy. Tento krok je dokladem celkového úpadku
židovského spolkového života v Československu a ještě užší orientace sionistických
organizací na Slovensko. Podle informací z roku 1947 bylo na Slovensku obnoveno
110 místních skupin s 5 500 členy a v Čechách a na Moravě 52 skupin
s 1 800 členy. V čele USS stál od roku 1946 Oskar Krasňanský.
Podle stanov měl Svaz „napomáhat vytvoření a budování veřejnoprávně
zajištěné domoviny Židů v Palestině.“394 Tohoto cíle dosahoval prostřednictvím
převýchovy židovského obyvatelstva, přípravou vystěhovalectví do Palestiny a
vyučováním a rozšiřováním hebrejštiny. Kromě těchto spíše osvětových aktivit
organizoval USS finanční sbírky určené pro sionistické účely spojené s budováním
státu Izrael.
Dle zjištění Státní bezpečnosti působilo v roce 1949 rámci Svazu několik
sionistických organizací a frakcí. Jednalo se o Hašomer Hacair (levicově
orientovaná mládežnická organizace určená k přípravě mládeže na odchod do
Palestiny, v roce 1949 navíc levicová sionistická strana), Mapaj (odnož Dělnické
strany Izraele v ČSR, režimem vnímaná jako pravicová, sociálně demokratická
strana), Achdut Haavoda (samostatná strana, která se po válce odtrhla od Mapaj),
Všeobecní sionisté (z pohledu režimu „židovská buržoazie“, strana „velkého
kapitálu, mající spojení s City“; v jejím čele stáli podle StB lidé, z nichž někteří byli
stíháni pro devizové a hospodářské delikty; bohužel nejsou uvedena jména)
a Mizrachi (pravicová náboženská strana, dle režimu „buržoazní“ a opírající se
o „bohaté americké židy“). Celkový počet příznivců těchto organizací v ČSR Státní
bezpečnost v roce 1949 odhadovala na 7 400.395 To je poměrně vysoké číslo,
393
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vezmeme-li v úvahu počet válku přeživších Židů. StB navíc odhadovala, že mimo
USS existuje v ČSR ještě několik sionistických organizací – například Unie
sionistů-revizionistů nebo Šternova skupina – čítající přibližně 2 000 členů. Režim
usiloval o rychlou likvidaci aktivit těchto krajně pravicově orientovaných a
radikálních skupin.
USS ve spolupráci s JOINTEM spravoval také Palestinský úřad v Praze (PÚ).
Ten zahájil svou činnost v ČSR již v roce 1922. Po roce 1945 byly jeho aktivity
obnoveny. Hlavním úkolem úřadu byla po celou dobu jeho existence pomoc
s emigrací z ČSR, kterou StB charakterizovala jako „pomoc osobám židovského
původu, které se chtěly z ČSR vystěhovat, organizoval hromadné vystěhovalecké
akce pro vystěhování sionistů a vývozu jejich majetku z ČSR do kapitalistické
ciziny.“396 Po zřízení izraelského vyslanectví přešla většina úkolů PÚ do kompetencí
vyslanectví a v rámci USS byly některé jeho aktivity přeneseny na spolek KKL –
Židovský národní fond (Keren Keyemeth LeIsrael).397
Koncem roku 1950 začaly úřady řešit budoucnost USS. Dne 22. prosince 1950
žádalo Ministerstvo vnitra Státní úřad pro věci církevní o sdělení, zda je další trvání
Ústředního svazu sionistického opodstatněné a žádoucí. Ve dnech 25. a 26. března
1951 se sešlo valné shromáždění USS ve slovenské Sliači. Zasedání se neslo
v duchu poklonkování komunistům a v radostné atmosféře způsobené tím, že se
„na tomto Valném shromáždění poprvé v dějinách hnutí se sešli delegáti vyslaní
výlučně členy pokrokově smýšlejících skupin a ne reakčními skupinami.“398
O rozpuštění spolku ale nebyla řeč. Náznak chystaného zrušení je snad možné
spatřovat v projevech řečníků, kteří opakovaně zdůrazňovali tezi, že se vznikem
státu Izrael „se změnil základní úkol sionistického hnutí v diaspoře na kulturní
sionismus, což nejlépe dokládá skutečnost, že tam, kde sionistické organizace už
neexistují, židovská pospolitost na poli politického sionismu vůbec nechybí. A tam,
kde sionistická federace koná svojí funkci, omezuje se její činnosti výlučně na pole
kulturní a hospodářské.“399
Situace se změnila v květnu 1951. Předseda USS – Jozef Büchler – který stál
v čele spolku po emigraci Krasňanského, svolal na červen mimořádné valné
396
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shromáždění. Není bohužel jasné, kdy přesně vedení Svazu začalo neoficiálně
jednat o rozpuštění spolku. Bylo to již před březnovým sjezdem? V zápise
z valného shromáždění je uvedeno, že Výkonný výbor schválil návrh na rozpuštění
Svazu na svém zasedání 22. června 1951, tedy dva dny před zahájením sjezdu.
V pozvánce rozesílané již konce května Büchler uvedl, že mimořádné valné
shromáždění je svoláno „shodou určitých okolností“. Delegáti si měli připravit
přesné vyúčtování k 31. květnu 1952, stav pokladny, popis inventáře a další
materiály organizačního charakteru. Již tento pokyn dával tušit, jaký bude program
mimořádného shromáždění.
Do jaké míry se jednalo o vlastní iniciativu vedení a do jaké o nátlak ze strany
SÚC? Na tuto otázku bohužel nedokážeme odpovědět. Je ale možné vyslovit tezi,
že vedení USS jednalo na pokyn Úřadu pro věci církevní. Jak již bylo řečeno,
úřední místa řešila opodstatněnost existence spolku již koncem roku 1950.
Valné shromáždění se sešlo 24. června 1951. Výkonný výbor přednesl návrh na
rozpuštění spolku, přičemž neuvedl žádné konkrétní důvody. Bylo jen řečeno, že
„za stávajících okolností není další existence Ústředního svazu sionistického pro
ČSR opodstatněná.“400 Dále byla řešena organizační a administrativní stránka
rozpuštění spolků. Místní skupiny byly instruovány, jak mají při svém rozpouštění
postupovat. Návrh na rozpuštění byl jednomyslně schválen a celé shromáždění
trvalo pouze dvě hodiny. O více jak rok později byl dne 9. září 1952 výměrem
ÚNV Bratislava USS definitivně rozpuštěn na základě údajně prokázané protistátní
činnosti a jeho majetek propadl státu.401 Ještě uvidíme, že Büchler se stal obětí
jednoho z procesů navazujících na proces se Slánským. Ani jemu nepomohlo, že
plnil úkoly strany.
Jak již bylo zmíněno, USS zaštiťoval finanční sbírky, které organizovaly spolky
KKL a Keren Hayesod (Zakládací fond). Židovský národní fond byl založen již
v roce 1901 za účelem vykupování půdy v Palestině pro židovské osídlence.
Zakládací fond měl obecněji stanovené cíle. Usiloval o shromažďování darů pro
potřeby sionistického hnutí a budování státu Izrael. Význam sbírek a tím i role
USS, stoupl po navázání užší spolupráce mezi zástupci rodícího se státu Izrael
a československé vlády.
ABS, f. 425, sign. 425–222–5, Zápisnica spísaná na mimoriadnom valnom shromaždení
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Většina výtěžků ze sbírek byla na základě povolení Národní banky pravidelně
převáděna do Palestiny402 a jak ještě uvidíme, organizování sbírek úzce souvisí
i s procesem s Šimonem Ornsteinem a spol. Dále byly dary využívány například
k dotování sociální činnosti židovských obcí v ČSR nebo k financování
přeškolovacích kurzů pro zájemce o vystěhování do Izraele. Podle údajů
StB například sbírka Bitachon (bezpečnost) vynesla k 22. červnu 1948 asi
16,5 milionu korun.403 Přesnou výši zisku ze sbírky Magbith se nepodařilo dohledat,
ale dochované dokumenty dokládají, že izraelský vyslanec požádal v listopadu
1948 Národní banku o uvolnění 40 milionů korun z této sbírky na krytí devizových
závazků státu Izrael. Existovaly i další sbírkové fondy, které byly pod patronací
spolku Keren Hayesod a tím pod patronací USS. Například sbírka Hagana vynesla
42 522 000 Kč.404
Je pravděpodobné, že se USS snažil v mnoha případech obcházet nebo
překrucovat československou legislativu, především v souvislosti s převáděním
získaných finančních prostředků do Izraele. Dle Státní bezpečnosti dokonce USS
v mnoha případech zneužíval výtěžky sbírek „k financování závadné činnosti v ČSR
jako uplácení, úhradám upouštěcích pokut v trestních případech obviněných
sionistických agentů apod.“405 USS také podporoval ilegální emigraci a ve
spolupráci s izraelským vyslanectvím usiloval o nelegální převádění majetku
židovských emigrantů a vyvíjel i další alespoň částečně nezákonné aktivity.
Dokládá to torzovitá dokumentace pocházející z přelomu let 1948 a 1949
zachycující finanční kontrolu sbírek a hromadného vystěhovalectví. Například
zpráva

nazvaná

O

dosavadním

výsledku

šetření

provedeném

z příkazu

sdr. Dr. O. Fischla ve věci hromadného vystěhování občanů židovského vyznání do
Palestiny406 obsahuje rozsáhlé negativní hodnocení aktivit USS a nakládání
s výtěžky sbírek. Pisatel dokumentu, jehož autorství není bohužel v textu obsaženo,
posuzoval situaci na konci srpna 1948. Dá se proto předpokládat, že skutečně
hodnotil reálný stav věci a nepracoval „na zakázku“ a s úmyslem budoucího
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zneužití zprávy v rámci trestního vyšetřování. Je ale samozřejmě možné, že jsou
některé informace zveličeny.
Ve zprávě se můžeme například dočíst, že „dalším šetřením bylo zjištěno, že část
výstroje pilotů mají býti placeny v Kčs a nikoli ve valutách; bylo zřejmé, že jde
o pokus obejíti předpisy devisového zákona a to pod krytím vyslanectvím Izraele.
Protože v souvislosti se šetřením případu Krasňanský byl dán předpoklad, že výdaje
spojené s nákupem těchto předmětů jsou hrazeny vyslanectvím Izrael z nějakých
místních peněžitých zdrojů, otevřel jsem podle pokynů s. Dr. Fischla pátrání
i v tomto ohledu. […] Zjistil jsem existenci těchto fondů […] Fond Hagana
dotovaný rovněž ze sbírek a určený pro sociální účely v rámci ČSR pro židovské
příslušníky. Tento fond spravuje Ústřední svaz Sionistický za spolupráce
s organisací JOINT. Prakticky to znamená, že z určené dotace dolarové pro sociální
účely ČSR pro to které období, proplatí Sionistický svaz z peněz získaných sbírkami
pokud možno největší část v Kčs a vyúčtuje JOINTU pouze schodek, který je
poukázán ve valutě. To znamená, že místo určené dotace např. 100.000-$ proplatí
zde v Kčs z místních zdrojů 4,000.000.-Kčs a vzniklý schodek jeden milion je
proplacen teprve ve valutě. Zůstává tedy k disposici v daném případě 80.000.- $
v zahraničí Ústřednímu svazu Sionistickému na úkor Národní banky. Fond Maas
alia = daně z vystěhovalectví. Jde o fond, kterým disponuje výhradně Palestinský
úřad /vyslanectví/ a jest spravován Dr. Felixem. Dotován je z vybíraných poplatků
za stěhování, jejichž výše je určena majetkovými poměry jednotlivců a podle
vyjádření bylo již vybráno přes 100 milionů Kčs. Při tom jde o fond tajný ilegální,
který jest zakázán Palestinskými úřady a jen několik zasvěcenců z vyslanectví ví
o jeho existenci. […] jest pravděpodobné, že z tohoto fondu jsou placeny výdaje
jednotlivců i skupin zde meškajících z ciziny, hrazeny náklady na opatřování
výzbroje a výstroje pro armádu v Palestině, placeny event. pokuty uložené
v trestním řízení našimi úřady, pokud mají krytí v majetku v zahraničí a konečně
prováděny nákupy zboží a výrobků národního čsl. průmyslu za účelem podloudného
vývozu z ČSR spolehlivými jedinci.“407 V závěru zprávy pak její autor konstatuje, že
„ze získaných zkušeností při osobně prováděné kontrole stěhovací akce jest jasně
viděti, že až dosud bylo soustavně a plánovitě zneužíváno benevolence naší vlády
a politického přátelství pro svobodný stát Izrael a jeho obyvatele a jeho boje za
407
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pravou demokracii. Vyskytují se jednotlivci i celé skupiny z řad buržoasie, kteří
v rámci akce zneužívají této akce k ilegálnímu vývozu svého majetku z našeho státu.
[…] Navrhuji proto likvidaci všech stávajících fondů a provedení řádné revise
v rámci suverenity a platných zákonů našeho státu resp. dotování jednotlivých akcí
osidlovacích za státního dozoru.“408 Pravdivost této kritiky činnosti USS,
izraelského vyslanectví a chaotického řízení pomoci státu Izrael dokládá torzovitá
dokumentace z přelomu let 1948 a 1949. Ty pojednávají o podplácení při snaze
urychlit vydávání cestovních dokladů nebo o naprosto nekontrolovaném a živelném
provozu na letišti v Žatci. Prostřednictvím letiště v Žatci byly přepravovány osoby
bez toho, že by jejich přítomnost na území ČSR zaznamenaly úřady.
Pravděpodobně docházelo k převážení větších částek v hotovosti, dovážení
nedostupného zboží a vyvážení zboží potřebného pro rodící se stát Izrael.
V dochovaných materiálech se opakovaně objevuje zpráva, že jeden z izraelských
mechaniků – Sam Pomerantz – se mezi Prahou, Žatcem a Kunovicemi pohyboval
zcela volně vlastním letounem bez označení státní příslušnosti. Navíc vzhledem
k doloženým dobám odletu a příletu pravděpodobně létal mimo kurs: „Když se při
zkoušení jednoho hotového stroje, který pilotoval Ing. Pomerancz s příkazem létati
v okruhu 80ti km, s letounem vzdálil přes radiové spojení s letištěm v Kunovicích,
byl nezvěstný po dobu několika hodin a na telefonické dotazy byl ohlášen nouzově
sedící na vojenském letišti v Piešťanech /po letu přes 2 hodiny trvajícím což
odpovídá okruhu 600 km/.“409 Z dnešního pohledu je neuvěřitelné, že v době
budování tvrdého totalitního režimu panovala takováto benevolence. Navíc
v situaci, kdy na mnohá pochybení poukazovali někteří zástupci ministerstva.
Zmiňované

jméno

Oskara

Krasňanského

figuruje

v několika

dalších

dokumentech týkajících se ilegální činnosti USS. Bohužel se archivních materiálů
spojených s Krasňanským, který byl předsedou USS, dochovalo jen velmi málo.
Vyplývá z nich ale, že byl nejpozději v září 1948 zatčen410 a vyslýchán ze strany
finanční stráže a orgány StB, které usilovaly o získání informací o fungování
radikální sionistické pravice v Československu. Koncem roku 1948 byl z vazby
propuštěn a začátkem roku 1949 se mu podařilo emigrovat. Důvody jeho propuštění
nejsou známé.
408
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Ve správě o nezákonné hospodářské činnosti představitelů židovských organisací
v ČSR z 24. září 1948 je uvedeno, že „z materiálů, které byl zabaven kontrolou min.
financí Oskaru Krasňanskému, předsedovi Ústř. svazu sionistického pro ČSR,
t.č. ve vazbě pro důchodové delikty, vyplývá důvodné podezření, že funkcionáři
řečeného svazu se zabývají nezákonným transferem zboží do Palestiny a devisovými
machinacemi, které provádějí v souvislosti s oficiální resp. legální činností. Tyto
osoby jsou ve spojení jednak se zahraničními židovskými organisacemi, jednak
s diplomatickými zástupci státu Izrael v ČSR, což spolu s jinými zjištěnými
okolnostmi dovoluje výklad, že nejsou vedeni ke své činnosti jen hospodářskými
zájmy jedinců nebo skupin, ale též snahami politického aspektu. […] Ze zabavené
korespondence vyplývá, že připravovali a pravděpodobně i provedli nezákonné
vývozy zboží a valut s transporty vystěhovalců do Palestiny. Krasňanský je pověřen
organisováním a shromažďováním sbírek na vybudování státu Israel. […] Stává
důvodné podezření, že ze sbírek jest financován též nezákonný vývoz zboží. Legální
činnosti a akcí židovských organisací je pak též zneužíváno jako pláště pro
provádění protizákonných transakcí. Tak např. Szlom Bermann z Tel-Avivu, t.č. ve
vazbě v Praze, pod rouškou smlouvy s Čsl. st. filmovou společností a sbírek
zamýšlel nezákonný transfer peněz i zboží ve výši asi 8 mil.Kčs. […] V ČSR
pracoval pro spol. „Solel Bohne“ Zikmund Spitz z Haify, který byl nedávno zatčen
se skupinou osmi Židů z ČSR pro nezákonné devisové transakce odhadované na
desítky milionů Kčs, vývoz zlata, šperků, zboží.“411 Na tomto místě je zapotřebí
připomenout, že výše citovaný dokument pochází ze září 1948. Ještě v srpnu přitom
byl v provozu letecký most do Izraele. Tento dokument je proto možné považovat
za jeden z prvních náznaků radikální změny vztahu režimu ke státu Izrael. Jak ještě
uvidíme v kapitole o procesech s Mordechajem Orenem a Šimonem Ornsteinem,
byly nelegální aktivity USS „zneužity“ a zveličovány, ačkoli je StB neměla
podrobně zdokumentované. Na druhou stranu je nutné otevřeně říci, že izraelské
vyslanectví i USS s největší pravděpodobností opravdu přinejmenším obcházelo
a ohýbalo československou legislativu. V mnoha případech pravděpodobně
docházelo k porušování zákonů. Byť z pochopitelných a často velmi humánních
důvodů.

411

Tamtéž.
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V Československu samozřejmě působilo i několik zahraničních židovských
a sionistických organizací. Nejaktivnější ze všech byla organizace JOINT, o které
bude krátce pojednáno v závěrečné kapitole disertační práce přibližující
problematiku Akce Zlatá Husa a Akce Dana.
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Část

III.:

Na

cestě

k antisionismu
Hitler se na židy zaměřil, chtěl je všechny odstranit, škoda, že to neudělal, podívejte
se, co dělali teď ti, kteří tu zbyli, za svinstva.
(Z informačního bulletin pro ÚV KSČ v době konání procesu se Slánským; autor
neznámý; 26. 11. 1952.)412
Před hlavním líčením jsem byl navštíven prokurátorem na Ruzyni za přítomnosti
vedoucího vyšetřovacího odboru. Podstatné, co jsem se tenkrát od prokurátora
dověděl, bylo, že jim na mně nezáleží, že ve mně budou soudit sionismus.
(Josef Büchler)413
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NA, f. 014/12, sv. 8, a. j. 61, Informační bulletin (26. 11. 1952), Ohlas na průběh procesu
s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, l. 20.
413
NA, f. Nejvyšší soud – nezpracováno, sp. zn. 1T 4/53, protokol o veřejném zasedání v rámci
návrhu na obnovu trestního řízení, 18. až 20. června 1958.
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Jak již bylo řečeno, v roce 1949 se vztah Československa k Izraeli a sionismu začal
v závislosti na neúspěchu izraelských komunistů ve volbách a sbližování Izraele
a USA měnit. Svůj postoj měnila i Moskva. Postup Kremlu byl samozřejmě
rozhodující i pro československou zahraniční politiku a měl důsledky i pro
židovskou menšinu žijící na území ČSR. Československá vláda odmítla prodej
dalších zbraní, znemožnila pokračování emigrace Židů do Izraele a nepodepsala
druhou obchodní smlouvu. Na vnitropolitické scéně se komunistům podařilo
ovládnout Radu židovských náboženských obcí, díky čemuž začala strana zasahovat
do chodu ŽNO. Nepohodlné osoby byly odstraněny z funkcí a náboženské aktivity
byly přidušeny nedostatkem financí a dohledem ze strany Státního úřadu pro věci
církevní. Židovské spolky a sionistické organizace byly postupně rušeny, až v roce
1953 neexistovala ani jedna nezávislá židovská organizace.
Izraelské vládě neuniklo, že se československý pohled na další spolupráci mění.
Dokládá to například útočný Ben Gurionův projev v parlamentu z května 1950:
„[…] pochopitelně, že nikdo nedodává zbraně jako dar, a žádá peníze, a nikoliv
rubly, nýbrž dolary, miliony dolarů […] na druhé straně však dával Clementis ze
svých zbraní také Egyptu. Víme to proto, že část pušek se dostávala do našich
rukou. Avšak traktory nepřicházejí ze země Clementisovy, ale výhradně
z Ameriky.“414
Skutečný vrchol antisionistické politiky přišel v roce 1952. Prohlubující se
rozpory a rostoucí nenávist ze strany ČSR k sionistům v kombinaci s poptávkou po
velkém procesu s vnitřními nepřáteli vyústila ve velkolepý proces s tzv. protistátním
spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. A právě o procesech bude třetí část
disertační práce.
Kromě procesu se Slánským se budeme zabývat dvěma procesy, které spolu úzce
souvisejí a které navazovaly na proces s generálním tajemníkem. Půjde o procesy
s Šimonem Ornsteinem a spol. a s Mordechajem Orenem, které se odehrály v roce
1953. Jsou atypické tím, že v jejich rámci byli souzeni dva izraelští diplomaté.

414

A MZV, f. Odbory MZV po roce 1945: Inventář spisového materiálu generálního sekretariátu a
kabinetu J. Masaryka a Vl. Clementise, k. 155, č.414.306/54-AO-2.
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Spolu s Ornsteinem navíc několik občanů Československa, především osob, které
byly členy Ústředního svazu sionistického.
Třetí skupina procesů, na které je možné doložit téměř paranoidní přístup režimu
k osobám židovského původ, spadá do let 1954 až 1957 a je spojena s dvěma
operacemi Státní bezpečnosti: Akcí Zlatá Husa a Akcí Dana. Tyto procesy
charakteristickým způsobem dokládají změnu režimní politiky ve vztahu k židovské
menšině. Většina odsouzených se na rozdíl od obětí předcházejících antisionisticky
zaměřených soudů za Židy skutečně považovala a někteří z nich se kriminální
činnosti skutečně dopouštěli. Zároveň tyto procesy dokládají skutečnost, že vlna
„státního antisemitismu“ – antisionismu – neskončila procesem se Slánským.
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10. Proces se Slánským a jeho antisionistický rozměr
Proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského je možné
považovat za jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách Československa první
poloviny padesátých let 20. století. Tato problematika je v odborné literatuře
podrobně zpracována. Průkopnickou, komplexní a doposud zřejmě nejlepší prací je
monografie Karla Kaplana Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Přestože
byla její první verze vytištěna již v roce 1968, byl výtisk i sazba v průběhu roku
1969 zničeny. Světlo světa znovu v českém jazyce spatřila až v roce 1992.
Kaplanovo

dílo

má

několik

rozměrů.

Jednak

zasazuje

proces

do

mezinárodněpolitického a vnitropolitického vývoje. Přiblížena je role sovětsko-jugoslávské roztržky při přípravě procesů v Maďarsku, Polsku a dalších zemích
východního bloku a její vliv na přípravu procesu se Slánským. Zohledněn, i když
trochu upozaděn, je i antisionistický rozměr procesu a jeho souvislost
s mezinárodněpolitickou situací na Blízkém východě a rolí Izraele v počínající
studené válce. Této problematice se Kaplan věnuje především v závěru své studie.
Dílo je pojato jako detailní přiblížení způsobu, jakým komunisté procesy
konstruovali: od pátrání po obětních beráncích, přes získávání doznání a psychický
vývoj zatčených až po samotnou přípravu a průběh soudního přelíčení. Tato rovina
dává publikaci nadčasový rozměr.
Vzhledem k tomu, že je vnitropolitický charakter procesu podrobně zpracován,
budeme se jeho příčinami a průběhem zabývat spíše okrajově. Následující stránky
se proto zaměří na tři méně zpracovaná témata spojená s procesem. Na příkladu
vyšetřování a soudního přelíčení s jedním ze členů spikleneckého centra –
náměstkem ministra financí Ottou Fischlem – si přiblížíme antisionistický rozměr
procesu a konkrétní trestné činy, za které byl Fischl souzen. Dále nás bude zajímat
antisemitský podtext reakce veřejného míněno na proces a sním spojenou
propagandu. Krátce si přiblížíme také kritický a odmítavý postoj, který proces
vyvolal v Izraeli.
Proces se Slánským představuje z několika zásadních důvodů mezník
v politických procesech ČSR: 1) Jednalo se o poslední monstrproces. Další procesy
už neprobíhaly jako velké divadlo, jehož účelem měla být zásadní manipulace
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s veřejným míněním. 2) V jeho rámci byli souzeni vysocí funkcionáři
komunistického režimu, jelikož reflektoval Stalinovu doktrínu o zostření třídního
boje a hledání nepřátel ve vlastních řadách v důsledku pronikání nepřátel do strany.
3) Na přípravu procesu dlouhodobě „dohlíželi“ sovětští poradci.
Cesta Slánského na popraviště byla klikatá. V průběhu konstruování procesu se
změnilo jeho zaměření a hlavní role. Ta měla nejdříve připadnout krajskému
tajemníkovi KSČ v Brně Otto Šlingovi a Marii Švermové, případně ministru
zahraničí Clementisovi. Sovětští poradci ale vyhodnotili nepřátelské centrum
založené na funkcionářích nižší kategorie jako nedostačující a žádali hlavy nejvýše
postavených straníků. Nevyhovující byla také úzká koncepce procesu, která se
omezovala na vnitrostranický a vnitrostátní převrat hrozící přechodem ČSR do
nepřátelského „imperialistického“ tábora.
Postupně se změnily jak hlavní role, tak ideologický rozměr procesu. Do čela
spiklenců byl postaven generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský. Posun
v politické rovině dobře dokládá žaloba. Slánský a spol. byli obžalováni, že „jako
trockisticko--titovští sionističí, bužoázně nacionalističtí zrádci a nepřátelé
československého lidu, lidově demokratického zřízení a socialismus vytvořili ve
službách amerických imperialsitů a řízeni nepřátelskými západními rozvědkami
protistátní spiklenecké centrum […] aby znovu zavlekli naši republiku do tábora
imperialismu a zničili její samostatnost a nezávislost.“415
Nová konstrukce procesu byla zaměřena značně zahraničněpoliticky a promítla se
do ní nejen přetrvávající roztržka s Jugoslávií, ale i neúspěch sovětské velmocenské
politiky na Blízkém východě. Snaha Moskvy o získání vlivu na Blízkém východě
prostřednictvím ovládnutí Izraele vyšla vniveč a ovlivnila ideologický rozměr
procesu. Ten se projevil v silné antisionistické linii, která měla až antisemitský
rozměr. Antisionistická koncepce procesu měla následně dopad i na výběr obětních
beránků. U jedenácti ze čtrnácti souzených bylo v žalobě uvedeno, že se jedná o
osoby „židovského původu“. Sovětský poradce se dokonce snažil prosadit
formulaci „židovské národnosti“, ale neuspěl. Z vnitropolitických záležitostí byla
akcentována příprava státního převratu a dlouhodobá hospodářská sabotáž.
Karel Kaplan ve zmiňované publikaci brilantně charakterizuje výběr obětí tak,
aby reprezentovaly různé politické oblasti, přičemž je zřetelně patrná antisionistická
415

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, Praha 1953,
s. 8.
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linie: „Neexistující centrum konstruovali [vyšetřovatelé a poradci – pozn. autora]
jako rozsáhlou organizaci s odnožemi ve všech důležitých oblastech politického
života, ve státních a stranických institucích. Tomu musela odpovídat i sestava
vedení. Výrobci procesu si vytvořili kritérium pro výběr osob. Každá oblast či odnož
mocensky důležité činnosti potřebovala ve vedení centra svého zástupce, přičemž
musela zajistit převahu osob židovského původu, aby se zvýraznila sionistická linie
procesu. ŠVÁB: do hlavní skupiny byl zařazen proto, že dobře vypovídal, že měl
spojení se Slánským a mohl být představitelem bezpečnostní linie v centru. REICIN
– rovněž zařazen do hlavní skupiny: byl představitelem armádní linie v centru, měl
předpoklad pro špionáž, temnou minulost (Gestapo, Fučík) a přímé spojení se
Slánským. […] U FISCHLA byla silná sionistická linie, sabotáže, miliónové
machinace s majetky a spojení se Slánským. SIMONE byl typem kosmopolity, dobře
vypovídal, měl rozsáhlou špionáž a přímé spojení se Slánským. Dále byli do vedení
centra zařazeni ŠLING (stranická linie), CLEMENTIS (linie slovenského
buržoazního

nacionalismu

trockistická,

zahraničně

a

linie

politická,

zahraničněpolitická),
příslušnost

LONDON

k interbrigádě,

(linie

špionáž),

MARGOLIUS a LÖBL (sionistická a zahraničně obchodní linie) Geminder
(sionistická a stranická linie).“416

10. 1. Antisionistický rozměr procesu na příkladu Otto Fischla
Na

příkladu

Otto

Fischla

předvedeme

pravděpodobně

nejradikálnější

antisionistickou rétoriku, které se v rámci procesu vyskytla. Fischl se narodil
v srpnu 1902 v Dobřanech u Plzně.417 S komunisty sympatizoval a spolupracoval
přibližně od roku 1928. V období první republiky vystudoval v Praze práva a ve
třicátých letech se živil jako advokát. Praxi musel v roce 1939 vzhledem ke svému
židovskému původu opustit. Válku přečkal bez větší úhony v Praze především díky
tomu, že žil ve smíšeném manželství, které poskytovalo jistou ochranu. Také proto,
že „za pomoci německého soudce Heřmana Zechnera simuloval srdeční infarkt.“418
Otto Fischl se skutečně ke konci okupace vyhnul deportaci do Terezína tím, že s

416

Karel KAPLAN, Zpráva o zavraždění generálního tajemníka, Praha 1992, s. 216–217.
Životopisná data z: NA, f. ÚV KSČ komise 1945–1989, svazek 7, a. j. 113, Zpráva o stavu
přešetření soudního případu Josefa Franka a Otty Fischla ke dni 1. 10. 1956, l. 1–15.
418
Tamtéž, l. 2
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pomocí lékaře (rodinného známého) předstíral infarkt. Většina jeho příbuzných do
transportu musela už dříve a skoro všichni zahynuli ve vyhlazovacích táborech.
Po válce vstoupil Otto Fischl do KSČ. Jeho dcery uvádějí, že vstup otce do
KSČ nebyl motivován prospěchářstvím, ale idealismem. Dochované archivní
materiály pocházející jak z období vyšetřování, tak z období rehabilitací, jej naopak
často hodnotí jako kariéristu: „Charakter jeho styků s izraelskými diplomaty se
zřejmě nepodaří objasnit. Je však značně nevěrohodné, že šlo o špionáž. Fischl byl
podle šetření kariérista, měl aspirace na ministra. Proto by zřejmě nedělal nic, čím
by si kariéru pokazil.“419 Takováto hodnocení je samozřejmě zapotřebí brát se
značnou rezervou. Označení „kariérista“ mělo silně pejorativní konotace a ve
vztahu k vyšetřovaným bylo používáno velmi často.
Fischl se dostal do vedení hospodářského oddělení ÚV KSČ a od ledna 1948 byl
zaměstnán na Ministerstvu financí, kde byl pověřen řízením trestní finanční agendy
a celním dozorem. V červenci 1949 byl jmenován náměstkem ministra financí
a v prosinci 1949 velvyslancem v NDR. Tento post zastával až do ledna 1951, kdy
byl odvolán. Za odvoláním z funkce stála emigrace jeho dcery Evy. Ta zneužila
návštěvy Berlína a v polovině ledna emigrovala za svým partnerem do Švýcarska.420
Fischl byl okamžitě odvolán z Německa a vyhozen z funkcí ve státním aparátu.
Začala ho sledovat Státní bezpečnost, jejíž zájem vyvrcholil v červnu 1951.
K zatčení došlo 30. června 1951, téměř pět měsíců před zatčením Slánského.
Zapojení Otto Fischla do procesu s „protistátním spikleneckým centrem“ bylo pro
matku i dceru šokující. Myslely si, že StB se na rodinu zaměřila kvůli útěku dcery
na Západ.
V Archivu bezpečnostních složek se zachovala velmi rozsáhlá dokumentace
průběhu vyšetřování. Dochovaly se především jednotlivé záznamy z výslechů.
Naopak zcela schází zápis z porad vyšetřovatelů a hlášení nastrčeného spoluvězně
(agent Karel Markus), o kterém se některé záznamy okrajově zmiňují. I přesto je
možné z výslechových protokolů vypozorovat postupnou proměnu jejich zaměření
i psychický vývoj Fischla vrcholící jeho totálním zlomením a rezignací.
Ve svodce návrhu na zatčení bylo uvedeno, že Fischl „umožňoval bezcelní vývoz
židovského majetku“, „podporoval černý obchod s valutami“, „s jeho vědomím
419

Tamtéž, l. 3.
Osudy Fischlovy rodiny jsou poutavě zpracovány v rámci dokumentárního cyklu Příběhy
20. století (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2835097).
420
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bylo zřízeno tajné letiště u Žatce, odkud se mohl bez kontroly vyvážet majetek
a odkud mohly odcházet a přicházet různé živly“, „dával pokyny k bezcelnímu
odbavení různých osob z letiště v Ruzyni“. V průběhu vyšetřování přibyla i řada
dalších obvinění jako například podíl na organizaci židovské brigády nebo
nezákonná manipulace s majetkem v rámci restitucí z fondu Správy majetkových
podstat. Ve vlastní žalobě byl Fischl obviněn z velezrady a sabotáže. Té se měl
dopouštět různorodými aktivitami. Obžaloba Fischlovi například kladla za vinu, že
„spolupracoval s americkými agenty sionistické organizace působící v ČSR“,
„podporoval vystěhovalectví židů a umožňoval únik majetku do Izraele a ostatní
kapitalistické ciziny“, „nechal ukrýt zabavené sionistické nepřátelské směrnice,
čímž oddálil odhalení Löbla, Gemindera, Margolia a dalších“ nebo, že „spolu
s Löblem poskytl Izraeli při sjednávání obchodní smlouvy dvacetiprocentní slevu“.
Některé body v rámci vyšetřování odhalené „nezákonné činnosti“ naopak
prokurátor využít nesměl. Sovětští poradci například zakázali probírat u soudu
problematiku žateckého letiště.
Již první výslechy dokládají, že vyšetřovatelé si příčiny návrhu na zatčení
nevymýšleli ex post, ale že měli část „munice“ připravenou. V průběhu července
byl Fischl vyslýchán na bezcelní odbavování osob, postupně se přidaly výslechy
zaměřené na vývoz zbraní do Izraele, na izraelské vyslance, na sionistické
organizace a jejich funkcionáře, na formování židovské brigády a další.
Fischl se z počátku samozřejmě obviněním bránil a především odmítal
formulace, že by sám záměrně škodil. Ty mu vyšetřovatelé podsouvali již v srpnu
1951:
„Otázka: Bylo zločinem propouštět mezinárodní agenty západních kapitalistických
států bez prohlídek do ČSR a z ČSR, k čemuž Vy jste dával příkazy?
Odpověď: Tehdy, když jsem to tak dělal, tak to zločin nebyl.
Otázka: A nyní, když to víte, byl to zločin?
Odpověď: Já to nevím. Zločin to nebyl a zájmy lidově demokratického zřízení jsem
tímto svým jednáním nepoškodil.
Otázka: Vy přeci velmi dobře víte, že tato odpověď je holý nesmysl a přesto to
s tímto vědomím tvrdíte. Tuto odpověď však poctivý občan nemůže považovat za
vysvětlení vaší činnosti v tomto směru?
Odpověď: Nikdy nepřiznám, že jsem záměrně škodil.
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Otázka: A poškodil jste tedy touto činností, tj. propuštěním bez prohlídek
mezinárodní šíbry, zájmy státu, i když jste neměl úmysl škodit?
Odpověď: Nepoškodil. To také nepřiznám.
Otázka: Vaše odpověď vás usvědčuje z toho, že i ve vyšetřovací vazbě StB hájíte
zájmy kapitalistických dravců, usvědčuje vás z vašeho nepřátelského postoje k lid.
dem. zřízení a všemu pokrokovému dění. Chápe to? Odpovězte!
Odpověď: To nechápu.“421
Vývoj prvních měsíců vazby a způsoby vyšetřování dokládá následující
podrobná citace: „Fischl byl po zatčení vyslýchán k propuštění lidí na letišti
v Ruzyni bez celní prohlídky, na své styky s kapitalisty Pachlem a Petrovským.
Fischl toto nepopřel a hned tehdy, tj. 1. 7. 1951, se v zásadě přiznal, že pomohl při
vývozu Pachlovi i Petrovskému. Po těchto počátečních výsleších nastalo delší
údobí, kdy Fishl odmítal dále vypovídat a byl proto „zpracováván“ tvrdými
výslechy. Tyto výslechy prováděl hlavně s. Alois Jistebnický, kterého bylo k těmto
účelům v Ruzyni používáno s úmyslem vyšetřovance t.zv. zlomit. Fischl byl v tomto
období surově týrán. Výsledkem tohoto zacházení bylo, že utrpěl zřejmě nervový
otřes, nemluvil, lehal si na zem, odmítal jídlo a kňučel jako zvíře. S. Majer se
domnívá, že to bylo důsledkem Jistebnického metod, poněvadž Jistebnický byl znám
v Ruzyni jako surovec. Podle dokladů z věznice měl v té době Fischl častokrát
dlouhé temnice, byl mu zakazován i spánek a snižovány stravní dávky, byl spoután
nebo mu byly nasazovány t.zv. rukavice. Toto zacházení s Fischlem však nepřineslo
„užitku“ a Fischl i po této t.zv. přípravě odmítal přiznat se k nějaké záměrné
činnosti a k dalším trestným činům. Do konce roku 1951 byl v podstatě vyslýchán
na otázky transitu cigaret, dále byl vyslýchán k otázkám „Eupexu“, útěku
prokuristů fy Arnstein a Pick, na praxi povolování vývozu svršků, na své styky se
sionisty a na styky v době okupace. Do konce roku 1951 všechna nařčení odmítal.
[…] Zlom ve vyšetřování Fischla nastal po zatčení Slánského. V lednu 1952 začal
přistupovat na formulace vyšetřování a tehdy také začal vypovídat o Slánském.
Uváděl, že spravoval soukromé jmění Slánského a obhospodařoval jeho bezpracné
zisky.“422
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422

MNB, f. Otto Fischl, a. j. 61, karton 193, protokol ze 7. srpna 1951.
NA, f. ÚV KSČ komise 1945–1989, svazek 7, a. j. 113, l. 202.

182

10. Proces se Slánským a jeho antisionistický rozměr

Výslechy z ledna 1952 skutečně dokládají postupný Fischlův zlom. Docházelo
u něj ke střídání nálad a snaha o spolupráci se střídal s odporem vůči trýznitelům.
Například dne 3. ledna Fischl údajně sebekriticky doznal, že kdyby nedošlo v roce
1948 ke změně poměrů, tak by sloužil „fabrikantům“ i nadále. O čtyři dny později
při výslechu zaměřeném na způsob kontroly žateckého letiště ale působil značně
„nabroušeně“ a na snahy o manipulaci výpovědí reagoval podrážděně. Dával
najevo, že jen plnil rozkazy, sloužil straně, o politický rozměr akce se nezajímal
a navíc věděl, že režimu díky spolupráci s Izraelci plynou značné dolarové příjmy.
První skutečný zlom a pokus o „spontánní doznání“ přišel 28. ledna 1952.
Z pohledu vyšetřovatelů musel být ale nedostatečný. Fischl „přiznal“, že povolil
„blahovolné odbavování Hagany“ či že kryl sionistické aktivity tím, že „nepředložil
straně směrnice Ústředního svazu sionistů“, které se mu dostaly do rukou. Ty
údajně obsahovaly pokyny k pronikání sionistů do státního a hospodářského
aparátu. Svou výpověď se ale snažil bagatelizovat formulacemi typu „nepřikládal
jsem tomu důležitost“. V závěru protokolu Fischl údajně uvedl, že přiznal své
největší trestné činy a není si vědom, že by působil nějakou další škodu.
Vyšetřovatelé ale Fischla dostávali tam, kam chtěli. Stejně jako jiní vězni dělal
i Fischl ústupky a postupně se přiznával k dalším a dalším trestným činům. Při
výslechu 4. února 1952 „doznával“ další detaily spolupráce s Izraelci
a sionistickými organizacemi a o své činnosti hovořil jako o „protistátní“ a
především „záměrné“. V průběhu března začal být Fischl intenzivně vyslýchán na
Slánského. Dne 25. března o sobě poprvé hovořil jako o agentu Izraele a o
Slánském jako zrádci. Na otázku, proč páchal protistátní činnost, údajně uvedl: „Byl
jsem židovský buržoasní nacionalista a člověk spjatý celým svým životem
s kapitalisty. Měl jsem nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení. Záměrně
jsem podporoval sionisty, záměrně jsem poškozoval ČSR a záměrně jsem
spolupracoval s Izraelským vyslanectvím. Cítil jsem k nim sounáležitost i v jejich
zájmech, kterými sledují vyvolati třetí světovou válku.“423
Jedno z klíčových přiznání přišlo 4. dubna 1952. Celý výslech navazoval na již
zmíněný protokol z 25. března. Fischl podrobně hovořil o spikleneckém centru,
uváděl konkrétní jména Slánského spolupracovníků a údajně konstatoval, že
„základem provádění nepřátelské činnosti bylo rozmísťování kádrů na důležité
423
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úseky hospodářského života.“424 Navíc dle protokolu uváděl, že se zpravidla jednalo
o „kádry z řad židovských burožasních nacionalistů“. Další výslechy rozvíjely
různé aspekty předcházejících doznání a postupem času se jejich intenzita snížila.
Ačkoli to prameny nedokládají, dá se očekávat, že se stejně jako u jiných vězňů
změnil celkový režim vazby, který nebyl ve srovnání s předchozími měsíci tak
tvrdý a drastický.
Vlastní Fischlova výpověď u soudu se uskutečnila pátý den hlavního líčení. Již
sama žaloba spikleneckého centra obsahovala ostře laděnou pasáž pojednávající o
podpoře sionistických organizací a státu Izrael. Samotný Fischlův výslech u soudu –
tak jak se dochoval v podobě vytištěného a zcela jistě upravovaného soudního
zápisu – představuje zřejmě nejotevřenější antisionistické obraty, které mezi občany
Československa zcela jistě probouzely antisemitské nálady. V úvodu výslechu
například Fischl uvedl: „V prvé řadě doznávám, že jsem byl členem protistátního
spikleneckého centra, vedeného Rudolfem Slánským. Jako společník Slánského a
jako židovský buržoazní nacionalista jsem se zúčastnil aktivně nepřátelských akcí,
které byly organizovány americko-anglickými imperialisty, jejich agenturou v
Izraeli v čele s Ben Gurionem. Byly to akce, které směřovaly k ochraně židovské
buržoasie, která prchala ze zemí lidové demokracie a okrádala přitom pracující
lid.“425
Zajímavostí je, že se kromě přepisu výslechu u soudu dochoval protokol
o Fischlově výslechu ze dne 8. listopadu, který je se soudním záznamem téměř
totožný. Jedná se pravděpodobně o předpřipravený text, který se musel Fischl
naučit zpaměti a ze kterého byl následně zkoušen. Při komparaci tohoto dokumentu
a publikovaného soudního zápisu je možné nalézt určité rozdíly. Dokument s datací
8. listopadu totiž obsahuje ještě ostřeji laděné antisionistické formulace. Předříkával
Fischl u soudu původní znění výpovědi nebo připravený text doznal úprav ještě
před zahájením procesu? Blíží se publikovaný soudní zápis realitě více než
dokument z 8. listopadu? Do doby, než se podaří objevit audiovizuální záznam
procesu, nebude možné na tuto otázku uspokojivě odpovědět. Je možné, že úprav
Fischlova výpověď doznala až v publikované podobě v reakci na vzedmutí vlny
antisemitismu a mezinárodní kritiky.
424
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V následujících několika odstavcích budeme vycházet z textu publikovaného
soudního zápisu. Zaměříme se především na antisionisticky formulované pasáže
Fischlovy výpovědi. Fischlova „podvratná činnost“ byla ponejvíce hospodářského
charakteru a údajně znamenala pro Československo miliardové škody. Většinu
nezákonných aktivit měl Fischl provádět ve spolupráci se sionistickými
organizacemi, židovskou obcí a zástupci státu Izrael.
Jednou z oblastí hospodářsky orientované ilegální činnosti byly aktivity v rámci
Správy majetkových podstat. Fischl „doznal“, že prostřednictvím Správy
majetkových

podstat

nacionalistických

živlů,

„podporoval
aby

se

snahy
mohli

sionistů
zmocnit

a

židovsko-buržoasně

značného

tam

majetku

nashromážděného.“426
Druhou oblast představovala obchodní smlouva s Izraelem „z roku 1949“. Fischl
byl obviněn, že další rozsáhlé škody způsobil tím, že společně s Löblem poskytli
v rámci obchodních dohod Izraeli slevu na dodávané zboží ve výši 20 procent.
Tvůrci procesu v tomto bodě překrucovali zcela libovolně realitu. Smlouva byla
podepsána až v březnu roku 1950. Löbl byl tou dobou již více než čtyři měsíce ve
vězení a Fischl pracoval v Berlíně jako velvyslanec. A jak již bylo uvedeno, tato
„sleva“ představovala tvrdě vybojované ústupky. Zástupci Izraele původně
požadovali, aby z hodnoty majetku zanechaného v ČSR židovskými emigranty bylo
hrazeno až 50 procent z Izraele dováženého zboží.
Třetí a nejrozsáhlejší problematika hospodářských trestných činů je spojena
s emigrací židovského obyvatelstva z ČSR. Fischl se ve své výpovědi opakovaně
zmiňuje o tom, že mu dal Slánský za úkol, aby pomáhal „židovské buržoasii“
s vývozem majetku do Izraele a jiných kapitalistických států. To byl ostatně údajný
důvod, proč Slánský Fischla dosadil na Ministerstvo financí a pověřil ho vedením
finanční trestní a celní agendy.
V pasážích zaměřených na vývoz majetku Fischl jmenoval řadu sionistických
organizací a hovořil o spolupráci s izraelskými vyslanci. Mezinárodní organizace
JOINT byla dehonestována jako „americká špionážní agentura“. Kriticky se Fischl
vyjadřoval nejen o sionistických organizacích, ale i o samotné židovské náboženské
obci. Některé jeho výroky mají až antisemitský podtext. Na otázku, jak je možné, že
židovské obce propagandisticky podporovaly vystěhovalectví, odpověděl: „Bylo to
426
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možné proto, že v těchto židovských náboženských obcích vládli sionisté,
kosmopolité a třídně cizí elementy, kteří zneužívajíce náboženství, prováděli
sionistickou činnost podle programu židovské náboženské obce.“ Solidaritu s Židy
jistě nevyvolala ani následující věta z Fischlovy výpovědi: „Majetek, o který jsme
republiku okradli, zčásti vyvezla židovská buržoasie a zčásti zůstal v jejích rukách
v Československu.“
Snad největším paradoxem Fischlova osudu zůstává skutečnost, že jeho přístup
k celnímu odbavování majetku židovských emigrantů byl diametrálně odlišný od
toho, jak jej přiblížilo soudní přelíčení. Fischl se údajně chlubil tím, že je „v Izraeli
označován za pražského Himmlera.“427 Svým postojem k emigrantům byl zřejmě
znám natolik, že i tvůrci procesu potřebovali dát najevo, že jeho tvrdý postup byl
jen krytím mnohem rozsáhlejší podvratné činnosti. Údajně totiž povoloval
„židovským kapitalistům“ vyvážet majetek ve velkém, zatímco proti chudým
Židům postupoval přísně. Fischl o tom vypověděl: „Chtěl jsem svým přísným
postupem proti chudým židům krýt právě to, že jsme pomáhal židovské buržoasii při
povolování vývozu jejího rozsáhlého majetku. Tak jsem si chtěl zjednat pověst
svědomitého úředníka, který dbá přísně toho, aby nebylo vyváženo příliš mnoho
majetku. V tomto počínání zašel jsem dokonce tak daleko, že jsme si získal pověst
přísného a radikálního stihatele neoprávněného a rozsáhlého vývozu majetku.“428
Fischl byl skutečně znám jako „největší trýznitel“ židovských emigrantů.
Rehabilitační komise v roce 1963 došla v otázce podpory emigrantů k tomuto
závěru:

„Z

prostudovaných

materiálů

vyplývá,

že

Fischl,

pokud

jde

o vystěhovaleckou akci židů, postupoval tvrdě, často i bezohledně. Bereme-li
v úvahu tehdejší podmínky a neobyčejnou obtížnost daného úkolu, intervence a
snahy různými cestami vyvézt z ČSR co nejvíce kapitálu, je třeba objektivně říci, že
Fischl uchránil pro ČSR velké hodnoty.“429
Otázka rehabilitace Fischla je notoricky známá a odvíjí se od celkové rehabilitace
odsouzených v rámci procesu se Slánským. Represivní a justiční aparát volil
vesměs způsob úprav trestů a milostí, aby nebyla postiženým přiznána satisfakce
a nebyli skutečně rehabilitováni. A to i přesto, že Kolderova komise ve své revizní
zprávě z roku 1962 uvedla: „Rozsudek státního soudu trestnou činnost
427
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obžalovaného

nijak

blíže

neprokazuje.

Vychází

z existence

protistátního

spikleneckého centra a z toho odvozuje velezrádný a sabotážní úmysl. Obdobně
rozsudek neprokazuje špionážní činnost obviněného. Vzhledem k tomu, že
protistátní spiklenecké centrum neexistovalo, ale bylo uměle vytvořeno při
vyšetřování, že O. Fischl byl k doznáním donucen, resp. byl nucen podepsat
protokoly, jejichž obsah neodpovídal skutečnému stavu, nelze považovat velezrádné
a sabotážní spolčení O. Fischla se Slánským za prokázané. Revizí této trestní věci
bylo dále zjištěno, že vyšetřování obviněných nebylo prováděno objektivně, nebylo
vedeno snahou náležitě objasnit skutky kladené obviněným za vinu a zjistit jejich
odpovědnost, proto docházelo k překrucování výpovědí obviněných, k nátlaku na
ně, aby podepsali protokoly koncipované tak, že se obvinění doznávají.“430
Nabízející se obnovené trestní řízení bylo z důvodu amnestie zastaveno. Komise
doporučila zrušit rozsudek, ale potvrdila vyloučení Fischla ze strany.

10. 2. Reakce veřejného mínění: projevy antisemitismu
Proces se Slánským byl podobně jako proces s Miladou Horákovou pečlivě
připravován a organizován. Na rozdíl od procesu s Horákovou se bohužel
nepodařilo vypátrat dokumenty, které by podrobně popisovaly organizaci kampaně
doprovázející proces se Slánským. Jak uvádí Pavlína Kourová, badatelům je znám
především závěr příprav kampaně a záznamy o jednáních, která se uskutečnila
13., 17. a 19 listopadu 1952431. Na závěrečných poradách byli přítomni například
ministr národní bezpečnosti Karol Bacílek, ministr informací a osvěty
Václav Kopecký,

náměstek

ministra

spravedlnosti

Karel

Klos

či

jeden

z vyšetřovatelů – major Bohumil Doubek.
Jaké kanály využíval režim pro ideologickou masáž obyvatelstva a informování
o zločinech obžalovaných? Předně využíval dobových masových médií. Ze
soudního sálu byl rozhlasem živě přenášen průběh procesu. O přelíčení denně
referovala snad všechna periodika v čele s Rudým právem. Krajské a okresní
sekretariáty organizovaly v závodech, v zemědělských družstvech a na školách
430
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všech stupňů schůze, na nichž byl proces lidem politicky vysvětlován. Rudé právo
přetiskovalo vybrané rezoluce zasílané základními organizacemi KSČ, pracovníky
závodů a družstev či zástupců spolků. Celkem jich dorazilo přes 8 000. Jak uvádí
Kourová, zcela novým prvkem v organizování propagandistické kampaně bylo
zveřejňování dopisů, které Státnímu soudu psali příbuzní obžalovaných.432
Zásadní otázkou ale je, zda byla mediální masáž otevřeně antisemitská. Na tuto
otázku je možné odpovědět negativně. Antisemitský rozměr propagandistické
kampaně byl spíše skrytý a podávaný prostřednictvím antisionisticky zaměřených
výpadů. Ty se projevovaly útoky proti státu Izrael, který byl odsuzován jako
„zástupce amerického imperialismu na Blízkém východě“. Sionismus byl dále
označován za „buržoazní nacionalismus“ a byl srovnáván s fašismem. Jak uvádí
Kourová, „slova „židovský“ či „Židé“ se sice v negativní konotaci na stránkách
tisku neobjevila, kampaň však vyvolala ve společnosti značně negativní nálady vůči
Židům.“433 Jen výjimečně se v novinách objevovalo jednoznačné a přímé
propojování židovských předsudků s trestnou činností obžalovaných. Tyto
předsudky byly obvykle artikulovány prostřednictvím označování obžalovaných
jako „kosmopolitů“, „zrádců bez vlasti a domova“ nebo „lidí buržoasně židovského
původu“. Obdobně nenajdeme otevřeně antisemitské výpady ve zmiňovaných
rezolucích. Pavlína Kourové ve své disertační práci vyslovuje tezi, že organizátoři
kampaně nařídili, aby se takové formulace v rezolucích neobjevovaly.434 S touto tezí
lze jednoznačně souhlasit.
Obyvatelstvo Československa, frustrované špatnou ekonomickou situací, ale
dokázalo číst mezi řádky. Pro mnohé občany se stali hlavními viníky především
Židé. Toto zkratkovité uvažování bylo dozajista podpořeno i rozhlasovým
vysíláním ze soudní síně. Jak již bylo uvedeno v předcházejících pasážích této
kapitoly, v soudní síni padala velmi ostrá slova a propojování židovství s trestnou
činností bylo prováděno velmi otevřeně. Zopakujme také, že jedenáct ze čtrnácti
obžalovaných bylo označeno přívlastkem „židovského původu“. Důležitou roli
dozajista sehrály výpovědi svědků týkající se sionistických židovských organizací,
znevažování fungování židovských obcí v Československu, znevážení izraelských
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diplomatů Ehuda Avriela a Arje Kuboviho a výpovědi zatčených izraelských
občanů a diplomatů Mordechaje Orena a Šimona Ornsteina.
Z výše uvedeného vyplývá, že se antisemitismus v propagandě projevoval spíše
skrytě. Jak tedy můžeme doložit antisemitské nálady obyvatelstva? Pravděpodobně
nejlepší zdroj v tomto případě představují dobové paměti a především hlášení
z krajů a okresů o reakcích na procesech.
Jako příklad pamětí uveďme citaci z díla Tu bola kedisi ulica z pera Lea Kohúta.
Ten vzpomíná, jaké dopady na občany židovského původu mohl v některých
případech proces mít: „Onedlho chladnokrvne realizoval [ředitel vydavatelství
Pravda] novu, rasizmom zapachajucu kadrovu politiku strany a mudru Gottwaldovu
smernicu, podľa ktorej do funkcii treba povolavať ľudi „zrastenych so zemou“. Čo
to v praxi znamenalo? Hoci sam mal typicke maďarske meno, jedneho dňa dal
Szanto zvolať schodzku administrativnych pracovnikov Pravdy, avšak len tych, čo
mali neslovensky znejuce meno, a bez uvodu a vysvetlenia im oznamil rozhodnutie
UV KSS, že musia opustiť podnik strany. Tato „očista“ sa v drtivej vačšine tykala
zamestnancov židovskeho povodu. Pravda, ako pri každej selekcii, aj v tomto
pripade niekoľki prekĺzli, najma, ak mali slovakizovane meno, alebo sa před vojnou
či po nej dali pokrstiť. Naopak, omylom dostali vypoveď aj dvaja „čistokrvni
arijci“, ktori mali nemecky znejuce mena.“435
Z krajů a okresů byla po celou dobu konání procesu zasílána hlášení, ve kterých
bylo referováno především o diskusích a náladách na závodních a družstevních
schůzích organizovaných okresními a krajskými sekretariáty KSČ. Svodky z těchto
hlášení byly v podobě informačních bulletinů určeny prezidentu republiky
Klementu Gottwaldovi, předsedovi vlády Antonínu Zápotockému a některým
dalším členům nejužšího vedení KSČ. Vrcholní představitelé režimu totiž s napětím
sledovali, jak bude na proces reagovat veřejnost a jak naladěné bude veřejné
mínění.
Co se můžeme z těchto hlášení dozvědět? Například, že proces byl lidem
z počátku přijat pozitivně a že byly vyžadovány přísné tresty. Zprávy obsahují
záznamy o tom, že proces částečně otřásl důvěrou řadových komunistů k vedení
KSČ a státu. V procesu prezentovaný obrovský rozsah záškodnické činnosti
obžalovaných v hospodářství logicky vyvolával otázky, jak je možné, že mohli
435
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zločinci tak dlouho působit v nejvyšších funkcích a páchat trestnou činnost, aniž by
si toho všimli jejich kolegové. Objevovaly se názory, že do protistátní činnosti by
mohli být zavlečeni další představitelé státu, nebo že ve vedení státu stojí
nekvalifikovaní kverulanti. V této souvislosti se ozývaly hlasy žádající přísné
kádrování. Jak uvádí Kourová, vyznění řady rezolucí „poněkud vyvrací tezi, jež se
dnes v rámci bádání o období komunismu objevuje – a sice, že přijímání rezolucí
a další podobné aktivity byly jen pouhými vyprázdněnými rituály. Naopak, zdá se,
že některé místní organizace byly při této činnosti velice iniciativní a formou
rezolucí adresovaných vedení KSČ se snažily prosadit své představy, a to i za cenu
perzekuce svých někdejších soudruhů.“436 Pouze o prezidentu Gottwaldovi se
nepochybovalo a ve zprávách i rezolucích se pravidelně objevují tvrdé výpady vůči
Slánskému za to, že dle obžaloby usiloval o život „prvního dělnického prezidenta“.
Z našeho pohledu jsou ale nejpodstatnější často se vyskytující antisemitské
výpady. V informačních bulletinech, předkládaných Gottwaldovi a Zápotockému,
jsou na mnoha místech zaznamenány jednotlivé protižidovské výroky. Téměř
v každém hlášení se vyskytují obecné informace, že dochází k vzedmutí
protižidovských nálad a to vzápětí po zahájení procesu. V úvodu informačního
bulletinu z 21. listopadu je například uvedeno, že „v převážné většině závodů
konaly se krátké, výborové, členské i celozávodní schůze, na kterých bylo živě
diskutováno o škůdcovské činnosti spiklenecké bandy. V některých krajích se
projevuje protižidovská nálada, jsou četné dotazy, proč není se skupinou souzena
také Švermová a všeobecně jsou navrhovány vysoké tresty pro všechny obžalované;
pracující na závodech přijímají četné závazky za předčasné splnění plánu.“437
Zdá se, že mezi dělníky v Praze se antisemitismus projevoval v menší míře,
případně nebyly zaznamenány tak radikální názory. Dokládá to jednak malý počet
protižidovských výpadů zaznamenaných v hlášení přímo z Prahy, jednak citace
z 24. listopadu, ve které se píše, že „velké rozhořčení je proti občanům židovské
národnosti na venkovských okresech, na příklad v Benešově, v Českém Brodě,
v Rakovníce, v Příbrami, v Mělníce, ve Vlašimi, v Sedlčanech a na Praze-jih.
V pražských okresech se projevují protižidovské názory ojediněle.“438
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Podívejme se na některé záznamy potvrzující existenci protižidovského naladění
ve společnosti. Tyto záznamy můžeme uměle rozdělit do tří základních kategorií:
1) Záznamy obecnějšího protižidovského rázu; 2) záznamy obsahující stereotypy
spojené s Židy; 3) záznamy obsahující vulgární napadání Židů, výzvy k jejich
odstranění z veřejného života či přímo narážející na jejich fyzickou likvidaci.
Většina nejradikálnějších vyjádření je doložena až po 25. listopadu, tedy poté, co se
odbyly pravděpodobně nejvíce antisionisticky a antisemitsky laděné výslechy. Je
otázkou, zda míra radikality korespondovala s tím, jak často byly ve výsleších
dehonestovány sionistické organizace, židovská obec, stát Izrael a mezi řádky i Židé
obecně.
V tabulkách níže je uveden výběr některých zaznamenaných hlášení. Jedná se
o reprezentativní výběr pestře dokládající antisemitské nálady ve společnosti.
V rámci těchto záznamů můžeme sledovat, že tak, jak plynuly dny procesu, se
názory občanů radikalizovaly. Obdobně hlášení dokládají, že od počátečního
obecného odsuzování Židů postupně některé zprávy přinášejí informace o reálné
diskriminaci Židů v podnicích.
Záznamy obecně protižidovského rázu:
Datum:

Lokalita:

Znění hlášení:

22.

Praha

„Objevuje se také tendence, a to jak na některých

listopadu

závodech, tak i na vesnicích a pražských okresech
k antisemitismu a používá se výroků „žid zůstane
židem.“439

22.

Praha

listopadu
22.

„Ve výtopně ve Vršovicích vyskytuje se protižidovská
nálada, tendence: Žid je žid a jiný už nebude.“440

Gottwaldov

listopadu

„V mnohých případech není jasná pracujícím otázka
židovství a sionismu. Jest napadáno židovstvo jako
celek.“

26.
listopadu

Praha 10

„Můžeme padat na hubu a není nám to nic platné, když
kluci židovský nám to stejně rozfofrují.“441
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Záznamy obsahující stereotypy spojené s Židy (nepracují, jsou to kosmopolité
bez domova, jsou buržoazního původu, zajímají se jen o peníze atd.)
Datum:

Lokalita:

Znění hlášení:

21.

Karlovy

„V Karlových Varech v podniku Úsvit vidí v celé věci

listopadu Vary

účinná opatření proti židům. V Mariánských lázních
poukazují na osoby židovské národnosti, že nikdo z nich
manuelně nepracuje.“442

26.

Praha

listopadu Východ

„Židé jsou všude nalezlí, jsou to lidé, všichni
buržoasního původu. Je třeba to vyčistit […] židé jsou
dělníci? Ukažte mi na některého žida dělníka!“443

26.

Čakovice

listopadu

„Na mém úseku je velké roztrpčení. Hlavní roli zde hraje
židovská otázka. Všechny židy ven bez pardonu, ani
neumějí pořádně česky.“444

26.

Plzeňský

listopadu kraj

„V diskusích se stále častěji objevují protižidovské
tendence. Stále více občanů i členů strany, zastává
názor, že židé jsou nepřátelé pracujících. Často se
argumentuje tím, že žid nikdy nepracoval jako dělník, ale
vždy jen shraboval majetek.“445

28.
listopadu

Příbram

„Je vidět z procesu se Slánským a dalších zrádců, že na
všech nejdůležitějších místech převládali židé. Z toho je
opět vidět, že židé znají jen zlato a pro něj půjdou přes
mrtvoly.“446
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Záznamy obsahující vulgární napadání Židů, výzvy k jejich odstranění
z veřejného života či přímo narážející na jejich fyzickou likvidaci
Datum:

Lokalita:

Znění hlášení:

22.

Jihlava

„V některých případech se projevuje protižidovská

listopadu

nálada. V ojedinělých případech se projevil i takový
názor, že Hitler měl všechny židy zničit, když se již do
toho dal.“447

22.

Kraj Brno

listopadu

„Projevil se také názor, že v nových stanovách strany by
měla být stať, která by stanovila, že židé nemají být
voleni do žádných funkcí ve straně.“448

26.

Úvod

listopadu bulletinu

„Na všech okresech, na všech pracovištích je vedena
živá diskuse a ostrá kritika. Zvláště diskuse na
pracovištích jsou zaměřeny proti židům, kteří byli na
těchto vedoucích místech a přímo ukazují konkrétně, že
není jednoho žida, který by pracoval a doporučují, aby
všichni byli odstraněni z hospodářského a politického
života, převedeni z úřadů na pracoviště, kde by prokázali
svůj poměr. V závodě Jawa Brodce na okrese Benešov
poukazují na to, jak je možné, že ještě dnes sedí na místě
ředitele Darexu žid Frišman, nyní pod krycím jménem
Farský, o kterém se zaměstnanci vyjadřují jako
o nepříteli republiky.“449

26.

Kolín

listopadu

„Žid je dobrý jen ten, který je dělník. Jinak jsou všichni
svině a každý škůdce měl by být vždy velmi tvrdě
potrestán, aby každému přešla chuť.“450

26.
listopadu

Slaný

„V této souvislosti soudruzi upozorňují, že muselo to být
nápadné, že na vedoucí místa byli dosazováni lidé, téměř

447
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jen židovského původu. Jest zde rozšířen názor: Co žid –
to lump.“451
26.

Čakovice

listopadu

„Hitler viděl v židech nepřítele. Uměl psychologicky
rozpoznat, od koho mu hrozí nebezpečí a my jsme to
neuměli. Co napáchali všichni soudruzi dohromady, to
se svede na Slánského. Hitler jich vystřílel hodně a ještě
je to málo.“452

26.

Brno

listopadu

„Stále se projevují tendence antisemitismu. Říká se, že
jsou všichni židé stejní, že je škoda, že Hitler je
nevyhubil atd. V jednom textilním závodě v Brně chtěli
zavést disciplinární řízení se soudružkou, která je
židovka, protože neprojevila svůj názor k procesu a
proto jí nedůvěřují.“453

28.

Úvod

listopadu bulletinu

„Pokud jde o židovskou otázku, projevují se stále
tendence propustit židovské zaměstnance a přeřadit je do
výroby. To se již v několika případech stalo.“454

28.
listopadu

Příbram

„Členem KSČ může být výhradně jen občan ČSR, občan
židovského původu nemůže být členem strany.“455

Ve výjimečných případech se našli odvážlivci, kteří se za Židy postavili, odmítli
schválit rezoluce nebo vyslovili názor, že celý proces je „jedno velké divadlo“.
Následující záznam z Prahy poukazuje spíše na rozpaky nad průběhem procesu a
možná i na určitou starost dělníků o osud Židů: „Soudruzi se dotazují, zda se
nepřipravuje pogrom na židy na základě toho, jak je sestavena žaloba
/u obžalovaných uvedeno: také žid/. Totéž bylo diskutováno v Čs. obci sokolské,
okres Praha 1, kde se soudruzi pozastavovali nad termíny žid a Čech v našem
tisku.“456 Záznam z Libereckého kraje například uvádí, že „během diskusí, které
probíhají v souvislosti s procesem, zesiluje ve značné míře odpor k židům. Projevuje
451
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se názor, aby byla provedena důsledná prověrka židů, kteří jsou dosud na
vedoucích místech a kteří většinou nemají dobrý třídní původ. Tyto protižidovské
tendence však nenašly půdu všude. Například v závodě AZNP Hanychov, okres
Liberec, kde pracuje několik židů, kteří přešli do výroby, nevyskytl se ani jediný
případ, že by proti nim někdo vystoupil a nějakým způsobem je napadl.“457
V Hořovicích „soudruh Horák /úředník/, který je členem strany, hlasoval proti
schválení resoluce, že prý mu ještě není známo, co vlastně Slánský dělal.“458
V hlášení z Kolína je uvedeno, že zde „v závodě jsou také reakční elementy. Tyto
říkají o procese: „Sehraná komedie, byly 3 generálky a teď to běží jako
namazané.“459 V ČKD Dukla „reakční elementy roztrušují tendence, že proces je
připravený, protože obžalovaní vypovídají dříve, než skončí dotaz předsedy
soudu.“460
Soudruzi na krajských a okresních sekretariátech si často s šířením antisemitismu
nevěděli rady a žádali o ideologickou podporu: „Proces se zrádci je neustále
středem pozornosti a četných diskusí. Při nich se ukazuje, že nepřetržitě sílí odpor
vůči židům a šíří se nesprávné názory na židovskou otázku. V celé řadě případů
soudruzi nestačí odpovědět na kladené otázky a je žádáno, aby Rudé právo pomohlo
při vysvětlování.“461 O vysvětlení v procesu užívaných pojmů žádali i sami
pracující: „Protižidovská nálada zesiluje. Je požadována mimo odvolání židů
z odpovědných funkcí i revise jejich majetku. Členové strany žádají, aby nyní tisk
častěji a srozumitelněji osvětloval otázku sionismu, kosmopolitismu, trockismu,
antisemitismu a buržoasního nacionalismu.“462 Přestože Rudé právo průběžně
o procesu referovalo a v jeho průběhu byly otištěny různorodé články vyjadřující se
k otázce sionismu a antisemitismu, skutečného a souhrnného vysvětlení se pracující
a čtenáři Rudého práva dočkali až v Gottwaldově článku ze začátku ledna 1953.
O jeho obsahu a ideologickém rozměru bylo již pojednáno v úvodních kapitolách
disertační práce. V kontextu této kapitoly si proto jen připomeňme pasáž shrnující
457
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pohled režimu na otázku židovství, sionismu a antisemitismu. V této citaci se
zároveň komunisté snaží hájit své kroky před zraky veřejnosti i zahraničních
novinářů: „Znamená to, že člověk židovského původu a sionista je jedno a totéž?
Neznamená! Rozhodující je třídní původ dotyčného, stejně tak jeho poměr k rodné
zemi, jeho oddanost a jeho práce pro socialismus. Podobně nemá boj proti sionismu
ničeho společného s antisemitismem. Antisemitismus, toť odrůda barbarského
rasismu. Antisionismus, toť obrana proti americké špionážní, diversantské
a rozvratné agentuře. Jsou to tedy různé věci, jako nebe a dudy.“463

10. 3. Reakce v Izraeli
V archivu Ministerstva zahraničních věcí je uložena řada dokumentů
poukazujících na protičeskoslovenské naladění izraelského veřejného mínění
způsobené procesem se Slánským. Archiválie obsahují úryvky z projevů
izraelských politiků odsuzujících antisemitský a antisionistický rozměr procesu.
Nejobsáhlejší dokument nese název Reakce na proces se Slánským a spol.
Reflektuje období od 21. listopadu do 7. prosince 1952 a začíná slovy: „Všechny
izraelské listy uveřejnily 21. XI. 52 na prvních stranách a ve výrazné úpravě zprávy
o zahájení soudního přelíčení proti Slánskému a spol. Většina listů zdůrazňuje
citáty z obžaloby, které mají spojení se sionismem a uvádí, že naprostá většina
souzených jsou židovského původu.“464
Izraelská vláda v reakci na proces zvažovala odvolání svého diplomatického
zástupce Arje Kuboviho. Tento krok ale neuskutečnila včas. Dne 6. prosince
Československá vláda označila Kuboviho jako „persona non grata“ a žádala jeho
okamžité odvolání. O této skutečnosti ale bude ještě řeč v následující kapitole.
Jako preventivní opatření byla naopak 27. října postavena k budově
československého vyslanectví v Tel Avivu čtyřiadvacetihodinová ostraha. Budovu
vyslanectví se ochránit nepodařilo. Do okna pracovny československého chargé
d´affaires byl téhož dne večer oknem vhozen kámen. Dne 4. prosince, několik dní
po vynesení rozsudků, byl spáchán atentát a u budovy byla odpálena puma.
Dochované dokumenty bohužel neobsahují detailní popis toho, jak se incident
odehrál, jak podrobně byl vyšetřován ani jaká byla síla nálože. Poškozena byla
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stěna garáže a v ní stojící automobil. K zraněním ani ztrátám na životech nedošlo.
Jednalo se zřejmě především o demonstraci odporu a nesouhlasu.
Izraelský ministr zahraničí Moše Šaret pronesl 24. listopadu v Knesetu obsáhlý
projev, ve kterém proces odsoudil. Nesnažil se v něm obhajovat obžalované
a rozporovat jejich trestnou činnost. Zaměřil se především na rozkrývání
nesmyslnosti některých obvinění, odsoudil zdůrazňování židovského původu
obžalovaných, antisemitský nádech režie procesu a poukázal na absurdnost
sebeobviňování obžalovaných a jejich dobrovolné přiznávání se „ke každé
ohavnosti a podlosti“. Šaret uvedl, „že inscenace celého procesu je řadou
propagačních kouzel a antisemitského štvaní na podkladu nacistické tradice.
Prokuratura rozprostřela ponurou záclonu zločinných intrik a činů nepřátelství
a zhouby, které zaměřovali nebo uskutečnili prý tito židovští nepřátelé čsl. národa.
Neuspokojila se obviněním těchto jako židů, nýbrž chtěla ještě je potupit jako
sionisty. Puncovala puncem sionismu osoby, které nikdy nebyly sionisty a někteří
z nich vztekle pronásledovali sionisty. Prokuratura poskvrnila a ostouzela celé
sionistické hnutí […] Izraelská vláda nevidí jakoukoli potřebu pustit se do
podrobného faktického dementování celé sítě nařčení a výmyslů o činech svých
členů a vyslanců, do jejíhož spletení investovala tajná policie a státní prokuratura
Československa ze své tvůrčí představivosti.“465
V Knesetu probíhala rozprava, v jejímž rámci se postup československých
orgánů snažili hájit někteří zástupci Komunistické strany Izraele a strany Mapam.
Zajímavým detailem je, že před poslanci vystoupil poslanec Menachem Begin,
budoucí izraelský předseda vlády, který vypovídal o svých zkušenostech ze
sovětského vězení. Přítomné přesvědčoval, že všechna přiznání jsou výsledkem
týrání a výhružek, které lámou odolnost obviněných. Izraelský parlament po
rozpravě schválil toto usnesení: „Parlament vyjadřuje své pocity otřesení nad
průběhem pražského procesu, který postihuje židovský národ, pokouší se poskvrnit
dobré jméno státu Izrael, podrývá tradiční přátelství mezi lidem československým
a lidem židovským, ostouzí sionistické hnutí, osvobozenecké hnutí židovského
národa a který používá židovství obviněných jako zavrženíhodného a nebezpečného
propagačního prostředku.“466
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Tiskové orgány socialistické levicové strany Mapam později celý proces
odsoudily a ohradily se vůči obviněním vzneseným proti Mordechaji Orenovi,
členovi Mapamu, jehož výpovědi v rámci procesu se Slánským zazněly. Naopak
KSI včetně jejího předsedy Mikusina bojovala s protikomunistickými náladami ve
společnosti, snažila se předkládat dokumenty dokládající pravdivost obžaloby
a odsuzovala telavivskou vládu, že „nynější protikomunistické štvaní má odvrátit
pozornost lidu od jeho problémů, od hospodářské krize a snižování životní
úrovně.“467
Problematika procesu se Slánským a otázka jeho antisemitského podtextu se
dostala v dubnu 1953 i na jednání politického výboru OSN. Izraelští delegáti
obvinili státy východního bloku ze šíření antisemitismu. Na toto obvinění reagoval
Václav David, ministr zahraničních věcí ČSR, těmito slovy: „Boj proti sionismu
v zemích mírového tábora nemá nic společného s antisemitismem. Československý
lid a československá vláda antisemitismus odsuzují a odmítají a považují jej za
odrůdu hitlerovského rasismu, rasismu, který neskončil porážkou hitlerovského
nacionalismu, ale je dále podněcovaný v různých kapitalistických státech vůči
černochům, koloniálním i nekoloniálním národům.“468
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Obecným cílem skupiny politických procesů, které je možné označit jako procesy
„s vnějšími nepřáteli“, bylo obvykle umrtvení diplomatických styků se
znepřátelenými státy a likvidace jejich kulturní činnosti v Československu.469
Z počátku takto zaměřené procesy mířily proti diplomatům (přibližně do roku
1951), později se vzhledem k pokročilému stadiu rozkladu diplomatických styků
s mnoha státy změnila jejich koncepce. Tvůrci procesů si postupně začali všímat
každého, kdo měl nějakou spojitost se Západem a s USA.470
Koncem roku 1951 došlo k zatčení dvou izraelských občanů a diplomatů –
Šimona Ornsteina (zadržen 8. prosince 1951 ve vlaku na cestě do Vídně471) a
Mordechaje Orena (zadržen 31. prosince 1951 v Českých Velenicích na cestě do
Vídně472). Cílem jejich perzekuce primárně nebyla výše popsaná snaha o podkopání
diplomatických vztahů – v tomto případě s Izraelem –, ani potlačování židovských
kulturních a spolkových aktivit. Státní bezpečnost v jejich případě cílila jiným
směrem. Smutná role, která Ornsteinovi s Orenem připadla, totiž primárně souvisela
s procesem se Slánským. Poté, co oba izraelští občané „odehráli“ svůj výstup
v rámci procesu se Slánským, dočkali se procesů vlastních. Nás budou nyní zajímat
právě specifika a detaily těchto procesů.
K danému tématu byla dosud publikována jediná odborná studie473 a cílem této
části disertační práce je popsat tyto procesy podrobněji, více je zasadit do kontextu
a upozornit na jejich souvislost s tažením komunistického režimu proti sionistickým
organizacím na počátku 50. let.
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11. 1. Proces s Šimonem Ornsteinem a spol.
Šimon

Ornstein

byl

izraelský

občan

a

diplomat.

Narodil

se

21. prosince 1904 v Bedevle u Tačova na Podkarpatské Rusi. Vystudoval
gymnázium a po ukončení studií pomáhal až do roku 1930 s rodinným obchodem.
V roce 1934 se vystěhoval do Palestiny. Po vzniku státu Izrael a vybudování jeho
pražské ambasády pracoval jako vedoucí jejího obchodního oddělení. Již předtím
ale pobýval v Praze a aktivně se podílel na organizování zbrojních dodávek,
budování a výcviku brigády židovských dobrovolníků a vyřizování výjezdních
povolení.474
Na základě procesu, který se odehrál ve dnech 5. až 7. srpna 1953, byl odsouzen
k doživotnímu trestu odnětí svobody. A nebyl souzen sám. Podle obžaloby byl
hlavou

skupiny

spiklenců,

kteří

rozvraceli

hospodářskou

základnu

lidovědemokratického Československa a prováděli špionáž ve prospěch Izraele
a Spojených států.
V procesu s Ornsteinem a spol. bylo odsouzeno dalších deset osob. Jednalo se
o Ervína

Steinera,

generálního

tajemníka

Ústředního

svazu

sionistického

v Bratislavě; Mikuláše Sterna, generálního tajemníka USS; Jozefa Büchlera,
generálního tajemníka USS; Adolfa Reicha, vedoucího Palestinského úřadu
v Bratislavě; Ondřeje Oráče, tajemníka Palestinského úřadu v Bratislavě; Ervína
Vránu, úředníka Palestinského úřadu v Bratislavě; Mikuláše Kardoše, úředníka
Palestinského úřadu v Bratislavě; Alžbětu Breznitzovou, úřednici Palestinského
úřadu v Bratislavě; Ferdinanda Herlingera; Štefana Potroka, trestního soudce, který
dle obžaloby napomáhal k ilegální emigraci osobám židovského původu.
Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že proces s Šimonem Ornsteinem a spol. byl
zaměřen na oblast Slovenska a aktivity židovských spolků, což dokládá i formulace
obžaloby: „Vyšetřování nepřátelské činnosti protistátního spikleneckého centra
474
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v ČSR, vedeného Slánským, bylo zjištěno, že v Československu vyvíjeli nepřátelskou
činnost sionistické organizace. Představitelé těchto organizací pod vedením svých
mezinárodních centrál a Izraelského vyslanectví v Praze, prováděli v naší
lidovědemokratické republice špionážní a rozvratnou činnost, organizovali
okrádání Československa zneužíváním vystěhovalectví k vývozu cenností a jiných
hodnot z ČSR, jako také protizákonné sbírky a jinými způsoby škodili
lidovědemokratickému Československu. Současně bylo zjištěno, že sionisté a
židovští buržoazní nacionalisté představovali jednu z hlavních opor zneškodněného
spikleneckého centra Slánského.“475

11. 1. 1. Obžaloba a soudní proces
Dle obžaloby obvinění „pod vedením mezinárodních centrál a Izraelského
vyslanectví v Praze, jako i dalších představitelů vlády kapitalistického Izraele,
postavili

obžalované

hospodářskou

do

základnu

služby

amerických

lidovědemokratického

imperialistů,

aby

Československa.

rozvraceli
Tuto

svojí

zločineckou činnost prováděli organizováním ilegálních útěků sionistických,
kapitalistických a jiných nepřátelských živlů z ČSR. Vyvážením majetkových hodnot
z ČSR a prováděním protizákonných sbírek. Kromě toho podávali špionážní zprávy
politického

a

hospodářského

rázu

sionistickým

centrálám

a

americkým

imperialistům, kteří takto pomáhali v uskutečňování plánů na přípravu nové světové
války proti Sovětskému svazu a zemím lidové demokracie.“476
Za důkaz těchto chimérických obvinění byla označena činnost Ústředního svazu
sionistického. Podle obžaloby sionisté zřídili po druhé světové válce USS (a další
organizace, jako například Svaz rasově pronásledovaných) a snažili se pomocí
legálním způsobem získaných pozic provádět protizákonnou činnost. Jedním
z hlavních úkolů USS údajně byla snaha o navracení majetku tak, aby „židovským
kapitalistům byl vrácen jejich majetek a majetek těch židovským kapitalistů, kteří
zahynuli v nacistických táborech, připadnul židovské buržoazii.“477 Toho se USS
údajně snažil dosáhnout prostřednictvím ovlivňování znění restitučního zákona:
„Vedení sionistů v ČSR, aby dosáhlo při schvalování restitučního zákona možnosti
jeho zneužití k obohacení židovské buržoazie, se opíralo o ty sionisty, kteří se vetřeli
475
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na některá rozhodující místa ve státním a stranickém aparátu ČSR.“478 Na pomoc
byl navíc údajně založen Svaz rasově pronásledovaných, který se snažil prosazovat
židovské zájmy, díky čemuž „dostávali mnozí sionisté a příslušníci židovské
buržoazie velké množství zlata a zlatých předmětů.“479 V rámci USS a Svazu rasově
pronásledovaných byly údajně vytvořeny jakési právní poradny, „skládající se
z židovských advokátů, kteří byli instruováni vedoucími sionisty, aby podávali
možné i nemožné žaloby na zpětzískání židovského majetku, přičemž v případě
úspěchu jim bylo zaručeno 10 % z restituovaného majetku jako odměna.“480 Činnost
USS byla od roku 1945 označena za nepřátelskou, protože se v něm podle zjištění
StB soustředili židovští buržoazní nacionalisté podrývající politický i hospodářský
vývoj ČSR a usilující o vybudování ekonomické základny pro svou nepřátelskou
činnost.481
Další způsob, kterým sionisté podle obžaloby poškozovali československé
hospodářství, bylo organizování různých protizákonných sbírek. Ornstein k otázce
sbírek 6. listopadu 1952, tedy několik dní před zahájením procesu se Slánským,
údajně vypověděl: „V Československu jsme organizovali různé sionistické sbírky,
jako KEREN KAJEMET L Izrael, KEREN HAJESOT a fondy různých akcí
a kolektivů, jejich účelem bylo co nejvíce československé hospodářství finančně
oslabit. Takto získaný kapitál byl používaný k podvodným nákupům hospodářských
strojů a strojního zařízení z továren, které v té době Československo samotné nutně
potřebovalo. Plnění takových úkolů jsme docílili za pomoci sionistických živlů
v Komunistické straně a ve státním aparátu.“482 Sionisté údajně falšovali účetnictví
a ukládali hotovost na tajná konta, ze kterých následně financovali své ilegální
aktivity.
Obviněný Mikuláš Stern se podle rozsudku Nejvyššího soudu jako člen ručitelské
komise pro sbírku Magbit „aktivně zúčastňoval na provádění protistátní činnosti,
vedené prostřednictvím izraelského vyslanectví, USC a PÚ izraelskou vládou
a americkou špionážní organizací Joint. Věděl o existenci černého fondu, uloženého
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na izraelském vyslanectví, spravovaném obviněným Büchlerem, věděl také
o protizákonném převodu položek židovských národních fondů KKI a KH v sumě
okolo 10,000.000 Kč na zahraniční fond Magbitu, sám byl účasten při vybírání
peněz od vystěhovalců ve prospěch černého fondu a sám také falšoval sbírací archy,
užívané při sbírkách […] Sám osobně prováděl sbírky v akci Magbit u některých
občanů židovské národnosti.“483
Jak již bylo uvedeno, organizování sbírek bylo běžnou součástí aktivit
židovských organizací, jak v období první republiky, tak v letech 1945 až 1949. Jak
již bylo uvedeno, torzovitá dokumentace z let 1948 a 1949 dokládá, že část
získaných peněz byla pravděpodobně používána nelegálně, například na uplácení
úředníků při snaze získat povolení pro žadatele usilující o vystěhování do Izraele.
Způsob, jakým režim v obžalobě i rozsudku zneužil existenci řady židovských
fondů a sbírek, je ale neslučitelný s jejich hlavním účelem. Z dokumentů, které StB
získala při rušení USS, byly účelově vybírány takové, které jakýmkoli způsob
umožnovaly obvinit zaměstnance USS z nelegální činnosti.484
Hospodářské delikty ale podle rozsudku prováděli obvinění i dalšími způsoby.
Ervín Steiner údajně například „zneužívajíc zákona o restitucích žádal od svého
předešlého zaměstnavatele neoprávněně téměř půl milionovou sumu z titulu ztráty
na příjmech za doby tzv. Slovenského státu. K tomu samému cíli spolu se
zaměstnancem Státní banky organizoval všechny bývalé zaměstnance Státní banky,
rasově pronásledované, aby organizovaně žádali za dobu tzv. Slovenského státu
ušlou mzdu. Tak vytvořil jistý spolek a v rámci tohoto trojčlennou komisi, které byl
sám členem a která měla řídit vymáhání těchto pohledávek. Za účelem dosáhnutí
tohoto cíle poskytl úředníkovi Státní banky úplatek 70.000 Kčs, a sám si takový
podobný obnos ponechal z titulu nákladů na organizaci uvedeného spolku.“485
Třetí bod obžaloby souvisel s masovým vystěhovalectvím sionistů, buržoazních
nacionalistů a hlavně kapitalistů.486 Vystěhovalectví bylo zneužíváno k vývozu
cenných věcí (zlata, valut, drahých koberců a uměleckých předmětů) a výrobních
prostředků, čímž ČSR údajně vznikla škoda ve výši 6 miliard Kčs. 487 Podle
Ornsteinových výpovědí byl v tomto ohledu nápomocný především náměstek
483
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Ministerstva financí Fischl. Aby byla tato činnost úspěšně provedena, „zapojili
sionisté do ní všechny svoje organizace, spolu s palestinským úřadem a americkou
sionistickou organizací JOINT, která se zabývala prováděním špionáže, devizovými
machinacemi, šmelinou a pašováním.“488
S organizováním emigrace sionistům údajně pomáhal i obviněný Štefan Potrok,
kterého dle StB pro svoji věc získali pomocí úplatků zaměstnanci Palestinského
úřadu v Bratislavě. Potrok, policejní trestní soudce, soudil osoby židovského
původu, které se do Československa dostaly ilegálním překročením hranic. Tyto
osoby Potrok údajně záměrně neodsuzoval k trestům odnětí svobody, ale
k peněžitým trestům, čímž jim umožňoval ilegální odchod do západních zemí.489
Podpora emigrace měla dle obžaloby další, snad ještě zavrženíhodnější rozměr:
odvádět mladé lidi do Izraele a budovat z nich nepřátelskou útočnou armádu.
„Plánem amerických imperialistů bylo vytvořit na území Izraele imperialistickou
žoldnéřskou armádu. Proto všemožně podporovali vystěhovalectví mladých Židů,
kteří takto unikali vojenské službě v ČSR. Těmto cílům amerických imperialistů
velmi účinně napomáhali obvinění Steiner, Stern, Büchler, Reich a jiní, kteří vyvíjeli
horlivou propagandistickou činnost směřující k vystěhování mladých Židů do
Izraele.“490
Obžaloba přinesla i „důkazy“, že někteří obžalovaní sionisté vyvíjeli nelegální
činnost již v období Slovenského státu spoluprací s tisovým režimem a fašisty
a v období Slovenského národního povstání měli za úkol „vyhýbat se bojům a co
nejméně vystavovat svůj život v nebezpečí.“491 Obžalovaný Jozef Büchler byl
donucen vypovědět, že v „době Slovenského národního povstání byli shozeni na
povstalecké území parašutisté z Palestiny, kteří společně s Chavívou Rajkovou,
která přiletěla z Palestiny s anglickou misí, přinesli pokyny od sionistické exekutivy
pro další sionistickou činnost. Především, aby ihned po osvobození byla obnovena
organizace se všemi korporacemi, jako Palestinský úřad, Židovské národní fondy
a další, které musí ihned zahájit svou další činnost, abychom využili poválečného
zmatku a obsadili důležitá místa na všech úsecích.“492 Prozíravost sionistů pak podle
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prokuratury dokládají doznání o účelovém vstupování do Komunistické strany
Slovenska ke konci války.
Poslední bod vykonstruované obžaloby souvisel s přímou špionážní činností. Za
pomoci izraelského vyslance Avriela a jeho utajeného spolupracovníka Eugena
Löbla, náměstka minstra zahraničních věcí odsouzeného k trestu odnětí svobody na
doživotí v procesu se Slánským, zřídili údajně sionisté obchodní společnost
Merkúria493, jejímž prostřednictvím měli provádět špionáž hospodářského
charakteru. Zaměstnancům izraelského vyslanectví Felixi Doronovi a Šimonu
Ornsteinovi měly být předávány informace o potřebách československého těžkého
průmyslu, jakož i tajné patenty z oblasti chemické výroby a výroby skla.494 Na
špionáži se dle obžaloby nejvíce podílel Ferdinand Herlinger a Ondřej Oráč
a mnohá svá hodnocení stavu československého hospodářství zasílali do centrály
JOINTU v Paříži.
Jaká byla Ornsteinova role v procesu? Dle obžaloby organizoval v ČSR ilegální
sionistické aktivity a podle vynucené výpovědi měl za úkol „za každou cenu udržet
v Československu legální sionistické organizace, pro potřebu Američanů […]
odčerpat z lidovědemokratického Československa co nejvíce finančních prostředků,
zakoupit za tyto prostředky tedy fakticky za československé peníze různé zboží
a vyvézt ho do Izraele […] organizovat masové transporty nepřátel ze zemí lidových
demokracií.“495 Dle jiné výpovědi bylo jeho úkolem „na základě plánu Morgentchau-Acheson […] v Československu pod přímým vedením Ehuda Avriela /Uberala/
provádět špionážní a jinou nepřátelskou činnost, pro americké imperialisty s cílem
rozvrátit československé hospodářství.“496 Plán Morganthau-Acheson bývá často
zmiňován v řadě dochovaných dokumentů a byl rozebírán i v rámci soudního
přelíčení se Slánským. V propagandistické publikaci, která byla vydána po procesu
se Slánským, je zaznamenána Ornsteinova svědecká výpověď, kterou bylo
25. listopadu 1952 zakončeno celé hlavní líčení. V ní Ornstein o plánu podrobně
hovoří. Z pohledu jeho vlastního procesu je v rámci plánu významný čtvrtý bod
Americko-izraelské dohody: „Na této schůzi seznámil Ben Gurion účastníky
s podmínkami, za kterých došlo ke vzájemné spolupráci s Amerikou a Izraelem.
Podmínky tvořily 4 body: 1. že Haifa bude vybudována jako vojenský přístav
493
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a v případě, dojde-li k otevřenému válečnému konfliktu mezi USA a SSSR, přístav
Haifa a ostatní přístavy, které by byly vybudovány, budou dány k dispozici
Američanům; 2. že USA budou vysílat do budoucího státu Izrael silné zastoupení
námořnictva, letectva a ostatních vojenských sil, které bude fungovat na americkém
vyslanectví pod rouškou vojenských attaché, že izraelský hlavní štáb bude ve všech
vojenských otázkách podřízen americkému velení a izraelské důstojnické kádry
budou vyškoleny na americké vojenské akademii; 3. že bude-li vytvořen hlavní štáb
pod americkým vojenským velením pro Blízký a Střední východ, stane se izraelský
stát aktivním členem tohoto štábu; 4. že stát Izrael zůstane pro světovou veřejnost
neutrální, pokud nedojde k otevřenému válečnému konfliktu mezi USA a SSSR. Až
bude Izrael přijat jako člen Spojených národů, bude v neutralitě pokračovat
a jenom ve výjimečných případech se souhlasem Američanů bude Izraeli dána
možnost vystoupit na půdě OSN po boku východoevropských zemí proti americkým
názorům.

Taktika t. zv. neutrality

měla

umožnit

sionistickým

činitelům

a diplomatickým zastoupením státu Izrael rozšířit a získat nové pozice v lidově
demokratických zemích, ve kterých bude prováděna podvratná a špionážní činnost
v zájmu amerického imperialismu. Tyto čtyři body jsou důvěrně známy několika
lidem pod názvem Plán Morgenthau-Acheson.“497
Nejvyšší soud zasedal nad případem Ornsteina a spol. ve dnech 5. až 7. srpna
1953. Jak je u mnohých případů v padesátých letech zvykem, podstata obvinění
spočívala v trestných činech velezrady a vyzvědačství. Štefan Potrok byl navíc
obviněn z porušení povinností veřejného činitele. Celá záškodnická činnost byla
údajně součástí „kontrarevolučních plánů Slánského a jeho společníků a byla
prováděna na podkladě linie určené americkými imperialisty“.498 Doznání byla
samozřejmě vynucená. Jediný Mikuláš Stern zcela popřel veškerou trestnou činnost,
odolal fyzickému a psychickému nátlaku a byl usvědčen výpověďmi ostatních
obžalovaných.
Rozsudku nescházel ani povinný ideologický rozměr, podle kterého se
imperialisté nemohou smířit se skutečností, že země osvobozené Rudou armádou
zpod fašistického područí si vybraly takovou formu vlády, jaká nejlépe vyhovuje
širokým vrstvám pracujících, které se „daly na cestu k lepším zítřkům“.
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Imperialistický tábor se tedy údajně snažil prostřednictvím agentů odtrhnout lidové
demokracie od Sovětského svazu a obrátit je zpět ke kapitalistickému
vykořisťování. A jak „ukázal“ již proces se Slánským, podstatnou roli v těchto
plánech měl sehrát sionismus a síť jeho organizací, rozvětvených po celém světě:
„Sionismus jako židovské buržoazně nacionalistické hnutí, rozprostřené po celém
světě, velmi dobře zapadal do plánů amerických imperialistů, namířených proti
životně důležitým zájmům pracujících v lidově demokratických zemích. Toto hnutí
dostalo nový impuls, když po druhé světové válce byl na území Palestiny vytvořen
samostatný židovský stát Izrael, ze kterého se americkým imperialistům podařilo za
ochotné pomoci židovské buržoazie vytvořit na podkladu známého plánu
Morgenthau-Achesca nárazníkový stát, vojenskou základnu v chystané válce proti
Sovětskému svazu. Dalším plánem amerických imperialistů vytvořením státu Izrael
bylo zanést národnostní nesváry mezi národy Blízkého východu a současně oslabit
svého nejsilnějšího kapitalistického konkurenta Anglii a získat sympatie a falešnou
slávu osvoboditele v očích židovstva, především židů žijících v zemích lidové
demokracie.“499
V rozsudku se soudci na rozdíl od obžaloby rozhodli akcentovat spolupráci
s „americkou špionážní organizací JOINT“ a hospodářský rozměr trestné činnosti
spojený s vývozem majetku a emigrací: „Největší činnost však všichni obvinění
vyvinuli na úseku hromadného vystěhovalectví a vývozu majetku.“500 Na více
místech než v obžalobě je zdůrazňována spolupráce s Otto Fischelem, který
některým obviněným údajně dával pokyny k nakládání s finančními sbírkami nebo
rady, jak postupovat při vývozu svršků.
Tresty, které soud vynesl, svou výší zapadají do obrazu doby. Šimon Ornstein byl
odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí, Ervín Steiner na 20 let, Ferdinand
Herlinger na 22 let, Josef Büchler na 23 let, Mikuláš Stern na 21 let, Adolf Reich na
13 let, Ervín Vrána na 10 let, Ondřej Oráč a Robert Mikuláš Kardoš obdrželi trest
ve výši 9 let, Alžběta Breznitzová 7 let a Štefan Potrok si vyslechl verdikt 5 let.
Někteří obvinění byli navíc odsouzeni k trestu propadnutí majetku, ztráty čestných
práv občanských a k peněžitým trestům. V případě Ornsteina se navíc soud vyslovil
499
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pro vyhoštění z území Československé republiky.501 Pro zdůvodnění vysokých
trestů soud uvedl, že „stupeň nebezpečnosti trestného činu, kterého se obvinění
dopustili, je vzhledem na rozsah a vzhledem na velké majetkové škody, které byly
jejich trestnou činností spáchané, a vzhledem k poškození velmi důležitých
politických a hospodářských zájmů republiky velmi vysoký. Při určování stupně
nebezpečnosti pro společnost Nejvyšší soud bral ohled na znalecké posudky
vládních komisí, které alespoň přibližně zjišťovaly škody zapříčiněné jednak
masovými transfery velkých majetkových hodnot vypašovaných do Izraele a jiných
kapitalistických států, které podle posudku vládní komise činí přibližně 5 miliard
Kčs a v důsledku různých machinací a zneužívání restitučního zákona asi 7 miliard
Kčs.“502
Ornstein byl vězněn na Mírově a na Pankráci. Izraelská vláda, vyslanectví
v Praze i židovské organizace ve světě usilovaly o revizi procesu a propuštění
Ornsteina na svobodu. Nakonec bylo tohoto cíle dosaženo na podzim roku 1954,
tedy poměrně brzy po odsouzení, v souvislosti s mimořádnou amnestií. Ornstein byl
propuštěn z výkonu trestu a vyhoštěn do Izraele. Blíže se otázkou Ornsteinova
pobytu ve vězení a jeho propuštění budeme zabývat v kapitole nazvané
Po procesech, kde blíže zhodnotíme i Orenovo propuštění a jeho snahy o revizi
procesu.
Ostatní věznění účastníci procesu s Šimonem Ornsteinem a spol. žádali
opakovaně o revizi procesu. Pomoci se mnohým z nich snažili i jejich příbuzní
a přátelé, žádající jak revizi procesu, tak prezidentskou milost. Dokládají to desítky
dokumentů uložených v Národním archivu a v Archivu bezpečnostních složek. Po
několika letech se povedlo pohnout státními orgány, aby o revizi procesu začaly
alespoň uvažovat. Z Ministerstva vnitra byl dne 25. března 1957 odeslán pokyn k
přezkoumání výslechových metod, jelikož někteří z odsouzených a jejich příbuzní
„dali svými podáními podnět k revisi této trestní věc […] ve svých podáních tvrdili,
že administrativní protokoly podepsali pod nátlakem. Při výslechu na Generální
prokuratuře na těchto svých tvrzeních setrvali […] Vzhledem k tomu, že obvinění
byli z valné části odsouzeni pouze na základě svého doznání – zejména pokud jde
o trestný čin vyzvědačství – a že dnes svá doznání odvolávají, je třeba objasnit, zda
jejich odvolání se na nepřípustné vyšetřovací metody oprávněné. Prosím proto, aby
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inspekční orgány ministerstva vnitra prošetřily, zda v případě Ervína Steinera
a jeho společníků došlo k vynucení výpovědi nepřípustnými metodami, a aby
o výsledku šetření byla Generální prokuratura vyrozuměna.“503
Pokusu o revizi procesu bylo nakonec dosaženo. Ve dnech 18. až 20. června 1958
zasedal Nejvyšší soud, který jednal o možnosti obnovy trestního a soudního řízení
jak v otázce viny, tak v otázce trestu. Zasedání mělo být veřejné, ale na návrh
prokurátora z něj byla nakonec veřejnost vyloučena „z důvodů ohrožení státního
tajemství a v zájmu klidného a nerušeného jednání.“504 Přítomní byli odsouzení
Steiner, Stern, Büchler, Reich, Vrána a Herlinger. Připuštěny byly navíc
navrhovatelky Viola Steinerová, Anna Sternová, Alžběta Büchlerová a Lívie
Vránová. Všichni vězni popisovali nevhodné praktiky StB a přibližovali, že byli
k přiznání

donuceni

mučením,

psychickým

nátlakem,

odpíráním

spánku,

vyhladověním, bitím a v některých případech bylo vyhrožováno i uvězněním jejich
rodinných příslušníků.505 Argumentovali mimo jiné tím, že neexistovalo žádné
sionistické spiknutí proti ČSR a „že přestěhování cizích státních občanů […] bylo
prováděno – jak jsem o tom přesvědčen – se schválením strany a vlády nejen
Československa, ale i maďarské a polské, kteréžto zahraniční vlády vědomě
pouštěly tyto osoby přes své hranice.“506 I toto zasedání se změnilo, jako mnoho
jiných v 50. letech, spíše v divadelní představení. Obhájci odsouzených žádali
předložení řady důkazů a předvolání mnoha svědků, kteří by mimo jiné dosvědčili
zubožených stav odsouzených po výsleších. Nejvyšší soud tyto žádosti zamítl a
rozhodl, že bude vycházet primárně z rozsudku Nejvyššího soudu z roku 1953 a
z protokolu o hlavním líčení. Povolil jen čtení výpovědí odsouzených, které učinily
před referentem Generální prokuratury, jež konal šetření o jejich návrzích na
obnovu trestního stíhání z důvodu vynucení přiznání. Čtena byla také zpráva
inspekce Ministerstva vnitra, která prošetřovala stížnosti odsouzených. Tento
důležitý dokument nebyl dohledán. Ze zápisu ze zasedání soudu vyplývá, že byly
503

NA, f. Nejvyšší soud – nezpracováno, sp. zn. 1T 4/53, žádost o přezkoumání.
NA, f. Nejvyšší soud – nezpracováno, sp. zn. 1T 4/53, protokol o veřejném zasedání v rámci
návrhu na obnovu trestního řízení, 18. až 20. června 1958.
505
V jedné z výpovědí Adolf Reich uvádí způsob trýznění, který není obvyklý: „I tento druhý
referent na mě vyvíjel fysický a psychický nátlak. Tak např. jsem dostal na uši sluchátka, do kterých
referent křičel. Podepsal jsem nepravdivé protokoly, které byly sepsány podle libovůle referenta.
Domníval jsem se, že budu moci před soudem vše vysvětlit a objasnit podle pravdy. Před soudem
jsem však byl upozorněn referentem, který mě vyšetřoval, abych vypovídal tak, jak to bylo uvedeno v
administrativních protokolech, neboť bych se dostal zpět do Ruzyně, a to již vím, co by to
znamenalo.“ Tamtéž.
506
Tamtéž.
504
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čteny výpovědi mnoha vyšetřovatelů (označováni často jako referenti), kteří
popírali užívání nevybíravých metod. Výpovědi ani zpráva komise ale nebyly do
zápisu zaneseny. Soud také nechával přečíst svědectví a výpovědi z doby
vyšetřování a hlavního přelíčení, tedy z období let 1952 a 1953, kdy obvinění
vypovídali pod fyzickým a psychickým nátlakem, nebo jen podepisovali přiznání
vypracovaná vyšetřovateli.
Pokud už soud připustil využití svědeckých výpovědí, které by mohly
odsouzeným pomoci, dokázal jejich význam velmi snadno pozměnit. Bylo
například umožněno čtení svědeckých výpovědí slyšených v souvislosti
s vystěhovaleckou akcí Židů do Izraele a s tím souvisejícího vývozu majetku.
Odsouzení, stejně jako nově slyšení svědci, tvrdili, že tato akce probíhala legálně
a v souladu s rozhodnutím nejvyšších stranických a vládních míst. Teoreticky proto
mělo být přistoupeno k obnově řízení z důvodů odhalení nových skutečností, které
by mohly mít vliv na rozhodnutí o vině a trestu. Soud si s novou skutečností poradil
konstatováním, že „z obsahu rozsudku v původní věci však plyne, že tito obvinění –
až na obviněného Herlingera – pokud jde o trestný čin velezrady, byli odsouzeni za
jednání, kterým napomáhali a uskutečňovali ilegální, tj. nezákonné odchody Židů
do Izraele, případně do jiných západních kapitalistických států […] proto také za
účelem docílení tohoto způsobu vystěhovalectví, tj. nezákonného způsobu, používali
různých intrik, podvodů a jednání a za tím účelem ve velkém měřítku podpláceli
státní úředníky […] obviněným šlo o organizování vystěhovalectví Židů za každou
cenu tedy i ilegálně.“507
Čteny byly různé znalecké posudky, například posudek týkající se restitucí
a úniků při vývozu majetku. Na tento posudek odsouzený Büchler reagoval slovy:
„Tyto znalecké posudky nejsou správné. Připouštím, že při restituci se mohly
vyskytnout případy, že některé osoby třeba neměly mít právo dědit a tyto majetky
v rámci restituce si přisvojovaly. V posudcích se považují všechny židovské osoby za
sionisty, což rozhodně není správné. Obnosy za vývoz svršků se mi zdají být
přemrštěné. Rozhodně se to neprovádělo s úmyslem ochudit ČSR. Každý si chtěl
odvést jenom svůj majetek, který mu patřil. Je pravda a připouštím, že se vyskytly
i osoby, které se snažily vyvést více, používaly k tomu i různých drzých podvodů. Za
to však nemohu nést odpovědnost já, nýbrž jednotlivé osoby, které tyto machinace
507

NA, f. Nejvyšší soud, sp. zn. 1T 4/53 – nezpracováno, usnesení Nejvyššího soudu o návrhu na
obnovení trestního řízení, 20. června 1958.
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prováděly. Neměl jsem nic společného s vyvážením svršků, také jsem žádnému
žádné povolení nevystavoval.“508 Na uvedené citaci je pozoruhodné především
Büchlerovo upozornění na nevhodné ztotožňování sionistů se Židy obecně, přičemž
je zřejmé, že toto rovnítko v sobě obsahovalo negativní konotace. Büchler tím
vystihl dobové praktiky StB, která v každém Židovi spatřovala sionistu a tím
i potenciálního špióna.
Nejvyšší soud přesto nedošel k závěru, že by byly nové skutečnosti natolik
podstatné, aby mělo dojít k revizi trestů, a žádost o obnovu řízení dne 20. června
1958 zamítl. Závěrem těchto odstavců, pojednávajících o snaze odsouzených
o obnovu řízení, uveďme rozsáhlejší citaci trefně dokumentující povahu
bezpečnostního a justičního státního aparátu, který se tvářil jako spravedlivě
fungující, ale ve skutečnosti byl zrůdný: „Podle § 220 odst. 1 a 2 tr. řádu […] lze
v pravomocně skončené trestní věci pokračovat v trestním stíhání jen v případě, že
dojde k povolení obnovy tohoto trestního řízení buď z důvodů, že vyjdou najevo
skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly odůvodnit jiné
rozhodnutí o vině nebo trestu, nebo vyjde-li jakkoli najevo, že prokurátor nebo
soudce v původním řízení porušil trestným činem své úřední povinnosti. Z těchto
zákonných ustanovení trestního řádu plyne, že soud v řízení o návrhu na obnovu
trestního řízení nemůže zkoumat a prověřovat nic jiného, než to, zda v okolnostech
nově vyšlých najevo v tvrzeních navrhovatelů lze spatřovat nové skutečnosti, nebo
zda v navržených důkazech lze spatřovat nové důkazy. Jestliže soud zjistí nové
skutečnosti nebo nové důkazy, které dříve soudu nebyly známy, se musí zabývat
otázkou, zda tyto by mohly přivodit změnu původního rozhodnutí buď ve vině, nebo
v trestu. To znamená, že zjištění nových skutečností nebo důkazů ještě nemusí
přivodit povolení obnovy trestního řízení. Soudu nepřísluší v řízení o návrhu na
obnovu nově hodnotit důkazy provedené v původním řízení, zabývat se právní
klasifikací skutků zjištěných v původním řízení, přezkoumávat skutkové zjištění
učiněné v původním řízení. Jako hlavní důvod obnovy trestního řízení obvinění
Steiner, Büchler, Reich a Herlinger uvádějí, že pokud v průběhu vyšetřování
a soudního řízní doznali soudem zjištěnou trestnou činnost, kteréžto zjištění se stalo
základem pro jejich odsouzení, že se tak stalo pod vlivem nezákonných
vyšetřovacích metod orgánů ministerstva vnitra. V celku shodně tito obvinění
508

NA, f. Nejvyšší soud – nezpracováno, sp. zn. 1T 4/53, protokol o veřejném zasedání v rámci
návrhu na obnovu trestního řízení, 18. až 20. června 1958.
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uvádějí, že bylo proti nim v průběhu vyšetřování používáno fysického a psychického
násilí, a že i v průběhu hlavního líčení na ně vyšetřující orgánové působili, aby se
neodchyloval od administrativních protokolů. To prý přivodilo u nich takový stav,
že nebyli schopni odporovat nátlaku ze strany vyšetřovacích orgánů a proto
vypovídali tak, jak si tito přáli a podepsali i takové protokoly, které nebyly pravdivé.
[…] Tato tvrzní by mohla být novými skutečnostmi soudu dříve neznámými jen za
podmínky, kdyby bylo prokázáno, že toto tvrzení je v souladu s výsledky dokazování,
které bylo v řízení o návrzích na obnovu provedeno. Nejvyšší soud však dospěl
k závěrům, že uvedená tvrzení obviněných ohledně toho, že v průběhu vyšetřování
mělo být proti nim použito nezákonných vyšetřovacích metod, které by měly vliv na
zjištění objektivní pravdy, nelze vzít za prokázané. Z výpovědí některých slyšených
svědků – vyšetřovacích orgánů min. vnitra bylo zjištěno, že sice v průběhu
vyšetřování bylo s obžalovaným Sternem, Büchlerem a Herlingerem zacloumáno,
ovšem stalo se tak proto, že tito obžalovaní se při vyšetřování chovali drze
a vyšetřovací pracovníky provokovali, jako tomu bylo např. u obž. Büchlera, kdy
v průběhu vyšetřování okolností týkajících se restitučního řízení nařkl lidově
demokratické zřízení z toho, že okradlo židy o jejich majetek. […] Rozhodně slyšení
orgánové min. vnitra odmítli tvrzení obviněných, že pokud bylo použito některých
těchto zákroků proti obviněným, že se tak stalo proto, aby vypovídali nepravdu
a aby podepisovali protokoly, které neodpovídaly zjištěné skutečnosti. Naopak
někteří z těchto slyšených svědků shodně vypověděli, že obvinění – až na
obviněného Sterna – ihned z počátku se k trestné činnosti přiznávali a potvrzovali
správnost zajištěného dokumentačního materiálů. Z toho také dovozují, že právě
tato skutečnost svědčí k tomu, že zde nebylo žádného důvodu k tomu, aby k jejich
výpovědím bylo třeba je nutit nedovolenými prostředky. Na podporu svého tvrzení
tito svědci také uvádějí skutečnost, že obvinění na jakýkoli ostřejší zákrok ze strany
vyšetřovatelů reagovali tím, že vyšetřovatele obviňovali z antisemitismu, a proto byl
vydán příkaz, aby vyšetřovatelé se vyvarovali jakéhokoliv jednání, které by mohlo
takovéto provokativní výroky ze strany obviněných vyvolat. […] Z těchto zjištění
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že i když v průběhu vyšetřování došlo ze strany
vyšetřovatelů min. vnitra v některých případech k ostřejším zákrokům, které nejsou
zcela v souladu s trestním řádem, pak tyto zákroky neměly vliv na obviněné v tom
směru, že by do protokolů v průběhu vyšetřování i v průběhu hlavního líčení
vypovídali nepravdu. […] Z tohoto všeho Nejvyšší soud dospěl k přesvědčení, že
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v tvrzení obviněných Steinera, Sterna, Büchlera, Reicha, Vrány a Herlingera, že
k jejich odsouzení došlo v důsledku použití nezákonných vyšetřovacích metod ze
strany vyšetřovacích orgánů ministerstva vnitra, nelze spatřovat nové skutečnosti,
soudu dříve neznámé, které by mohly mít vliv na nové rozhodnutí o vině nebo trestu,
neboť Nejvyšší soud nevzal uvedené tvrzení obviněných za prokázané.“509
V citovaném usnesení je i celá řada dalších pseudoargumentů, které soudcům
sloužily k bagatelizaci tvrzení odsouzených. Jedná se o další z příkladů zneužití
a zklamání justice, které muselo být jasné, že žádné sionistické spiknutí
neexistovalo. Vězni byli propuštěni až v rámci prezidentské amnestie v roce 1960.

11. 2. Proces s Mordechajem Orenem
Izraelský politik a diplomat Mordechaj Oren byl ústřední – a na rozdíl od procesu
s Šimonem Ornsteinem a spol. jedinou – postavou dalšího vykonstruovaného
procesu s antisionistickým podtextem, na jehož základě byl dne 9. října 1953
odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 15 let. Jádro obžaloby bylo
podobné jako v případě Šimona Ornsteina: „Vyšetřováním spikleneckého centra,
vedeného Rudolfem Slánským bylo prokázáno, že důležitou úlohu v nepřátelské
činnosti tohoto centra měli sionisté a jejich organizace. Mezinárodní spojení
sionistických

organizací

umožňovalo

západním

imperialistům

vytvářet

v Československu a dalších zemích lidové demokracie svou agentůru, pomocí které
organizovali rozvrat a špionáž. Z těchto důvodů, jak bylo dále zjištěno, vládnoucí
kruhy kapitalistického Izraele vysílají do zemí lidové demokracie své sionistické
agenty. Jedním z takových významných mezinárodních sionistických agentů je
i obviněný Mordechai Oren, odchovanec sionistické organizace Hašomer Hacair,
člen jejího ústředí a člen ústředí izraelské strany Mapam. Pod rouškou pokrokového
izraelského činitele od roku 1945 až do svého zatčení ve službách sionistů
navštěvoval

Československo,

Polsko,

Bulharsko,

Rumunsko

a

Německou

demokratickou republiku. V těchto zemích navazoval spojení se sionistickými
organizacemi, zajišťoval podporu nepřátelským sionistických akcí těmi zrádci, kteří
se vetřeli do důležitých funkcí, zachraňoval již odhalené a zatčené sionistické

509

NA, f. Nejvyšší soud, sp. zn. 1T 4/53 – nezpracováno, usnesení Nejvyššího soudu o návrhu na
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agenty, získával špionážní materiál pro sionistické ústřední a anglickou
IS a prováděl další nepřátelskou činnost.“510
Oren se narodil 16. března 1905 jako Markus Orenstein v Podhájcích v Polsku
v rodině výčepního. Již v mládí se podílel na aktivitách židovské organizace
Hašomer Hacair, v roce 1929 se přestěhoval do Palestiny, kde žil jako člen Kibucu
Nescion a pracoval převážně jako dělník na plantáži. Ve třicátých letech pobýval
pracovně (jako člen ústředního výboru Hašomer Hacair) déle než rok v Německu,
půl roku v ČSR a několik měsíců v Londýně. V roce 1945 převzal funkci člena
předsednictva židovských odborů a po vzniku strany Mapam se stal členem
ústředního výboru a jejího politického byra. V letech 1945 až 1950 navštívil
několikrát Československo, setkal se s některými představiteli KSČ a zajišťoval
podporu vznikajícímu státu Izrael (podílel se na dojednávání zbrojních dodávek
i organizaci židovské brigády cvičené v Libavé).
Stejně jako Ornstein se i Oren stal obětí tažení proti sionismu spojeného
s procesem se Slánským. Byl zadržen 31. prosince 1951 ve vlaku do Vídně.
Podnětem k zatčení Orena byly údajně výpovědi Ornsteina. Dle návrhu na zatčení
ze dne 7. ledna 1952 „Oren přišel na území ČSR s přímým úkolem napomáhat
k osvobození čsl. st. občanů-sionistů, zatčených pro protistátní činnost (ilegální
transporty, převážení majetkových hodnot atd.) pomocí známých […] Protože by
mohl Oren dále působit v ČSR, případně uprchnouti z ČSR navrhuji, aby byl zatčen
a dopraven do věznice VSb Ruzyň, a zahájeno proti němu vyšetřování.“511
Záminkou zatčení bylo vypršení jeho vstupního víza, později bylo vzneseno
obvinění z protistátní činnosti na území Československa i jiných sovětských
satelitů.
Mezi dochovanými materiály je možné dohledat seznam žádostí o prodloužení
výkonu vazby, které ilustrují postup vyšetřování a vývoj jeho zaměření. Z těchto
materiálů vyplývá, že Oren poměrně dlouho odolával tlaku StB.512 Z počátku byla
vazba povolena do 31. března 1952. V žádosti ze dne 23. února 1952 vyšetřovatelé
uvádějí: „Oren je vyšetřován ke spojení do SSSR a států lidové demokracie na
sionistické podzemí. Dále je vyšetřován na rozvědku existující v sionistické straně
510

NA, f. Nejvyšší soud, sp. zn. 1T 12/53, nezpracováno, žaloba Mordechaje Orena, 1. 9. 1953.
ABS, f. MNB, karton 61/1 – 206.
512
O své protistátní činnosti začal Oren obsáhleji a „dobrovolně“ vypovídat v rámci výslechu
uskutečněného 16. března 1952. Samozřejmě je otázkou, do jaké míry zápis z výslechu odráží realitu
a do jaké míry byl předpřipraven a sepsán pracovníky StB.
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MAPAM jejímž je Oren jedním vedoucí členem. Jelikož Oren však neustále popírá
shora uvedené skutečnosti, žádám o další prodloužení vazby.“513 Žádosti, stejně
jako všem následujícím, bylo samozřejmě vyhověno. V žádosti ze dne 25. června
vyšetřovatelé uvádějí, že Oren doznal svoji špionážní činnost v ČSR, ale nedoznal,
jaký byl jeho „skutečný“ úkol při návštěvě NDR v roce 1951 a „dosud popírá
i další špionážní činnost.“514 V následující žádosti ze dne 23. září 1952 je uvedeno,
že Oren doznal, že od roku 1934 do roku 1951 pracoval jako agent britské špionážní
služby, které předával zprávy ze států lidové demokracie. Dle vyšetřovatelů ale
nedoznal veškerou špionážní činnost pro Brity, a proto je zapotřebí prodloužení
vazby a další vyšetřování. V žádostech, které následovaly (22. prosince 1952,
26. ledna 1953, 25. března 1953, 22. dubna 1953), už se pracovníci StB ani
nesnažili „vymyslet“ nějaký důvod pro prodloužení vazby a jednoduše konstatovali,
že je zapotřebí vazbu prodloužit a Orena dále vyslýchat.
Zadržení Orena s Ornsteinem vyvolalo pozornost izraelského vyslanectví i ohlas
v Izraeli. Československé úřady déle než deset týdnů nepotvrdily, že by něco
o zatčení obou diplomatů věděly. Případ byl rozebírán v izraelském levicovém
i pravicovém tisku. Z počátku se novináři jen podivovali, jak je možné, že o sobě
Oren již delší dobu nepodal žádnou zprávu. Koncem února se začalo v izraelském
tisku otevřeně psát o jeho zatčení a na československé vyslanectví dorazila
začátkem března oficiální delegace strany MAPAM. Ta deklarovala spřízněnost
a solidaritu s lidovými demokraciemi a přimlouvala se za Orena: „Jestliže je
pravdou, že je Oren zatčen v ČSR, pak musejí [zástupci MAPAMU – pozn. autora]
předpokládat, že se provinil nějakou neopatrností malého významu, žádají, aby jeho
provinění bylo předneseno stranickému soudu, aby zde mohla být jeho vina
posouzena z hlediska zájmu mezinárodní dělnické třídy. V každém případě prosí,
vzhledem k tomu, že věc je využívána ke štvaní proti MAPAMu a proti táboru míru,
aby věc byla v nejbližších dnech vyřízena a straně MAPAM laskavě podána zpráva
o Orenově osudu.“515 Izraelské vyslanectví v Praze podalo první oficiální nótu
v Ornsteinově věci již v prosinci 1951 a od ledna 1952 kladlo dotazy týkající se
osudů

obou zadržených

diplomatů.

Postupně

se

mezi

československým

Ministerstvem zahraničí a izraelským vyslanectvím rozproudila ve věci Oren513
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-Ornstein čilá korespondence a vyslanec Kubovi „se periodicky chodí dotazovat ve
věci Orena a Ornsteina.“516 Korespondence a úřední návštěvy pokračovaly až do
roku 1956, kdy byl Oren vyhoštěn. Československé úřady „mlžily“ a na dotazy
odpovídaly nepřímo a neúplně. Nepodávaly izraelskému vyslanectví žádné
relevantní zprávy, nedovolily návštěvu zadržených zaměstnanci izraelského
vyslanectví (a to ani přes opakované žádosti a urgence) ani jejich manželkami,
nesdělovaly žádné podrobnosti o vyšetřování a v podstatě ani nesdělily podrobnější
příčiny vyšetřování. Reakce se často omezovaly jen na nicneříkající konstatování:
„Oren jako izraelský státní příslušník zneužil pohostinství a důvěry čsl. lidu tím, že
na území ČSR dopustil trestných činů, namířených proti státu.“517
Oren byl v průběhu roku 1952 podroben mnoha výslechům zaměřeným na jeho
kontakty s vysoce postavenými představiteli Československa. Nejčastěji byl
dotazován na styky s Vladimírem Clementisem, Bedřichem Geminderem
a Rudolfem Slánským. Konfrontován byl také s výpověďmi zatčených v případu
Šimon Ornstein a spol.
Ještě před procesem stanul Oren u soudu jako svědek v monstrprocesu se
Slánským. Oren svědčil v prvním dnu hlavního líčení (20. listopadu 1952). Jeho rolí
bylo dosvědčit propojení Slánského s titovci: „První, kdo mi řekl o zrádcovské
úloze Rudolfa Slánského, byl náměstek ministerstva zahraničních věcí Jugoslávie
dr. Aleš Bebler. To mi potvrdil též ideolog a theoretik tiskové fašistické kliky Moše
Pijade, který byl osobně v Československu. […] Říkal, že titovci mají svoje
přívržence ve státech lidové demokracie, při čemž také jmenoval Rudolfa Slánského
v Československu a Gomulku v Polsku.“518
Oren v jedné ze svých pozdějších výpovědí uvádí, že při procesu se Slánským
vypovídal tak, jak mu bylo přikázáno, protože očekával, že Slánský vše popře. Není
pravděpodobné, že by vzhledem k vlastním zkušenostem mohl být tak naivní a že si
v mysli skutečně představoval, že Slánský jeho výpověď popře. Dá se předpokládat,
že při procesu se Slánským svědčil na základě naučeného textu nejen kvůli
nelidským metodám výslechu, ale také proto, že mu jeho trýznitelé slibovali
propuštění. Nezávisle na sobě to dokládá několik pramenů. Oren skutečnost, že mu
byla za svědectví proti Slánskému nabízena svoboda, prozradil spoluvězni
516
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v Leopoldově (jednalo se o Josefa Büchlera, jednoho z odsouzených v procesu
Šimon Ornstein a spol519). Dokládá to i zápis o pohovoru s odsouzeným Orenem,
který uskutečnil prokurátor Eduard Švach v roce 1955 v rámci rozhodování
o přehodnocení procesu: „Ke svědecké výpovědi v procesu se Slánským tvrdí, že je
celá vymyšlená. Na otázku, zda také před soudem byl donucován křivě svědčit,
vypovídá, že tuto výpověď učinil proto, že mu bylo orgány vyšetřování (šedovlasý
štábní kapitán, snad Kohoutek) sděleno, že na něm nemá Státní bezpečnost vůbec
žádný zájem a že okamžitě půjde domů, když v procese se Slánským vypoví tak, jak
je to sepsáno v protokole. Dokonce prý mu dal blanket telegramu, aby pozval do
Prahy svoji manželku, aby si zde na něho počkala, protože bude hned propuštěn.
Dále prý byl navštíven nějakým plukovníkem, který mluvil německy a kterému
chyběl vpředu zub, tento prý mu řekl, že buďto bude vypovídat, jak je uvedeno
v protokole, nebo že tu chcípne v kriminále a Izrael již neuvidí.“520
Dne 21. listopadu 1952, den po Orenově výpovědi u soudu, jeden z referentů
Ministerstva zahraničních věcí uvedl ve zprávě pro ministra: „Ve svědecké výpovědi
v procesu se Slánským 20. XI. 1952 uvedl, že příkaz zjistit některé okolnosti
o vyšetřování zajištěného Slánského v prosinci 1951 dostal přímo od izraelského
vyslance Kubového. […] Oren tuto skutečnost uvedl dvakrát, přičemž poprvé
omylem místo Kubového uvedl Avriela. Na dotaz prokurátora však potvrdil, že chtěl
říci „Kubovi“. Orenem dosvědčená skutečnost jasně hovoří o tom, že činnost
Kubového nesrovnává se s činností diplomata, že je to činnost špióna. Vzhledem
k tomu, že se o této vyzvědačské činnosti hovořilo ve veřejném procese, stává se
další působení Kubového jako vyslance v ČSR problematické. Pokud celá jeho
dosavadní činnost […] vybočuje z rámce normální a uznávané diplomatické
činnosti, bylo by možné posledního případu použít na to, aby byl Kubovi jako
„persona non grata“ z ČSR vypovězený. Tímto postupem by dala čs. vláda Izraeli
jasně na vědomí, že podobně jako v případě likvidace klerikální špionáže Vatikánu
čs. lid nehodlá ani dnes ani v budoucnu trpět na svém území ani vyzvědačskou
činnost tel-avivských špiónů, i kdyby se kryli diplomatickými pasy státu Izrael. […]
Pokud by se Izraelská vláda uchýlila k nějakým odvetným opatřením nebo nového
vyslance do ČSR nevyslal, nehrozila by z toho našim zájmům žádná újma, my máme
519
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v Izraeli jen chargé d´affaires a jmenování vyslance zatím neplánujeme.“521 Za
pozornost stojí skutečnost, že ve svědecké výpovědi Orena otištěné v ideologické
publikaci Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem
Slánským není jméno izraelského vyslance Arje Kuboviho uvedeno. Několikrát se
Oren zmiňuje o prvním vyslanci v Československu Ehudu Avrielovi. Oren se
zřejmě, jak dokládá i výše uvedená citace, při přeříkávání naučeného textu přeřekl a
místo jména Kubovi uvedl jméno Avriel. Do ideologické publikace nebyla ale
korekce Orenovy výpovědi ze strany prokurátora zanesena. Faktem zůstává, že
Kubovi byl v prosinci 1952 z Československa jako persona non grata skutečně
vyhoštěn.
Soud s Orenem se konal 9. října 1953. Žaloba kladla Orenovi za vinu především
špionážní aktivity, kterých se v rozmezí let 1945 až 1951 údajně dopustil
v Československu a dalších zemích východního bloku. Svou činnost měl provádět
ve spolupráci s místními sionistickými organizacemi a za podpory vysoce
postavených funkcionářů, kteří se „vetřeli“ do důležitých míst a pracovali pro
„sionistické

zrádce“:

„Příslušníci

toho,

neb

onoho

státu,

organisovaní

v sionistických organisacích, využívajíce pomoc buržoásně nacionalistických živlů,
nepřátel socialismu a přímých agentů imperialismu, typu RUDOLFA SLÁNSKÉHO,
CLEMENTISE, GOMULKY, KOSTOVA, RAJKA a jiných, stáli na důležitých
místech

v politice

a

hospodářství.

Přirozeně

nepracovali

ve

prospěch

lidovědemokratických států, ale byli čini a pracovali v zájmu světového sionismu
a amerického imperialismu.“522 Oren navíc pracoval pod rouškou pokrokového
levicově smýšlejícího předsedy izraelských odborů.
Žaloba Orena konkrétně vinila například ze zjišťování podrobností o důvodech
zatčení Slánského a vyšetřování jeho nepřátelské činnosti. Kromě informací
o Slánském se měl pokusit získat informace o zatčení bývalých funkcionářů
sionistických organizací (jedná se o zatčené v kauze Šimon Ornstein a spol.).
Oren se měl navíc pokusit intervenovat v jejich prospěch pomocí úplatků
předsedovi Ústřední rady odborů. Podobným způsobem se mu údajně podařilo
v roce 1948 v Rumunsku prosadit propuštění sedmi zatčených „sionistických
agentů“. Dále si Oren nechával překládat články z Rudého práva a Tvorby týkající
521
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se boje proti kosmopolitismu, které „chtěl se svým pomlouvačným komentářem
předat v Izraeli k provádění nepřátelské propagandy proti ČSR.“523
V rozsudku i obžalobě je zdůrazňována Orenova špionážní činnost v NDR:
„Charakter špionážních materiálů, získaných ORENEM v Německé demokratické
republice, však ukazuje, jak nebezpečná byla jeho špionážní činnost. V těchto
špionážních materiálech, které byly u něho zabaveny, má OREN, uvedeny údaje
o různých továrnách v Německé demokratické republice, o počtu zaměstnanců,
o druhu a množství výroby, o nových vynálezech a podobně. Mimo toho Oren získal
v Německé demokratické republice souhrnné údaje o počtu občanů židovského
původu, o jejich zaměstnání, politické příslušnosti a podobně.“524 Navíc svou
špionáž prováděl nejen pro sionisty, ale údajně také pro britskou IS.
Z předních československých funkcionářů se dle obžaloby Oren snažil nejvíce
ovlivnit ministra zahraničí Vladimíra Clementise (v letech 1945 až 1948 státní
tajemník Ministerstva zahraničních věcí). Vyplývá to nejen z obžaloby a rozsudku,
ale i z dochovaných výslechů Orena. S Clementisem se Oren pravděpodobně
opravdu několikrát setkal. Poprvé v roce 1946, poté v roce 1947 v Praze a v Tatrách
a i v roce 1948 při jednání o vybudování a vycvičení židovské brigády
v Československu. Většina zápisů z výslechů na Clementise byla zcela jistě
předpřipravena a velmi často byla obvinění naprosto vágní. Ve výslechu
z 2. července 1952 je například uvedeno: „CLEMENTISE pro spolupráci se sionisty
jsem získal na základě toho, že tento jako slovenský buržoásní nacionalista byl již
dříve nakloněn sionismu. […] CLEMENTISE pro spolupráci se sionisty jsem získal
tím, že jsem mu řekl o Palestině a politice sionismu a potom jsem jej konkrétně
požádal o to, aby nám ČSR pomáhala v otázce Palestiny při utvoření samostatného
židovského státu. Na to mě CLEMENTIS odpověděl, že jak on sám, tak i ministr
MASARYK, mají mnoho porozumění pro sionistické cíle a že nám sionistům
v uskutečnění těchto cílů budou pomáhat.“525 Jen výjimečně je ve výsleších
Clementis obviněn z konkrétních činů, jako například z pomoci se založením fondů
určených k uskutečňování finančních sbírek. Fondy měly být s Clementisovým
vědomím následně zneužívány pro ilegální podporu sionistických organizací
v ČSR.
523
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Některá obvinění popsaná v předešlých odstavcích zřejmě staví na reálných
základech. Snad kromě činnosti Orena pro britskou IS. Oren se v rámci návštěv
Československa skutečně snažil získat sympatie ve prospěch rodícího se státu
Izrael, ať už to bylo u Clementise nebo u jiných vlivných představitelů státu. Jeho
osoba dávala československé komunistické politické reprezentaci naději, že vývoj
v Izraeli se bude odehrávat v duchu sovětizace a cesty k socialismu. Jako levicově
orientovaný politik mohl být pověřen úkolem zjistit informace o zatčení Slánského
a pokusit se intervenovat ve prospěch zatčených funkcionářů sionistických
organizací. Byl k tomu vhodnou osobou s užitečnými kontakty. Zápisky o chodu a
fungování továren v NDR měly Orenovy sloužit, jak sám prohlašoval, k sestavení
referátu o jeho cestě pro domovskou izraelskou odborovou organizaci. Policejní a
justiční orgány Československé republiky dokázaly hravě všechny Orenovy aktivity
překroutit v protistátní špionážní činnost.
Hlavní líčení s Orenem bylo neveřejné. Argumentem soudu samozřejmě bylo
projednávání utajených informací (které byly předtím veřejně probírány v rámci
procesu se Slánským). Spíše se dá předpokládat, že se státní orgány obávaly
nepatřičného zájmu ze strany izraelského vyslanectví a hlavně nedůvěřovaly
Orenovi. Z mnoha dochovaných materiálů vyplývá, že Oren byl během vyšetřování
rozpolcený a nevěděl, jak se má zachovat. Vyšetřovatelé ho pravděpodobně nikdy
zcela nezlomili a v procesu se Slánským jej donutili vypovídat zřejmě jen na
základě slibu svobody. Oren se nechtěl plně přiznat a neučinil tak ani během
soudního přelíčení: „Obviněný Morechai Oren uvádí, že se provinil proti
lidovědemokratické republice, čehož si nebyl vědom, až nyní, cítí se vinen až na to,
že nebyl členem IS.“526 Oren se v uvedeném duchu přiznal především na radu
obhájce, protože mu hrozil nejvyšší trest. Tvrdil, že nezákonnosti svého jednání si
nebyl vědom a až po prostudování československé legislativy poznal, že jeho činy
byly za hranicemi zákona. Činnost pro anglickou IS ale vytrvale a statečně popíral.
V protokole o hlavním líčení je v tomto ohledu mimo jiné uvedeno, že „obviněný
nikdy sám nebyl ve službách IS. Protokol sepsaný s ním v tomto směru není správný,
byl ve vazbě dlouho usvědčován z toho, že agentem IS byl, takže nakonec v duševní
depresi tuto formulaci podepsal, nyní po důkladném uvážení tvrdí, že nikdy neměl
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s IS nic společného.“527 Je možné, že se Oren u soudu pokoušel hovořit o fyzickém
a psychickém nátlaku v rámci vyšetřování a že soud jeho prohlášení zanesl tak, jak
je uvedeno v citaci.
Při hlavním líčení došlo i na Orenovy výpovědi při procesu se Slánským. Oren na
dotaz předsedy senátu, zda bylo jeho svědectví pravdivé, údajně uvedl, „že byl
o tuto výpověď tak, jak ji učinil, žádán.“528 To bylo necelý rok po monstrporocesu
závažné obvinění, které se zcela jistě nelíbilo soudu a mělo zůstat neveřejné. Oren
se ze spárů totalitní justice nevykroutil. Bylo zapotřebí jej „uklidit“ a poslat do
vězení. Na 15 let odnětí svobody.

11. 3. Po procesech
Osud Šimona Ornsteina i Mordechaje Orena zůstal spjat s československým
totalitním systémem a jeho úřady i po ukončení procesů. Oba izraelští občané
strávili většinu výkonu trestu v Leopoldově, na Mírově, v Jáchymově a na Pankráci.
Oba se pokoušeli z vězení dostat buď na základě revize procesu, nebo žádostmi
o milost. Archivní dokumenty umožňují přiblížit snahy o zvrácení rozhodnutí soudu
především v případě Orena. Dokumentů týkajících se Ornsteina se dochovalo
podstatně méně. Mimo jiné proto, že Ornstein byl vyhoštěn koncem roku 1954,
zatímco Oren si pobyt v československém kriminálu mohl „užívat“ až do
května 1956.
Případ obou uvězněných diplomatů bedlivě sledovalo izraelské vyslanectví
v Praze, které zasypávalo československé Ministerstvo zahraničních věcí nótami529,
ve kterých požadovalo umožnění návštěvy zástupcem izraelského vyslanectví,
snažilo se vyžádat si znění rozsudků (které měly být ze zákona veřejné, ale
vyslanectví se jich nikdy nedočkalo), urgovalo předávání dopisů rodinných
příslušníků, předávalo žádosti o milost (například od izraelského prezidenta či
západních levicových politiků) a snažilo se zajistit různé úlevy (poskytnout finanční
podporu, kvalitní teplé ošacení nebo balíčky s potravinami). Návštěva ze strany
zaměstnanců izraelského vyslanectví nebyla podle dochovaných pramenů nikdy
povolena, třebaže ji někteří úředníci Ministerstva zahraničí doporučovali: „Zejména
527
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je třeba […] pečlivě uvážit, zda by nebylo možné povolit členům izraelského
vyslanectví vykonat u M. Orena osobní návštěvu. S. Šimonovič doporučuje tuto
návštěvu povolit a prohlásil, že by v současné době velmi prospěla z hlediska
politického. Při rozhodování o povolení je prý třeba dále uvážit, že povolování
návštěv příslušníky diplomatických úřadů u odsouzených cizinců je běžným zvykem
a konečně i to, že naše úřady v obdobných případech již několik návštěv
odsouzených cizinců povolily.“530
Oba odsouzení v rámci pobytu ve vězení strádali nejen duševně, ale i fyzicky,
byť pravděpodobně ne nijak drasticky. Oren si například ve svých dopisech domů
stěžoval, že je mu zima, protože nemá teplé prádlo, nebo že nemůže zasílat část
svého výdělku, třebaže plní pracovní plán, což byla podmínka pro možnost
odesílání peněz.531 Na tuto skutečnost zareagovalo Ministerstvo zahraničí rozkazem
„nedovolit M. Orenovi, aby psal ve svých dopisech různé stížnosti na poměry ve
věznici […] Izraelské vyslanectví, které zprostředkovává jeho styk s rodinou, se po
obdržení podobných dopisů domáhá různých výhod pro Orena. Dále s. Šimonovič
uvedl, že hrozí nebezpečí zneužití těchto dopisů v cizině.“532 Možnost psát a obdržet
dopisy byla částečně potlačována. Oren mohl psát dopisy jednou za tři měsíce a
jejich odeslání rodině bylo často realizováno s několikaměsíčním zpožděním.
Obdobně byly dopisy od rodiny předávány nepravidelně.
Zasílání podpůrných balíčků bylo zakázáno s tím, že povolení je možné získat jen
v případě špatného zdravotního stavu nebo na základě speciální povolenky, kterou
ani jeden z odsouzených neobdržel. Navíc by podle vězeňské služby mohlo zasílání
takové podpory podrývat morálku ostatních vězňů a vrhnout negativní pohled na
československý nápravný systém. Povoleno bylo pouze zasílání omezené finanční
podpory. Na to reagoval podrážděně izraelský tisk. V jednom z komentářů bylo
například uvedeno, že „ČSR je ochotna přijmout dolary k živobytí Orena
a Ornsteina. V odpovědi na nótu ignoruje Československo všechny požadavky
a zaznamenává pouze, že čs. vláda je ochotna přijmout pro vězně devisy.“533
Zaslanou finanční podporu mohli vězni využít ke koupi lepší stravy nebo ošacení.
V rámci snahy o vypořádání finančních záležitosti byl při jejich propouštění zmatek
a izraelské vyslanectví se domáhalo řádného vyrovnání. Tento požadavek zaměstnal
530
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úředníky Ministerstva vnitra, obrany a správy nápravných zařízení na několik
týdnů. Postupně se podařilo dohledat všechny částky, které byly odsouzeným
zaslány. Ministerstvo vnitra se díky tomu mohlo zabývat i marginálními problémy:
„Pro úplné uzavření případu je zapotřebí rozhodnout o tom, zda má být ošacení
Š. Ornsteina zahrnuto do výdajů z jeho vlastních prostředků a poté je nutno provést
výplatu zbylé částky izraelskému vyslanectví. Vycházím z toho, že navrácení peněz
Š. Ornsteinovi ve výši odpovídající součtu zaslaných mu prostřednictvím
izraelského vyslanectví bude mít svůj propagační i politický význam a doporučuji,
aby úhrada oblečení nebyla provedena z jeho prostředků.“534
V rámci žádostí o milost a posuzování žádostí o revizi procesu si československé
úřady několikrát vyžádaly hodnocení chování odsouzených v nápravných
zařízeních. Charakteristiky odsouzených a reflexe jejich chování, které přicházely
z nápravných zařízení, mají až antisemitský podtext: „Během výkonu trestu nebyl
Šimon Ornstein kázeňsky trestán. Povahy je klidné, vypočítavý, domýšlivý. Je
zaměstnán ve vězeňské kuchyni, jeho pracovní výkon není dobrý, před tím pracoval
v ústavní dílně košíkárna, pro jeho špatný pracovní poměr k práci byl dán na méně
výnosnější práci, pracuje ve škrabárně. Společnost s jinými odsouzenými vyhledává
jen takovou z jaké je on sám. Jeho otec byl obchodníkem, sám je úředník.
Odsouzený duševně stále žije ve svých dřívějších poměrech. V dotaznících říká, že
svůj trestný čin uznává a že ho lituje, chce ho napravit aktivní činností v KSČ ve své
zemi – vypočítavost ve svůj prospěch.“535
Šimon Ornstein požádal ještě v průběhu roku 1953 o milost, která byla zamítnuta
v květnu 1954. Oren žádost o milost odmítal dlouhou dobu podat. Požadoval
propuštění, revizi procesu a neustále i ve vězení uváděl, že je nevinný. Žádost
o milost podal až v roce 1956.
Ornstein se z československého vězení dostal nakonec poměrně rychle po
odsouzení. Dne 20. září 1954 uložilo politické byro ÚV KSČ prokurátorovi, aby
rozhodl o upuštění od dalšího výkonu trestu a nařídil Ornsteinovo vyhoštění
z ČSR.536 Vyhoštění bylo provedeno 28. října 1954. Ornstein byl na letišti Ruzyně
předán zástupcům izraelského vyslanectví a odletěl do Curychu. Oficiálně se
vyhoštění tlumočilo izraelským zastupitelům jako propuštění, protože „bylo třeba
534
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vyhoštění Ornsteina provést ne formou vyhoštění, ale tak, aby byl propuštěn bez
dodatku, že se vyhošťuje. Činí se to proto, aby se propuštění mohlo vhodně
využít.“537
Za zamyšlení stojí otázka, proč byl Ornstein jakožto „hlava“ rozsáhlejší skupiny
„spiklenců“ propuštěn jako první a relativně brzy po odsouzení. Nabízí se několik
možností, které zůstanou jen spekulacemi. Jako nejpravděpodobnější se zdá být
skutečnost, že Československo podlehlo tlaku zvenčí a „válce diplomatických nót“.
Ornstein byl jakožto bývalý zaměstnanec izraelského vyslanectví a člen vládnoucí
strany Mapaj pro Izraelce důležitější a jeho propuštění se podařilo prosadit dřív,
přestože byl odsouzen na doživotí, kdežto Oren na 15 let. Ornsteinovo propuštění
mohlo navíc souviset s propuštěním jiných účastníků politických procesů.
Připomeňme, že v říjnu 1954 byl propuštěn Noel Filed (aniž by byl postaven před
soud), který figuroval v procesu se Slánským i s Rajkem. Je také možné, že
československé úřady shledaly Ornsteina jako vhodnější osobu k propuštění. Oren
odmítal psát žádosti o milost a dožadoval se revize procesu. Nikdy nebyl zcela
zlomen a režim se mohl obávat jej propustit. Nabízí se i úvaha, že Ornstein byl
provokatér, kterého komunistický režim zneužil. Pokud by tomu tak bylo, jednalo
by se o dokonale věrohodné krytí. Charakter dochovaných dokumentů (včetně
dopisů manželce) ale této hypotéze nenasvědčuje.
Propuštění Ornsteina vyvolalo v Izraeli ohlas. Reakce tisku ale byly umírněné
a jen výjimečně útočné. Je pravděpodobné, že se izraelská vláda snažila korigovat
reakce tisku i projevy propuštěného vězně. Dokládají to ostatně i depeše
Ministerstva zahraničních věci: „Událost byla izraelskými novinami široce
komentována. Důležitým popudem určujícím do jisté míry charakter jejich článků
bylo zdrženlivé a poměrně positivní vyjádření propuštěného. Kampaň se
samozřejmě neobešla bez nepřátelských výroků na adresu naší země. V celku však
se psaní drželo v hranicích určité – u izraelského buržoasního tisku neobvyklé –
diplomatické slušnosti. Jejich úmyslem je podle všeho nepoškodit sebemenším
způsobem situaci dalšího odsouzeného, který si u nás odpykává trest –
M. Orena.“538
Oren musel na propuštění čekat až do roku 1956. Jak již bylo řečeno, odmítal
dlouhou dobu podat žádost o milost. Jednali za něj ale jiní, například jeho manželka
537
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nebo izraelský prezident. Oren se naopak snažil o revizi procesu. V tomto duchu
poslal několik dopisů, ve kterých líčil své osudy a omyly, kterých se na něm
československá justice dopustila. V říjnu 1954 odeslal rozsáhlý dopis prezidentu
Zápotockému, v roce 1955 psal ministru spravedlnosti a vedení KSČ.
Sled událostí v Orenově případu je od konce roku 1955 poněkud nejasný a
zmatený. Dne 16. září 1955 byl Oren navštíven prokurátorem Švachem a bylo mu
sděleno, „že prezident republiky postoupil generální prokuratuře k vyřízení žádost
o milost, neboť z obsahu této žádosti o milost plyne, že nežádá o milost od
prezidenta republiky, ale že žádá buďto o revizi procesu, anebo o opatření podle
§ 276 tr.ř. (přerušení trestu za účelem vyhoštění). […] Oren sdělil, že ani milost
nežádá a milost nechce, neboť se necítí vinný a že žádá rehabilitaci. Dále tvrdí, že
byl vyšetřován takovým způsobem, že podepsal všechno, co na něm bylo
vyšetřovacími orgány žádáno. […] Na otázku, proč při hlavním líčení u Nejvyššího
soudu ve své vlastní věci doznal, že se cítí vinen, říká, že mu to naléhavě radil
obhájce, který viděl v doznání jedinou polehčující okolnost, když mu hrozil
absolutní trest.“539 Prokurátor předkládal Orenovi některé důkazy využité při
hlavním líčení a požadoval jejich interpretaci.
V reakci na návštěvu ze strany prokurátora sepsal Oren prohlášení a žádal o jeho
odeslání generální prokuratuře. Z dochovaných materiálů bohužel nevyplývá, zda
bylo prokuratuře skutečně postoupeno. Oren se v prohlášení nesnaží hájit, naopak
se úřady snaží velmi naivně přesvědčit o svém levicovém smýšlení a náklonnosti ke
komunistickému režimu. V některých pasážích se ale vzhledem ke svému postavení
vězně vyjadřoval dosti drze. Pravděpodobně hluboce věřil, že skutečně dojde
k revizi procesu a propuštění. Oren mimo jiné napsal: „Jako marxisticky smýšlející
člověk jsem dalek toho, abych činil československou lidovou demokracii
zodpovědnou za bezpráví mě způsobené. Jsem hluboce přesvědčen, že toto bezpráví
bylo prováděno těmi živly, které zneužívaly mocenských posic ve stáním aparátě
k tomu, aby bezohledným falšováním socialistické zákonnosti zdiskreditovali
a poškodili československou dělnickou třídu a lidovou demokracii. […] Po všem, co
již bylo řečeno, není snad ani třeba, abych uváděl následující: když mi bude
povoleno co možná nejdříve díky rehabilitaci vrátit se do mé vlasti, neučiním
samozřejmě v žádné politické a publicistické činnosti nic, co by mohlo poškodit
539

M. BULÍNOVÁ, Československo a Izrael, s. 281.

225

11. Procesy s Šimonem Ornsteinem a spol. a s Mordechajem Orenem

dobrou pověst a prestiž československé lidové demokracie.540 Jak ještě uvidíme, své
sliby Oren nedodržel. Dne 10. ledna 1956 bylo Orenovi ve vězení předáno
telefonické sdělení generální prokuratury, že v jeho věci „obnova soudního řízení
nebo revize procesu nepřichází v úvahu.“541 Tato skutečnost Orena definitivně
nalomila a ještě v lednu 1956 se rozhodl sepsat žádost o milost.
V průběhu prošetřování žádosti o revizi procesu a žádosti o milost ale pracovaly
na případu Oren i další československé orgány. V lednu 1956 reagoval prezident
Zápotocký na dopis izraelského prezidenta a přislíbil znovuotevření a přešetření
Orenova případu.542 Pravděpodobně se jednalo jen o krycí manévr, kterým mělo
dojít k dočasnému uklidnění diplomatických vztahů. Již několik měsíců předtím,
dne 26. října 1955, se politické byro ÚV KSČ usneslo: „I. Prezident republiky
promine zbytek trestu Orenovi cestou milosti. II. 1. Vzhledem k probíhající ženevské
konferenci ministrů zahraničních věcí čtyř velmocí Orena zatím nepropouštět.
2. Ukládá se: a) s. R. Barákovi, ministru vnitra, předložit politickému byru ÚV KSČ
ve vhodnou dobu návrh na propuštění; b) s. dr. Bartuškovi, ministru spravedlnosti,
aby po schválení návrhu s. Baráka na termín propuštění Orena předložil prezidentu
republiky ve smyslu bodu I tohoto usnesení příslušný návrh; c) s. Barákovi, ministru
vnitra, zařídit vyhoštění Orena poté, kdy mu prezident republiky udělí milost.“543
O Orenově definitivním propuštění rozhodlo politické byro ÚV KSČ 7. května
1956, když konstatovalo, že „na základě svého dřívějšího rozhodnutí pokládá
v současném okamžiku za vhodné dát generálnímu prokurátorovi ČSR pokyn
přerušit M. Orenovi výkon trestu a vyhostit ho z ČSR, a to po 9. 6. 1956.“544
K vyhoštění došlo 13. května 1956. Nejednalo se ale o konec celého příběhu. Oren
se i nadále pokoušel o očištění svého jména a revizi procesu.
V září 1956 zaslal Oren do Československa (Nejvyššímu soudu a ÚV KSČ)
obsáhlé memorandum, ve kterém podrobně rozebíral svůj případ a žádal o revizi
procesu. Memorandum je autentickým svědectvím podrobně vypovídajícím
o politických procesech počátku 50. let, způsobu jejich fungování a konstruování.
Oren v něm stejně jako v dopisech prezidentu Zápotockému podrobně popisuje
činnost, kterou ve prospěch socialismu vykonal před svým zatčením. Snaží se hájit
540
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a s určitou naivitou vyslovuje neustále přetrvávající náklonnost k myšlence
socialismu: „Jakmile jsem se vrátil do své vlasti – po čtyřech a půl obtížných letech
[…] v přítomnosti tisíců občanů, kteří přišli mne uvítat, – jsem prohlásil na letišti
Lydda (15. 5. 1956), že bez ohledu na vše, co sem mi přihodilo, vracím se domů
neotřesen ve své politické filosofii, že zůstávám loajálním hnutí za národní obrodu
svého lidu a loajálním revolučnímu socialismu. Toto jsem prohlásil k jasné nelibosti
reakčních sil a nepřátel socialismu. Moje tragické zkušenosti ve vězeních lidově
demokratického Československa mne nezmátly. Příliš důkladně je ve mně zakotven
marxistický způsob myšlení a jsem dostatečně zakořeněn v půdě bojovného
socialismu.“545
Z memoranda je možné vybrat a ocitovat několik pasáží, které výstižně poukazují
na způsob konstruování politických procesů: 1) Obecně o motivech vyšetřování:
„Po dobu 22 měsíců jsem byl neustále vyslýchán. Kdyby se moji věznitelé zajímali
o ověřování mé identity a pátrali by po pravdě, stačilo by jim 22 minut. Nicméně
neusilovali o ověřování pravdy, ale raději se snažili zabránit tomu, aby byla pravda
o mém politickém smýšlení a politických aktivitách řádně vyhodnocena.“ 546
2) O technikách vyšetřování: „Mnoho z obviněných shora citovaných spočívalo na
„doznáních“, tj. na uměle vyrobených faktech, která vyšetřovatelé diktovali
vyslýchanému, jehož nutili používáním tělesného a psychického teroru, aby je
podepsal. Vyšetřovací metoda […], nebyla vůbec vedena snahou zjistit objektivní
pravdu. Jejím účelem bylo otřásti duchovní a fysickou podstatou vězně a zlomit jeho
vůli a schopnost odporovat – se záměrem, aby byl ochoten podepsat podvodné
fabrikáty, které byly později předloženy soudu a veřejnosti jako „doznání“
obžalovaného. Procedura zvaná „vyšetřováním obviněného“, byla jen sérií trýzní
uvalených na vyšetřovaného, jimž nikdo – mohl být nejsilnějším a nejzdravějším –
nemohl odporovat po jakoukoli dobu, aniž by se nezhroutil jak tělesně, tak i duševně
(hlad, olupování vězně o spánek, různé formy tělesného a duševního zlého
nakládání, výhružky tělesným zničením, režim neustálého lidského ponižování atd.).
Musím zde dodat, že režim ponižování, jemuž jsem byl vystaven, mělo v nemalé míře
vzevření protisemitského tažení.“ 3) O snaze odvolat svá přiznání: „V druhé
polovině vyšetřovacího období (po procesu se Slánským), když vyšetřovací metody
545
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se staly poněkud mírnějšímu a já jsem počal znovu nabývat něco ze své fyzické
a mravní síly, jsem požadoval napořád, aby protokoly o mém vyšetřování obsahující
mé „doznání“ byly anulovány, a aby byla napsána nová zpráva založená na pravdě.
Moje žádosti byly zamítnuty.“ 4) O soudním přelíčení a jeho přípravě: „Jakmile
bylo zřejmé, že během hlavního líčení bych chtěl odhalit podvodnou povahu
„doznání“, bylo pečováno o to, aby bylo zmobilizováno 7 – 8 pseudosvědků, kteří
by svědčili proti mně. Polovina z nich byli lidé mě zcela neznámí […] Policie dbala
pečlivě o to, aby tito lidé se neobjevili osobně u hlavního líčení, a jejich křivé
svědectví bylo čteno před soudním dvorem. […] Senát zamítl moje tvrzení, že zprávy
o mém vyšetřování jsou zásadně falešné, a přijal jako nepochybně pravdivé
svědectví svědků opatřených policejním sborem.“
Žádostí o revizi procesu se zabýval Nejvyšší soud, který prostudoval
a přezkoumal dochovaný spisový materiál z vyšetřování a soudního přelíčení. Soud
dospěl 9. června 1958 (tedy téměř dva roky po obdržení memoranda)
k „nečekanému“ závěru, že „nebyly zjištěny takové vady, které by mohly odůvodnit
rušení rozsudku.“547
V prosinci 1958 byl ve francouzském Revue L´ Arche otištěn článek nazvaný
Pražský vězeň, který je upravenou verzí memoranda. Je možné, že Oren s publikací
vyčkával do doby, než soud rozhodne o zrušení rozsudku. Když k tomu nedošlo,
rozhodl se zveřejnit své vzpomínky nejdříve v podobě článku a posléze i jako
obsáhlé paměti.548
Revizí procesu se začaly československé soudy zabývat znovu až v roce 1963
a to bez podnětu ze strany Orena. Generální prokuratura v podkladu, vypracovaném
pro Nejvyšší soud dne 26. srpna 1963, přehodnotila dosavadní postoj
československé justice a navrhla zrušení rozsudku a osvobození Orena. Při čtení
některých pasáží tohoto dokumentu mrazí při pomyšlení, jak snadno se
přehodnocuje historie od psacího stolu: „Obhajoba Orena se jeví jako pravdivá,
jelikož jak už bylo zjištěné Nejvyšším soudem v trestné věci protistátního
spikleneckého centra a ve věcech, které s tímto souvisejí, vyšetřovací orgány
StB takové způsoby vyšetřování, jako také ve věci Orena, ve skutečnosti používali.
Mordechaj Oren v trestní věci proti Rudolfovi Slánskému vypověděl jako svědek
svojí výpověď, jak uvádí, zformulovali vyšetřující pracovníci a on se jí musel naučit
547
548

NA, f. Nejvyšší soud, sp. zn. 1T 12/53 – nezpracováno, Orenovo memorandum.
OREN, Mordechai. Prisonnier politique á Prague. 1951–1956, René Julliard, Paris 1960.
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nazpaměť a přednést na hlavním líčení. Tuto svědeckou výpověď, jako i celé svoje
„doznání“ na hlavním líčení 9. 10. 1953 odvolal.549
Nejvyšší soud zasedl 31. srpna 1963 a pro své rozhodování si vyžádal urychlené
dodání dalších podkladů. Jednalo se především o vyjádření některých odsouzených
v procesu Ornstein a spol. a o vyjádření ze strany vyšetřovacích orgánů. Odsouzení
(například Büchler či Oráč) dosvědčili, že doznání byla vynucená a že při jejich
vymáhání bylo použito násilí. Oproti tomu Orenův vyšetřující, Miloslav Kavan, ve
svém prohlášení k případu uvedl: „Prohlašuji, že u jmenovaného jsem nepoužil
žádného násilí, byly však u něho provedeny několikráte noční výslechy a to
z důvodů, že jsem měl více vyšetřovanců. Rovněž tak i u svědků nebylo použito
žádného násilí, nebylo to ani potřeba, jelikož Oráč, Kabourek, Weigl, Steiner,
Szobel a Ornstein o Orenovi vypovídali jako o sionistovi.“550
Rozsudek o zrušení původního rozsudku, zproštění viny a rehabilitaci Orena byl
vynesen 19. září 1963. Presidium Nejvyššího soudu přitom při „novém posouzení
žalovaného jednání vycházelo především z výsledků revize politických procesů.
Zejména rozsudku Nejvyššího soudu, který zjišťuje, že v ČSR neexistovalo žádné
protistátní spiklenecké centrum, a že vlivem nezákonných vyšetřovacích metod byla
tato trestná činnost vykonstruována.“551 O jednom z rozhodujících důkazů při
hlavním líčení v roce 1953 soud konstatoval: „Právě tak nelze považovat poznámky
o továrnách v NDR za skutečnosti utajované v důležitém zájmu ČSR, tedy za státní
tajemství.“552 Orenovi bylo rozhodnutí předáno 21. října 1963. Jak Oren na
osvobozující rozsudek reagoval bohužel nevíme.

549

NA, f. Nejvyšší soud – nezpracováno, sp. zn. 1T 12/53, Stížnost pro porušení zákona, 26. 8. 1963.
Tamtéž, vyjádření Miloslava Kavana k případu Morechai Oren, 5. 9. 1963.
551
Tamtéž, rozsudek ve věci stížnosti pro porušení zákona, 19. 9. 1953.
552
Tamtéž.
550
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12. Procesy, o kterých se nemluvilo: izraelské vyslanectví v Praze a
distribuce sociálních podpor v letech 1953–1957
Poslední kapitola disertační práce mapuje aktivity izraelského vyslanectví
v Československu v letech 1953 až 1957 a s nimi související perzekuce části
židovského obyvatelstva. Špatná životní situace řady Židů vedla izraelskou
ambasádu v Praze k tajné distribuci sociálních podpor. Zároveň se jeden ze
zaměstnanců izraelského vyslanectví, Jacob Gazit, který tuto činnost po určitou
dobu zajišťoval, podílel na pašování luxusního nedostatkového zboží (především
hodinek). Tyto cennosti následně přes různé židovské zprostředkovatele prodával na
černém trhu. Někteří překupníci s Gazitem rovněž spolupracovali na distribuci
sociálních podpor. Státní bezpečnost překupníky odhalila a na základě jejich
vyšetřování postupně získala informace o distributorech sociálních podpor. Obě sítě
v rozmezí několika let rozbila, jejich členy pozatýkala a následně odsoudila.
Zopakujme si na začátku poslední kapitoly základní kontury situace, v jaké se
československá politika ve vztahu k Židům na domácí i mezinárodní scéně
nacházela. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století došlo k zásadnímu
obratu v československo-izraelských vztazích. Vřelé kontakty, které obě země
navázaly po vzniku Izraele v roce 1948 a které se projevily v politické, vojenské
a ekonomické oblasti spolupráce, začaly postupně chladnout. Mezinárodněpolitická
orientace ČSR byla ve vleku sovětských zájmů a Izrael byl přibližně od poloviny
roku 1949 vnímán jako imperialistický a proamerický stát, tedy jako nepřítel.
Postupně přestaly z Československa do Izraele proudit zbraně, byla zastavena
emigrace občanů židovského původu a v roce 1951 se nepodařilo navázat na
dohodu o hospodářské spolupráci z přecházejícího roku.
Napjaté vztahy s Izraelem na mezinárodním poli se přenesly i do vnitropolitické
situace. Komunistická strana Československa usilovala o paralyzování činnosti
a vlivu sionistických organizací, zasahovala do chodu židovských náboženských
obcí a začala podporovat antisemitskou propagandu. Symbolem protižidovských
represí padesátých let se stal proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem
Rudolfa Slánského, který se uskutečnil koncem roku 1952. Vlna antisemitismu,
která se následně zvedla v ČSR, Izrael šokovala. Tento proces je dodnes chápán
jako ztělesnění antisionistického postoje tehdejší československé vlády a jejího
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definitivního odklonu od oficiální proizraelské politiky druhé poloviny čtyřicátých
let.
Následovalo několik dalších procesů, o kterých se veřejně příliš nemluvilo. Jejich
stopy dnes můžeme dohledat v archivech a výjimečně v okrajových zprávách
v Rudém právu. Do obecného povědomí se ale již žádný antisemitisticky a
antisionisticky zaměřený proces nezapsal takovou měrou jako ten z konce roku
1952.
Na perzekucích Židů v letech následujících po procesu se Slánským lze
demonstrovat, jaké problémy řešila Židovská náboženská obec, izraelské
vyslanectví a Státní bezpečnost, a kam se posunula protiizraelská státní politika.
Z mnoha důvodů stojí za pozornost především procesy navazující na akci Zlatá
Husa, akci Dana553 a některé další akce StB.
Perzekuce Židů v procesech navázaných na výše zmíněné akce se výrazným
způsobem liší od událostí z roku 1952. Jednou ze základních tezí této kapitoly je, že
v rámci procesů se perzekuce Židů v průběhu padesátých let do jisté míry přesunula
od pronásledování židovských komunistů (Slánský a spol.) k perzekuci lidí, kteří se
za Židy sami považovali.554 Tato kapitola zachycuje osudy některých z nich.555
Jejich pronásledování má diametrálně odlišný charakter. Na počátku padesátých let
padaly tresty smrti a hlavním cílem režimu bylo dosadit na vhodná místa ve vedení
ŽNO režimu poplatné osoby, které by chod obce monitorovaly. 556 Postupně se ale
státní aparát snažil ŽNO ovlivňovat více systematicky, znevýhodňoval některé
běžné občany židovského původu (například při vyměřování velmi nízkého
553

Touto problematikou se doposud zabýval pouze Martin ŠMOK, Každý žid je sionista a každý
sionista je špion! Příběh distribuce sociálních podpor, Paměť a dějiny 4, 2011, s. 29–39. V této části
disertační práce vycházíme z řady Šmokových tezí. Problematika je dále rozšířena a oproti Šmokově
práci se blíže zaměřujeme na průběh a některé specifické rysy vlastních procesů. Zároveň se
v některých ohledech pokoušíme se zmiňovanou studií polemizovat a otevřít na základě této
polemiky možnou budoucí diskusi týkající se určitých aspektů hodnocení akce Zlatá Husa. Na
základě analýzy dokumentů uložených v Archivu bezpečnostních složek docházíme v některých
ohledech k jiným závěrům.
554
Obdobný názor zastává i Martin Šmok, který ve své práci klade důraz na tezi, že se procesy
navázané na akci Dana a Zlatá Husa lišily od procesu se Slánským hlavně tím, že v nich byly
perzekvovány osoby, které se za Židy samy považovaly. M. ŠMOK, Každý žid je sionista, s. 29.
555
Že se značná část těchto osob za Židy skutečně považovala, je možné vyčíst z dochovaných
pramenů, ze kterých vyplývá, že se obžalovaní pohybovali v židovské komunitě, navštěvovali
synagogy, někteří zastávali náboženské nebo administrativní funkce v židovských správních
orgánech, případně své děti vychovávali v duchu židovské tradice.
556
Tato problematika ve vztahu k fungování Židovské náboženské obce na počátku padesátých let
nebyla doposud podrobně rozpracována. Kusé informace je možné dohledat především ve studiích
Blanky Soukupové. Viz např.: Blanka SOUKUPOVÁ, Postoj státu k židovskému náboženskému
společenství v českých zemích v letech 1956–1968: Mezi kontrolou, represemi a „blahosklonností“,
Lidé města/Urban people 1, 2012, s. 73–105.
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důchodu a sociálních podpor) a pozornost zacílil také na ovlivňování výchovy
židovské mládeže.557 Tento posun se odráží i v procesech navázaných na akci Zlatá
Husa a akci Dana – především v soudem zvolené skutkové podstatě trestných činů
(„běžná“ kriminální činnost namísto špionáže) a ve výši trestů (zejména
u odsouzenců v rámci akce Dana). Druhou tezí proto je, že ve zmiňovaných
procesech byli obžalovaní záměrně odsouzeni za činy kriminálního a nikoli
politického charakteru, ačkoli se politizace nabízela. Hlavní příčinou této
skutečnosti je právě změna přístupu režimu k židovské menšině v druhé polovině
padesátých let (některé důvody jsou pravděpodobně zahraničněpolitického
charakteru). Zároveň je zapotřebí upozornit na skutečnost, že se někteří
z odsouzených kriminální činnosti skutečně dopouštěli (čímž se tyto procesy
výrazně odlišují od procesu se Slánským) a že vyšetřování i soudy byly částečně
drženy v utajení.

12. 1. Motivy distribuce sociálních podpor a vznik Nativu
Z dnešního pohledu je jen těžko uvěřitelné, kolik energie byla StB ochotna
věnovat sledování a výslechům „nebezpečných sionistů“ v rámci zmiňovaných
případů. Státní bezpečnost totiž postupně „začala považovat za potenciálně
nebezpečnou každou osobu židovského původu. Dívala se na ni jako na možného
spolupracovníka izraelské rozvědky a z toho vyvozovala i svá „opatření“:
podchycení těchto osob, jejich pečlivou evidenci, rozložení, eliminování, respektive
ukončení jejich případné podvratné činnosti.“558
Výše uvedené akce souvisejí s aktivitami izraelského vyslanectví v Praze, pod
jehož patronací docházelo v padesátých letech k distribuci sociálních podpor
osobám židovského původu (akce Dana) a k pašování a prodeji v Československu
nedostupného zboží (akce Zlatá Husa). Kořeny konspirativním způsobem
prováděné distribuce sociálních podpor můžeme hledat v důsledcích, které vyvolala
změna oficiální politiky Československa ve vztahu k Židům a státu Izrael po roce
557

Blanka SOUKUPOVÁ, Židovská menšina v českých zemích v letech 1956–1968. Mezi loajalitou
k režimu, závazky k rodinné tradici a judaismu, in: Židovská menšina v Československu v letech
1956–1968. Od destalinizace k pražskému jaru, Blanka Soukupová – Miloš Pojar (eds.), Praha 2010,
s. 39–68.
558
Světlana PTÁČNÍKOVÁ – Vladimíra VANÍČKOVÁ, Judaika v Archivu Ministerstva vnitra,
Sborník
Ministerstva
vnitra,
2005,
s.
321.
Dostupné
též
z: http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik3-2005/kap08.pdf [online], [citováno dne: 15. 5.
2014].
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1950. Jedním z dodnes opomíjených protižidovských opatření, které dokládá změnu
oficiální československé politiky, byl zákaz činnosti americké humanitární
organizace American Jewish Joint Distribution Committee (zkráceně JOINT559 nebo
JDC, do češtiny obvykle překládáno jako Židovský pomocný výbor) na území
Československa. Došlo k němu 31. ledna 1950.560JOINT, který vyvíjel aktivity po
celém světě, do té doby finančně podporoval sociální oddělení (sociální komisi)
Rady židovských náboženských obcí v Československu. Z peněz této humanitární
organizace byl částečně financován chod židovských starobinců, sirotčinců a
nemocnic.561 Finanční pomoc Židovská obec přerozdělovala také adresně,562 a to
především starším lidem, kteří se po návratu do Československa po skončení druhé
světové války nacházeli v tíživé životní situaci. Měli podlomené zdraví, živořili
s minimálními důchody a nebyli schopni se vzhledem k vysokému věku o sebe
postarat, případně se jejich příbuzní vystěhovali do Palestiny a v důsledku změněné
vnitropolitické situace nebyla dalším členům rodiny povolena emigrace atd.563
Zákaz činnosti JOINTu, o kterém komunistická propaganda v průběhu procesu se
Slánským prohlašovala, že se jedná o špionážní sionistickou organizaci, 564 proto
znamenal i významný zásah do chodu a financování činnosti RŽNO v sociální
oblasti. Navíc přibývali i další židovští potřební, především pozůstalí nebo příbuzní
osob, na něž dopadly politické procesy let 1950–1953. Není proto divu, že
humanitární organizace ve světě hledaly způsoby, jak židovským potřebným
v Československu (a i v dalších zemích východního bloku) zprostředkovat
jakoukoli materiální pomoc i navzdory změněné politické situaci. Tento fakt se
odrazil ve vzniku organizace Nativ.565
559

K historii JOINTu do roku 1939 viz Yehuda BAUER, My Brother´s Keeper. A History of the
American Jewish Joint Distribution Committee 1929–1939, Philadelphia 1974. K období po druhé
světové válce zatím nebyla žádná komplexní studie publikována.
560
ABS, f. 425, sign. 425-361-1.
561
M. ŠMOK, Každý žid je sionista, s. 30.
562
Tuto skutečnost dokládají například vzpomínky Edgara Semmela, syna jednoho z odsouzených
v rámci akce Dana. Viz Interview s Edgarem Semmelem, ID 17983-16, segment 4 z 4, Archiv
vizuální historie USC Shoah Foundation zpřístupněný v Centru vizuální historie Malach při
Univerzitě Karlově v Praze s podporou infrastruktury LM2010013 LINDAT/Clarin.
563
Dokládají to seznamy, zápisy a návrhy zatčených distributorů sociálních podpor. Např. „Irma
Horáčková, 59, srdce, žlučník, zkřivení páteře…koncentrační tábor Terezín 18 měsíců. Pobírá 130
Kčs měsíčně […] Živí se opravováním prádla. Činže 126,40 Kč.“ Viz: S. PTÁČNÍKOVÁ – V.
VANÍČKOVÁ, Judaika v Archivu Ministerstva vnitra, s. 322.
564
Michael BEIZER, I don´t know whom to thank. The American Jewish Joint Distribution
Committee´s Secret Aid to Soviet Jewry, Jewish Social Studies: History, Culture, Society 2, 2009,
s. 114.
565
Plným názvem Úřad pro spojení se sovětskými Židy (Liškat ha-kešer). O Nativu více viz
M. BEIZER, I don´t know whom to thank, s. 111–136.
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Nativ, který operoval převážně z izraelských zastupitelských úřadů v daných
zemích, vznikl v roce 1952.566 Izraelský ministr zahraničí Moše Šaret567 jeho
založením reagoval na problematické postavení Židů v sovětských satelitech.
Úkolem Nativu bylo v utajení podporovat Židy žijící za železnou oponou. Kromě
sociální, náboženské a lékařské pomoci podporoval i oblast vzdělávání a napomáhal
při emigraci a ilegálních útěcích do zahraničí.568 Tato organizace byla z velké části
financována JOINTem. Tento fakt měl ale zůstat utajen. Jednak kvůli tomu, jakou
roli hrál JOINT v protižidovské stalinistické propagandě, jednak z důvodu, že jeho
status nedovoloval poskytovat peníze vládní organizaci.569
Zástupci Nativu byli vysláni i do Československa a vyvíjeli zde činnost
pravděpodobně

již

v průběhu

roku

1952.

Jelikož

působili

prostřednictvím izraelského vyslanectví v Praze, byl v tuto dobu o jejich činnosti již
informován vyslanec Arje Kubovi, který sám podporoval distribuci sociálních
podpor.570 Nativ v Československu plnil různorodé úkoly, především se zabýval
ilegální emigrací a distribucí sociálních podpor. Zároveň se jeden z příslušníků
Nativu, Jacob Gazit, podílel na pašování v ČSR nedostupného zboží – především
luxusních náramkových hodinek a nylonek. Ty prostřednictvím různých osob
židovského původu, scházejících se v židovské košer restauraci Zlatá Husa,
prodával na černém trhu. StB aktivity Nativu a Gazita v průběhu let 1953 až 1957
odkryla a pozatýkala síť distributorů a překupníků.
Je otázkou, kde StB nalezla první indicii a jakým způsobem se o ilegálním
dovozu zboží a distribuci sociálních podpor dozvěděla. Do sítě šmelinářů byly
zapojeny desítky osob a počet distributorů a odběratelů podpor byl v řádu stovek.
Dochované prameny neumožňují otázku prvních stop, které StB získala, uspokojivě
zodpovědět. Mohlo jít o náhodu v podobě zatčení obyčejného šmelináře, který měl
v bytě nebo po kapsách dovezené zboží. První stopy mohly také vyplynout
z výslechů osob spojených s procesy s Ornsteinem či Orenem (o poválečné
distribuci podpor od JOINTu se ve výsleších zmiňuje například Ondřej Oráč).
Vzhledem k až paranoidnímu sledování „nebezpečných sionistů“ ze strany
StB mohly být informace získány agenturním způsobem. Z archivních dokumentů
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také vyplývá, že se sami někteří podporovaní báli dary přijmout a nahlásili, že se
jim někdo snažil nabídnout peníze, případně jinou materiální pomoc.571
O velkém počtu lidí zapojených do překupnictví i distribuce sociálních podpor
svědčí množství dochovaných fragmentů písemného materiálu. Postupně došlo
k několika vlnám zatýkání na území celého Československa, přičemž s téměř
každým zatčeným se objevil nový seznam odběratelů podpor. StB si tak postupně
utvářela představu o rozvětvenosti jednotlivých případů a získávala informátory.
Před soud se ale zpravidla v souvislosti s těmito případy dostaly jen ty osoby, které
skutečně stály na špičce ledovce a do organizování distribuce podpor i dovozu zboží
byly přímo a hluboce zapojeny.

12. 2. Akce Zlatá Husa572
V rámci akce Zlatá Husa, jejíž vyšetřovací spis byl založen 16. dubna 1953,573
byla dopadena a částečně rozbita síť obchodníků, kteří za pomoci zaměstnance
izraelského vyslanectví Jakoba Gazita pašovali do Československa nedostatkové
zboží. Někteří z nich se podíleli i na distribuci sociálních podpor židovským
potřebným a na organizování ilegální emigrace. Zatčeno bylo několik desítek osob,
uskutečnil se minimálně jeden proces574 a odsouzeno bylo nejméně čtrnáct
obžalovaných.
Jak již bylo uvedeno, Izrael a židovské humanitární organizace hledaly cesty, jak
by mohly pomoci sociálně slabým osobám židovského původu žijícím v sovětských
satelitech. Podpora se týkala především stovek starších lidí, kterým koncentrační
tábory podlomily zdraví a připravily je o blízké, a politických vězňů a jejich rodin.
Na tomto místě bychom rádi naznačili kontury určité polemiky s Martinem
Šmokem. Ten ve své studii dochází k závěru, že do pašování zboží bylo zapojeno
celé izraelské vyslanectví (respektive jeho zaměstnanci napojení na Nativ) a že jeho
hlavním cílem bylo získání kapitálu, kterého se RŽNO po zákazu činnosti JOINTu
571
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na území Československa nedostávalo pro financování sociálních podpor. Martin
Šmok ve své studii předpokládá, že se pašované zboží prodávalo na černém trhu
proto, aby Izraelci získali lepší směnný kurz, než kdyby dováželi valuty a měnili je
podle oficiálního kurzu. K této problematice píše: „Aby získal co nejlepší směnný
kurz, financoval celý program ze zisku obchodů na černém trhu. Jak celý systém
fungoval je jasné: místo hotových peněz proudilo do země zboží zakoupené
v zahraničí. Jeho prodejem na černém trhu se vzhledem k investici dosahovalo
směnného kurzu ještě vyššího než při podloudném prodeji valut.“575 Citace
v poznámce pod čarou, kterou tuto skutečnost Šmok dokládá, není průkazná. 576
Hovoří se zde o jednom z Gazitových předchůdců Yehoshuovi Argofovi, který se
podílel na pašování hodinek. Dokument, na nějž autor odkazuje, ale nijak
nezmiňuje skutečnost, že by pašování sloužilo k financování distribuce sociálních
podpor.
Druhou citaci dokumentů, z níž by se dalo odvodit, že pašování zboží souvisí
s aktivitami izraelského vyslanectví jako celku, uvádí Šmok v poznámce pod čarou
č. 38. V té je zaznamenána část výpovědi Marka Herškoviče, ve které se vyslýchaný
zmiňuje o úkrytu pašovaného zboží v Jubilejní synagoze: „V pokladničce, která
byla přinesena ze sklepa synagogy Braunsteinem a mým bratrem Vojtěchem, byl
nějaký lístek, kde, jak mně Štark říkal, bylo nějaké vyúčtování hodinek a dolarů
Šmuloviče.“577 V již necitované pasáži téhož dokumentu se v dalším odstavci píše:
„Jinak byl Šmulovič v bližším kontaktu se Štarkem. Jakého charakteru byly tyto
styky, konkrétně nevím, ale domnívám se, že se jednalo o nějaký obchodní styk.“578
Ani tato citace nedokládá propojení pašování zboží s izraelským vyslanectvím.
Štark a částečně i Šmulovič (role obou osob v akcí Zlatá Husa a Dana bude
analyzována v dalších pasážích této kapitoly) byli pravděpodobně především
zločinci, kteří se zabývali černým obchodem. Ze skutečnosti, že se pokladnička a
vyúčtování hodinek a dolarů nacházely ve sklepě synagogy, nelze usuzovat na
hlavní roli izraelského vyslanectví v problematice pašování hodinek.
Je zapotřebí konstatovat, že na základě studia dochovaného archivního materiálu
se nepodařilo dohledat žádný přímý doklad toho, že prodej Gazitem pašovaného
zboží prostřednictvím kriminálního podsvětí byl skutečně motivován výhodnějším
575
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směnným kurzem, ani důkaz toho, že by na pašování zboží kromě zmiňovaného
Argofa participovalo více Nativem pověřených osob. Naopak se kloníme
k druhému možnému výkladu. Gazit se na pašování zboží podílel na základě vlastní
iniciativy a šlo mu o osobní zisk. Ani tuto skutečnost dochované materiály
neumožňují bezpečně dokázat. Nepřímé podpůrné argumenty pro tuto tezi jsou
následující: 1) Obchodováním s pašovaným zbožím na černém trhu se zabývalo
více diplomatů a v dané době se pravděpodobně jednalo o běžné aktivity, kterými si
řada z nich přilepšovala.579 2) Příčinnou souvislost mezi pašováním zboží a
financováním sociálních podpor neodhalila ani StB. Ta při hodnocení Gazita
konstatovala, že „spolu s bývalým sekretářem IZV v Praze Essorem organizovali
ilegální přechody přes čs. stát. hranice osobám židovského původu […] kromě této
činnosti zabýval se Gazit v ČSR černým obchodem.“580 Podle StB bylo primárním
úkolem Gazita organizovat ilegální emigraci a zajišťovat distribuci sociálních
podpor. Pašování zboží pravděpodobně Gazit provozoval jaksi „nad rámec“ svého
tajného diplomatického poslání. Soudíme tedy, že oba případy (šmelina a distribuce
podpor) jsou spolu vzájemně propojené především z toho důvodu, že odhalení
prvního případu (pašování) vedlo k odhalení druhého (distribuce) díky skutečnosti,
že se na pašování podílel Gazit, který po určitou dobu distribuci podpor řídil, a že
někteří šmelináři zároveň plnili i roli distributorů. 3) Nativ působil i v dalších
východoevropských sovětských satelitech. Zachary Paul Levin ve studii nazvané
Recipients of International Clandestine Jewish Aid in Early 1950s Hungary
popisuje způsob distribuce sociálních podpor v Maďarsku. Do Maďarska byly
jednak zasílány podpůrné balíčky, jednak dováženy velké obnosy maďarských
forintů v hotovosti. Ty byly sice získávány na černém trhu, ale v Rakousku:
„Finanční zdroje byly převáženy prostřednictvím SSE [organizace Societé
d´Secours et d´Entraide, o které se ještě zmíníme – pozn. autora] a agentů Lishkatu
[míněn Nativ – pozn. autora], kteří obdrželi americké dolary nebo jinou západní
měnu a směnili je na maďarské forinty na černém trhu ve Vídni. Následně forinty
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„cestovaly“ jako diplomatické zásilky nebo v zavazadlech nastrčených turistů na
vyslanectví v Budapešti, jehož zaměstnanci distribuovali hotovost po celé zemi.“581
Je samozřejmě možné, že taktika Nativu byla v každé zemi jiná. Zároveň se zdá být
způsob, kdy se do zemí východního bloku pašovaly rovnou peníze, daleko
bezpečnější. Je sice pravdou, že izraelská rozvědka měla za krátkou dobu své
existence velké zkušenosti s tajnými akcemi na území nepřátelských států. Proč by
ale riskovala mezinárodní diplomatickou roztržku v období antisemitského běsnění,
když existovaly bezpečnější kanály, jak peníze určené k podporám do zemí
východního bloku dostat?
Mělo by být řečeno, že předložená interpretace Gazitovy činnosti má své slabé
stránky. Z některých procesů totiž vyplývá, že k prodeji pašovaných hodinek
docházelo i nějakou dobu po Gazitově odjezdu z ČSR. Existovaly zásoby
dovezeného zboží? Nebo existovaly i další kanály, kterými zboží do
Československa proudilo? Na tyto otázky prozatím není možné spolehlivě
odpovědět. Je však pravděpodobné, že kanálů mohlo být opravdu více. Odkazují na
to některé dochované dokumenty a skutečnost, že dovezeného zboží bylo opravdu
velké množství.
Státní bezpečnosti se postupně v několika oddělených akcích a různých
procesech podařilo pozatýkat a odsoudit jak překupníky, tak distributory sociálních
podpor. Z předchozího textu vyplývá, že jednou z klíčových osobností akce Zlatá
Husa byl mladý izraelský diplomat, zástupce Nativu v Československu, Jacob Gazit
(narozen 1920). K jeho osobě se dochoval osobní operativní svazek,582 který
obsahuje řadu cenných informací. S nadsázkou je možné říci, že nebýt Gazita, tak
by StB pravděpodobně v případu nedospěla do fáze zatýkání. Diplomat, který na
vyslanectví oficiálně zastával funkci sekretáře-archiváře, přijel do Prahy
3. listopadu 1952 a StB ho začala okamžitě sledovat, „jelikož bylo podezření, že
bude provádět špionážní činnost.“583
Dochované materiály umožňují vcelku detailně charakterizovat Gazitovu činnost,
povahu, označit jeho kontakty a především analyzovat jeho chyby. Gazit
organizoval distribuci sociálních podpor, ilegální přechody do zahraniční a podílel
581
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se na pašování nedostatkového luxusního zboží, které posléze distribuoval
(především prostřednictvím Ludvíka Štarka) mezi židovské překupníky působící na
černém trhu. Nějakým způsobem se Státní bezpečnost dovtípila, že Gazit má slabost
pro něžné pohlaví. Velmi rychle se kolem něho začaly točit ženy v roli nastrčených
agentek. V dochovaných spisech stojí v popředí především dvě z nich: Marie a
Dana, které izraelský diplomat začal využívat jako vlastní „agentky“, intimně se
s nimi sblížil a otevřeně s nimi probíral plány svých akcí.
Marie například ve své zprávě píše, že Gazit „hovořil o spoustě jejich
příslušníků, kteří jsou zavření. Balíčky pro tyto lidi stojí 2 000 dolarů měsíčně.
Hodně jich pracuje v Jáchymově. Řekla jsem mu, že to tam není tak špatné, jak
vyprávěl můj známý, který se odtamtud navrátil před 2 měsíci. Žádal mne, abych od
něho zjistila jména zavřených židů, kdy byli odsouzeni a na jak dlouho [...]
vyslanectví prý potřebuje hodně peněz a on nechce, aby se v Praze hovořilo, že
židovské vyslanectví dělá obchody.“584 Kromě diskusí o podporách a šmelině mluvil
Gazit s agentkami například o převádění přes hranice, seznamoval je s některými
diplomaty a distributory podpor a s agentkou Danou, která v civilním životě
pracovala na letišti, dokonce probíral možnost únosu letadla.
S posledně jmenovanou navázal Gazit skutečný románek, jehož vývoj můžeme
skrze její zprávy podrobně sledovat. V jedné z nich se například píše: „Dne
8. 9. 1953 se sešla IO /agentka Dana/ s Gazitem a odvedla jej do svého bytu. Po
příchodu do bytu Gazit si tento zběžně prohlédl a hned se ptal, zda-li má IO rádio,
toto ihned pustil na stanici Norimberk. Při hraní taneční hudby, vyzval IO k tanci,
přičemž ji líbal a prohlašoval, že na ni moc myslel a že ji miluje. Snažil se získat
milostný styk, ale v tom mu IO zabránila. Několikrát IO ujišťoval, že ji pomůže za
hranice a on za rok z ČSR odjede a přijde za ní. Žádal IO o pomoc, že musí hledat
nové cesty za hranice […], že již pomohl 120 lidem a z toho 5 chytili. Teď v půl
roce, že převede dalších 45 osob. Stěžoval si, že je to těžká a namáhavá práce, která
hrozně vyčerpává nervy.“585 V jiné ze zpráv Dany se můžeme dočíst, že „celý jeho
zájem při schůzce probíhal v zájmu o IO, kterou ujišťoval, že ji miluje, vyčítal jí, že
mu nevěří a že mu nechce pomáhat. Jak prý ho může nechat trápit, že nemůže ani
spát […] dnes prý, že od půl šesté ráno se těšil, až bude u ní a teď, že ona ho
nechce. IO hrála hystericky zmatenou a prohlašovala, že má strach a přece, že jej
584
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nechce ztratit, že on ji nechápe a nevěří, když už ji dostal na Záhořovo lože, že to na
ni činí dojem, že nechce nic jiného, než ji dostat.“586 Pro zajímavost dodejme, že
Gazit měl v Praze ženu a dvě děti.
V jeho okolí postupně začalo docházet k zatýkání a výslechům osob, s nimiž byl
v kontaktu. V řadě případů – především v otázce šmeliny – se jednoznačně jednalo
o důsledek Gazitových neuvážených kroků a vyzrazování informací agentkám.
Existují ale případy, kde bohužel dochované materiály neumožňují posoudit, zda se
jednalo o náhodu či zda za zatýkáním stály informace získané touto cestou.
Takovým příkladem může být několik procesů, které se konaly v důsledku akce
Holomek. V jejich rámci byla odsouzena řada osob k poměrně vysokým trestům
odnětí svobody za napomáhání k velezradě a pokus o ilegální opuštění republiky.
Za zmínku stojí například proces se skupinou Lauscher a spol. Jednalo se o skupinu
pěti osob, které byly o Velikonocích roku 1953 zadrženy při pokusu o ilegální
přechod státní hranice (pravděpodobně jde o stejných pět osob zmiňovaných
Gazitem ve zprávě agentky Dany). Na základě výpovědí svědků byla zatčena řada
dalších – především Regina Bleuerová, která byla s Gazitem v intenzivním kontaktu
a pomáhala mu organizovat ilegální přechody. Žádný z dochovaných dokumentů
ale přímo nedokládá, že k zatčení Lauschera a Bleuerové došlo na základě
informací získaných od agentek nasazených na Gazita.
Ani ve chvíli, kdy začaly být v okolí Gazita zatýkány osoby zapojené do černého
obchodu, diplomata nenapadlo, že v tom mohou hrát roli ženy, se kterými udržoval
přespříliš důvěrné vztahy. O jeho nekompetentnosti hovoří některé další zprávy,
v nichž se dokonce vysmívá československé policii. Na jedné ze schůzek s Danou
agentka Gazita pochválila, že řídí dobře auto, načež jí „sdělil, že to potřebuje neb že
je často sledován policií a že z toho má legraci, že je nechá dojet, pak je pozdraví a
rychlou jízdou jim ujede. O policii prohlásil, že jsou hloupí, že kdyby přece chtěl
něco dělat k tomu, že by si přece vzal méně nápadný vůz.“587 Policii se vysmíval také
přímo ve chvíli, kdy se mu agentku Danu podařilo konečně „svést“: „…Gazit ji
ubezpečil, že se nemusí bát, že se mu nic nemůže stát, protože naše policie je hloupá
[…] to prý jsou různé chytrosti policie, které on zná. Také prý rádi fotografují různé
diplomaty, když se chtějí vyspat s nějakou dívkou, aby jim pak s fotografií
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Tamtéž, l. 159.
Tamtéž, l. 157.
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vyhrožovali a přinutili je opustit ČSR.“588 Gazit byl opravdu neopatrný a jediný
dokument svědčící o jeho větší ostražitosti se týká jeho služebné Linhartové. Ta ve
zprávě pro StB uvedla, že zpočátku „prý Gazitovi měli k L. důvěru a dávali jí pálit
též různé dopisy, většinou psané hebrejsky /rukou/ a nějaké ciklostilované zprávy
v ruském jazyku. Později, když bylo Gazitovým známé, že L. žádala o přijetí do SNB,
dávali jí při zatápění v kamnech jen Rudé právo.“589
Gazitova činnost v Československu dopadla nevalně. Diplomat byl v březnu
1954 odvolán poté,590 kdy bylo jeho jméno pravidelně zmiňováno v jednom
z procesů, ke kterým dala podnět zmiňovaná akce Holomek. Jeho neopatrnost
přispěla významným způsobem k zatčení řady osob, mimo jiné šmelinářů
působících na černém trhu, kteří se podíleli na prodeji nelegálně dovezeného zboží.
Otázku distribuce sociálních podpor StB teprve pomalu rozkrývala a zaměřila se na
ni až v rámci rozpracování akce Dana v letech 1955–1957.
Další důležitou osobou, která se na pašování zboží a distribuci podpor podílela,
byl „bývalý továrník žid“ Bernard Mann. Jednalo se pravděpodobně o známou
postavou pražského podsvětí a jeho jméno je zmiňováno v řadě výslechů osob
zatčených v letech 1953–1957. Tento muž měl kontakty na překupníky a pro
izraelskou ambasádu zároveň vytipovával vhodné distributory sociálních podpor.
Sám se často se zaměstnanci vyslanectví stýkal. Přesná role Manna z dochovaných
materiálů ale bohužel nevyplývá. Vzhledem k četnosti výskytu jeho jména ve
výsleších a vzhledem k informacím, které o něm StB získala, je ale zřejmé, že se
jednalo o postavu, která do značné míry tahala spolu s izraelskými diplomaty za
nitky. Přestože ho StB soustavně sledovala, neodhodlala se včas k jeho zadržení a
Mann v roce 1954 zemřel. Je ale pravděpodobné, že kdyby žil, byl by na základě
nashromážděných materiálů zadržen. V rámci akce Dana byla vyšetřována také
Mannova žena, ale k jejímu odsouzení nedošlo. Hlavní roli v prodeji dováženého
zboží a částečně i v distribuci sociálních podpor po Mannově smrti přebrali na
české straně Ludvík Štark, Jakub Grün a Herman Šmulovič, na straně izraelské se o
sociální podpory po Gazitově opuštění Československa starali diplomaté Ruben
Essor, Mosche Schatz, Zwi Schamir (často psáno ve výsleších Šamír) a Arieh
Peled.
588

Tamtéž, l. 168.
Tamtéž, l. 48.
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Tamtéž, l. 182.
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Na základě sledování a vyšetřování Gazita, Manna a řady dalších osob došla StB
k závěru, že v židovské košer jídelně nesoucí název Zlatá Husa se „pod rouškou
rituelního stravování scházely sionistické a jiné nepřátelské živly z celé
československé republiky, a za tímto účelem sem docházeli téměř všichni obvinění
včetně úředníka izraelského vyslanectví Jakuba Gazita, o němž a ostatních
obviněných Velkes věděl, že organizují ilegální útěky a podpůrné akce rodin
zajištěných

nebo

odsouzených

protistátních

zločinců.

Velkes

byl

hlavou

a organizátorem všech šejdířských machinací a černých obchodů se zlatem,
valutami, cennými kameny, textiliemi a i nejrůznějším kontrabandem.“591 Uvedený
text pochází z žaloby adresované Nejvyššímu soudu v Praze. Na tomto místě
bychom rádi znovu zdůraznili, že z obžaloby nijak nevyplývá, že by se pašované
zboží využívalo k financování sociálních podpor. Někteří z obžalovaných se sice
podíleli na jejich distribuci, ale nebyli za ni nijak souzeni a StB je primárně
obžalovala z machinací s pašovaným zbožím. Gazit se pravděpodobně s těmito
lidmi stýkal ze dvou důvodů: 1) Někteří z nich mu pomáhali organizovat ilegální
emigraci a on je zároveň využíval jako distributory sociálních podpor. 2) Gazit si
sám přilepšoval pašováním hodinek, nylonek a dalšího zboží. Jsme tedy toho
názoru, že je nutné akci Zlatá Husa a akci Dana od sebe oddělit, především vnitřní
motivací jednotlivých odsouzených. Ve zbytku této podkapitoly se proto zaměříme
na bližší analýzu pašovaného zboží, v podkapitole následující na distribuci
sociálních podpor.
Není snadné určit, o jak velké množství pašovaného zboží se ve skutečnosti
jednalo. Pokud bychom brali v potaz údaje uvedené ve výsleších a vyšetřovacích
protokolech, jednalo se řádově o tisíce kusů náramkových hodinek zahraniční
výroby, tisíce párů nylonek a desítky cenných mincí a předmětů historické hodnoty.
Obchodovalo se také s valutami, především s americkými dolary.
V obžalobě skupiny vedené Ludvíkem Štarkem592 je uvedeno, že „již z toho, že se
obvinění sami doznali, že do ČSR propašovali nejméně 8.000 kusů švýcarských

591

ABS, f. MV-KR, a. č. 8424 MV, l. 86.
Tato skupina byla rozpracována v rámci akce Jadran a to na základě výpovědí některých
obviněných a odsouzených z akce Zlatá Husa. Viz např. obsáhlou obžalobu ABS, f. MV-KR, a. č.
8424 MV, l.96–124. Osoba Ludvíka Štarka si vyžaduje bližší zkoumání, na které se v budoucnu
zaměříme. Jsme toho názoru, že právě Štark se od počátku padesátých let podílel na vybudování
pašerácké sítě mezi Prahou a Vídní. Zboží pašoval ve spolupráci s různými diplomaty, mezi něž se
později zařadil i Jacob Gazit. Štarka je pravděpodobně možné pokládat čistě za profesionálního
kriminálníka, který měl s distribucí sociálních podpor pramálo společného. K potvrzení těchto
592
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hodinek, je zřejmo, že trestná činnost obviněných i v doznaném rozsahu je skutečně
mimořádně velká. Z posudku ministerstva vnitřního obchodu vyplývá, že v důsledku
soustavného pašování hodinek švýcarské výroby do ČSR neplní národní podnik
Chronor již delší dobu plánovaný obrat v náramkových hodinkách dodávaných do
ČSR na základě mezinárodních obchodních smluv.“593 Vzhledem k tomu, že
jednotliví obvinění (a to i v jiných překupnických skupinách) hovořili nezávisle na
sobě o stovkách prodaných náramkových hodinek, je skutečně možné, že celkový
počet kusů tohoto dovezeného zboží se pohyboval v řádech tisíců.
Cena pašovaných hodinek na černém trhu kolísala v závislosti na značce mezi
250 až 600 korunami. Výjimečně, zpravidla pokud se jednalo o zlaté hodinky, se
cena pohybovala kolem 3000 korun. Překupníci na „obyčejném“ typu vydělali 50 až
100 korun, na páru nylonek, který se prodával za cenu kolem 80 korun, vydělali
5 až 10 korun.594
Pravděpodobně největší proces, k němuž dala akce Zlatá Husa podnět, se konal
ve dnech 7. až 10. prosince 1954. V jeho rámci bylo odsouzeno celkem čtrnáct
osob, přičemž nejaktivněji se na nelegální činnosti této skupiny podíleli Samuel
Veselý, Jakub Grün a Šalamoun Velkes.595 Ačkoli nebyl proces primárně zaměřen
antisionisticky, je možné v obžalobě i rozsudku vysledovat poměrně silnou
antisionistickou a antisemitskou rétoriku. To je dáno pravděpodobně již
zmiňovaným paranoidním zaměřením StB na osoby židovského původu, kdy byl
každý Žid považován za potenciálního spolupracovníka izraelské rozvědky.
V rozsudku se například můžeme dočíst, že „jak již bylo prokázáno v procesu
s protistátním spikleneckým centrem, vedeným zrádcem Rudolfem Slánským,
sionistické organizace v Československu řízené americkými imperialisty, hromadně
organizovaly a ilegálně přepravovaly osoby židovského původu z Československa
do zahraničí pod rouškou legality. V této jejich činnosti však jim bylo zabráněno
odhalením a zneškodněním zmíněného centra. Proto zbytky židovské buržoasie,
které se chtěly dostati do zahraničí a tak podpořit nepřátelské živly bojující za
zničení lidově demokratického státního zřízení v naší republice, změnily svoji
hypotéz je ale zapotřebí další zkoumání dostupných materiálů a hledání dalších příčinných
souvislostí.
593
ABS, f. MV-KR, a. č. 8424 MV, l. 115.
594
ABS, f. MV-V, V-1583 MV, l. 46.
595
Kromě těchto tří byli odsouzeni: Julian Šorban, Moric Herzog, Adolf Herzog, Lazar Beck,
Ferdinand Kalina a jeho žena Livie, Jolana Veselá, Růžena Grünová, Lydie Šorbanová, Abraham
Polák a Mór Jakubovitz.
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taktiku a začaly organizovat hromadné ilegální útěky do zahraničí, aby se odtamtud
přičinily o zvrat našeho státního zřízení. V této jejich protistátní činnosti je
podporovalo izraelské vyslanectví v Praze, které takové osoby buď po skupinách,
nebo jednotlivě přepravovalo pomocí svých agentů do nepřátelského zahraničí,
starajíc se také o to, aby cennosti, jež osoby nemohly vzíti při přechodu hranice
s sebou, dopravilo po zdařilém přechodu hranic do rukou uprchnuvších osob za
hranicemi, což se týkalo zejména valut. Mezi takovéto osoby, jež si nevzaly poučení
z procesu s protistátním spikleneckým centrem, patří i obvinění [...].“596
Obžalovaní byli odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody. Samuel Veselý
k patnácti rokům, Jakub Grün k čtrnácti, Salomon Velkes k pěti. Ostatní členové
skupiny dostali tresty v rozmezí tří až čtrnácti let. Na základě textu obžaloby by se
mohlo zdát, že příčinou několika vysokých trestů mohla být skutečnost, že se
někteří obvinění spoluprací s izraelským vyslanectvím dopustili spáchání trestného
činu velezrady. V rozsudku byli ale všichni obžalovaní zproštěni viny z velezrady
a byli primárně odsouzeni ze spáchání trestného činu ohrožení devizového
hospodaření. Výše trestu se zřejmě odvíjela od míry jejich zapojení do trestné
činnosti. Viníkům hrálo do karet, že vyšetřovatelé měli prozatím jen kusé informace
o distribuci sociálních podpor, na kterých se řada z nich podílela, a nemohli je proto
obvinit z dalších trestných činů. Dochované fragmenty dokumentů k akci Zlatá
Husa neumožňují odhalit motivy, které vedly soud k zproštění viny obžalovaných
z trestného činu velezrady a přehodnocení obvinění na trestnou činnost
hospodářského charakteru. Proč tomu tak mohlo být, bude rozebíráno v další
kapitole.
Čím je proces s Grünem, Veselým a spol. v komparaci s procesem se Slánským
jedinečný? Především se na lavici obžalovaných objevili lidé, kteří se (alespoň
z větší části) za Židy sami považovali. Více či méně pravidelně navštěvovali
synagogy a stýkali se v rámci židovské komunity. Za jedinečný můžeme označit
samozřejmě i proces se Slánským, neboť uměle vytvořil sionistickou organizaci
z komunistů, kteří sionisty nebyli a ani se za Židy nepovažovali. Na druhou stranu
vykonstruované procesy byly prakticky v celém východním bloku běžnou
záležitostí. Oproti tomu soud s Grünem, Veselým a spol. měl alespoň některé reálné
základy spočívající ve skutečných trestných činech. Obžalovaní byli navíc
596

ABS, f. MV-KR, a. č. 8424 MV, l. 113.
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usvědčeni z kriminálních, nikoli politických zločinů (ačkoli se zde zpolitizování
nabízelo). Tomuto procesu se navíc nedostalo žádné veřejné propagace (v Rudém
právu o něm nenajdeme ani zmínku). Právě skutečnosti, že se jednalo o soud
s lidmi, kteří se za Židy považovali, že tresty byly uděleny za činy kriminálního
nikoli politického charakteru (i když rétorika rozsudků se za apolitickou označit
nedá) a že se procesů nechopila propaganda, vedou k závěru, že jejich charakter je
v kontextu vnitropolitického vývoje výjimečný, kdežto charakter procesu se
Slánským „jen“ uspokojil sovětskou poptávku při hledání vnitřního nepřítele,
třebaže jeho vnitropolitický význam byl zcela zásadní. Vyšetřovatelé a organizátoři
měli také částečně jiný cíl – nešlo jim primárně o umělé hledání a potrestání
vnitřního nepřítele, ale především o odsouzení skutečných profesionálních
překupníků, kterým mohli v případě potřeby navíc „přišít“ i kontakty se
zahraničními diplomaty a obvinit je z velezrady.
Velký otazník zůstává nad etickým a morálním hodnocením obviněných, z nichž
se řada kromě šmeliny zabývala i distribucí sociálních podpor. Vzhledem k tomu,
že Gazit spolupracoval se sítí profesionálních překupníků, je dnes velmi obtížné
odlišit motivy zúčastněných osob.597 Podílely se na tajném financování distribuce
sociálních podpor nezištně, nebo si všichni nechávali platit (jak u některých vyplývá
například z dokumentů k akci Dana) a distribuci chápali jen jako „bokovku“ ve
vztahu ke své hlavní činnosti, kterou představoval obchod na černém trhu? Je
možné odsouzené považovat za hrdiny, pragmatické obchodníky, či za parazity
zneužívající ilegální aktivity Gazita? Ačkoli byly některé motivy tohoto diplomata
z izraelského hlediska primárně humánní (distribuce podpor, pomoc při emigraci),
je možné o jeho etickém profilu vážně pochybovat, a proto soudíme, že si
pašováním zboží jen individuálně přilepšoval. Stejně tak je možné pochybovat
o etickém profilu odsouzených na základě akce Zlatá Husa. Kloníme se k názoru,
že z větší části se jednalo o drobné zločince živly, které se díky kontaktu s Gazitem
jen obohacovaly. V tomto ohledu se rozcházím se Šmokovým závěrem, který je ve
vztahu k odsouzeným v rámci akce Zlatá Husa poměrně neutrální. Odpovědět na
otázku morálnosti by ale mohli jedině sami zúčastnění. Z našeho pohledu je
náročnost hodnocení umocněna faktem, že zatčení dávali pochopitelně přednost

597

Nad etickým hodnocením osob odsouzených na základě akce Zlatá Husa se pozastavuje i Martin
Šmok. Viz: M. ŠMOK, Každý žid je sionista, s. 33.
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obvinění ze „šmeliny“ než ze špionáže, ze které mohli být na základě kontaktů
s Gazitem obviněni.

12. 3. Akce Dana598
Při rozpracování akce Zlatá Husa získala StB z výslechů řadu informací o dalších
skupinách překupníků. Jednou z nich byla například skupina Ludvíka Štarka, která
byla pozatýkána v rámci akce Jadran. Ve vztahu k této skupině se zatím podařilo
dohledat jen některé dokumenty týkající se procesu a rozsudku, z nichž vyplývá, že
k procesu se Štarkovou skupinou došlo ve dnech 27. a 28. září 1955.599
Další akce nesla název Cizina a informace, které na jejím základě StB získala, se
s největší pravděpodobností staly důležitým vodítkem pro propojení pašování zboží
s problematikou distribuce sociálních podpor a vyústily v rozpracování akce Dana.
V rámci akce Cizina byla vyslýchána řada osob a zatčeni Herman Šmulovič a Kitty
Schärfová.600 Šmulovič byl zadržen 7. dubna 1955601 a z počátku poskytoval jen
informace o prodeji pašovaných hodinek. V protokole o jeho výpovědi ze dne
18. dubna 1955 se můžeme dočíst: „Na počátku roku 1953 jsem se seznámil
s Mannem, který docházel do rituelní kuchyně, kde jsem byl zaměstnán, a mimo
toho, do kavárny Zlatá Husa a Družba, kde jsem se s ním také stýkal. V této době
mně nabídl pašované náramkové hodinky a darexové bony s tím, abych si něco
vydělal.“602 Již v protokole z 20. dubna 1955 se ale Šmulovič zmínil o organizování
sociálních podpor: „Od roku 1952 je mně známo, že Mann prováděl mezi
příslušníky židovského původu peněžité sbírky a organizoval podpory různých
starých, nemocných, potřebných lidí z našich řad. V době, kdy jsem se s ním
seznámil, což bylo asi v roce 1953, jsem sám Mannovi několikráte dal menší
peněžité částky, tak jako i ostatní, kteří docházeli do kuchyně a nebo do kaváren
[…].“603
Šmulovič nebyl ale první, kdo o sociálních podporách v rámci akce Cizina
obsáhleji vypovídal. Ve své výpovědi z 20. dubna 1955 totiž zmiňuje, že podporu
598

Dokumentů k akci Dana se dochovalo poměrně velké množství. Klíčový je především skupinový
operativní svazek MV, a. č. H-419. Řada dalších dokumentů bude citována a uvedena v dalších
poznámkách pod čarou.
599
Např. ABS, f. MV-KR, a. č. 8424 MV, l. 165.
600
Materiály týkající se Hermana Šmuloviče a Kitty Schärfové především ABS, f. MV-KR,
a. č. 1583 MV.
601
ABS, f. MV-KR, a. č. 1583 MV, l. 51.
602
ABS, f. MV-KR, a. č. 1583 MV, operativní podvazek č. 2, l. 5.
603
ABS, f. MV-KR, a. č. 1583 MV, l. 28–33.
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osobně předával například téměř šedesátileté Malvíně Reiningerové. Tu ale StB
zadržela o několik dní dříve a první výslechy s ní uskutečnila pravděpodobně
18. dubna 1955.604 Reiningerová velmi ochotně vypovídala o tom, kdy, od koho a
v jaké výši podpory dostávala. Ani Šmulovič ani Reiningerová se z počátku ale
nezmiňovali o provázanosti podpor s izraelským vyslanectvím.
První osoba, která sdělila podrobnější informace o distribuci sociálních podpor a
spolupráci s izraelským vyslanectvím a začala o této skutečnosti vypovídat již
15. dubna 1955, byla s největší pravděpodobností Šmulovičova družka Schärfová.
Zajímavé je, že o svých kontaktech s izraelským vyslanectvím začala hovořit krátce
po zatčení v dubnu 1955, kdežto Šmulovič až v červnu. Z výslechových protokolů
ale nijak nevyplývá, že by v tomto ohledu StB až do června na Šmuloviče nějak
tlačila, ačkoli bylo zřejmé, že veškerou trestnou činnost prováděli ve dvojici.
Podle výpovědi Schärfové proběhl první kontakt s izraelskými diplomaty
v podstatě náhodou. O velikonočních svátcích roku 1954 se vydala na vyslanectví,
kde byly zdarma rozdávány macesy: „Při této příležitosti jsem se seznámila
s Essorem, který rozděloval balíčky s macesy. Protože jsem se s Essorem viděla
poprvé, ptal se mě na moje rodinné poměry, co dělám, kde pracuji a podobně […].
Na jeho dotaz jsem vyprávěla, že mám dvě děti a že na základě nemoci nepracuji.
Essor mě nabídl 400 Kčs, které jsem si vzala. Před mým odchodem se mě ptal, zda
bych se s ním nechtěla sejít […] prvou schůzku s Essorem jsme si sjednali ihned při
naší rozmluvě na vyslanectví […] při této rozmluvě jsem mu poukázala na peníze,
které mně jako podporu dal na vyslanectví a ptala jsem se jej, jak bych se mu
revanžovala. Na to mě se Essor ptal, kdyby něco potřeboval, někam dojet, zda bych
mu vyhověla. Na jeho dotaz jsem mu přislíbila jakoukoli pomoc, protože jsem mu
byla vděčná. Po mém souhlasu Essor předal 600 Kčs s tím, abych je odvezla do
Bratislavy a předala na adresu, kterou mně v parku na kus papíru napsal. Současně
mě Essor dal peníze na cestu do Bratislavy druhou vlakovou třídou a 300 Kčs jako
odměnu […]. Do Bratislavy na žádost Essora jsem jela asi začátkem května 1954 ve
společnosti Hermana Šmuloviče […] já jsem pomocí taxiku navštívila jednu starší
paní v Bratislavě, které jsem podle příkazu Essora předala 600 Kčs.“605
Vyšetřovatel díky výpovědím Schärfové mohl již 16. dubna 1955 podat nadřízeným
zprávu, že „Schärfová se přiznala, že je prozrazena její hlavní činnost, a sice to, že
604
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byla ve spojení se izraelským vyslanectvím. K tomuto spojení se dostala přes
Šmuloviče, který ji seznámil s Essorem asi před dvěma roky. Šmulovič totiž řídil po
zemřelém Mannovi podpůrný fond, který šel přes vyslanectví. Schärfová fond
nazývá JOINT.“606 Schärfová začala pro Essora peníze distribuovat pravidelně a ve
výpovědích uvádí, že jí nebylo známo, za jakým účelem Essor peníze uvedeným
rodinám posílal, ačkoli minimálně tušení měla: „[…] domnívám se, že se jednalo
o zasílání podpor potřebným rodinám.“607
Je pravděpodobné, že akce Cizina byla skutečně zlomovým momentem v otázce
pátrání po distribuci sociálních podpor židovským potřebným. V akci Zlatá Husa (a
Jadran) se StB zaměřila na problematiku prodeje pašovaného zboží na černém trhu.
Ačkoli je v obžalobě skupiny kolem Velkese a Grüna zmíněna skutečnost, že
„podporovali rodiny zatčených členů sionistické organizace JOINT,“608 StB v jejich
případě po distribuci podpor nepátrala a obžalovaným tato činnost nijak nepřitížila.
O podporách získala jen minimum informací. Detaily jí pomohlo odhalit až zatčení
Hermana Šmuloviče a Kitty Schärfové. Oba byli intenzivně zapojeni nejen do
prodeje pašovaného zboží, ale i do distribuce podpor. StB se proto na základě
informací získaných při výsleších v rámci akce Cizina začala o tuto otázku
intenzivně zajímat. Dne 27. dubna vyšetřovatel Budský ve své zprávě píše: „Při
vyšetřování akce Cizina zdejším vyšetřovacím odborem KS-MV Praha, byla zjištěna
trestná činnost Hermana Šmuloviče a jeho milenky Kitty Schärfové v prodeji
pašovaného zboží a v machinacích s cizími valutami. 2. správa MV, kromě
protizákonné činnosti osob židovského původu s pašovaným zbožím, získala
agenturně operativním rozpracováním poznatky o tom, že jistý Bernard Mann
organizoval podpory příslušníků židovského původu peněžitými částkami, které
získával od izraelského vyslanectví v Praze a od mezinárodní sionistické organizace
JOINTU, přes židovskou obec v Praze.“609
Schärfová se Šmulovičem byli odsouzeni v procesu, který se konal dne 26. srpna
1955. Byli žalováni z trestných činů krácení a ohrožení daně, ohrožení devizového
hospodářství a Schärfová navíc pro trestný čin udávání padělaných a pozměněných
platidel a pro trestný čin pomoci k trestnému činu zkrácení a ohrožení daně.610
606
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V rozsudku se můžeme dočíst: „Jestliže tedy obviněný Šmulovič, jak bylo zjištěno,
rozprodal na černém trhu nejméně 700 kusů pašovaných švýcarských náramkových
hodinek a 355 párů dámských nylonových punčoch cizozemské výroby, zkrátil stát
na dani a clo o částku Kčs 709.230 […] oba obvinění pak, i když měli možnost
řádným a poctivým zaměstnáním si opatřiti prostředky k výživě, snažili se získávati
finanční prostředky tímto nezákonným způsobem na úkor našich pracujících a naší
společnosti […] polehčující okolnost řádného života pracujícího člověka obviněným
přiznána nebyla, poněvadž místo poctivou prací živili se aspoň z části nekalými
obchody […] podle soudu bude u obou obviněných třeba delších trestů, aby se
napravili a zvykli si prostředky k výživě obstarávati si poctivou prací.“611 Šmulovič
dostal trest odnětí svobody na čtyři roky a Schärfová na šest let (vyšší trest dostala
pravděpodobně kvůli obvinění z udávání padělaných a pozměněných platidel). Dále
bylo rozhodnuto o propadnutí celého jejich jmění a ztrátě čestných občanských
práv.612 Otázkou zůstává, proč v textu obžaloby nebyla zmíněna otázka distribuce
sociálních podpor a proč nebyly zmíněny kontakty obou obviněných s izraelským
vyslanectvím, které by jim jinak zcela jistě přitížily. Nabízí se myšlenka, že
vyšetřovatelé nechtěli, aby se na izraelské vyslanectví donesly zprávy o tom, že
obžalovaní vypovídali i o distribuci sociálních podpor, protože v tomto směru
chystali další rozsáhlou akci.
StB v letech 1953 až 1955 sesbírala dostatek indicií k rozpracování akce Dana,
jejíž operativní svazek byl založen 24. září 1955, tedy krátce po odsouzení
Šmuloviče a Schärfové. V rozhodnutí o zavedení skupinového operativního svazku
se konstatuje, že „uvedené osoby jsou důvěrníky izraelského vyslanectví v Praze,
kteří řízeni úřadem izraelského vyslanectví organizují na celém území ČSR ilegální
podpory pro rodinné příslušníky zajištěných sionistů, činnost financuje JOINT ze
zahraničí.“613 V rámci této celostátní akce, která se protáhla až do roku 1957,
sledovala Státní bezpečnost distribuční kanály sociální podpory a sestavovala
seznamy Židů, kteří byli do distribuce pomoci zapojeni.
Státní orgány pečlivě téměř rok a půl shromažďovaly informace, odhalovaly
distribuční síť a získávaly na svou stranu některé podporované osoby, které samy
přišly nahlásit podezřelou finanční pomoc, nebo byly kvůli podporám pod
611
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pohrůžkou zatčení donuceny ke spolupráci. StB vysledovala několik pomyslných
center distribuce. O distribuci v Praze se starali po zatčení Grüna a Šmuloviče
především důchodci Pavel Porges a Vojtěch Lustig. V Karlových Varech a okolí
tuto činnost zajišťoval kantor tamější ŽNO Viliam Friedmann, v Mariánských
Lázních přebírala podporu pro tamější domov odpočinku RŽNO nejdříve jeho
vedoucí Kateřina Rychnovská, později jeho hospodářka Růžena Hoffeová a pro
domov odpočinku v Poděbradech jeho vedoucí Weigert. Rozsáhlá distribuce podpor
probíhala i v severních Čechách – v Ústí nad Labem ji zajišťoval důchodce
Maxmilián Goldberger, v Děčíně oblastní rabín Bernard Farkaš, v Liberci Marek
Špiegel a dále se na této činnosti podíleli někteří lidé v Hradci Králové, Zlíně,
Bratislavě, Žilině, Nitře a Košicích.
Klec spadla koncem března 1957, kdy byla zadržena většina osob, o nichž bylo
nasbíráno nejvíce údajů. K zatýkání došlo nejdříve v Praze, posléze i ve východních
a severních Čechách a na Slovensku. Zajímavou skutečností dodnes zůstává, že
sami zatčení i příslušníci izraelského vyslanectví měli indicie, že se „něco chystá“,
což dokládají některé dochované zápisy z výslechu. Tak například podporovaný
Adolf Berger při výslechu z 18. dubna 1957 uvádí, že „naposledy jsem se se
Šamírem sešel 16. t. m. [míněn březen 1957 – pozn. autora] v synagoze
Jeruzalémské ul. Při tomto setkání jsem Šamírovi řekl, že osoby, které dostávaly
peníze z izraelského vyslanectví, jsou předvolávány k výslechu na bezpečnost. Šamír
mně na toto moje sdělení odpověděl, aby osoby, které by byly na bezpečnost
předvolány, hovořily pravdu a přiznaly, že peníze z vyslanectví dostávaly.
O konkrétních osobách, které již předvolání dostaly, neb již byly vyslýchány, jsem
Šamírovi nehovořil.“614 Pravděpodobně ani distributoři, ani diplomaté, nečekali tak
rozsáhlý zátah a necítili důvod chovat se obezřetněji. Z jejich úhlu pohledu se totiž
nejednalo o ilegální činnost, a tak se neobávali rozsáhlých represí.
Do vazby bylo vzato celkem sedmnáct osob a ve zprávě o postupu v rámci akce
Dana ze dne 11. května 1957 mohl vyšetřovatel podat poměrně podrobné
informace: „Z dosavadního průběhu vyšetřovaní a operativního rozpracování akce
DANA bylo zjištěno, že na území ČSR byla od roku 1953 až do poslední doby
vytvořena ilegální rozsáhlá organizace, složená z osob židovského původu.
Organizace byla vybudována a řízena diplomatickými úředníky izraelského
614
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vyslanectví v Praze a to Essorem, který byl v roce 1955 nucen odejít z ČSR pro
nepřátelskou činnost proti našemu státu, Schillem, Peledem, Schamirem
a Schatzem, který byl po odhalení této organizace vyhoštěn letošního roku. Osoby
zapojené do této ilegální organizace se zabývaly podle pokynu uvedených diplomatů
izraelského vyslanectví soustavným rozdělováním větších peněžních částek osobám
židovského původu. Zatím bylo zjištěno, že bylo tímto způsobem rozděleno asi
1, 300.000 Kčs v čs. bankovkách, které byly do ČSR dopraveny dosud nezjištěným
způsobem – zřejmě však prostřednictvím izraelského vyslanectví […] vyšetřováním
bylo zjištěno, že uvedení obvinění, kteří byli v přímém spojení s izraelskými
diplomaty, vytvořili podle jejich pokynů prostřednictvím dalších pomocníků
seznamy osob, jimž pak vypláceli konspirativním způsobem pravidelné peněžní
částky z peněz předaných jim izraelskými diplomaty. Celkem tak zapojili do této
akce asi 1.000 lidí. Šlo vesměs o osoby pocházející z řad bývalých příslušníků
buržoasie, mající záporný postoj k lidově demokratickému zřízení v ČSR, nebo
o rodinné příslušníky potrestaných protistátních zločinců, osoby práce se štítící,
zabývající se šmelinou apod.“615
Předešlá citace ve stručnosti charakterizuje povahu akce Dana. Jak již bylo
naznačeno, jejím ústředním bodem bylo sledování kanálů distribuce sociálních
podpor. Ta byla organizována několika málo osobami na území ČSR, které byly
v kontaktu s izraelským vyslanectvím, od jehož diplomatů dostávaly poměrně velké
finanční obnosy, jež dále dělily mezi sociálně slabé Židy. Podpory byly podle
záznamů StB rozdělovány od roku 1953, ale je velmi pravděpodobné, že k jejich
distribuci docházelo i v období po oficiálním zákazu působení JOINTu v ČSR, tedy
letech 1950–1953.616 Citace navíc podporuje tezi, že pašované zboží, o kterém
pojednávala předchozí podkapitola, nebylo určeno k financování distribuce
sociálních podpor. Z úryvku vyplývá, že StB nevěděla, jakým způsobem byly do
Československa dopraveny peníze sloužící k tomuto účelu. Pokud by k němu byly
využívány zisky z prodeje pašovaného zboží, pravděpodobně by StB tuto souvislost
postupně odhalila a v hlášení by byla zmíněna.
Ve zprávě vyšetřovatele se hovoří o zapojení tisíce osob. Vzhledem k seznamům,
které byly zabaveny při domovních prohlídkách a z nichž se některé dochovaly do
dnešní doby, je možné konstatovat, že tento údaj není nijak nadsazený. Přehnané je
615
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ale konstatování, že podporované osoby byly především buržoazního původu nebo
se jednalo o rodinné příslušníky odsouzených. Je sice pravdou, že řada
z podporovaných měla příbuzné ve vězení, ale o tom, z jakých sociálních vrstev
pocházeli,

nevedla

StB

pravděpodobně

žádné

statistiky.

Z dochovaných

výslechových protokolů naopak vyplývá, že podporovaní (i distributoři) byli
především důchodci, o jejich třídním původu se zde píše jen výjimečně. Nejčastěji
je u jmen uvedeno „nyní důchodce“, občas „pracující“ (například vrátný, účetní,
prodavačka, dělník; u jednoho z důchodců je ale uvedeno bývalý generální zástupce
v továrně na čokoládu; bližší analýza podporovaných bude uvedena níže).
Povětšinou se jednalo o osoby, které z nějakého důvodu neměly žádné nebo jen
velmi malé příjmy: starší lidé a penzisté (často bez důchodu), vdovy, matky
samoživitelky, lidé dlouhodobě bez práce (zpravidla ze zdravotních důvodů)
a výjimečně i hodně mladí lidé (sirotci nebo studenti). Přehnané je také
konstatování, že se jednalo o „organizaci“. Jednotliví distributoři se často ani
neznali, a pokud ano, tak spíše jen okrajově a rozhodně se nescházeli, aby
domlouvali koordinovaný postup.
Distribuce byla řízena z izraelského vyslanectví, ale nejednalo se v žádném
případě o činnost špionážního charakteru. I sami zatčení a odsouzení v rámci akce
Dana vnímali svou roli v distribuci podpor jako charitativní čin hodný spíše
pochvaly než hany. Není zcela jasné, jakým způsobem izraelští diplomaté
„verbovali“ pomocníky. Z dokumentů ale vyplývá, že je zpravidla získali na
základě doporučení osob, které byly do věci zasvěceny (nejčastěji se v této
souvislosti objevují jména Mann a Grün), případně občas sami oslovili někoho, kdo
zavítal na vyslanectví.
A jakým způsobem distribuce podpor reálně probíhala? Izraelští diplomaté
nejdříve oslovili člověka, který byl ochoten (za minimální nebo vůbec žádnou
odměnu) podpory distribuovat. Následně mu předali určitý finanční obnos (v řádech
tisíců, případně desetitisíců korun) a seznam osob s částkou, která jim má být
vyplacena. Finance byly distributorům doplňovány zpravidla na osobních setkáních,
nebo jim je předal nějaký jim neznámý, ale vyslanectvím pověřený člověk. Setkání
byla pravidelná, ale nedá se přesně určit, že pro ně existoval nějaký jasný klíč.
Izraelští diplomaté (kromě Gazita) byli opatrní, na domluvené schůzky se často
nedostavili a distributory někdy navštívili nečekaně bez předešlé domluvy, což
ztěžovalo práci Státní bezpečnosti.
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Samotní distributoři předávali vybraným lidem podpory převážně osobně. Někdy
jim je jen házeli do schránky, případně zasílali poštou. Vyslanectví ale preferovalo
osobní předání, protože vyžadovalo vyúčtování rozdaných podpor, které probíhalo
jednoduchým způsobem. Distributoři vždy na malý útržek papíru napsali částku
a období, na jaké je určená, načež podporovaní tyto pomyslné stvrzenky podepsali.
Při předávání peněženích částek jednotlivým osobám „bylo v některých případech
uvedeno na stvrzenkách namísto peněz příjem nějakého druhu zboží; na příklad
převzetí 400 Kčs bylo potvrzeno jako převzetí 4 kg košer masa, nebo cukru atd.“617
Tyto útržky pak distributoři předávali izraelským diplomatům. Někteří aktivnější
jim navíc dávali tipy na osoby, kterým by vzhledem k jejich špatným majetkovým
poměrům podpory výrazně pomohly. Například Pavel Porges vypracoval přibližně
deset zpráv o Židech, kteří se nacházejí v hmotné nouzi, a předal je diplomatu
Schatzovi.618 Po posouzení byla většina těchto lidí zahrnuta do distribuční sítě.
Někteří distributoři měli dokonce takovou důvěru, že mohli sami vybírat osoby,
kterým bude podpora určena. Například Viliam Friedmann, který distribuoval
podpory v Karlových Varech, si od izraelského vyslanectví nenechával schvalovat
osoby, které do své sítě nově zahrnul.
Po zatýkání, které se uskutečnilo koncem března 1957, probíhalo vyšetřování
paralelně v několika krajích. Vyšetřovatelé si zcela jistě čile vyměňovali informace,
jelikož jednotlivé osoby z různých krajů byly pravidelně dotazovány na informace
o distributorech z jiných částí republiky, které často neznaly. Na základě získaných
poznatků byly v rámci akce Dana uskutečněny minimálně čtyři procesy, které se
odehrály odděleně, nezávisle na sobě a ve kterých byli obžalovaní odsouzeni
převážně za delikty hospodářského či běžně kriminálního charakteru, případně za
podvracení republiky. Některé dokumenty dokládají, že vyšetřovatelé zpočátku
uvažovali o závažnějším posuzování činnosti distributorů. V původních návrzích
některých vyšetřovatelů totiž hrozilo zadrženým obvinění ze špionáže. Například
v protokolu o vzetí do vazby jednoho z distributorů, Pavla Porgese, vyšetřovatel
uvádí, že „jmenovaný je podezřelý z trestného činu napomáhání ke špionáži dle
§ 86 tr. zák.“619 a v usnesení o zahájení stíhání stejné osoby se hovoří o „trestném
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ABS, f. MV-V, V-2772 MV, operativní podvazek Porges Pavel a spol., s. 113.
Vypracování těchto „posudků“ vnímala StB jako špionážní činnost a při soudním přelíčení tato
skutečnost Porgesovi přitížila.
619
ABS, f. MV-V, V-2772 MV, osobní vyšetřovací svazek Porges Pavel, s. 2.
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činu spolčení k vyzvědačství dle § 86 odst. 3 písm. b, tr. zákona.“620 Komunistické
propagandě se tak v tomto případě vyloženě nabízela možnost ukázkového procesu
s „podvratnými sionistickými živly“, který byl navíc z velké míry založen na
pravdivých podkladech. Proč se ale komunistická propaganda nechopila této
možnosti? Nabízí se několik vysvětlení.
Ze zahraničněpolitického úhlu pohledu je na místě předpokládat, že po
XX. sjezdu KSSS nebyl obdobný rozsáhlý proces žádoucí. Státní orgány se také
zřejmě chtěly vyhnout vlně zahraniční kritiky, která se na Československo snesla po
procesu se Slánským. Pokud by byli distributoři podpor odsouzeni za špionáž
a vlastizradu a do věci by bylo zavlečeno i izraelské vyslanectví v Praze, dala by se
očekávat negativní odezva nejen ze strany Izraele, ale i ze strany humanitárních
organizací, JOINTu a některých západních vlád. Té se československá vláda stejně
pravděpodobně nevyhnula, což dokládá jeden dochovaný dokument ze srpna 1958:
„Pan Schreiber poznamenává, že si vyžádal přijetí u ministra spravedlnosti
v záležitosti osob odsouzných v souvislosti s rozdělováním ilegálních podpor. Chtěl
totiž upozornit, že tato záležitost je v části zahraničního tisku líčena jako persekuce
židů v ČSR a odradila velký počet souvěrců od návštěvy československých lázní.
V této věci měl p. Schreiber možnost mluvit se spolupracovníkem ministerstva
spravedlnosti s. Hrubým, kterému záležitost vysvětlit. Nyní vidí p. Schreiber, že šlo
o odsouzení osob, které se provinily proti čsl. státním zákonům a byly tudíž po
právu odsouzeny. Ostře kritizoval postoj Izraelského vyslanectví, které si má býti
vědomo toho, že zastupuje jedině zájmy státu Izrael a nemá sebemenší oprávnění
vměšovati se do vnitřních záležitostí židovské náb. společnosti v ČSR a jejích
příslušníků.“621 Je ale možné, že se výše uvedená citace týká podpůrných balíčků
zasílaných do ČSR organizací Societé d´Secours et d´Entraide, o které bude ještě
řeč.
StB neměla důvod konstruovat nějaký velký proces ani z vnitropolitického úhlu
pohledu. Ve druhé polovině padesátých let byla činnost židovských a sionistických
organizací utlumena, ubývalo praktikujících věřících a Židovská náboženská obec
se nijak výrazně nerozvíjela. Přestože se židovské reprezentaci podařilo udržet
jistou kontinuitu náboženského života, komunita stárla, ubývali jí duchovní a režim
postupně začal zúročovat propracovanou ateistickou výchovu, jelikož část židovské
620
621

Tamtéž.
NA, f. MŠK, karton 2154, 47/VIII.
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mládeže nejevila o víru svých předků zájem.622 Zároveň stála na konci padesátých
let v čele židovských obcí řada přesvědčených komunistů stalinského typu, jako
například předseda ŽNO v Praze František Ehrmann. Na Ministerstvu školství a
kultury se projednávaly programy sjezdů RŽNO. Řečníci museli předkládat na
ministerstvo, v jehož rámci pracoval církevní odbor, všechny své projevy, ze
kterých byly vyškrtávány ideologicky závadné pasáže. Židovská komunita byla tedy
bedlivě sledována, státní orgány bez většího odporu aktivně zasahovaly do jejího
chodu a měly své lidi i uvnitř menšiny.
Situace v druhé polovině padesátých let se lišila od jejich počátků. Po velkém
procesu

prostě

nebyla

poptávka.

Jsme

toho

názoru,

že

StB

neviděla

(a nepotřebovala vidět) v židovské menšině významného vnitřního nepřítele. Každý
jednotlivý Žid již pro StB nepředstavoval pomyslného špióna. Změnil se i pohled
stranického aparátu, který místo zastrašování volil taktiku ovlivňování chodu
menšiny a kladl důraz na výchovu židovské mládeže v mantinelech režimní
ideologie. Smířlivější postoj režimu vedl v určitých ohledech i k rozvoji života
menšiny, což dokládají některé aktivity židovské komunity v šedesátých letech až
do pražského jara.623
Výše uvedené důvody odpovídají na otázku, proč totalitní propaganda nevyužila
možnosti ideologicky zúročit případ na mezinárodní scéně, a to i přes to, že
StB plánovala, že se spolu se zatčením distributorů podpor pokusí zadržet při činu
i některého z izraelských diplomatů. V návrhu na ukončení akce Dana z 3. března
1957 je možné se dočíst: „Aby úředníkům izraelského vyslanectví mohlo být
prokázáno ovlivňování čsl. sionistů a nepřátelské vměšování do čsl. vnitřních
záležitostí a na základě toho mohli být po dohodě s II. správou MV z ČSR vykázáni,
navrhuji provést toto opatření. Agenturně i úkonem 130 a 77 máme zjištěno, že
úředník izraelského vyslanectví Moše Schatz dochází do bytu svého placeného
spolupracovníka, 71 letého sionisty Pavla Porgese, býv. továrníka, bytem Praha 7,
Letohradská 40, kde mu předává peníze na ilegální podpory. Kromě toho po něm
žádá prošetřování podporovaných osob. Při poslední návštěvě dne 12. února 1957
řekl Schatz Porgesovi, že přijde příští měsíc. Úkonem 103 máme zjištěno, že Schatz
daný termín schůzky nedodržuje, takže se může stát, že k němu přijde až v dubnu.
622

K problematice celkového postavení židovské menšiny v Československu na konci padesátých let
více viz: B. SOUKUPOVÁ, Židovská menšina v českých zemích, s. 39–68.
623
Kromě studie citované v předcházející poznámce pod čarou k této tématice dále
B. SOUKUPOVÁ, Postoj státu k židovskému náboženskému společenství, s. 73–105.

255

12. Procesy, o kterých se nemluvilo: izraelské vyslanectví v Praze a distribuce sociálních podpor v
letech 1953–1957

Schatz se zdržuje v bytě Porgese 20–45 minut. Jakmile bude úkonem 103 zjištěno,
že Schatz je u Porgese v bytě, provedeme toto opatření: […] Ihned po vyrozumění
dostaví se orgánové k bytu Porgese a budou očekávati odchodu Schatze z bytu. […]
Jakmile Schatz na odchodu z bytu Porgese otevře dveře, bude orgány MV uchopen
za ruce a vrácen do bytu Porgese, aniž by mu byla dána možnost legitimovat se
diplomatickým dokumentem […] po ofotografování kompromitujícího materiálu
společně s přítomnými, bude Schatz propuštěn s patřičným omluvením a věci u něho
nalezené t.j. osobní doklady mu budou vráceny.“624 Vyšetřovatelům se skutečně
podařilo provést akci přesně tak, jak si ji naplánovali. Dne 27. března byl ve svém
bytě zadržen Pavel Porges a na místě byl přistižen diplomatický úředník izraelského
vyslanectví

Mosche

Schatz.

Ten

byl

v následujících

dnech

vykázán

z Československa, ale mezinárodní aféra nebyla žádným způsobem rozpoutána.
Pouze Rudé právo se v kratičkém článku nesoucím název Pracovník diplomatického
úřadu ve spojení se špiony, který byl uveřejněn dne 31. března téhož roku, zmiňuje,
že „v těchto dnech odhalily orgány československé kriminální služby větší počet
osob, které se kromě jiných protizákonných machinací zabývaly dodáváním
špionážních informací zástupci cizího státu. Na schůzce těchto osob byl 27. března
přistižen také pan Moshe Schatz, sekretář-archivář izraelského vyslanectví v Praze.
Z výpovědi přítomných bylo prokázáno, že pan Moshe Shatz se již po delší dobu
s uvedenými osobami stýkal a předával jim vetší peněžní částky, za něž dostával
informace špionážního charakteru. Jelikož je zjevné, že tato činnost pana Moshe
Shatze je neslučitelná s jeho postavením pracovníka cizího diplomatického úřadu,
vyzvalo ministerstvo zahraničních věcí izraelské vyslanectví, aby pan Moshe Shatz
neprodleně opustil území Československé republiky.“625
Při vlastním soudním přelíčení byli soudci obezřetnější než samotní
vyšetřovatelé, a tak byla nakonec většina obžalovaných odsouzena „jen“ na základě
§ 79 tr. zákona za trestný čin podvracení republiky.626 Za pozornost stojí fakt, že
soudci, kteří jednotlivé procesy rozhodovali, nebyli pravděpodobně nijak společně
instruováni o tom, jak mají postupovat. Dokládá to například proces Maxmiliánem
Goldbergerem,

Bernardem

Farkašem,

Zikmunem

Semmelem

a

Eliškou

Goldbergerovou, který se konal ve dnech 6. a 7. srpna 1957 v Ústí nad Labem.
624

ABS, f. H, H-419, l. 19–20.
Pracovník diplomatického úřadu ve spojení se špiony, Rudé právo 90, 31. 3. 1957, s. 1.
626
Přesný název paragrafu je „sdružování proti republice“. U tohoto trestného činu bylo odnětí
svobody stanoveno na tři měsíce až pět let. Podmíněné odsouzení bylo vyloučeno.
625
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V rozsudku se můžeme dočíst: „Obžaloba krajské prokuratury kvalifikovala jednání
obžalovaných jako trestný čin podvracení republiky podle § 79 odst. 1, 2b tr. zák.
předpokládajíc, že všichni obžalovaní prováděli podpůrnou činnost pouze jako
prostředek k tomu, aby si podporou podporované osoby zavázali, po případě, aby je
zkompromitovali, aby byly v případě potřeby ochotny zapojit se do činnosti naší
republice nepřátelské a tím, že obžalovaní vytvořili rozsáhlou ilegální síť, jakožto
přípravu budoucí ilegální organizace. Obžaloba v tomto směru neuvádí konkrétně,
o jakou činnost mělo jít a k čemu vlastně mělo být vytváření organizace použito.
Soud neshledal skutkovou podstatu zažalovaného trestného činu naplněnou ani po
stránce objektivní ani po stránce subjektivní, neboť k tomu chyběly jakékoliv důkazy
[…]. V souzeném případě je mimo pochybnost, že jak nezjištěná organizace, která
peněžité prostředky určené k podporování osob židovského původu poskytovala, tak
i úředníci izraelského vyslanectví Esor a S. se tímto dopustili nepřípustného
vměšování do záležitostí našeho státu. Přitom však nebylo nijak prokázáno, že by
nezjištěná podpůrná organizace anebo úředníci izraelského vyslanectví právě
vyvíjením podpůrné činnosti sledovali ještě nějaký další cíl […] nelze také tvrdit, že
obžalované osoby úmyslně vytvářely ilegální protistátní síť, když podporovaly
skutečně téměř vesměs nebo alespoň převážně osoby přestárlé, často starší
sedmdesáti roků, tedy osoby sotva vhodné k tomu, aby z nich bylo možno skutečnou
protistátní síť vytvořit a počítat u nich s nějakou budoucí ilegální činností […] nelze
také hovořit o zavazování a kompromitování těchto osob, když podporované osoby
neznaly původ peněz, pokud byly peníze zasílány poštou, neznaly ani jejich
odesilatele a pokud je převzaly osobně, byly přesvědčeny o tom, že jde o prostředky
židovské náboženské obce.“627
Soud v tomto procesu nakonec odsoudil Bernarda Farkaše a Maxmiliána
Goldbergera za trestný čin maření dozoru nad církevními a náboženskými
společnostmi, Elišku Golbergerovou za trestný čin pomoci k trestnému činu maření
dozoru nad církevními a náboženskými společnostmi. Bernard Farkaš byl navíc
odsouzen za trestný čin ohrožení devizového hospodářství a Zikmund Semel jen za
přestupek podle § 101 trestního zákona správního o ochraně pořádku ve věcech
církevních.628 S tímto rozhodnutím se nesmířil krajský prokurátor, který se proti
627

ABS, f. MV-V, V-989 MV, skupinový vyšetřovací svazek Goldberger Maxmilián a spol., l. 64.
Tamtéž, s. 6. Ústecký proces přibližují také vzpomínky Edgara Semmela, syna jednoho
z odsouzených v rámci akce Dana. Edgar Semmel v nich oceňuje odvahu soudce postavit se StB a
628
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němu odvolal. V odvolacím řízení, které se konalo 15. října 1957, byly nakonec
trestné činy většiny obviněných přehodnoceny. Farkaš s Goldbergerem byli kromě
maření dozoru nad církevními a náboženskými společnostmi odsouzeni za trestný
čin podvracení republiky. Přestupek Semmela byl přehodnocen na trestný čin
maření dozoru nad církevními a náboženskými společnostmi. Některým
obžalovaným byly také změněny výše trestů. Konkrétně Farkašovi ze čtrnácti
měsíců na dva roky a Semmelovi ze tří měsíců na osm.
Výše popsaný nejednotný postup dokládá, že alespoň někteří soudci věřili
výpovědím obviněných, kteří sice ve všech procesech doznávali svou činnost,
zároveň prohlašovali, že ji považovali za charitativní akci: „Pokud jde o činnost
v souvislosti s izraelským vyslanectvím, obž. Pavel Porges, Vojtěch Lustig
a Alexandr Fried po skutkové stránce se plně doznávají. Rovněž tak obž. Zdeňka
Porgesová a Marie Lustigová skutkově doznávají, že o této činnosti věděly, s touto
že souhlasily a na svoji obhajobu uvádějí, že byly přesvědčeny, že jde o činnost
naprosto nezávadnou, neboť se prý jednalo o činnost charitativního charakteru.“629
V obžalobě skupiny Viliama Friedmanna z Karlových Varů se obdobně uvádí, že
„obvinění popřeli, že by úředníkům izraelského zastupitelského úřadu poskytovali
odměnou za peněžité dary jakékoliv služby, a vyloučili, že s nimi kdy hovořili
o jiných otázkách kromě rozdělování podpor. Shodně se pak hájí, že v peněžitých
darech i v balíčkových zásilkách viděli jen podpůrnou akci ve prospěch sociálně
slabých souvěrců, poskytovanou přáteli ze zahraničí.“630 Navíc se obžalovaní často
zmiňovali o tom, že v organizování podpor spatřovali jen navázání na poválečnou
tradici: „Povahu těchto darů, které dostávali od izraelského vyslanectví, vesměs se
snaží vylíčit jako určitou charitativní činnost, která v židovském náboženském hnutí
je obvyklá, má své dlouholeté tradice, přičemž poukazovali na to, že až do roku
1950 existovala organizace, svým charakterem mezinárodní, zvaná Joint, která
prováděla podpůrnou činnost pro občany židovského náboženství.“631
Obhajobu obžalovaných založenou na charitativní povaze distribuce sociálních
podpor vyvraceli vyšetřovatelé a soud (s výjimkou soudního řízení v první instanci
odmítnout přehnaná obvinění. Viz Interview s Edgarem Semmelem, ID 17983-16, segment 4 z 4,
Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation zpřístupněný v Centru vizuální historie Malach při
Univerzitě Karlově v Praze s podporou infrastruktury LM2010013 LINDAT/Clarin.
629
ABS, f. MV-V, V-2771 MV, skupinový vyšetřovací svazek Porges Pavel a spol., l. 47.
630
ABS, f. Vyšetřovací spisy – Karlovy Vary (dále jen KV-V), a. č. V-1101 KV, skupinový
vyšetřovací svazek proti Viliamu Friedmannovi a spol., l. 34.
631
Tamtéž, l. 43.
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se skupinou Goldberger a spol.) jednoduše konstatováním, že snaha o utajení styků
s izraelským

vyslanectvím

měla

konspirativní

charakter:

„Tato

obhajoba

obžalovaných nemůže obstát. Tak především kdyby šlo skutečně jen o nějakou
nezávadnou podpůrnou akci, nebylo třeba, aby obžalovaní podle instrukcí
diplomatických úředníků izraelského vyslanectví zachovávali při rozdělování peněz
pravidla naprosté konspirace, nebylo by nutno, aby hlavní obžalovaní v této
činnosti vystupovali pod krycími jmény a aby stvrzenky o předaných částkách
sepisovali v některých případech smluveným způsobem.“632 Jako protiargument vůči
charitativní povaze akce také soudu sloužilo konstatování, že „nešlo o nějakou
podpůrnou akci, určenou pro přestárlé osoby, dále patrno i z toho, že obžalovaní
doručovali peněžité částky takovým osobám, které podpory odmítaly […]
v ostatních případech byly podpory doručovány vesměs příslušníkům buržoasie.“633
Ve většině dochovaných seznamů je obvykle uváděno jen jméno, bydliště a výše
podpory, a proto není možné vytvořit podrobnou sociodemografickou analýzu
podporovaných. Informace je možné získat z jejich výslechů, kterých se dochovalo
několik desítek. Ze záznamů sice vyplývá, že některé osoby měly na svou dobu
standardní příjmy pohybující se okolo 1 000 Kčs a podpory jim vypláceny být
nemusely. Jednalo se ale například o otce od rodin po infarktu či traumatizované
pobytem v koncentračních táborech.634 Navíc se v některých takovýchto případech
pravděpodobně jednalo o známé distributorů, kterým se podařilo protlačit své
přátele na seznamy. Při celkovém hodnocení podporovaných by ale neměl hrát roli
jejich původ, ale především aktuální materiální zabezpečení a zdravotní stav. A
v tomto ohledu z dochovaných dokumentů jednoznačně vyplývá, že podporovaní
byli převážně lidé s nízkým příjmem, nejčastěji důchodci či těžce nemocní,
případně invalidé, kteří měli problémy sami se o sebe postarat. K obdobnému
závěru dospěl i již citovaný dokument ze soudního přelíčení v Ústí nad Labem.
V tomto ohledu může být nápomocný sešit (zápisník) Pavla Porgese, který se
dochoval v důkazních materiálech a šest Porgesových posudků na osoby, které
navrhnul vyslanectví jako příjemce podpor.635 Porges k jednotlivým jménům
v zápisníku a v posudcích uvedl i bližší informace.636 Na ukázku uveďme citaci
632

ABS, f. MV-V,V-2772 MV, skupinový vyšetřovací svazek Porges Pavel a spol., l. 47.
Tamtéž, l. 47–48.
634
ABS, f. MV-V, V-2772 MV, obálka č. 1 s listinným doličným materiálem.
635
Zápisník i posudky viz ABS, f. MV-V, V-2772 MV, obálka č. 1 s listinným doličným materiálem.
636
V zápisníku je uvedeno 31 jmen a k osmnácti z nich jsou uvedeny bližší údaje.
633
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z Porgesova zápisníku: „Laufer Artur, 51 roků, těžký nervový otřes, manželka
árijka, 3 dcery: 17, 12, 8, toho času nezaměstnaný, od 15. 10. [zřejmě 1955 – pozn.
autora] v léčebně, manželka zaměstnaná.“637 Na základě těchto záznamů je možné
provést sociodemografickou mikroanalýzu. U 22 osob (deset žen a dvanáct mužů)
je uveden věk. Osmi z nich bylo sedmdesát a více let, čtyřem mezi šedesáti
a sedmdesáti lety, pěti mezi padesáti a šedesáti. Průměrný věk osob v Porgesově
zápisníku činí 57,5 let. Dále jeden čtyřicátník, dva lidé ve věku třicet až čtyřicet let
a dvě vyloženě mladé osoby (25 a 17). U tří je uveden příjem (ve výši 900,
1000 a 1200 Kčs), u jedné hodinový plat (2,4 Kčs na hodinu) a u zbylých informace
o příjmu nejsou nebo se jedná o důchodce, nezaměstnané, práce neschopné
(invalidní) nebo studující. U penzistů nebo invalidů se příjem pohybuje mezi
108 a 350 Kčs (v jednom případě činí příjem pětasedmdesátileté důchodkyně
366 Kčs a skládá se z důchodu a 147 Kčs jako renty za syna padlého ve válce).
Průměrná výše podpory od vyslanectví se pohybovala mezi 200 až 300 korunami
měsíčně. Z dalších poznámek v Porgesově deníku stojí za pozornost například tyto
zajímavosti: většina podporovaných pobývala za druhé světové války v Terezíně
a minimálně šest z nich v nějakém dalším koncentračním nebo vyhlazovacím
táboře; několik osob bojovalo za války na africké frontě; více než polovina z nich
trpěla nějakou nemocí (v zápisníku je nejčastěji uvedeno: srdce, žaludek, žlučník,
infarkt, tuberkulóza, těžce nervově postižena atd.); pokud byly podporované ženy
starší šedesát let, jednalo se zpravidla o vdovy; jen u čtyř osob je možné doložit
skutečně buržoazní původ. Tato mikroanalýza podporuje tezi, že distribuce
sociálních podpor měla primárně charitativní účel.
Žádný z dochovaných dokumentů nepřináší indicie, které by nějakým způsobem
potvrzovaly skutečnou protistátní činnost distributorů, případně odběratelů
sociálních podpor. Izraelští diplomaté se výjimečně vyptávali na některé informace,
zpravidla na náladu obyvatelstva a na obecné fungování sociálního zabezpečení
občanů ČSR. Například vyslýchaný svědek Mořic Kupferstich ve výpovědi ze dne
16. dubna 1957 údajně uvedl: „Úředník se mne začal vyptávat, co dělám, což jsem
mu zodpověděl tím, že jsem následkem nemoci v důchodu. Na jeho dotaz jsem mu
řekl, že mám důchod 500 Kčs. Po tomto mém sdělení začal uvedený úředník na
lidově demokratické zřízení nadávat, že jsme v ČSR žebráci […]. Úředník
637

ABS, f. MV-V, V-2772 MV, obálka č. 1 s listinným doličným materiálem.
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izraelského vyslanectví se mě také ptal na náladu obyvatelstva, zda souhlasí
s dnešním lidově demokratickým zřízením v ČSR anebo nesouhlasí. Stejně na mně
žádal informaci o národním pojištění, jak jsem s ním spokojený, jak se mohu léčit
a zda dostávám léky.“638 Z dalších výpovědí dále vyplývá, že distributoři, kteří se
navzájem znali, se mezi sebou někdy bavili o mezinárodní politice ve vztahu ke
státu Izrael (v roce 1956 především o Suezské krizi). Není ale doloženo, že by
s izraelskými diplomaty do podobných rozhovorů vstupovali.
Proč probíhalo předávání peněz distributorům podpor a následně samotným
podporovaným osobám způsobem, který je svým charakterem i z dnešního pohledu
možné označit za konspirativní? Izraelské vyslanectví si pravděpodobně dobře
uvědomovalo, že po zákazu JOINTu a po zásazích státu do chodu RŽNO po roce
1948 by distribuce podpor přímo vyslanectvím nebyla povolena. Vyslanectví mohlo
předávat peníze jednotlivým obcím nebo RŽNO, které však byly z velké části pod
dohledem státních orgánů. Jak již bylo řečeno, Státní úřad pro věci církevní usiloval
o obsazování míst ve vedení obce osobami, jež byly nakloněny spolupráci.
Vzhledem k praktikám režimu by se podpora s velkou pravděpodobností k lidem,
kterým měla být určena, nedostala, případně ve značně snížené podobě.
Z dnešního pohledu jsou důkazy a způsob argumentace StB bezzubé. Je možné,
že si tohoto faktu byli vědomi i sami vyšetřovatelé, a proto se snažili řadě
obžalovaným zkomplikovat situaci obviněním z dalších trestných činů. Pavel
Porges byl například mimo jiné obviněn z trestného činu ohrožení zájmů republiky
v cizině, jelikož „v době od konce listopadu 1955 až do začátku února 1957 v Praze
sepsal a do různých kapitalistických států různým osobám odeslal asi 10 dopisů,
v nichž uváděl lživé údaje o poměrech v naší republice a hanlivě se vyjadřoval
o různých politických a hospodářských opatřeních naší vlády.“639 Porges si ve svých
dopisech opravdu nebral servítky. V jednom z nich například popisuje nevábné
vyhlídky syna Hanuše, který „udělal v prosinci odbornou zkoušku s velmi dobrým
prospěchem a má nyní všechny předpoklady pro primariát, ordinariát a vůbec
vedoucí postavení, na které bude pravděpodobně vbrzku povolán. Ale bohužel plat
neodpovídá titulu, každý horník si vydělá víc než primář. Ano, u nás platí inteligent
za velké hovno, jestli však některému z velkých pánů bolí břicho, protože se přežral,
pak si zavolá hned konsilium 4–6 lékařů, kteří mají propánaboha zachránit jeho
638
639

ABS, f. MV-V, V-2772 MV, skupinový vyšetřovací svazek Porges Pavel a spol., l. 25.
Tamtéž, l. 44.
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drahocenný život, neboť tady Rudé právo nepomáhá!“640 StB Porgese vinila z toho,
že svými dopisy, ve kterých z dnešního pohledu jen vyjadřoval svůj svobodný
názor, vytvářel negativní pohled na socialistické zřízení republiky. Porges se při
výsleších hájil tím, že obsah dopisů nebyl míněn vážně a že na jejich základě chtěl
především získat materiální podporu ze zahraničí.
Kateřině Rychnovské a Růženě Hoffeové přitížilo, že zajistily svým chovancům
v domě odpočinku v Mariánských Lázních zasílání balíčků z ciziny (ze Švýcarska
a Dánska), které obsahovaly zpravidla potraviny (konzervy, kávu, cukr, čokoládu,
občas žvýkačky atd.). StB obě obžalované nařkla z toho, že „pomáhaly vytvářet
v našem státě z našich občanů židovského náboženství skupinu osob, které se
dostávalo neoprávněných výhod od cizího státu, kterýchžto výhod státní občané naší
republiky neměli, čímž narušovali morálně politickou jednotu našeho lidu,
nejdůležitějšího předpokladu pevnosti našeho lidově demokratického řádu […].“641
Navíc touto činností poškozovaly podle StB obě obviněné zájmy státu, neboť
„vzbuzovaly v zahraničí představu o tom, že se zde dostává nedostatečné péče
našim občanům, že zde trpí nouzí a že proto žádají alespoň poskytnutí
potravinových, případně jiných balíčků. Je nesporné, že takovýmto počínáním se
vzbuzovala nesprávná představa v zahraničí o poměrech v našem státě a na dobrém
jménu našeho státu se touto akcí rozhodně nepřidalo.“642
Marku Špiegelovi, předsedovi ŽNO v Liberci, který dostal ze všech odsouzených
v rámci akce Dana nejvyšší trest odnětí svobody (5,5 roku, především kvůli
machinacím s valutami), přitížilo, že „na jaře 1955 dostal od diplomat. úředníka
cizí moci Arieh Peleda úkol, aby získával mladé muže pro illeg. odchod z ČSR do
Izraele a pro službu v izraelské armádě. Tyto mu měl hlásit a uvedený úředník by
zařídil další.“643 Z dochovaných dokumentů a výpovědí vyplývá, že se Špiegel
údajně skutečně pokusil získat několik mladíků pro odchod z republiky, ale ani
640

Tamtéž, obálka č. 1 s listinným doličným materiálem.
ABS, f. KV-V, V-1101 KV, skupinový vyšetřovací svazek proti Viliamu Friedmannovi a spol.,
l. 55.
642
Tamtéž, l. 45. V rámci akce Dana byl také sledován Emil Neumann, předseda RŽNO v Praze.
Neumann ale nebyl nakonec do procesů zahrnut. Za pozornost stojí, že StB pravděpodobně blíže
nerozpracovala zjištění, které mohlo příslušníky StB značně rozezlít, a to, že „podle zprávy ze dne 4.
1. 1956 bylo vězeňskou agenturou zjištěno, že E. Neumann opatřoval různé potřeby teroristické
skupině bří Mašínů a že Mašínové mají dosud u Neumanna obrazy a různé cennosti, které Neumann
postupně prodává a z výtěžku podporuje dceru potrestané Zdeňky Mašínové.“ Citováno podle: ABS,
f. H, H-419, l. 143.
643
ABS, f. Vyšetřovací spisy – Liberec (dále jen LB-V), V-673 LI, skupinový vyšetřovací svazek
Špiegl Marek a spol., l. 6.
641
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jeden z nich nevycestoval a dva dokonce svědčili v Špiegelův neprospěch
u soudu.644 Špiegel byl dále obviněn z toho, že „v Liberci, Praze a jinde od roku
1952 do roku 1956 ve větším rozsahu skupoval různé zboží, jehož byl nedostatek
a pak jej opět se ziskem prodával, tak zejména koupil: od Heleny Mermelstejnové
od roku 1952 do počátku roku 1955 nejméně 60 m vlněných látek na šaty a pláště
[…] tedy dopustil se nekalého jednání, které mohlo ohrozit plynulé zásobování
předměty potřeby alespoň části obyvatelstva nějakého místa.“645
Vyšetřovatelé se snažili ve všech procesech předložit co nejvíce přitěžujících
důkazů. Určitou míru shovívavosti některých soudců dokazuje skutečnost, že na
rozdíl od procesu v rámci akce Zlatá Husa byli ochotni tentokrát u některých osob
přihlédnout k polehčujícím okolnostem: „Jako polehčující okolnost shledal soud
u obžalovaných Friedmanna, Bravermana, stejně jako u obžalovaných Rychnovské
a Hoffeové faktické doznání, obžalovaným Viliamu Friedmannovi a Isidoru
Bravermannovi přiznal soud polehčující okolnost řádného života pracujících lidí,
kterým žili v době před spácháním trestné činnosti. Nebylo totiž zjištěno ničeho, co
by mohlo odůvodnit nepřiznání této okolnosti oběma obžalovaným. Naproti tomu
obžalované Rychnovské, ani obžalované Hoffeové tuto okolnost soud nepřiznal,
vzhledem k jejich třídní příslušnosti.“646
Celkově bylo na základě akce Dana odsouzeno patnáct osob k převážně nízkým
trestům odnětí svobody (s výjimkou Marka Špiegela). Někteří odsouzení se
poměrně rychle dostali na svobodu. Například Zdeňce Porgesové a Vojtěchu
Lustigovi byly na základě rozhodnutí ze dne 19. prosince 1957 „prominuty zbytky
dosud nevykonaných trestů, a to na základě rozhodnutí presidenta republiky
o amnestii ze dne 1. 12. 1957.“647 Pavel Porges takové štěstí neměl, neboť
5. listopadu 1957 ve věznici zemřel.

644

Při hodnocení těchto materiálů a svědeckých výpovědí mladých mužů, které se Špiegel snažil
získat pro opuštění ČSR, je zapotřebí být obezřetnější. Na rozdíl od jiných výpovědí není v tomto
případě jasné, do jaké míry se jednalo o skutečné výpovědi a do jaké míry o manipulaci.
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ABS, f. LB-V, V-673 LI, skupinový vyšetřovací svazek Špiegl Marek a spol., l. 43.
646
ABS, f. KV-V, V-1101 KV, skupinový vyšetřovací svazek proti Viliamu Friedmannovi a spol.,
l. 48.
647
ABS, f. MV-V, V-2772 MV, skupinový vyšetřovací svazek Porges Pavel a spol., l. 55.
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12. 4. Shrnutí akcí Zlatá Husa a Dana
Příběh distribuce sociálních podpor a procesy navázané na akce Zlatá Husa
a Dana jsou z pohledu vztahu Československa k Židům v padesátých letech
výjimečné, a to i při komparaci s procesem se Slánským a na něj navázané procesy.
V čem tedy spočívá jejich jedinečnost? 1) Jsme toho názoru, že procesy jsou
dokladem změny taktiky režimu ve vztahu k židovské menšině a pomohly definovat
jakýsi „nový normál“. Místo radikálních zásahů do života komunity z počátku
padesátých let zvolili představitelé komunistického Československa postupně
taktiku ovlivňování a převýchovy. Zvolená skutková podstata trestné činnosti
(potrestání za převážně „běžné“ kriminální zločiny, přestože se nabízelo
zpolitizování povahy trestných činů), poměrně nízké tresty v procesech navázaných
na akci Dana a neochota k jejich ideologizaci a propagandistickému vytěžení jsou
toho dokladem. 2) Na rozdíl od velkých antisionisticky zaměřených procesů
z počátku padesátých let v tomto případě stáli na straně obžalovaných „skuteční
Židé“. Tedy lidé, kteří se za Židy považovali. 3) Jednu z klíčových rolí v rámci
pašování nedostatkového zboží sehrál člen izraelského diplomatického sboru
v Československu Jacob Gazit, který po určitou dobu zajišťoval i distribuce
sociálních podpor. Dochované materiály dle našeho názoru nepotvrzují domněnku
jiných badatelů, že prodej pašovaného zboží sloužil k financování sociálních
podpor. Motivy Státní bezpečnosti pro zásah proti šmelinářům a distributorům
podpor jsou i z dnešního pohledu pochopitelné – i dnes by obdobná aktivita, pokud
by byla prováděna v utajení, byla hodnocena jako ilegální. Rozhodně alespoň
činnost, která byla prováděna odsouzenými v rámci procesů navázaných na akci
Zlatá Husa. A i aktivity osob, zapojených do distribuce sociálních podpor
a stíhaných na základě akce Dana, vykazovaly symptomy konspirativnosti. I tímto
do značné míry reálným základem jsou popisované procesy jedinečné.
4) Propaganda nevyužila příležitosti a neudělala z obžalovaných sionistů další
exemplární příklady špiónů cizích státních mocností. Některé důvody, proč tomu
tak mohlo být, byly analyzovány na předchozích stránkách. U procesů po roce
1956 můžeme

odhadovat,

že

motivy

byly

pravděpodobně

kombinovaně

zahraničněpolitické (například obavy z kritiky ze zahraničí) a vnitropolitické
(kontrola židovské menšiny již byla dostatečná a nebylo zapotřebí tvrdších represí).
U procesů z let 1954 a 1955 hrála při výběru skutkové podstaty trestné činnosti
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obžalovaných

roli

pravděpodobně

skutečnost,

že

se

jednalo

především

o překupníky. Určitá „depolitizace“ procesů je dalším dokladem jedinečnosti těchto
procesů.
Pokud vezmeme v potaz širší vnitropolitické a především mezinárodněpolitické
souvislosti, je činnost Izraelců v rámci distribuce sociálních podpor pochopitelná
a její celkový etický rozměr vyznívá pozitivně. To samé ale nemůžeme s jistotou
říci o všech československých občanech zapojených do černého obchodu. Jsme
toho názoru, že většina z odsouzených na základě akce Zlatá Husa (dále Jadran a
částečně i Cizina) byla především devianty většího či menšího formátu, z nich
někteří parazitovali na aktivitách izraelského vyslanectví. Na příběhu distribuce
sociálních podpor je naopak smutný fakt, že distributoři podpor i samotní
podporovaní vnímali celou akci jako charitativní a neměli v zájmu žádným
způsobem rozkládat socialistické zřízení československého státu zevnitř. Státní
orgány měly ale na věc jiný názor. Skuteční hrdinové tohoto příběhu jsou proto lidé,
kteří byli odsouzeni na základě akce Dana – důchodci, kteří převážně nezištně
pomáhali svým souvěrcům, již se nacházeli v hmotné nouzi.
Bádání nad problematikou akce Zlatá Husa a akce Dana a jejich zasazení do
kontextu změn vztahu režimu a židovské menšiny nepovažujeme zdaleka za
uzavřené. Další posun v bádání by mohla přinést kritická reakce Martina Šmoka a
předložení důkazů o propojení pašování zboží s financováním sociálních podpor.
K tomu by mohl posloužit soukromý archiv Martina Šmoka, ze kterého několikrát
ve své studii cituje. Do budoucna je také zapotřebí zaměřit se na pátrání po roli
některých osob, např. Ludvíka Štarka a Bernarda Manna. Jednou z největších slabin
této části disertační práce prozatím zůstává skutečnost, že není možné odhalit roli
RŽNO při distribuci sociálních podpor. Někteří čelní představitelé židovských obcí
v Praze, Liberci či Ústí nad Labem byli do této činnosti zapojeni. Věděla o nich ale
i RŽNO, podílela se na nich, spolupracovala s izraelským vyslanectvím,
schvalovala je? Na tyto otázky bude ještě zapotřebí v budoucnu odpovědět.
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12. 5. Pokračování distribuce sociálních podpor
Z pohledu Státní bezpečnosti lze hodnotit akce Zlatá Husa a Dana jako úspěšné.
Byla rozbita síť překupníků a distributorů sociálních podpor a k další takovéto
nelegální činnosti pravděpodobně nedocházelo. Izraelská ambasáda byla od
předávání podpor odstavena i na základě změny vládní politiky a činnosti vlastních
Izraelců, kteří se obávali dalšího zatýkání. Československá vláda přehodnotila svůj
postoj k zasílání podpory ze zahraničí a ještě v průběhu roku 1957 začala jednat
o oficiálním způsobu podpory židovských potřebných a obětí nacismu. Změna
státní politiky nebyla motivována osudy Židů nebo zpytováním svědomí, ale
především ekonomickými faktory. Stát naléhavě potřeboval devizy, které na
základě podpory získával. Tuto skutečnost dokládá řada dochovaných materiálů
pocházejících z jednání o realizaci zahraničních podpor: „Dne 15. května 1957
z popudu Národní banky a ústředního likvidátora, se konala porada, která jednala o
otázce náhrad západoněmeckým státem /za dobu věznění/, a bývalým koncernem IG
Farben /za nucené práce v době 2. světové války/ […] Na poradě bylo dohodnuto,
že z důvodů devisových i jiných by bylo správné, aby se postižení dožadovali náhrad
jak od západoněmeckého státu, tak i od bývalého koncernu IG Farben.“648 V zápise
z jiného jednání se uvádí, že „ministerstvo financí, Ústřední likvidátor a Státní
banka mají zájem, aby tato akce byla realisována, poněvač by znamenala valutový
zisk.“649
Podpora ze zahraničí proudila do Československa ze dvou základních zdrojů:
prostřednictvím Claims Conference a Societé d´Secours et d´Entraide. Židovská
organizace Claims conference (dále CC; plným názvem Conference on Jewish
Material Claims Against Germany) byla založena v roce 1951. Zpravoval značné
finanční fondy, které Izrael získal od západoněmecké vlády jako „reparace“.
Finance byly využívány především k odškodnění přeživších perzekvovaných Židů,
k charitativní činnosti a pro rozvoj židovské kultury ve státech okupovaných
nacistickým Německem. Československé státní orgány souhlasily s tím, aby se
o odškodnění přihlásili i tuzemští Židé. Pozitivní stanovisko bylo vyřčeno
v průběhu roku 1957. Ve Věstníku byly otištěny výzvy, aby perzekvovaní Židé
oslovili židovské obce a jejich prostřednictvím o odškodné požádali. Bylo
648
649

NA, f. MŠK, karton 57, 47/VIII.
Tamtéž.
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dohodnuto, že podpory mohou získat osoby, které jsou židovského vyznání nebo
původu, byly postiženy nacistickou rasovou perzekucí a v současné chvíli potřebují
sociální podporu. Zástupci CC žádali, zda by mohla být část příspěvků poskytnuta
ve zboží nebo v poukazech na Tuzex. Nepochybně se obávali toho, že příjemci
podpor budou ze strany státu částečně ožebračováni. Tento požadavek ale zástupci
RŽNO z popudu Ministerstva financí odmítli: „Jednak proto, že by rozdělováním
zboží vznikly velké náklady a dále, že by s tímto zbožím mohlo být na černo
obchodováno.“650 Režim se na podpůrné akci samozřejmě snažil co nejvíce vydělat:
„Za nejzávažnější problém celého jednání [míněna jednání o zasílání podpor ze
strany JOINTu v roce 1964 – pozn. autora] považujeme otázku převodu dolaru na
naši měnu. V posledních třech letech tomu bylo tak, že Claims Conference posílala
ročně do ČSSR zhruba 84.000 dolarů s příplatkem. Z této částky bylo zhruba
70.000 dolarů převedeno na Kčs k preferenčnímu kursu Kčs 14.27 za jeden dolar, a
14.000 dolarů bylo převedeno na Tuzex-bony. Relace mezi oběma částkami byla
tedy 83 % ku 17 %. Claims Conference usilovala však stále o změnu této relace na
úkor podpor vyplácených v Kčs, protože tím by se zvýšila efektivnost dolarové
dotace při zachování její celkové výše, nebo obráceně vyjádřeno: stačila by menší
dotace v dolarech na docílení stejného efektu ve vyplácených podporách. Tyto
snahy Claims Conference byly tedy pochopitelné. My jsme návrhy na změnu relace
mezi oběma valutovými složkami však stále odmítali, i když se tato ustálená relace
dále věcnými argumenty jen těžko hájit. Ze své poslední návštěvy v ČSSR zaútočil
potom generální tajemník Claims Conferenc, Mark Uveeler, na kurs dolaru
per Kč 14.27 a domáhal se turistického kursu per Kčs 21. Vyčítal funkcionářům
RŽNO, že nejsou schopni prosadit na ministerstvu financí tento výhodný kurs i pro
sociální účely.“651
Do roku 1964, kdy podpůrná činnost Claims Conference skončila, bylo do
Československa zasláno v přepočtu několik milionů korun. Zástupci CC získali
opakovaně povolení ke vstupu do ČSR a na sekretariátu RŽNO a ÚSŽNO jim bylo
předloženo celkové vyúčtování. Nebyly předkládány adresy podporovaných ani
žádné seznamy osob. Podle záznamů byly v jednotlivých letech poskytnuty
následující finanční podpory652:
650
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RŽNO
Kčs

ÚSŽNO

$ (Tuzex)

Kčs

$ (Tuzex)

1958

270 000

0

není uvedeno

není uvedeno

1959

320 000

2 500

není uvedeno

není uvedeno

1960

350 000

7 000

400 000

7 000

1961

450 000

7 000

500 000

7 000

1962

475 000

7 000

525 000

7 000

1963

475 000

7 000

525 000

7 000

1964

475 000

7 000

525 000

7 000

Celkem

2 815 000

44 500

2 475 000

35 000

Další organizace, která se podporou židovských potřebných za železnou oponou
zabývala, byla Societé d´Secours et d´Entraide (dále SSE) sídlící v Ženevě. Byla
založena v roce 1953 po dohodě zástupců Nativu a JOINTu jakožto krycí
organizace. Do zemí východního bloku zasílala podpory především starým,
nemocným a osamoceným osobám židovského původu. Aktivity SSE na území
ČSR mezi lety 1956 a 1966 dělaly tuzemským úřadům vrásky a v archivech se o
nich dochovala řada dokumentů.
SSE zasílala „z počátku své činnosti zdejším souvěrcům na jejich soukromou
adresu potravinové balíčky, až do doby, kdy bylo na příjem dárkových balíčkových
zásilek z ciziny uvaleno clo. Poté zasílala i nadále prostřednictvím fmy TUZEX
poukazy v hodnotě US $ 10.-, jejichž protihodnotu v tuzexových korunách zasílala
fma Tuzex adresátům přímo podle listin, které dostávala přímo od společnosti
SSE ze Švýcar. Každý příjemce musel fmě Tuzex vlastnoručně kvitovat příjem
a Tuzex vracel originály těchto stvrzenek o příjmu k rukám předsedy SSE Dr.
Evžena Haymana do Ženevy.653 Je otázkou, odkud brali zástupci SSE informace
o adresách osob, kterým měla být podpora zasílána. Vzhledem k tomu, že SSE
navazovala na činnost JOINTu a Nativu, čerpala pravděpodobně z již existující
databáze kontaktů.
Československým úřadům se živelná akce, kterou neměla nijak pod kontrolou,
samozřejmě nelíbila. Poukazy totiž údajně dostávali také dobře situovaní Židé
a „množily se případy černého obchodu Tuzex – zbožím. Také societé dostávala
653
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z ČSR dopisy, kde jí byly sdělovány případy zneužívání akce.“654 Zároveň zřejmě
nějakou dobu trvalo, než se úřady o akci SSE dozvěděly, neboť údajně „vedení
RŽNO zjistilo bližší podrobnosti o průběhu této tak zvané „sociální“ akce vlastně
teprve tím, že se při členských schůzích na náboženských obcích a v synagogálních
sborech setkalo s bouřlivými protesty členů, kteří nebyli tuzexovými bony
obdarováni a domnívali se, že za provádění poukazů odpovídají orgány RŽNO. Je
skutečností, že ze Švýcar docházející listiny SSE určovaly v převážné většině jako
příjemce osoby, které byly vším jen ne sociálně potřebnými, což právem vyvolalo
odpor členů sociálně slaběji situovaných. Nechutné a bouřlivé projevy zabíraly
hlavní čas určený na schůzích k projednávání často velmi závažných jiných otázek
a znemožňovaly na obcích, jež byly zahrnovány osobními návštěvami stěžovatelů,
jakoukoli práci.“655
Vedení židovské obce se na popud Ministerstva kultury snažilo se zástupci SSE
jednat. Ředitel organizace Ervín Haymann opakovaně navštívil Československo. Na
jednáních v únoru a květnu 1959 a lednu 1960 bylo dohodnuto, že SSE zašle
seznam všech příjemců Tuzex bonů a RŽNO vyškrtne ty osoby, které není možné
považovat za sociálně slabé. Navíc měla mít obec možnost připojit adresy osob,
které by naopak podpory získávat měly. Církevní odbor MŠK se k návrhu vyslovil
vstřícně, přestože konstatoval, že „z hlediska občanské výchovy působí tyto akce
záporně. Mnozí židé spoléhají na tuto formu podpory a nesnaží se prací si zajistit
obživu. Nedá se také zabránit kšeftování. […] Z hlediska církevně-politického je
záporem, že /ŽNO/ obce upevňují svůj náboženský vliv na osoby podporované
a jejich rodinné příslušníky.“656
Z dnešního pohledu trochu nečekaně Haymann svůj slib splnil a zaslal seznamy
jmen a adres osob, kterým byly podpory zasílány. Jak je možné, že se Heymann
nebál o bezpečnost příjemců podpor? Předpokládal, že má StB všechny již dávno
podchycené? Sázel na uvolňující se napětí a klidnější poměry na RŽNO? Nebo
chtěl především získat nové kontakty? RŽNO skutečně vyškrtala jedince, kteří
nebyli členy obce, zemřeli, vystěhovali se nebo nebyli považováni za sociálně slabé.
Zrevidovaný seznam obsahoval 317 jmen (273 dosavadních a 44 nových). Kolik
osob bylo na seznamu před jeho revizí, bohužel nevíme.
654
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SSE dohodu nesplnila a dál odesílala podpory dle vlastního uvážení. Změnila se
pouze frekvence: místo čtyřikrát ročně pouze dvakrát a od roku 1963 jen jednou
ročně. Další jednání proběhla v letech 1963 a 1964. Výsledek byl obdobný. SSE
slibovala „nápravu“, reálně k ní v daném období nedošlo.
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Postoj československé vládnoucí elity k sionismu procházel v letech 1947–1957
výraznými proměnami, které souvisely s celkovou vládní politikou a zájmy SSSR.
Na mezinárodní úrovni se promítal nejdříve do podpory rodícího se státu Izrael a
následně do ochladnutí vzájemných vztahů. Na vnitropolitické úrovni se po únoru
1948 odrážel v zásazích do chodu židovských správních orgánů a náboženského
života Židů. Celkově je možné přístup československých komunistů v daném
desetiletí označit za období přechodu od podpory sionismu k antisionismu.
Antisionistická pozice se přitom nejvíce projevila v antisemitském rukopisu procesu
se Slánským.
V prvních měsících sledovaného období převládaly pozitivní vztahy, které byly
určované především sovětskou zahraniční politikou a ekonomickými potřebami
nastupujícího komunistického režimu. Moskva se na přelomu let 1947 a 1948
pokusila prostřednictvím podpory sionistického hnutí zapustit kořeny na Blízkém
východě. Od svého postoje si slibovala možnost budoucí sovětizace státu, který měl
vzniknout na území britského mandátu Palestina. Postoj Kremlu následovaly
i sovětské satelity, které podpořily vznik samostatného židovského státu na půdě
OSN, následně jej diplomaticky uznaly a umožnily emigraci obyvatelstva
židovského původu ze svého území do Izraele. Československo navíc s Izraelem
čile obchodovalo a navzdory embargu OSN vyváželo do regionu velké množství
zbraní. Pravděpodobně nejvýznamnější přitom byly dodávky stíhacích letounů,
jejichž nasazení významným způsobem ovlivnilo průběh první arabsko-izraelské
války. Dále ČSR vycvičilo řadu izraelských vojáků a umožnilo vznik židovské
brigády složené převážně z československých státních příslušníků. Brigáda v počtu
téměř 1 500 vycvičených vojáků emigrovala v počátku roku 1949 do Izraele.
Postupný odklon Sovětů od podpory Izraele a naopak orientace židovského státu
na Spojené státy americké vedly přibližně od počátku roku 1949 k přehodnocení
československo-izraelských vztahů. Postupně byla zastavena emigrace Židů z ČSR,
prodej zbraní stagnoval a určitý antagonismus se projevil i v jednáních o podpisu
československo-izraelské obchodní smlouvy. Ta byla sice nakonec v roce
1950 podepsána, ale nebyla nikdy pořádně plněna.
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Po únoru 1948 se projevila snaha nového režimu prosadit svou ateistickou
náboženskou politiku také ve vztahu k Židům. Komunisté ovládli židovské
samosprávní orgány prostřednictvím akčních výborů. Ty začaly zasahovat do
organizační

struktury

židovské

samosprávy,

zbavovaly

se

nepohodlných

„kapitalisticky orientovaných“ členů Rady Židovských náboženských obcí a podle
svých představ začaly upravovat obsah hlavního židovského periodika: Věstníku
Židovské obce náboženské v Praze. První vrchol antisionisticky orientované státní
politiky

lze

spatřovat

v rušení

sionisticky

(případně

obecně

židovsky)

orientovaných spolkových organizací v letech 1950 a 1951. Problematika vztahu
režimu k židovským samosprávným a spolkovým organizacím nebyla doposud
téměř zpracována. Její základní kontury jsou popsány především ve druhé části
disertační práce. Zjednodušeně řečeno je možné konstatovat, že se komunisté
snažili do chodu židovských náboženských obcí značně zasahovat a ovlivňovat tak
směřování židovské komunity a výchovu židovské mládeže na území ČSR.
Posun do pozice antisionismu se nejvýrazněji projevil v první polovině
padesátých let v řadě politických procesů. Většina z nich měla zjevně antisemitský
podtext, který se komunisté snažili zakrývat bojem proti sionismu. Kladli přitom
rovnítko mezi pojmy sionismus a „imperialismu“ či „americká špionáž“. Rozsáhlá
propagandistická kampaň provázela proces se Slánským, který lze vzhledem
k rétorice obžaloby a „výpovědím“ některých obžalovaných i svědků pokládat za
nejzřetelnější dobový projev antisionismu (a antisemitismu) vůbec.
Na proces se Slánským navázala řada dalších méně známých a méně
propagandisticky „vytěžených“. Ty jsou zajímavé nejen větší či menší mírou
antisionistické rétoriky, ale i svými protagonisty. V roce 1953 byli v souvislosti
s procesem se Slánským odsouzeni dva izraelští diplomaté – Šimon Ornstein a
Mordechaj Oren. V letech 1954 až 1957 se konala řada dalších procesů. Jejími
protagonisty byli českoslovenští občané židovského původu, kteří udržovali
kontakty s izraelským vyslanectvím v ČSR a jeho zaměstnanci. Přestože mohli být
všichni souzeni za závažnou trestnou činnost (například špionáž), byl přístup justice
shovívavější a zaměřil se na hospodářskou trestnou činnost.
Pro procesy z let 1954 až 1957 je charakteristické, že odsouzení se na rozdíl od
procesu se Slánským ve valné většině za Židy sami považovali a že někteří z nich se
trestné činnosti skutečně dopouštěli. Zároveň série procesů navázaných na akci
Dana dokládá, že se v druhé polovině 50. let částečně měnil postoj režimu
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k židovské menšině. V osobách židovského původu již komunisté nespatřovali
primárně špióny, ale spíše nechtěnou sociální skupinu, které je zapotřebí se zbavit
soustavnou administrativně-výchovnou činností.
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Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo
rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako
s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto
prohlášení.
Poř. č.

Datum

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Podpis

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby práce před její obhajobou
Závěrečná práce:
Druh závěrečné práce:

Disertační práce

Název závěrečné práce:

Cesta Československa od podpory sionismu
k antisionismu ( 1947–1957)

Autor práce:

Tomáš Habermann

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané
nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným
účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost
jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo
rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povina s nimi nakládat jako
s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto
prohlášení.
Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze
pouze na své náklady.
V Praze dne ………………………………

Jméno a příjmení žadatele

Adresa trvalého bydliště

.............................................
...........
podpis
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