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Abstrakt 

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami, které používaly české ženské 

aktivistky sdružující se se Výboru pro volební právo žen, aby dosáhly volebního práva 

pro ženy. Pro pochopení rámce, ve kterém organizace působila je nutné znát politické 

podmínky, ve kterých aktivistky pracovaly. O politickém systému pojednává první 

kapitola práce, ve které jsou stručně představeny politické instituce Rakouska-Uherska 

(konkrétně Předlitavska), popsán stranický vývoj v českých zemích a postoj politických 

stran k volebnímu právu pro ženy. Dále jsou v této kapitole vysvětleny zákonné normy, 

které volební právo žen upravovaly. V následující kapitole je popsán vývoj českého 

ženského hnutí, jeho hlavní rysy a proměna požadavků a cílů v čase. Třetí kapitola se 

zabývá politickou a společenskou situací, která vedla ke vzniku Výboru pro volební 

právo žen, jeho činností a hlavními představitelkami. Následně jsou v práci rozebrány 

samotné metody a postupy, kterými chtěl Výbor pro volební právo žen svých 

požadavků dosáhnout. Zde je věnována pozornost výběru metod a jejich úspěšnosti. 

V práci jsem se zaměřila především na ty metody, které měly největší podíl na 

prosazení volebního práva pro ženy a nejvíce se zasloužily o zviditelnění otázky 

volebního práva žen v českých zemích.  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the methods used by Czech female activists associating 

with the Committee for Women's Suffrage to achieve the women’s right to vote. 

The first chapter describes the political system. Here is briefly presented the political 

institutions of Austria-Hungary (specifically  Cisleithania), the development of political 

parties in the Czech lands and the opinion of political parties on the women’s suffrage. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cisleithania


 

 

This chapter also explains laws that include women's right to vote. 

The following chapter describes the development of the Czech women's movement, its 

main features and transformation of its demands and goals over time. The third chapter 

deals with the political and social situation that led to the formation of the Comittee for 

Womens’s Suffrage.  The chapter also presents its activities and its main members. The 

last part of thesis describes methods and procedures used by Committee for Women’s 

Suffrage to achieve women’s right to vote. In this chapter, the attention is paid to 

selecting methods and their succes. In my bachelor thesis, I focused mainly on the 

methods that had the greatest influence on the enforcement of women’s suffrage and 

methods which make the question of women’s rights more visible. 
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Zdůvodnění výběru práce 

Téma práce jsem si vybrala na základě dlouhotrvajícího zájmu o ženské hnutí. 

Zajímala jsem se o to, kdy a kde ženy začaly bojovat za svá práva, jaké měly požadavky 

a jakými způsoby argumentovaly. Nejvíce mě zajímalo ženské hnutí na českém území a 

aktivity českých (československých) žen.  

Proto jsem si vybrala téma boje českých ženských aktivistek za volební právo.  

Zaměřila jsem se hlavně na metody, které aktivistky používaly, aby se volební právo 

pro ženy prosadilo.  

V 19. a na počátku 20. století probíhala snaha o politickou rovnoprávnost žen 

v mnoha státech světa. V některých z nich byla úspěšná a vedla k zisku volebního 

práva. Především ve Spojených státech amerických a Velké Británii bylo zajímavé 

sledovat způsoby, jakými aktivistky o volební právo bojovaly. V této práci bych se tak 

chtěla podívat na to, jak vypadala situace boje za volební právo žen v českých zemích. 

Budu se tak zajímat o to, jaké metody práce si vybraly české aktivistky s ohledem na 

prostředí, ve kterém pracovaly, a dobové politické a společenské podmínky.  

Práce českých ženských aktivistek v boji za volební právo byla významně 

ovlivněna nacionalismem. Ženské hnutí tak nebylo soustředěno jen na získávání větších 

práv, ale bylo propojeno s potřebami českého národa jako celku. Aktivistky při boji za 

volební právo nacházely mnohdy i podporu mužů, což se v jiných státech dělo jen 

ojediněle. Zde to ženám pomohlo rozšířit ženskou otázku i do okruhů, kam neměly 

přístup. 

 

Předpokládaný cíl 

Cílem bakalářské práce je analyzovat metody, kterými české aktivistky o volební 

právo usilovaly. Práce by tak měla na základě studia archivních materiálů 

systematizovat a klasifikovat metody práce aktivistek. Budu sledovat, jak ženské 

aktivistky reagovaly na určité události ve společnosti a jak tomu přizpůsobovaly metody 

při boji za volební právo žen. V práci si tak kladu několik výzkumných otázek, na které 

se pokusím odpovědět: 
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1) Jaké metody práce české ženské aktivistky používaly? 

2) Jak společenský a politický kontext ovlivňoval ženské aktivistky při výběru metod?  

3) Jak (a zda vůbec) se aktivistky Výboru pro volební právo žen inspirovaly při výběru 

metod od žen v jiných zemích. 

 

 

Metodologie práce 

Ve své práci budu využívat zejména metodu analýzy s cílem odpovědět na 

výzkumné otázky. Při psaní práce budu studovat primární prameny. Základním zdrojem 

pro můj výzkum tak bude fond Výboru pro volební právo žen z Literárního archivu 

Památníku národního písemnictví. Analyzovanými texty budou zejména petice, 

záznamy ze schůzí, vzájemná korespondence členek Výboru pro volební právo žen 

apod. Dále budu pracovat s dobovým tiskem, který v té době vycházel a ženskou otázku 

reflektoval. Zároveň budu čerpat ze sekundární literatury, která se problematikou 

českého ženského hnutí zabývá. 

 

Základní charakteristika tématu 

Na úvod bych ráda poznamenala, že české ženské hnutí nebylo jednotné. Na 

přelomu 19. a 20. století se tak můžeme setkat se třemi proudy ženského hnutí. Za prvé 

zde bylo občanské (liberální) ženské hnutí reprezentované ženami středních vrstev.  

Dalším proudem bylo dělnické ženské hnutí, které se dostává do popředí zejména po 

vzniku Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Třetím ženským hnutím 

bylo hnutí katolické, které se na emancipaci žen za volební právo vůbec nepodílelo. 

Spolupráce těchto proudů byla spíše výjimečná, a to především z důvodu jiných 

společenských poměrů, ze kterých české ženské aktivistky pocházely. Důležitou roli zde 

hrála mimo jiné třída, která měla vliv na oblasti působení a důrazy jednotlivých proudů. 

Výbor pro volební právo žen vznikl v roce 1905 a byl samostatnou organizací 

založenou za účelem prosazení volebního práva žen. Výbor měl koordinovat snahu o 

zakotvení aktivního a pasivního volební práva pro ženy a úpravu spolčovacího práva. 

Aktivistky spolu měly spolupracovat bez ohledu na společenské postavení a politickou 

orientaci.  Zakladatelkou a hlavní osobností boje za volební právo žen se stala F. 

Plamínková. Dalšími významnými členkami Výboru byly F. Zemínová, T. Nováková, 

M. Tůmová, K. Máchová a A. Masaryková. 



 

 

Předpokládaná struktura 

1) Úvod 

2) Politický a společenský kontext Rakouska Uherska 

3) České ženské hnutí 

a. Vývoj českého ženského hnutí 

b. Národ a třída v českém ženském hnutí 

c. Výbor pro volební právo žen 

4) Analýza metod práce Výboru pro volební právo žen 

5) Závěr 
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Úvod  

Téma práce 

Téma práce jsem si vybrala, protože mě ženské hnutí dlouhodobě zajímá. Zaujalo 

mě ženské hnutí za volební právo v Anglii, které pro dosažení svých cílů volilo 

radikálnější metody a bylo proto často kritizováno. Chtěla jsem se tak podívat na to, jak 

vypadalo hnutí za volební právo žen v českých zemích a jaké metody práce volily 

aktivistky v českých zemích. Zajímalo mě, zda se české ženské hnutí vymezovalo vůči 

mužům podobně jako v ostatních státech nebo zda se snažilo s nimi spolupracovat a 

prosazovat tak zájmy společně. 

Tématem této práce je analýza metod, které využíval Výbor pro volební právo 

žen za účelem dosažení svých cílů. Volební právo bylo pro ženy hlavním cílem, jak 

dosáhnout zrovnoprávnění s muži. Pro novou generaci žen, která už byla často 

vysokoškolsky vzdělaná se naskytl prostor pro další emancipaci, kterou měl být zisk 

politických práv. Ženské aktivistky chtěly dosáhnout úplného zrovnoprávnění žen 

s muži cestou získání práv politických díky nimž by se mohly podílet na chodu státu a 

tvorbě zákonů, které se jich týkaly stejně jako mužů. Volební právo pro ženy se tak 

mělo stát prostředkem, který měl ženám umožnit zisk dalších občanských práv. 

V českých zemích tak, podobně jako v mnoha dalších zemích Evropy a jinde ve světě, 

vznikla organizace, která si kladla za svůj hlavní cíl prosazení volebního práva pro 

ženy. Tímto tělesem byl Výbor pro volební právo žen, jež byl centrem politických 

aktivit vedoucích k zisku volebního práva pro ženy. Výbor pro volební právo vznikl 

v roce 1905 rozhodnutím několika ženských aktivistek založit samostatnou organizaci, 

která by se soustředila jen na tento záměr. Dalším cílem se pro aktivistky stala taktéž 

změna spolkového zákona, jehož znění zakazovalo ženám vytvářet politické spolky a 

vstupovat do nich. 

Struktura práce 

 Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol, které jsou vzájemně propojené. První 

kapitola poskytne teoretický rámec, který nám pomůže pochopit v jakém prostředí české 

ženské hnutí působilo. Nejdříve je věnována pozornost politickému systému Rakouska-

Uherska. V této kapitole je vysvětleno, jak v mnohonárodnostní monarchii vypadalo 

rozdělení moci a jak se dotýkalo českých zemí.  
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V následující kapitole je rozebrán vývoj českého ženského hnutí, jeho hlavní 

etapy a cíle, které byly v jednotlivých obdobích ženského hnutí akcentovány. Prostředí, 

ve kterém české ženské hnutí působilo, bylo odlišné od hnutích za volební právo žen 

v ostatních samostatných státech Evropy, kde se ženy mohly soustředit plně na dosažení 

volebního práva. České ženské hnutí bylo propojené s hnutím národním. České ženské 

aktivistky se tak snažily jak o emancipaci žen ziskem politických práv, tak o emancipaci 

českého národa, který byl pod útlakem ze strany Němců. České ženské hnutí bylo 

ostatními státy chápáno jako součást celorakouského ženského hnutí, proti čemuž se 

české aktivistky vymezovaly. Chtěly být chápány jako zástupkyně českého národa, 

který sice nebyl samostatný, ale byl prezentován jako demokratický národ s vlastním 

jazykem a kulturou. 

V poslední kapitole už jsou rozebrány jednotlivé metody, které Výbor pro 

volební právo žen využíval. Při jejich analýze je kladen důraz na to, na koho se 

aktivistky při své práci obracely a jakou používaly argumentaci. Snažím se tak u každé 

metody odpovědět na otázky, jak se aktuální politická situace odrážela na práci 

aktivistek a jak se jednotlivé metody spolu propojovaly. 

Sledovaným obdobím bude působnost Výboru pro volební právo žen od počátku 

jeho vzniku v roce 1905 do počátku 1. světové války, která aktivity žen umírnila na 

úkor snah národa o získání samostatnosti, které vyvrcholily v roce 1918 vznikem 

samostatného Československa. V nově vzniklém státě bylo uděleno všem ženám aktivní 

i pasivní volební právo do všech zastupitelských a samosprávných sborů. Činnost 

Výboru pro volební právo žen tak byla po vzniku Československa omezena, protože 

hlavní cíl byl již splněn a ženské aktivistky se tak mohly soustředit na další oblasti, 

které jim byly díky zisku volebního práva zpřístupněny. 

Analýza zdrojů 

 Hlavním zdrojem pro tuto práci se stal fond Výboru pro volební právo žen, ve 

kterém jsou uloženy dokumenty týkající se akcí Výboru. Na základě analýzy těchto 

dobových projevů a protokolů, můžeme spolu s dalšími prameny získat poměrně 

ucelený obraz toho, jak aktivistky Výboru postupovaly a jaké metody používaly. Dalším 

archivním zdrojem je fond Františky Plamínkové, hlavní představitelky Výboru a 

aktivistek za volební právo žen. Co se týče volebního práva žen, nesetkala jsem se 

s žádnou publikací, která by se jím coby samostatným fenoménem zabývala. Vývoj 

volebního práva žen v českých zemích je pak nejčastěji zachycen z pohledu celkového 
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vývoje českého ženského hnutí zdůrazňující chronologický postup. V těchto pracích se 

tak setkáváme s popisem jednotlivých etap, kterými ženské hnutí v českých zemích 

postupovalo, od spolkové činnosti, přes rozvoj ženského vzdělání až k zisku volebního 

práva. Jako příklad lze zmínit práce Marie Bahenské, Jany Malínské, Libuše Heczkové 

nebo Dany Musilové, které buď jako monografie nebo sborníkové kapitoly 

chronologicky popisují cestu ženského emancipačního hnutí. Specifickou povahu mají 

publikace Evy Uhrové, které spíše beletristickou formou poskytují informace o snahách 

ženských aktivistek na cestě k zisku volebního práva a přibližují otázky českého 

ženského hnutí širší veřejnosti. Mezi dalšími cennými texty byl příspěvek Luboše Velka 

První v Rakousku! v rámci sborníku Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. 

poloviny 19. století, který se zaměřuje na konkrétní událost a nabízí tak detailní rozbor 

zvolení první ženy do českého zemského sněmu v roce 1912. Materiály, ze kterých jsem 

pro účely své práce čerpala, jsou také české ženské časopisy, které v té době vycházely 

a ženskou otázkou se zabývaly.  

 

 

1. Politický systém rakouského císařství a Rakouska-Uherska 

v letech 1848-1918 

Rakousko-Uhersko, bylo specifickým státním útvarem, což se projevovalo 

v uspořádání politických institucí a národnostní, politické i náboženské pestrosti 

obyvatel jednotlivých částí země. Bylo však také jediným mnohonárodnostním státem 

v Evropě, který se snažil vypořádat se s nacionalismem v rámci parlamentního 

systému.1 

1.1. Ústavní vývoj 

Po revoluci v letech 1848-9 byla prosazována myšlenka vládnutí pomocí 

konstitučního modelu a přijetí ústavy. V dubnu 1848 tak vznikla tzv. dubnová 

(Pillersdorfova) ústava, která byla oktrojovaná, tzn. udělená panovníkem.2 Ústava 

předpokládala dvoukomorový parlament (Říšský sněm), který se měl skládat ze Senátu 

                                                 
1 VALENTA, Aleš. Politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1848-1914. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2002. s. 251. ISBN 80-7041-005-1. 
2 BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 20-21. ISBN 

978-80-210-5438-7. 
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a Poslanecké sněmovny. Ústava ale nikdy nevzešla v platnost. V březnu 1849 byla 

vyhlášena panovníkem tzv. březnová (Stadionova) ústava, která měla také oktrojovaný 

charakter. Tato ústava posílila postavení panovníka a počítala s dvoukomorovým 

parlamentem – Zemskou komorou a Lidovou komorou.3 Snahy o zakotvení ústavnosti 

byly přerušeny Silvestrovskými patenty z prosince 1851, které nastolily cestu 

k neoabsolutismu.4 Vzhledem k tomu, že tento způsob vládnutí byl shledán 

neefektivním, byl v roce 1860 vydán Říjnový diplom, který znamenal konec 

absolutistického způsobu vlády a příklon k parlamentarismu. Spolu s Říjnovým 

diplomem byly vydány nové zemské řády, které sloužily místo zemských ústav a jako 

volební zákony pro zemské sněmy. Tyto volební zákony obnovovaly kuriální 

zastoupení na zemských sněmech. Habsburské země se vrátily k modelu 

konstitucionalismu vydáním Schmerlingovy ústavy, která byla platná od roku 1861. 

Schmerlingova ústava předpokládala vznik dvoukomorové Říšské rady. Do Poslanecké 

sněmovny byli poslanci voleni nepřímo – delegací z řad poslanců zemských sněmů. 

Druhou komorou byla Panská sněmovna, do které jmenoval členy císař a ve které 

zasedali také dědiční členové.5 Čeští poslanci se stavěli proti centralistickému rázu 

ústavy a v letech 1861-1863 se téměř všichni přestali účastnit jednání Říšské rady, 

K tomuto postoji se připojili i některé další národy.6 Ústava vzhledem k poslaneckým 

obstrukcím ztrácela funkčnost, a proto byla v roce 1865 pozastavena její platnost.  

V červnu 1867 došlo ke vzniku dualistické rakousko-uherské monarchie, coby 

svazku dvou do značné míry samostatných států spojených osobou panovníka.7 Na 

rakousko-uherské vyrovnání navázala v prosinci nová ústava. Tato tzv. prosincová 

ústava byla přijatá v součinnosti panovníka s parlamentem a zaváděla dvoukomorovou 

Říšskou radu – Panskou sněmovnu a Poslaneckou sněmovnu. Panská sněmovna se 

skládala z urozených a dědičných členů, členů z moci úřadu a členů, kteří byli 

jmenováni panovníkem do konce života. Poslanecká sněmovna byla nepřímo volena 

zemskými sněmy, ty ale často kvůli obstrukcím svou volbu neprováděly. Ústava 

                                                 
3 Tamtéž, s. 22 
4 VEBER, Václav; HLAVAČKA, Milan; VOREL, Petr; POLÍVKA, Miloslav; WIHODA, Martin; 

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 414. ISBN 978-

80-7106-239-4. 
5 VALENTA, Aleš. Politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1848-1914. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2002. s. 66. ISBN 80-7041-005-1 
6 Tamtéž, s. 68 
7 BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 26. ISBN 978-

80-210-5438-7 
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zajistila všem občanům občanská práva. Odmítla však federalismus jako státotvorný 

princip, rovnost všech národů byla sice teoreticky proklamována, ale v praxi měla silné 

nedostatky.8 

1.2. Zákonodárná moc 

Říšská rada, jako hlavní představitel zákonodárné moci, byla od počátku svého 

působení vystavena obstrukční činnosti poslanců několika národů, které nebyly 

spokojeny se svým postavením uvnitř monarchie. Politika tzv. pasivní rezistence vedla 

v roce 1873 k zavedení přímé volby do Poslanecké sněmovny. Zavedení přímé volby 

mělo za následek, že složení sněmovny přestalo být závislé na politickém složení 

zemských sněmů. V prvních třech kuriích – velkostatkářské9, městských obcí, 

obchodních a živnostenských komor se mohlo nově volit přímo. Ve čtvrté kurii 

venkovských obcí bylo volební právo stále nepřímé.10 Další novelizací ústavy bylo 

v roce 1882 snížení cenzu v městské kurii z 10 zl na 5 zl přímých daní. Volební právo 

však stále nebylo rovné, na zvolení jednoho poslance připadal v jednotlivých kuriích 

odlišný počet voličů.11 V roce 1896 začala platit Badeniho volební reforma, která 

zaváděla pátou všeobecnou kurii. Tím se tak zvýšil počet poslanců Poslanecké 

sněmovny a výrazně stoupl počet voličů (z cca 1 700 000 na 5 300 000). Volební právo 

zůstalo i nadále nerovné.12 

V průběhu 90. let byl patrný vznik a strmý nástup politických stran, které byly 

masového charakteru. Spolu s tímto jevem se objevoval stále častěji požadavek 

všeobecného volebního práva. Akce za podporu všeobecného volebního práva 

iniciovala hlavně sociálně demokratická strana svými demonstracemi.13 Sociální 

demokracie uspořádala několik demonstrací, které vyvrcholily v listopadu 1905 

generální stávkou. V roce 1906 tak byla schválena volební reforma (Beckova), která 

udělovala volební právo všem rakouským občanům mužského pohlaví starším 24 let, 

                                                 
8 Tamtéž 
9 V této kurii mohly volit i ženy, pokud vlastnily pozemky. 
10 BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 29. ISBN 978-

80-210-5438-7 
11 VEBER, Václav; HLAVAČKA, Milan; VOREL, Petr; POLÍVKA, Miloslav; WIHODA, Martin; 

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 424. ISBN 978-

80-7106-239 
12 BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 29. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
13 Tamtéž 
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pokud měli alespoň rok trvalé bydliště v místě volby. Tím byl zrušen kuriální systém, 

hlasy však byly stále nerovné. Tato volební geometrie měla za následek, že ke zvolení 

jednoho poslance německé národnosti bylo potřeba méně voličů než ke zvolení jednoho 

poslance české národnosti a podobně tomu bylo také u jiných národů monarchie14 První 

volby podle nové volební reformy se konaly v roce 1907 a prosadily se při nich zejména 

masové strany.15 

1.3. Výkonná moc 

Po celou dobu existence Rakouska-Uherska vládl zemi jediný panovník – 

František Josef I., který byl u moci od roku 1848 do roku 1916, kdy ho nahradil Karel 

I.16  

Rakouské vlády se většinou opíraly o parlamentní většiny v Poslanecké sněmovně 

Říšské rady, ale všechny svým složením představovaly spíše úřednické nebo 

poloúřednické kabinety.17 Vlád se za dobu existence Rakouska-Uherska vystřídalo 

velké množství. Ráda bych tak zmínila ty hlavní, které byly u proměn politického 

systému. U vydání prosincové ústavy v roce 1867 stála vláda Ferdinanda von Beusta, 

který byl v témže měsíci nahrazen Karlem von Auerspergem. V roce 1871 byly vládou 

Karla Hohenwarta projednávány fundamentální články, které měly být pokusem o 

česko-rakouské vyrovnání. Zavedení přímé volby do Říšské rady měla na starosti vláda 

Adolfa von Auesperga. V období vlády Eduarda Taaffeho v letech 1879-1893 byla 

v dubnu 1880 vydána Stremayrova jazyková nařízení. Stejná vláda byla také u novely 

volebního řádu v roce 1882 a u vyjednávání punktací v roce 1890. Vláda Kazimira 

Badeniho (1895-7) stála za volební reformou z roku 1896 a vládnutí Paula Gautsche 

(první vláda) či Franze Thuna se neslo ve znamení snah o jednání v jazykové otázce 

mezi Čechy a Němci. Ve druhé Gautschově vládě musel ministerský předseda čelit 

demonstracím za požadavek všeobecného volebního práva, které vyvrcholily přijetím 

                                                 
14 Tamtéž, s. 30. 
15 VALENTA, Aleš. Politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1848-1914. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2002. s. 164-165. ISBN 80-7041-005-1 
16 VEBER, Václav; HLAVAČKA, Milan; VOREL, Petr; POLÍVKA, Miloslav; WIHODA, Martin; 

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 652. ISBN 978-

80-7106-239. 
17 BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 32. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
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všeobecného volebního práva pro muže v roce 1906 za vlády Maxe Becka.18 Před 

koncem monarchie se vystřídaly ještě další vlády, žádná však neznamenala posun pro 

Čechy v ohledu možného česko-rakouského vyrovnání.  

1.4. Zemská a státní samospráva 

Prosincová ústava ponechala beze změny ustanovení o zemské a obecní 

samosprávě, která byla v platnosti od přijetí ústavy z roku 1861. Platné zůstaly také 

přijaté zemské řády. Zemskou legislativu představovaly zemské sněmy. Pro volbu do 

sněmu byly zavedeny tři kurie – velkostatkářská, kurie měst a kurie venkovských obcí.19 

Na sněmu zasedali virilní poslanci, mezi které patřili vysocí církevní hodnostáři 

a zástupci univerzity. Zbytek poslanců byl volen. V českém zemském sněmu zasedalo 5 

virilistů – pražský arcibiskup, tři biskupové a rektor pražské univerzity. Z volených 

poslanců zasedalo na sněmu 70 poslanců za velkostatkářskou kurii, 87 poslanců z kurie 

měst a obchodních a živnostenských komor, 79 poslanců bylo zvoleno kurií 

venkovských obcí. Na českém zemském sněmu tak zasedalo 241, po rozdělení pražské 

univerzity 242, poslanců. Moravský zemský sněm čítal dohromady 100 poslanců a 

slezský celkem 31 poslanců.20 Efektivita sněmů byla oslabena hlavně stranickými a 

národnostními spory, které vedly k obstrukcím sněmu i Říšské rady. V červenci 1913 

došlo v rámci Anenských patentů k přerušení jeho činnosti. V českých zemích byl 

v čele zemské roviny státní správy místodržitel.21 

1.5. Stranický systém v českých zemích  

Pro působení politických stran je třeba se podívat na spolkový a shromažďovací 

zákon z roku 1867, který politické strany po právní stránce nijak nedefinoval. To v praxi 

znamenalo, že politické strany neměly pro svou činnost právní zázemí.22  

Počátky českého stranictví můžeme sledovat již od roku 1848. Spíše než o politické 

strany, jak je známe dnes, šlo o politické frakce uvnitř parlamentu. Zpočátku se jednalo 

                                                 
18 VEBER, Václav; HLAVAČKA, Milan; VOREL, Petr; POLÍVKA, Miloslav; WIHODA, Martin; 

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 660-661. ISBN 

978-80-7106-239. 
19 V některých zemských sněmech byla také kurie obchodních a živnostenských komor, která byla buď 

samostatnou kurií, nebo byla přirazená pod městskou kurii. 
20 BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 39. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
21 Tamtéž, s. 41. 
22 MALÝ, Karel. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995. s. 241. ISBN 80-85903-01-6. 
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o strany honorační, které měly úzkou sociální základnu. Přesto, že se první politické 

strany prezentovaly jako strany zastupující celý národ, ve skutečnosti zastupovaly 

zájmy jen úzké skupiny obyvatel.23 Volební právo bylo omezeno cenzem a kuriemi. 

Tento systém tak rozděloval občany na privilegované a neprivilegované vrstvy a tím jim 

(ne)umožňoval volit. Volební systém také pracoval s rozdílnou vahou hlasů, takže určité 

vrstvy a skupiny obyvatel byly zastoupeny v zákonodárných orgánech jen minimálně 

nebo vůbec.24 

S postupným rozšiřováním volebního práva od 80. let došlo k transformaci 

honoračních stran ve strany masové a stran všenárodních do stran zájmových.25 

Pro zjednodušení můžeme politické strany působící v českých zemích rozdělit do 

pěti táborů – národně-liberální, národně-katolický, sociálně-demokratický, později se 

k nim připojil tábor agrární a národně-sociální. Každý z těchto táborů byl reprezentován 

jednotlivými politickými stranami. 

1.2.1. Národní strana  

Národní strana byla v letech 1860-1890 hlavní politickou stranou v zastupování 

českého národa.26 Již od počátku ale nebyla jednotná a existovalo v ní několik proudů, 

z nichž se některé později přeměnily v samostatné politické strany.27 Národní strana se 

stala hlavním představitelkou jednání o česko-německém vyrovnání, tzv. drobečkové 

politiky a politikou pasivní rezistence. Tento postup se stal terčem kritiky zejména 

Národní strany svobodomyslné, která ho považovala za nedostatečný.28  

1.2.2. Národní strana svobodomyslná 

Národní strana svobodomyslná se formovala uvnitř Národní strany jako její 

radikálnější proud již od 60. let, oficiálně vznikla ale až v roce 1874. Mladočeši se ihned 

                                                 
23 MALÍŘ, Jiří; MAREK Pavel a kol. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. s. 19. ISBN 80-7239-178-X. 
24 Tamtéž, s. 21 
25 BALÍK, Stanislav, HLOUŠEK, Vít, HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 34. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
26 MALÍŘ, Jiří; MAREK Pavel a kol. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. s. 109. ISBN 80-7239-178-X. 
27 BALÍK, Stanislav, HLOUŠEK, Vít, HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 35. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
28 MALÍŘ, Jiří; MAREK Pavel a kol. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. s. 122. ISBN 80-7239-178-X. 
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po vzniku vůči staročechům výrazně vymezovali a kritizovali její konzervatismus.29 

Z mladočechů se v 90. letech stala vůdčí strana české politické scény.30 Základem pro 

Národní stranu svobodomyslnou byla skupina okolo J. Grégra. Uvnitř Národní strany 

svobodomyslné také existovalo několik proudů, které se v 90. letech odtrhly a daly tak 

základ nově vznikajícím politickým stranám (zejména tzv. pokrokovým stranám).31  

1.2.3. Katolické strany 

Základem katolických stran bylo katolické křídlo Národní strany. Proud 

katolických stran byl vystaven tlaku ostatních politických stran, které se snažily jeho 

vliv významně omezit.32 Katolické strany byly konzervativní a hlavní roli ženy chápaly 

v péči o rodinu a domácnost. O prosazování volebního práva pro ženy se proto nijak 

nezasazovaly. 

 

1.2.4. Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická 

Sociální demokraté tvořili nejsilnější politický tábor a v Čechách a byli 

reprezentováni Českoslovanskou sociálně demokratickou stranou dělnickou samostatně 

vzniklou v roce 1893.33 Vzhledem k tehdy platnému volebnímu právu, které bylo 

přístupné jen úzké části populace, neměla sociální demokracie možnost proniknout do 

zastupitelských sborů. Její výraznější nástup se uskutečnil až po roce 1907, kdy se 

konaly volby na základě všeobecného volebního práva pro muže, o které se již od 

počátku 20. století výrazně zasazovala.34 Sociální demokraté měli volební právo pro 

ženy již ve svém politickém programu z roku 1888, ve kterém se stavěli za všeobecné, 

rovné, přímé a tajné volební právo pro obě pohlaví do všech zastupitelských sborů.35 

                                                 
29 Tamtéž s. 140. 
30 BALÍK, Stanislav, HLOUŠEK, Vít, HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 36. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
31 MALÍŘ, Jiří; MAREK Pavel a kol. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. s. 168-169. ISBN 80-7239-178-X. 
32 MALÍŘ, Jiří; MAREK Pavel a kol. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. s. 37-40. ISBN 80-7239-178-X. 
33 BALÍK, Stanislav, HLOUŠEK, Vít, HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 37. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
34 MALÍŘ, Jiří; MAREK Pavel a kol. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. s. 234. ISBN 80-7239-178-X.  
35 PROKŠ, Petr. (ed.). Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické 

strany dělnické 1878-1948.  Praha: Historický ústav, 1999. s. 28. ISBN:80-85268-88-4 
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1.2.1. Pokrokové strany36 

V druhé polovině 90. let 19. století začaly sílit kritické hlasy vůči tehdejší 

politice a poměrům ve společnosti. Uvnitř Národní strany svobodomyslné a na pražské 

univerzitě se tak začaly sdružovat politicky aktivní intelektuálové, kteří žádali politické 

a společenské změny. Mezi jejich hlavní společné body patřilo české státní právo, 

rozvoj českého jazyka a emancipace žen.37 Zástupci pokrokových stran byli spolu 

s národními socialisty a sociálními demokraty největšími zastánci volebního práva pro 

ženy a obecně větší rovnoprávnosti žen s muži. Například Česká strana radikálně 

pokroková již v roce 1897 ve svém programu požadovala všeobecné, rovné, přímé a 

tajné volební právo bez rozdílu pohlaví.38 Dále také pozitivně hodnotili účast žen na 

politických či kulturních akcích, kterou požadovali pro národ za nezbytnou a přínosnou 

činnost. Prosazovali také zrušení celibátu, který bránil zejména učitelkám při založení 

rodiny.39 Česká strana pokroková, která byla spjata hlavně s osobou T. G. Masaryka, se 

věnovala ženské otázce velmi podrobně. Ve svém programu z roku 1907 prohlašuje: 

„Žena budiž muži na roveň postavena kulturně, právně i politicky“, z čehož vyplývá 

požadavek volebního práva také pro ženy.40 V programu vytvořeném v roce 1912 je 

ženské otázce vyhrazena i samostatná část, ve které strana kritizuje pohled na ženu a její 

postavení v právním systému, zároveň také požaduje zrušení celibátu a rovný přístup 

k vykonávání jakéhokoliv povolání.41 Česká strana státoprávně pokroková byla pro 

zavedení všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva pro obě pohlaví 

s podmínkou dovršení věku 21 let.42 

 

                                                 
36 Jednalo se o Českou stranu radikálně pokrokovou (1897), Českou stranu státoprávní (1899), Českou 

stranu státoprávně pokrokovou (1908, spojením dvou předchozích) a Českou stranu lidovou (1900, od 

roku 1905 Českou stranu pokrokovou). 
37 VALENTA, Aleš. Politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1848-1914. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2002. s. 147-148. ISBN 80-7041-005-1. 
38 Program strany radikálně pokrokové ze dne 4. dubna 1897. In HARNA, Josef a Martin KUČERA, 

ed. Politické programy českých "pokrokových" stran 1896-1920. Praha: Historický ústav, 2010. s. 50. 

ISBN 978-80-7286-174-3. 
39 Tamtéž, s. 65 
40 Program České strany pokrokové (1907). In HARNA, Josef a Martin KUČERA, ed. Politické 

programy českých "pokrokových" stran 1896-1920. Praha: Historický ústav, 2010. s. 164. ISBN 978-80-

7286-174-3. 
41 Program České strany pokrokové (realistické), schválený třetím valným sjezdem strany konaným 

v Praze 6. a 7. ledna 1912. In HARNA, Josef a Martin KUČERA, ed. Politické programy českých 

"pokrokových" stran 1896-1920. Praha: Historický ústav, 2010. s. 188. ISBN 978-80-7286-174-3. 
42 Program strany státoprávně pokrokové přijatý na valném sjezdu dne 7. ledna 1912. In HARNA, Josef a 

Martin KUČERA, ed. Politické programy českých "pokrokových" stran 1896-1920. Praha: Historický 

ústav, 2010. s. 99. ISBN 978-80-7286-174-3. 
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1.2.2. Česká strana agrární 

Česká strana agrární vznikla v roce 1899, kdy se členové Národní strany 

svobodomyslné, vyznávající myšlenku agrarismu od strany oddělili.43 Vznik strany měl 

za následek aktivizaci lidí z venkova, kteří se do té doby politiky neúčastnili. Strana 

chtěla zrovnoprávnit rolnické obyvatelstvo a modernizovat venkov.44 Agrární strana se 

po parlamentních volbách v roce 1907 a volbách do českého zemského sněmu, stala 

nejsilnější českou politickou stranou.45  

1.2.3. Česká strana národně sociální 

Strana národních socialistů vznikla na sjezdu v roce 1898 výsledkem hledání 

spojitosti mezi požadavky národními a sociálními.46 Strana se orientovala hlavně na 

nižší městské vrstvy obyvatel a narážela tak na konkurenci národně liberálních stran a 

sociálních demokratů.47 V programu strany z roku 1898 bylo z hlediska ženské otázky 

uvedeno „Žena budiž ve všech směrech postavena na roveň muži“, zároveň strana 

požadovala rovné, přímé, tajné a všeobecné hlasovací právo pro každého dospělého 

jedince bez ohledu na pohlaví.48 Volební právo pro ženy strana následně prosazovala i 

ve svých dalších programech. Program věnovaný ženské otázce, zpracovaný V. 

Kellnerem hovořil o úplné rovnoprávnosti ženy v soukromém i veřejném životě. 

Prosazoval také zrušení celibátu a rovný přístup žen ke všem profesím.49 

 

 

 

                                                 
43 HARNA, Josef; LACINA, Vlastislav, ed. Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 

1899-1938. Praha: Historický ústav, 2007. s. 11. ISBN 978-80-7286-113-2. 
44 Tamtéž 
45 MALÍŘ, Jiří; MAREK Pavel a kol. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. s. 434. ISBN 80-7239-178-X. 
46 HARNA, Josef, ed. Politické programy českého národního socialismu. Praha: Historický ústav, 1998. 

s. 16-18. ISBN 80-85268-79-5. 
47 MALÍŘ, Jiří; MAREK Pavel a kol. Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 

Československu 1861-1938. Brno: Doplněk, 2005. s. 44. ISBN 80-7239-178-X. 
48 První program národně-sociální strany (tzv. Klofáčův) přijatý na I. řádném sjezdu strany v Praze, 1898. 

In HARNA, Josef, ed. Politické programy českého národního socialismu. Praha: Historický ústav, 1998. 

s. 37-41. ISBN 80-85268-79-5. 
49 Názory a program české strany národně-sociální o ženě čili o tak zvané ženské otázce ze dne 20. 7. 

1900. In HARNA, Josef, ed. Politické programy českého národního socialismu. Praha: Historický ústav, 

1998. s. 47-49. ISBN 80-85268-79-5. 
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1.2. Volební řády 

1.2.1. Poslanecká sněmovna Říšské rady 

Již první oktrojovaná ústava (Pillersdorfova) z dubna 1848 přinesla změnu 

volebního řádu do Poslanecké sněmovny. Tento oktrojovaný volební řád zbavil 

volebního práva ženy, dělnictvo a osoby závislé na podpoře veřejných dobročinných 

ústavů. Po změnách v květnu a červnu stejného roku se volební právo rozšířilo pro 

dělníky a závislé osoby, ženy však zůstaly bez povšimnutí. Změnu pro ženy nepřinesla 

ani Stadionova ústava z března 1849, která navíc v rámci volebního řádu nastolila méně 

příznivější podmínky pro možnost účasti na politickém životě pro nižší vrstvy 

obyvatelstva.50 Ženy byly z výkonu volebního práva vyloučeny z důvodu převažujícího 

konzervativního duchu, který panoval ve společnosti. 

Po neoabsolutistickém způsobu vládnutí se v 60. letech monarchie vracela zpět 

ke konstitucionalismu. Schmerlingova ústava z února 1861 znamenala posílení 

parlamentu (Říšského zastupitelstva) a tím omezení pravomocí zemských sněmů. 

Parlament měl být dvoukomorový. Poslanecká sněmovna měla být volena 

prostřednictvím zemských sněmů, tedy nepřímo. Panská sněmovna byla jmenována 

panovníkem.51 Přímá volba do Poslanecké sněmovny byla prosazena až v roce 1873.52 

Součástí únorové ústavy byla také zemská zřízení doplněna volebními řády do 

zemských sněmů. Nový volební řád do zemského sněmu dal aktivní volební právo 

mužům i ženám, kterým aniž by si toho byli zákonodárci vědomi, bylo přiznáno i 

pasivní volební právo.53 

V prosinci 1867 začala vzhledem k dualizaci říši platit nová ústava. Ústava 

definovala volební řád do Poslanecké sněmovny, který prošel do roku 1918 několika 

novelizacemi (v letech 1872, 1873, 1882, 1896 a 1907). Zákon z června 1868 

umožňoval vypsání přímé volby v případě, že by některý zemský sněm volbu neprovedl 

a zákon z března 1872 vypsání přímé volby v případě, že poslanec nevykovává svou 

funkci a bylo tak zapotřebí ho nahradit Změny měly zajistit nezávislost parlamentu na 

                                                 
50 MALÍNSKÁ, Jana. Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–

1914. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2009, s. 27-29. Roč. 1, č. 1. 
51 BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 24. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
52 VALENTA, Aleš. Politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1848-1914. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2002. s. 88. ISBN 80-7041-005-1. 
53 MALÍNSKÁ, Jana. Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–

1914. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2009. s. 31. Roč. 1, č. 1. 
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politickém složení zemských sněmů. Z volebního práva byli vyloučeni příslušníci 

ozbrojených sil, méně majetné obyvatelstvo a ženy, kromě těch, které už mohly ve 

velkostatkářské kurii volit pomocí zmocněnce (tedy nepřímo).54 V roce 1873 došlo 

k zavedení přímé volby do Poslanecké sněmovny Říšské rady. V prvních třech kuriích – 

velkostatkářské, městských obcí, obchodních a živnostenských komor se tak mohlo 

nově volit přímo. Ve čtvrté kurii venkovských obcí bylo volební právo stále nepřímé.55 

Další novelizací ústavy, která se týkala změny volebního práva, byla novela z roku 

1882. Ta přinášela demokratizační prvek v podobě snížení volebního cenzu v městské 

kurii a kurii venkovských obcí na polovinu.56 Změna však nenastala v nerovnosti hlasů 

a volebního práva žen. Volání po všeobecném volebním právu neuspokojila ani 

Badeniho volební reforma z roku 1896 zavádějící všeobecnou pátou kurii. Toto 

všeobecné volební právo se nevztahovalo na ženy a bylo proto aktivistkami 

kritizováno.57  

Navzdory snahám a argumentům ženských aktivistek, byla v roce 1907 přijata 

volební reforma (tzv. Beckova), která zaváděla všeobecné volební právo pro muže starší 

24 let, kteří bydleli min. rok v místě volby. Z volebního práva byli vyloučeni vojáci a 

příslušníci dalších ozbrojených složek, nesvéprávné osoby, osoby v chudinské péči, 

ženy a osoby, kterým bylo volební právo odebráno z důvodu trestné činnosti. Pasivní 

volební právo bylo přiznáno mužům nad 30 let.58 

1.2.2. Český zemský sněm 

Volební řád pro český zemský sněm byl součástí ústavy z roku 1861 a byl 

postaven na zásadě zájmové reprezentace, tedy na kuriích. Český zemský sněm měl jen 

jednu komoru a zasedali v něm virilisté (duchovní hodnostáři a rektor univerzity) a 

volení členové. Měřítkem pro aktivní a pasivní volební právo byla velikost majetku, 

vykonávaná funkce nebo vzdělání. Voliči tak byli rozděleni do tří kurií – kurie 

                                                 
54 Tamtéž, s. 33-34. 
55 BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 29. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
56 VEBER, Václav; HLAVAČKA, Milan; VOREL, Petr; POLÍVKA, Miloslav; WIHODA, Martin; 

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 427. ISBN 978-

80-7106-239. 
57 MALÍNSKÁ, Jana. Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–

1914. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2009, s. 37. Roč. 1, č. 1. 
58 BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; HOLZER, Jan; ŠEDO, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-

1989. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. s. 30. ISBN 978-

80-210-5438-7. 
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velkostatku, kurie měst a obchodních a živnostenských komor a kurie venkovských 

obcí.59 

Důležitou skutečností je, že volební pravidla do českého zemského sněmu 

obsahovala neutrální formulace ohledně pohlaví. Genderově nevyhraněná terminologie 

jako občan, obyvatel, poplatník, se např. v trestním právu automaticky vztahovala na 

zástupce obou pohlaví, co se týče volebního práva, zde tak jasná dohoda na interpretaci 

nepanovala. Z toho ale vyplývá, že volební právo nebylo výslovně omezeno jen na 

muže. V období, ve kterém volební řády vznikaly, se však nepředpokládalo, že by ženy 

do sněmu volily nebo chtěly být voleny.60  

Volební právo do českého zemského sněmu bylo vázáno na právo volit do obcí. 

Přímo byly ženy z volebního práva vyloučeny jen ve městech s vlastním statutem – 

Prahy a Liberce, kde bylo volební právo přiznáno jen mužům. Pro ženy z Prahy a 

Liberce to tak znamenalo, že nemohly volit ani do českého zemského sněmu.61 

Novely z let 1870 a 1873 pracovaly s definicí aktivního i pasivního volebního 

práva tak, jak bylo ustanoveno již z volebního zákona z roku 1861. Ani jeden z nových 

volebních řádů nadále výslovně nevylučoval ženy ani z aktivního ani z pasivního 

volebního práva. Navzdory volebnímu zákonu z roku 1861 a jeho novelám v 70. letech, 

byl stále většinou volebních komisí způsob volby do sněmu odvozován právě od 

způsobu, jakým se volilo do obcí. Obecních voleb se mohly účastnit ženy pouze 

prostřednictvím zmocněnce, kterým mohl být v případě vdaných žen jejich manžel. 

V první a druhé voličské kurii náleželo voličům (mužům) přímé volební právo. 

Nepřímo, tedy pomocí zmocněnce, vykonávaly své volební právo ženy v první a druhé 

kurii a voliči ve třetí kurii ať se jednalo o ženy nebo muže. Volba skrze zmocněnce byla 

kritizována jak samotnými ženami, tak i jednotlivými pokrokově smýšlejícími politiky. 

V roce 1886 byl vydán nový zemský zákon, který vycházel z novelizovaného zákona 

z roku 1873 a stanovil přímé volební právo do sněmu pro muže i pro ženy ve třetí 

kurii.62 

                                                 
59 MALÍNSKÁ, Jana. Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–

1914. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2009, s. 42-43. Roč. 1, č. 1. 
60 VELEK, Luboš. První v Rakousku! Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 

1912. Příspěvek k vývoji volebního práva a volebního chování v českých zemích v 19. a 20. století. In 

VOJÁČEK, M. (ed.). Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Praha: 

Národní archiv, 2007. s. 264-265. ISBN 978-80-86712-45-1. 
61MALÍNSKÁ, Jana. Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–

1914. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2009, s. 44. Roč. 1, č. 1. 
62 Tamtéž, s. 45-6. 
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Podobně jako do Poslanecké sněmovny Říšské rady, i do českého zemského 

sněmu v kurii měst a kurii venkovských obcí byl postupně snižován volební cenzus z 10 

na 5 zl. Začátkem století byl volební cenzus 4 zl. a v roce 1901 byla zavedena volba bez 

cenzu.63 

1.2.3. Obce 

Česká politika se zaměřila na získání a ovládnutí samosprávných orgánů, ve 

kterých viděla možnost budovat samostatnou linii české politiky a přisuzovala jim tak 

velký význam. Obcí bylo myšleno město i vesnice, kromě statutárních měst. Funkční 

období samosprávných orgánů bylo stanoveno na tři roky.64 

Období 50. let 19. století znamenal, vzhledem k neoabsolutistickému charakteru 

politického systému, oslabení samosprávy. Obnovení konstitucionalismu od 60. let 

znamenal zlepšení podmínek pro její další vývoj.65 V roce 1864 byl, na základě zákona 

z roku 1862, vypracován obecní zákon obsahující také volební řád do samosprávných 

orgánů obcí. Volební řád do obcí se vyvíjel nezávisle k řádům do Říšské rady a 

zemských sněmů. Při tvorbě řádu bylo pro udělení volebního práva rozděleno voličstvo 

podle majetkového cenzu a dle místa pobytu a věku.66 Pro ženy tento volební řád 

znamenal možnost volit pomocí zmocněnce, pokud byly ekonomicky samostatné, 

platily stanovenou daň nebo patřily k tzv. honoraci. K honoraci se od roku 1902, 

rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ve Vídni, řadily také definitivní učitelky. 

Udělení volebního práva pro učitelky do obcí znamenalo zisk volebního práva do 

českého zemského sněmu. V roce 1904 bylo volební právo do obcí dáno všem 

učitelkám. V případě, že ženy nebyly soběprávné, zastupoval je při volbě jejich zákonný 

zástupce, kterým byl při volbách do obecního zastupitelstva manžel.67  

Obecní volební řád však neplatil pro statutární město Prahu a Liberec. Tato dvě 

města se řídila předpisy z roku 1850. Ty stanovily podmínky pro příslušnost k obci a 

také oprávněnost k výkonu volebního práva. Měšťanského občanství mohly ženy nabýt 

jen sňatkem, zůstalo jim ale i v případě ovdovění. Mezi oprávněnými voliči byli všichni 

                                                 
63 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde, 1997. s. 191. 

ISBN 80-7201-045-X. 
64 Tamtéž, s. 210 
65 MALÍNSKÁ, Jana. Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–

1914. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2009, s. 51. Roč. 1, č. 1. 
66 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde, 1997. s. 192-193. 

ISBN 80-7201-045-X. 
67 MALÍNSKÁ, Jana. Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–

1914. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2009, s. 52-53. Roč. 1, č. 1. 
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měšťané mužského pohlaví, z obecních příslušníků jimi byli říšští i státní občané platící 

nejméně 8 zl přímé daně z domu nebo nemovitosti v obci nebo 15 zl důchodní daně. 

Tento volební řád tak odejmul volební právo obyvatelům nižších společenských vrstev a 

všem ženám žijícím v těchto dvou městech.68 Tato skutečnost vyvolala u ženských 

aktivistek žijících v Praze velké pobouření i kvůli tomu, že volební právo do zemského 

sněmu bylo podmíněno volebním právem do obce. Vzhledem k postupnému vytváření 

tzv. Velké Prahy, které znamenalo připojování okolních obcí k Praze, se objevil 

problém možné ztráty volebního práva pro ženy, které ho doposud měly. Ženy se tak 

intenzivně snažily jednat se zástupci pražské samosprávy a vysvětlovat jim nutnost 

změny tohoto volebního řádu.69 Ženské aktivistky za Výbor pro volební právo žen se 

domáhaly svého volebního práva do obce pomocí petic, veřejných schůzí i článků 

v časopisech vysvětlujících opodstatnění volebního práva pro ženy do obce. Navzdory 

činnosti Výboru a podpoře některých mužů, bylo volební právo pro ženy v Praze 

zapovězeno až do roku 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Tamtéž, s. 53-54. 
69 Tamtéž, s. 54. 
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2. České ženské hnutí 

2.1. Povaha a hlavní rysy českého ženského hnutí 

V rámci českého ženského hnutí můžeme mluvit o několika směrech či proudech. 

Mezi dva nejvýznamnější patřil proud aktivistek středostavovských a proud aktivistek 

z dělnického prostředí. Vedle těchto dvou směrů českého ženského hnutí působilo také 

katolické.70 Působení katolického ženského hnutí bylo závislé na církvi a ovlivněné 

jejím konzervativním postojem k ženské emancipaci. Katolické hnutí tak s výše 

uvedenými proudy ženského hnutí nespolupracovalo a od myšlenky zrovnoprávnění 

ženy se distancovalo.71 Vzhledem k nezapojení katolického hnutí do procesu ženské 

emancipace tak budu nadále pracovat pouze s dvěma proudy ženského hnutí. Někteří 

v nejednotnosti hnutí viděli překážku pro dosažení cílů a domnívali se, že by se 

aktivistky měly spojit, a to především tím způsobem, aby ženy z občanského ženského 

hnutí rozšířily obsah své činnosti o požadavky dělnických žen.72  

Významnou roli v aktivitách hnutí hrála kategorie třídy. Definovala prostor, ve 

kterém aktivistky z obou proudů působily a tím také ovlivňovala jejich požadavky či 

argumentaci. Odlišné prostředí, ve kterém ženy působily, mělo za následek velmi malou 

spolupráci mezi aktivistkami z měšťanského a dělnického prostředí.  Mezi výjimky 

patřila komunikace mezi sociální demokratkou K. Máchovou a zástupkyní 

středostavovských žen F. Plamínkovou. Spolupráce těchto dvou žen probíhala hlavně na 

půdě Výboru pro volební právo žen a svědčila spíše o osobní náklonnosti než o snaze 

propojit dělnické a občanské hnutí za účelem spolupráce.73 

Dalším aspektem, který výrazně ovlivňoval působnost ženského hnutí, byl 

konstrukt národa. Typickým znakem českého ženského hnutí bylo, že ženy bojovaly za 

svá práva, ale zároveň také za národní zájmy. Docházelo tak k propojení ženské 

                                                 
70 Katolické ženské hnutí bylo výrazně ovlivněno církví, která kontrolovala také jeho spolkovou aktivitu. 

V každém ženském katolickém spolku stál církevní hodnostář a církev tak rozhodovala o podobě a 

oblastech, ve kterých spolek může působit.  
71 MALÍNSKÁ, Jana. "My byly, jsme a budeme!": České ženské hnutí 1860-1914 a idea českého národa. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 148. ISBN 978-80-7422-219-1. 
72 HAJN, Antonín. K charakteristice ženského hnutí u nás. In: BAHENSKÁ, Marie; HECZKOVÁ 

Libuše; MUSILOVÁ, Dana.  Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. s. 133-4. ISBN 978-80-86495-70-5. 
73 MALÍNSKÁ, Jana. "My byly, jsme a budeme!": České ženské hnutí 1860-1914 a idea českého národa. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 78-9. ISBN 978-80-7422-219-1. 
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emancipace s emancipací národa jako celku.74 Ženy tak často vnímaly a prezentovaly 

svou činnost jako prospěšnou celému národu. Příkladem může být působení ženy při 

výchově děti, v hospodářství nebo školství.75 Ženy měly vychovávat své děti 

k národnímu myšlení, měly je učit české dějiny a podporovat u nich zájem o český 

jazyk. Aby ženy mohly vychovávat děti v národním duchu, bylo zapotřebí, aby i ony 

měly určité vzdělání s ohledem na národní snahy a pochopení důležitosti národní 

otázky.76 Některé ženy tak argumentovaly, že čím vzdělanější budou, tím budou 

prospěšnější národu. Tento názor byl zastáván také pokrokovými muži, kteří ženskou 

emancipaci podporovali a byli si vědomi, že k rozvoji českého národa bude zapotřebí sil 

obou pohlaví.  Ženy tak pracovaly pro celek v podobě českého národa, který byl v rámci 

Rakouska-Uherska vnímán jako „nedominantní“ a „utlačovaný“. Mnohonárodnostní 

podoba monarchie měla za následek, že české ženské aktivistky měly s muži společného 

nepřítele a vymezovaly se tak proti Vídni, rakouské vládě, popř. Němcům. Český národ 

byl vnímán a prezentován jako protiklad k rakouské monarchii, která byla stavěna do 

pozice utlačovatele. Ženské aktivistky spolu s muži reprezentovali český národ jako 

vyspělý a moderní, zatímco Vídeň viděli jako zpátečnickou, což se podle nich 

projevovalo potlačováním českých národních snah a postojem rakouské vlády k ženské 

emancipaci.77 I díky společnému zájmu – národu, ženy nebojovaly proti mužům, ale 

naopak šly umírněnou cestou a s některými pokrokovými muži spolupracovaly, což 

bylo pro české ženské hnutí specifické a odlišovalo ho od emancipačních snah v jiných 

zemích, kde se ženy proti mužům více vymezovaly, a spolupráce byla minimální.78 

                                                 
74 BAHENSKÁ, Marie; HECZKOVÁ Libuše; MUSILOVÁ, Dana.  Ženy na stráž! České feministické 

myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. s. 10. ISBN 978-80-86495-70-

5. 
75SOKOLOVÁ, Bohuslava. O zodpovědnosti žen v životě národním. In: BAHENSKÁ, Marie; 

HECZKOVÁ Libuše; MUSILOVÁ, Dana.  Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. 

Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. s. 119-20. ISBN 978-80-86495-70-5. 
76 MALEČKOVÁ, Jitka. The Emancipation of Women for the Benefit of the Nation: The Czech Women’s 

Movement, in Women’s Emancipation Movements in the 19th Century: A European Perspective, eds. S. 

Paletschek and B. Pietrow-Ennker, Stanford (Stanford UP) 2004, s. 170. 
77 GELNAROVÁ, Jitka. Právo i dobro. Argumentace a diskurs českých aktivistek za volební právo pro 

ženy. Praha, 2013, Disertační práce (PhD.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

politologických studií. Katedra politologie. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., 

s. 120. 
78 MALEČKOVÁ, Jitka. The Emancipation of Women for the Benefit of the Nation: The Czech Women’s 

Movement, in Women’s Emancipation Movements in the 19th Century: A European Perspective, eds. S. 

Paletschek and B. Pietrow-Ennker, Stanford (Stanford UP) 2004, s. 187. 
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2.2. . Etapizace ženského hnutí79 

2.2.1. Vstup ženy do veřejného života 

Toto období je vymezeno 1. polovinou 19. století do roku 1848. Národní 

„probuzení“ znamenalo i „probuzení“ žen, které se začaly věnovat charitativní, 

vzdělávací a literární činnosti.80 Snahy začlenit ženy do veřejného dění měl již ve 30. 

letech Karel Slavoj Amerling, který založil školu Budeč rozšířenou o dívčí oddělení. 

Amerling byl názoru, že vzdělání dívky lépe připraví pro rodinný život. Na myšlenku 

dívčího vzdělání navázala ve 40. letech Bohuslava Rajská, která založila soukromou 

dívčí školu za účelem vlasteneckého vzdělávání. Rajská se stala po Amerlingovi jednou 

z průkopnic ženského vzdělání, její veřejnou činnost však ukončil sňatek s F. L. 

Čelakovským, který pro ni znamenal návrat do rodinného života. Za účelem vzdělávání 

dívek vznikl v roce 1848 také první český spolek – Spolek Slovanek, jehož cílem bylo 

vybudování národní školy.81  

2.2.2. Charitativní a vzdělávací činnost 

Pro toto období, které můžeme datovat od roku 1848 až do 80. let byla 

charakteristická dobročinná činnost žen a snaha o poskytnutí dívčího vzdělání. Členství 

ve spolcích umožňovalo ženám se alespoň částečně vymanit z prostředí domácnosti a 

výchovy dětí. Pro ženy spolkové aktivity znamenaly rozšíření obzorů a také navazování 

společenských kontaktů. Ani mezi ženami však nepanovala absolutní podpora této 

činnosti. Starší generace žen nebyla na jakékoliv vykročení ženy z domácnosti zvyklá a 

na tyto aktivity tak hleděla s jistou nedůvěrou.82 Díky dobročinným aktivitám a snahám 

o rozšíření vzdělání pro dívky, si ženy začaly být vědomy, že vedle povinností mají také 

nárok na stejná práva, která jsou přiznána mužům a začaly se tak o ně hlásit. 

Příkladem charitativní činnosti je Spolek svaté Ludmily, jehož hlavní 

představitelkou byla Marie Riegrová-Palacká, jež je považována za zakladatelku 

sociální práce v českém prostředí. Ve Spolku svaté Ludmily spolupracovaly české i 

                                                 
79 Pro účely této kapitoly jsem využila etapizaci českého ženského hnutí, kterou definovala Jitka 

Malečková (viz cit. výše) 
80 MALEČKOVÁ, Jitka. The Emancipation of Women for the Benefit of the Nation: The Czech Women’s 

Movement, in Women’s Emancipation Movements in the 19th Century: A European Perspective, eds. S. 

Paletschek and B. Pietrow-Ennker, Stanford (Stanford UP) 2004, s. 169. 
81 BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělání a ženské spolky v Praze v 19. 

století. Praha: Libri, 2005. s. 10-11, ISBN 80-7277-241-4. ISBN 80-7277-241-4. 
82 Tamtéž, s. 54-5. 
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německé ženy z vyšších středních vrstev společnosti a také reprezentantky šlechty.83 

Riegrová-Palacká se snažila spolek finančně zabezpečit, oslovovala tak mnoho 

zástupců/kyň veřejného a kulturního života. Díky jejímu postavení a známému jménu to 

bylo výrazně lehčí.84 Náplní dobročinných spolků byla podpora chudých rodin, péče o 

výchovu chudých dívek a snaha o zabezpečení dětí bez rodičů. Charitativní spolky 

zakládaly sirotčince a dětské domovy. Spolek svaté Ludmily se vedle pomoci 

potřebným snažil také o rozšíření možností dívčího vzdělání a v 60. letech tak vznikla 

první dívčí průmyslová škola. Škola se zaměřovala na manuální činnosti a měla 

poskytnout dívkám praktické vzdělání, které by jim umožnilo nalézt budoucí povolání.85 

Postupem 60. let se pozornost žen přesunula hlavně ke snahám o rozšíření 

ženského vzdělání. Významnou osobou tohoto období se stal Vojtěch Náprstek, který 

pořádal přednášky pro ženy a tím výrazně napomohl rozvoji dívčího vzdělání a vzbudil 

tak u nich zájem o ženské hnutí. Spolu s Karolínou Světlou založil v roce 1865 

Americký klub dam, který byl inspirován Amerikou, ve které Náprstek předtím působil 

a přinesl tak do českého měšťanského prostředí mnoho poznatků o tom, jaké postavení 

mají ženy v Americe. Jeho přednášky pojednávaly o podobě ženského hnutí v USA, 

vysvětloval ženám také, jak fungují moderní přístroje do domácnosti, které jim 

umožnily zisk volného času a tím možnost sebevzdělávání.86 Náprstek zastával 

přesvědčení, že žena musí mít možnost se sama uživit, pokud se nevdá. Mezi povolání, 

ve kterých viděl možnost ženského uplatnění, řadil profese blízké k tehdejší roli žen ve 

společnosti – manželek a matek, tedy povolání učitelek či ošetřovatelek.87 Náprstkovy 

myšlenky a působení Amerického klubu dam výrazně ovlivnilo dívčí vzdělání 

v následujících letech.  

Rakousko-pruská válka v 60. letech měla za následek, že bylo statisticky 

nemožné, aby se každá žena mohla vdát a byla tak finančně zabezpečena. Vzhledem 

k velkému množství svobodných žen a vdov, tak bylo nutné, aby ženy měly možnost 

                                                 
83 MALEČKOVÁ, Jitka. The Emancipation of Women for the Benefit of the Nation: The Czech Women’s 

Movement, in Women’s Emancipation Movements in the 19th Century: A European Perspective, eds. S. 

Paletschek and B. Pietrow-Ennker, Stanford (Stanford UP) 2004, s. 172. 
84 BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ Libuše, MUSILOVÁ Dana. Iluze spásy: České feministické 

myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Nakladatelství a vydavatelství NĚMEC-VEDUTA, 2011. s. 

188-190. ISBN 978-80-86829-79-1. 
85 Tamtéž, s. 126 
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navštěvovat odborné školy, které by je připravily na vykonávání budoucího zaměstnání. 

Tímto problémem se zabýval Ženský výrobní spolek český, založený Karolínou Světlou 

v roce 1871.88 Spolek si za hlavní cíl vytyčil vytvoření školy zaměřené na výuku 

předmětů, které by dívky mohly využít následně v praxi. Snaha učit dívky praktickému 

vzdělání se setkala i s podporou veřejnosti. Společnost v činnosti takto zaměřených 

aktivit neviděla nic, co by narušovalo, do té doby zakonzervovanou, představu o roli 

ženy. Naopak kladně hodnotila snahu o vzdělání ženy, které jí bude ku prospěchu 

v rodinném i samostatném životě a naučí ji praktickým činnostem.89 Stejný cíl měl také 

spolek působící v Brně jménem Vesna. Vesna byl původně dívčí pěvecký spolek, ale 

později se věnoval také vzdělávací činnosti a učitelka Eliška Machová, která spolek 

vedla, se zasloužila o rozvoj ženského vzdělání v Brně.90 Výdělečná činnost se tak díky 

praktickému vzdělávání stávala více rozšířenou i mezi ženami ze středních vrstev 

společnosti.91 

2.2.3. Rozšíření a diferenciace hnutí v 80. a 90. letech 19. století 

V rámci diferenciace českého ženského hnutí se kromě občanského proudu 

objevuje v tomto období také proud dělnický. Proces diferenciace souvisel i se vznikem 

českých národních politických stran. Koncem 80. let tak začínají vznikat dělnické 

spolky, které měly pozitivní dopad na ženy, které se účastí ve spolcích naučily 

samostatně vést organizace a hospodařit s penězi. Sídlem těchto spolků bylo převážně 

Brno, později začaly dělnické ženské spolky vznikat také v Praze.92 

V tomto období se ženská otázka dostala do většího povědomí veřejnosti. Díky 

dosaženému vzdělávání, se některé ženy snažily rozšířit vzdělání také o další úroveň a 

to akademické. Nejvýznamnější postavou těchto snah byla Eliška Krásnohorská, která 

založila první dívčí gymnázium zakončené maturitou a tím umožňující dívkám následné 

studium na vysoké škole. V roce 1890 vzniklo dívčí gymnázium Minerva. 

Krásnohorská zastávala názor, že žena má být připuštěna do všech sfér veřejného 
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života, tím tak bude prospěšná národu, který potřebuje i schopnosti ženy k dosažení 

svých cílů. Gymnázium mělo dívkám poskytnout všeobecné vzdělání, což bylo hlavní 

změnou oproti praktickým školám, které zřizoval např. Ženský výrobní spolek český.93 

V petici podané Říšské radě ve Vídni Krásnohorská požadovala zrovnoprávnění 

podmínek studia na lékařské a filosofické fakultě ve formě vysokoškolského zákona. 

Petice obsahovala více než 4 800 podpisů, mezi nimiž byla také část veřejně aktivních 

mužů a prakticky všechny ženské spolky.94 Počínaje rokem 1897, resp. 1901 mohly 

ženy řádně studovat na filosofické a lékařské fakultě. Tímto však snahy nekončily, 

pozornost se dále upínala na možnost přístupu žen na další fakulty a zřizování dalších 

gymnázií. Snahy o vyšší vzdělání žen se mnohdy setkávaly také s nepochopením mužů 

a jejich obavami z možné konkurence95, které vystihuje tato citace: „Ať studují, co kde 

se jim líbí; ať se mohou domáhati vzdělání akademického; ale praxe náležející 

mužským ať ostane těmto, a ženské ať stanou se tím, čím mají býti: hodnými matkami 

národa…my bychom radili našim slečinkám z oněch vyšších úřednických kruhů, aby 

vedle piana nezapomínaly na měchačku, jehlu a záplaty…“96  

Dělnické ženy se začaly spolkové činnosti věnovat později než středostavovské 

ženy z městského prostředí. Jejich spolková činnost započala se vznikem Socialistické 

českoslovanské strany v Rakousku (později Českoslovanská sociálně demokratická 

strana dělnická) v roce 1878, resp. 1893.97 Sociálnědemokratická strana viděla v ženské 

práci potenciál a umožnila jim, aby se účastnily na stranických organizačních pracích. 

Ženy byly využívány zejména k agitační a organizační činnosti uvnitř strany, některé se 

však dostaly do okresních, zemských nebo říšských sborů a mohly volit do všech 

stranických korporací. Ženy nemohly však být oficiálně členkami stran kvůli § 30 

spolkového zákona, který ženám zakazoval členství v politických stranách. 

Sociálnědemokratická strana tak ženy vykazovala jako hosty. V tomto ohledu dělnické 

ženy předběhly ženy středostavovské, protože nabyly zkušeností politické práce 
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mnohem dříve.98 Dělnické aktivistky se věnovaly odlišným tématům než ženy 

z občanského hnutí. Důraz kladly hlavně na poskytnutí právní ochrany žen 

v zaměstnání, zlepšení sociálních podmínek a zrušení čeledního řádu. Čelední řád 

vyjímal zaměstnané služebné a venkovské čeledníky z Všeobecného občanského 

zákoníku z roku 1811 a tím tak umožňoval zaměstnavateli nakládat se svými 

podřízenými, jak uznal za vhodné. V rámci čeledního řádu nebylo myšleno na sociální 

ochranu zaměstnanců a ti tak museli často pracovat ve špatných podmínkách bez 

možnosti přihlásit se o svá práva. Není proto divu, že sociálnědemokratické ženy 

požadovaly zrušení čeledního řádu u českého zemského sněmu. V čele s Karlou 

Máchovou, jednou z hlavních aktivistek dělnického prostředí, tak vytvořily několik 

petic, které byly podpořeny i veřejnými shromážděními.99 Karla Máchová byla jednou 

z hlavních představitelek ženského dělnického hnutí a jako první (v rámci tohoto 

proudu) požadovala zrovnoprávnění ženy s mužem.100 

Důležitou roli hrálo v odlišnosti témat také to, že ženy z dělnického prostředí a 

dělnická vrstva společnosti obecně, neměla kvůli dlouhé a fyzicky náročné práci čas se 

vzdělávat. Sociálnědemokratickému hnutí tak chybělo intelektuální zázemí. Úbytek 

času pro ženy byl způsoben také modernizací, která měla za následek, že se velké 

množství žen muselo zapojit do pracovního procesu. Samotné nastoupení ženy do 

zaměstnání nebylo ženami vnímáno negativně, šlo pro ně o možnost vystoupení 

z uzavřeného domácího prostředí, kritizovaly především pracovní podmínky, které 

způsobily, že žena musela trávit veškerý čas v práci a tím trpěl rodinný život. Pracovní 

doba nebyla nijak přizpůsobena matkám a ty tak řešily problém, jak skloubit pracovní 

povinnosti s péčí o děti a domácnost. Vzhledem k tomu, že v soukromé sféře stále 

platilo genderové rozdělení rolí, čelily ženy dvojímu zatížení, kdy jim zůstala působnost 

v domácnosti, a navíc jim přibyla nutnost pracovat. 101 

Jako ukončení této etapy lze zmínit I. Sjezd českoslovanských žen konaný v roce 

1897, na kterém účastnice z Čech a Moravy přednesly projevy ohledně historie českého 

ženského hnutí, jeho aktivit, ale i jeho povinností k národu a rodině. Výsledkem sjezdu 

bylo založení zastřešujícího Ústředního spolku českých žen, který měl cíle ženských 
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spolků dále koordinovat. Na sjezdu byl poprvé v rámci požadavku politických práv 

formulován požadavek volebního práva pro ženy.102 

2.2.4. Politizace ženského hnutí 

Na přelomu 19. a 20. století, a zejména od vzniku Výboru pro volební právo žen 

v roce 1905, můžeme hovořit o politizaci ženského hnutí, kdy se snahy ženských 

aktivistek soustředily hlavně na získání politických práv. Aktivistky si začaly být 

vědomy, že se jejich podmínky nezlepší, pokud se nebudou samy účastnit politického 

života. Hlavními požadavky aktivistek v tomto období byla možnost účasti na 

zákonodárství a změna § 30 spolkového zákona. Zisk aktivního a pasivního volebního 

práva měl být prostředkem k zapojení ženy do politiky. Generace mladých a vzdělaných 

žen, které vstupovaly do veřejného života, vnesly do své práce více dynamičnosti, což 

bylo často důvodem k mezigeneračním střetům, nepochopení a kritiky ze strany 

mužů.103  

V roce 1903 založily Teréza Nováková, Františka Plamínková, Marie Tůmová, 

Františka Zemínová a další ženské aktivistky Ženský klub český, který musel vzhledem 

ke své činnosti čelit problémům spojeným s § 30 spolkového zákona z roku 1867. Tento 

paragraf ženám zakazoval být členkami politických spolků. Ženy také nemohly zakládat 

spolky politické povahy. V roce 1905 tak vznikl Výbor pro volební právo žen, který 

převzal veškerou politickou činnost a soustředil se plně na zisk volebního práva pro 

ženy.104 Stejné aktivity lze sledovat také na Moravě, kde pod vedením Zdeňky 

Wiedermannové-Motyčkové vznikla v roce 1910 Zemská pokroková organizace žen., 

která začala vydávat časopis Právo ženy, který se přímo volebním právem pro ženy 

zabýval.105 

Občanský a dělnický proud ženského hnutí volil většinou samostatný postup k 

dosažení svých cílů. Sociálnědemokratické aktivistky si neodpustily kritiku vůči 

středostavovským ženám, kterým vytýkaly, že nemají dost odvahy vyjít do ulic a 
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domáhat se svých práv. Takto postupovaly hlavně sociální demokratky, občanské 

aktivistky volily jiné prostředky k dosažení svých cílů.106 Obě větve ženského hnutí 

formulovaly své politické požadavky odděleně a jejich argumentace se lišila. Přesto se 

shodly na tom, že je nevyhnutelné, aby ženy měly vedle povinnosti také stejná práva 

jako muži. Vzájemný soulad panoval také v oblastech, kterým se měly budoucí 

političky věnovat. Sociální požadavky zahrnovaly ochranu žen, otázky ohledně 

rodinného a mateřského práva, v politických cílech bylo zrušení § 30 spolkového 

zákona a zisk volebního práva pro ženy. Tato shoda na vytyčených tématech vycházela 

z názoru, že problémům, které se přímo týkají žen, rozumí nejlépe ženy samotné a je tak 

potřeba, aby se jim věnovaly.107 Nízká míra spolupráce mezi dělnickým a občanským 

ženským hnutím za dosažení volebního práva pro ženy byla dána také odlišností 

volebních pravidel108 pro zemský sněm český a zemský sněm moravský a existencí 

kuriového systému, který platil do roku 1907. Některé ženy tak měly volební právo a 

jiné ne. Ženy z kurie velkostatku mohly do volební reformy z roku 1907 volit pomocí 

zmocněnce do Poslanecké sněmovny Říšské rady. Do zemských sněmů mohly volit 

všechny ženy, měly i pasivní volební právo. Co se týká obcí, tam mohly ženy volit také 

pomocí zmocněnce, pokud splňovaly další podmínky ohledně ekonomické 

samostatnosti. Ženy, které žily v Praze a Liberci byly z volebního práva vyloučeny již 

předpisy z roku 1850.109 

Všechny ženy se aktivního i pasivního volebního práva dočkaly až se vznikem 

Československa, kdy bylo garantováno v Ústavní listině československé republiky 

v roce 1920. V ústavě bylo jasně definováno, že volební právo náleží každému občanu 

bez rozdílu pohlaví.110 
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3. Výbor pro volební právo žen 

3.1.   Vznik a hlavní cíle 

Založení Výboru pro volební právo žen předcházelo několik důležitých schůzí 

českých ženských aktivistek. Nejdůležitější z nich se konala 24. listopadu 1905 a byla 

svolána do Ženského klubu českého. Na schůzi vystoupila T. Nováková, K. Máchová, 

F. Plamínková či F. Zemínová.111 Schůze se zúčastnilo více než 20 ženských spolků 

z Prahy a jejího okolí. Každá organizace vyslala na schůzi své delegátky. Na tomto 

setkání dospěly ženy k rozhodnutí, že k tomu, aby dosáhly svých požadavků bude 

nutné, aby spolu ženy spolupracovaly bez ohledu na rozdílné postavení ve společnosti 

nebo politické smýšlení. To se však v realitě dělo jen v rámci osobních kontaktů 

jednotlivých ženských aktivistek.112  

Výbor pro volební právo žen byl založen 10. prosince 1905 a vzešel z Ženského 

klubu českého. Výbor musel splňovat § 30 spolkového zákona z roku 1867, který 

ženám neumožňoval se politicky organizovat ve spolcích nebo takové spolky 

zakládat.113 Musel tak mít podobu volného sdružení, nikoliv spolku. Zároveň nemohl 

vybírat členské příspěvky, neměl stanovy ani volené funkcionáře. Nově vzniklá 

organizace na sebe vzala veškeré politické aktivity, které do té doby prováděl Ženský 

klub český. Jeho hlavním cílem bylo dosažení volebního práva pro ženy a zrušení nebo 

přepracování § 30 spolkového zákona.114 Zakládající schůze Výboru pro volební právo 

žen, která nesla označení „všeženská“ se účastnily aktivistky z občanského prostředí, 

ale také aktivistky ze sociální demokracie a strany národně sociální. Aktivistky na 

schůzi manifestovaly za rovnocennost žen s muži a upozorňovaly vládu, že jsou 

schopné vyhovět požadavkům všeobecného volebního práva, protože samy vyspěly a 

svého práva se domáhají.115 Schůzi zahájila projevem T. Nováková. Mezi další řečnice 

se zařadila K. Máchová, F. Plamínková, F. Zemínová a A. Masaryková. Na schůzi 

všechny vyzvaly muže, aby se žen zastali a vzali za povinnost prosadit všeobecné, 

rovné, přímé a tajné volební právo pro ženy do všech zákonodárných a samosprávných 
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orgánů.116 F. Plamínková na schůzi navrhla, aby se shromáždění usneslo na podání 

petice za změnu § 30 spolkového zákona a udělení volebního práva všem ženám. F. 

Zemínová podotkla, že je třeba, aby se ženy spoléhaly hlavně na své síly, narážela tak 

především na skutečnost, že se na velké generální stávce a manifestaci za všeobecné 

hlasovací právo, uskutečněnou 28. listopadu 1905, muži nezmínili o volebním právu pro 

ženy, ačkoliv se jí ženy hojně účastnily.117  

Výbor pro volební právo žen se scházel pravidelně každý týden v Jungmannově 

ulici v prostorách Ženského klubu českého, v době příprav ženských kandidatur a při 

dalších situacích i častěji. Jak dokládá korespondence fondu Výboru, jeho členky však 

mezi sebou byly v neustálém kontaktu i mimo prostor Výboru. Zároveň je z ní také 

patrné, že Výbor udržoval blízké styky s ostatními ženskými spolky i jednotlivými 

členkami v Praze i mimo ni.  

Na schůzích členky projednávaly jednotlivé metody, postupy a plánovaly 

všechny akce, kterých se Výbor měl účastnit. Dále připravoval petice, dotazníky, 

programy následujících schůzí a projevy, které jménem Výboru členky prezentovaly na 

veřejnosti nebo při jednání s představiteli vlády, zemského sněmu nebo měst. Mezi další 

činnosti patřila příprava dokumentů na zahraniční akce, příprava plakátů, přednášek a 

psaní článků do ženských časopisů. Některé členky Výboru v ženských časopisech 

působily a mohly tak veřejnost informovat o jeho akcích a o vývoji volebního práva žen 

v českých zemích. Na schůze byli často zváni i muži, kteří vyjadřovali podporu ženské 

rovnoprávnosti, představitelé politických stran a poslanci zemského sněmu a Říšské 

rady. Mezi zvanými muži, kteří měli pochopení pro požadavek volebního práva žen, 

byli např. T. G. Masaryk, K. Baxa, V. Klofáč, E. Koerner nebo A. Kalina.  

Pozornost Výboru se neomezovala jen na domácí prostředí. Zajímaly se také o 

postavení žen v zahraničí a stav volebního práva v jiných zemích. Účastnily se 

kongresů, na kterých získávaly zkušenosti, kontakty a informace o vývoji volebního 

práva za hranicemi Rakouska-Uherska. 

Hlavní tváří Výboru a jeho předsedkyní se stala F. Plamínková. Jejími 

spolupracovnicemi byly M. Tůmová, K. Máchová, T. Nováková, F. Zemínová, A. 

Teysslerová, A. Schöntagová, A. Kuklová-Bezděková, O. Stránská-Absolonová, O. 

                                                 
116 LA PNP Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly o schůzích z let 1905-1914. Protokol 

z veřejné schůze žen z 10. 12. 1905. přír. č. 22/76. č. inv. 1723. 
117 STRÁNSKÁ-ABSOLONOVÁ, Olga. Všeženská schůze pro volební právo žen. Ženský svět. Roč. 9, č. 

22, 1905. s. 302-4. 
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Šrámková, A. Honzáková, L. Matiegková aj.118 S Výborem však pracovalo mnoho 

dalších žen a také pokrokově smýšlejících mužů. Většina členek Výboru měla při práci 

ve Výboru také své běžné povolání. Činnost ve Výboru pro volební právo nebyla 

placená a aktivistkám zabírala značné množství času. Aktivistky si však za svými 

požadavky stály a byly pro to ochotny mnoho obětovat. 

Již od počátku své existence zastával Výbor taktiku stát mimo strany. 

S politickými stranami a jejich zástupci sice spolupracoval, ale snažil se zachovat 

neutralitu. F. Plamínková zastávala názor, že muži z politických stran jsou vázání 

programem a ženská otázka pro ně vždycky bude na vedlejším místě. Nechtěla se tak 

spoléhat jen na podporu politických stran.119 Tento postup se ukázal být 

problematickým zejména při stavění ženských kandidatur a byl některými členkami 

kritizován a označován za příčinu neúspěchu ženských kandidatur v letech 1908 a 1909. 

Kritika přicházela převážně od žen, které se organizovaly v politických stranách.120 

Nejvíce se do tohoto sporu zapojila O. Stránská-Absolonová, která byla od roku 1908 

členkou výkonného výboru České strany pokrokové a byla názoru, že nejlépe ženy 

prosadí své požadavky právě jako členky politických stran, kde bude jejich hlas více 

slyšet. Ženy v politických stranách zakládaly ženské odbory, komise a dokázaly, že 

mohou bez problémů spolupracovat s muži. O. Stránská-Absolonová navrhovala, aby 

Výbor tvořily jen delegátky, které by byly vyslány výkonnými výbory politických stran. 

Tento krok by ale neumožňoval účast ženám, které v žádné politické straně nebyly. 

Výbor tak na své taktice setrval s tím, že aktivistky Výboru mohly být libovolně 

členkami politických stran podle svého výběru.121 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Archivní soupis Výboru pro volební právo žen 
119 MALÍNSKÁ, Jana. "My byly, jsme a budeme!": České ženské hnutí 1860-1914 a idea českého národa. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 130. ISBN 978-80-7422-219-1. 
120 První stranou, která do svých řad přijala ženy byla sociální demokracie už v 70. letech 20. století. 

Následovali ji v 90. letech národní socialisté a postupně se přidávaly další politické strany. Členství žen 

v politických stranách bylo stranami vítáno a chápáno jako důležitá součást politické agitace.  
121 K. Máchová byla v letech 1906-1908 členkou výkonného výboru sociálně demokratické strany. F. 

Zemínová vstoupila k národním socialistům a v roce 1905 byla zvolena do výkonného výboru strany. 
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3.2.   Metody práce 

3.2.1. Dotazníkové akce 

Dotazníky, rozesílané Výborem pro volební právo žen, byly jednou z metod, 

kterou se české ženské aktivistky snažily získat informace o podpoře politických stran, 

jednotlivých politiků a dalších významných osobností. 

Pomocí dotazníků oslovil Výbor v roce 1906 české poslance na Říšské radě. 

Tato dotazníková akce byla doprovázena dopisy, které vysvětlovaly, proč ženy požadují 

všeobecné volební právo, které by zahrnovalo obě pohlaví. V dopisech poslancům byla 

rozvinuta argumentace pro volební právo žen, která pracovala s tvrzením, že ženy jsou 

osobami rovnocennými s muži a která se snažila vyvrátit zažitý předsudek, že by 

volební právo mělo být vázáno na absolvování vojenské služby. Zde poukazovaly na to, 

že mnoho mužů se vojenské služby se také neúčastní, a přesto jim není znemožněno 

volit. Jako protiargument v dopise ženy nabízely skutečnost, že jsou to právě ony, kdo 

dává život obráncům národa a tím, že také samy platí daně, přispívají k vydržování 

armády. Zároveň členky Výboru upozorňovaly na vývoj ve zbytku Evropy, kdy země 

jako Finsko volební právo ženám přiznaly a některé další země k tomu také směřují. 

Apelovaly tak na to, aby Rakousko-Uhersko šlo cestou pokroku a zejména, aby český 

národ a jeho zástupci nebyli ti zpátečničtí, kteří by volební právo pro ženy a tím 

demokratizaci společnosti nepodpořili.122 Členky Výboru tak vyzvaly poslance, aby 

podpořili změnu volební předlohy Říšské rady ve prospěch volebního práva pro ženy.123 

V roce 1907 rozeslaly členky Výboru dotazníky kandidujícím osobám na 

poslance Říšské rady. V rámci těchto dotazníků byly položeny tři otázky:124 

1) Jak strana Vaše pohlíží na všeobecné, rovné, přímé a tajné volební právo 

žen? 

2) Máte-li upřímnou vůli pracovati k uskutečnění jeho, jak získáním mu 

příznivců v kruhu svých politických přátel, tak i účinným podporováním 

petice, která na zavedení všeobecného volebního práva pro ženy v tom 

                                                 
122 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, korespondence. Dopis rozesílaný poslancům říšské 

rady v říjnu 1906. přír. č. 22/76, č. inv. 1954. 
123 Tento návrh na volební novelu, který předložila vláda v prvních měsících roku 1906, ženy do 

volebního práva vůbec nezahrnovala. 

PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Protestní schůze 18. 3. 

1906 – vládní předloha o všeobecném, rovném hlasovacím právu a stanovisko žen. přír. č. 22/76, č. inv. 

1724. 
124 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 9. 4. 1907. přír. č. 22/76, č. inv. 1729. 
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rozsahu, jak ho dnes požívají muži, podána bude sněmovně poslanců rady 

říšské hned v prvních dnech zasedání. 

3) Zda ujmete se vřele i požadavku našeho na změnu § 30 zákona spolčovacího 

v ten smysl, by i ženy mohly býti členy i zakladatelkami politických spolků? 

Tyto dopisy byly, na návrh Františky Plamínkové, osobně doručovány v rámci 

deputací – tj. jednotlivými členkami Výboru. Tato osobní účast při předání měla působit 

na kandidáty přesvědčivěji a zároveň mohla pomoci získat potřebné kontakty. 

Vyhodnocením dotazníkové akce na schůzi v květnu 1907 se dospělo 

k celkovému číslu 79 odpovědí na otázky. Z tohoto počtu se celkem 66 kandidátů 

vyslovilo pro podporu ženských požadavků. Kandidátů, kteří byli se svými odpověďmi 

opatrní nebo se jim snažili vyhnout, napočítaly členky Výboru 13. Bohužel se však 

nedochoval záznam o celkovém počtu oslovených kandidátů, ale i na tomto vzorku se 

dá demonstrovat, že ženy měly v kandidátech na poslance podporu pro své 

požadavky.125 Podpora zatím panovala jen na papíře a před aktivistkami tak bylo i 

nadále mnoho práce, aby muže přiměly k prosazování zájmů i na půdě Říšské rady nebo 

uvnitř jednotlivých politických stran.  

Jména kandidátů, kteří se vyjádřili pro podporu volebního práva žen a změnu     

§ 30 spolčovacího zákona a chtěli Výboru v prosazování změn pomáhat, zařadil Výbor 

na seznam svých spolupracovníků, které pak případně dále oslovoval s žádostí o pomoc. 

Tento seznam byl následně dostupný v publikacích Výboru.126 

3.2.2. Petice 

Pro dosažení volebního práva pro ženy se aktivistky Výboru pro volební právo 

žen rozhodly do svých metod zařadit také petiční akce. Petice měly svým směřováním 

demonstrovat počet příznivců udělení volebního práva ženám, a také skutečnost, že 

mezi těmi, kdo petice podepisoval, byli i muži. Tyto petice byly spolu s podpisovými 

archy pak odesílány do obecního zastupitelstva v Praze, českého zemského sněmu a do 

říšské rady. 

 

 

 

                                                 
125 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 10. 5. 1907. přír. č. 22/76. č. inv. 1734. 
126 Tamtéž 
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3.2.2.1. Petice za volební právo žen do říšské rady 

V polovině března roku 1906 se konala protestní schůze, na které se kromě 

Výboru pro volební právo žen účastnil také Ženský klub český a Ústřední spolek 

českých žen. Na této schůzi vystoupil také V. Klofáč z České strany národně sociální, 

který jako poslanec v Říšské radě zprostředkoval podání petice českých a moravských 

žen. Tato petice měla přes 22 tisíc podpisů.127 V. Klofáč zdůraznil, že na vládním 

návrhu na zavedení všeobecného volebního práva jsou porušeny hned dva principy. 

Prvním bylo nerovné rozdělení mandátů mezi jednotlivé národnosti, druhým pak 

vyloučení všech žen, pro které neviděl sebemenší důvod.128 Spolu s dalším řečníkem, 

poslancem A. Sobotkou z České strany státoprávně pokrokové, se domníval, že národ 

jsou ženy a muži dohromady a že jsou ženy dostatečně schopné a inteligentní, aby 

mohly volit. V petici určené sněmovně říšské rady ženy žádaly, aby při opravě 

volebního řádu bylo ženám přiznáno všeobecné, rovné, přímé a tajné volební právo. Již 

v úvodu petice se píše: „Podepsané ženy všech tříd a stavů a s nimi sympatizující 

mužové…“. Z tohoto úvodu je patrné, že ženy měly pro své požadavky v petici podporu 

i mezi muži, což mělo nemalý význam vzhledem k faktu, že sněmovna byla celá složená 

z mužů a tím spíše mohli požadavky ženských aktivistek prosadit uvnitř sněmovny jen 

muži, kteří byli pokrokoví a ženské hnutí podporovali Argumentem aktivistek bylo, že i 

ony jsou podřízeny zákonům, a tak by mělo být samozřejmostí pro spravedlivý stát, aby 

se na jejich tvorbě mohly i podílet. Podotýkaly, že s povinnostmi, které mají společné 

s muži, by měla přijít také práva. Zároveň absolvují také povinnou školní docházku, 

platí daně jako muži a pracují k udržení rodiny a hospodářství.129 

Koncem dubna 1907 byla rozesílána pražským i mimopražským ženským 

spolkům a organizacím k podpisu petice za volební právo a za změnu § 30 spolkového 

zákona. V petici aktivistky žádaly, aby bylo ženám přiznáno stejné právo jako mužům – 

být členy politických spolků a mít možnost je také zakládat.130 Petice s podpisovými 

archy pak byly předány při zahájení zasedání poslanecké sněmovny Říšské rady 

v červnu 1907. Stejná akce následovala také v dubnu 1908, kdy na návrh F. Plamínkové 

                                                 
127 MALÍNSKÁ, Jana. "My byly, jsme a budeme!": České ženské hnutí 1860-1914 a idea českého národa. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 104-5. ISBN 978-80-7422-219-1. 
128 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Protestní schůze 18. 3. 

1906 – vládní předloha o všeobecném, rovném hlasovacím právu a stanovisko žen, přír. č. 22/76, č. inv. 

1724 
129 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, Doklady – petice za volební právo žen z roku 1906. 

Slavná sněmovno říšské rady. přír. č. 22/76, č. inv. 1801. 
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byla opět podána petice za změnu § 30 spolkového zákona. F. Plamínková dokonce 

navrhovala, že se bude osobně za prosazení změny angažovat ve Vídni.131 Zároveň se 

na schůzi Výboru koncem dubna dohodlo, že se osloví poslanci Říšské rady, aby se ve 

sněmovně přičinili o prosazení opravy § 30 na základě této petice. Mezi oslovenými 

poslanci byli např. V. Choc, V. Škarda či T. G. Masaryk.132  

Na zasedání sněmovny Říšské rady odevzdala v září 1909 všem předsedům 

politických stran 7členná deputace Výboru petici, ve které žádala všeobecné volební 

právo pro ženy. O měsíc později byl vládou podán českému zemskému sněmu návrh na 

volební reformu, který zachovával kuriální zřízení, připojoval všeobecnou kurii jen pro 

muže a odebíral ženám pasivní volební právo. Výbor pro volební právo žen na tuto 

skutečnost reagoval protestní schůzí a vysláním 12členné deputace předsedům 

poslaneckých klubů, českým ministrům a místodržiteli. Zdůrazňoval, že návrh porušuje 

občanskou a lidskou rovnost a doporučil, aby za základ jednání byly vzaty návrhy 

poslance K. Baxy a E. Koernera, které jsou v duchu rovnoprávnosti žen a všeobecného 

volebního práva pro obě pohlaví.133 

V červenci 1911 byla Výborem pro volební právo žen a Zemskou pokrokovou 

organizací žen na Moravě vyslána spolu s peticemi deputace k ministerskému 

předsedovi P. Gautschovi. Delegátky uvedl T. G. Masaryk. Deputace byla přijata 

předsedy všech poslaneckých klubů, P. Gautsch však podotkl, že vláda nemá pro 

ženskou otázku porozumění a neučinil žádné závazné. Vznikla tak jen parlamentní 

komise českého klubu, která zvolila referenty (V. Choc, E. Koerner, A. Velich a T. E 

Šilinger), kteří se měli otázkou volebního práva pro ženy a rozšíření spolčovacího práva 

na ženy zabývat a na podzim podat zprávu.134 

3.2.2.2. Petice za volební právo žen do pražského zastupitelstva 

V červnu 1907 byla Výborem pro volební právo žen vyslána deputace 

k pražskému starostovi K. Grošovi. Členky Výboru předaly starostovi petici, ve které 

                                                                                                                                               
130 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 1. 3. 1907. přír. č. 22/76, č. inv. 1727. 
131 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 8. 4. 1908. přír. č. 22/76, č. inv. 1751. 
132 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 29. 4. 1908. přír. č. 22/76, č. inv. 1753. 
133 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, Tisky a výstřižky z let 1903-1932. Zpráva výboru 

pro volební právo žen. Volební hnutí žen v roce 1908. s. 4-6. přír. č. 22/76. č. inv. 2148. 
134 Právo ženy. Deputace českých žen v říšském parlamentě. Roč. 1, č. 20. 22. 7. 1911. 
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požadovaly změnu v pražském volebním řádu, kterou by získaly volební právo do obce 

a tím následně do českého zemského sněmu.135 Petice byla podpořena Ústředním 

spolkem českých žen, Ženským klubem českým a dalšími ženskými spolky, které 

v Praze působily.136 Na veřejné schůzi, která nesla téma „Volební řády do obcí, českého 

zemského sněmu a do říšské rady“ v říjnu 1907 vyzvala F. Plamínková účastnice k 

podpisu petice za všeobecné volební právo do obecního zastupitelstva a zdůraznila, že 

pro ženy požaduje aktivní, ale také pasivní volební právo.  Reagovala tak na nejasný 

postoj pozvaného zástupce městské rady J. Scharfa, který se nevyjádřil k otázce 

volebního práva žen do pražského magistrátu a odmítl sdělit nejen své stanovisko, ale 

také přístup celého zastupitelského sboru.137 

V návaznosti na postupné zahrnování předměstských obcí do Prahy, hrozila 

ztráta volebního práva stovkám žen. Ženy z těchto obcí považovaly za nespravedlivou 

křivdu na pražských ženách, které jsou kráceny na svých občanských právech oproti 

ženám z jiných obcí, které právo volit mají. Argumentovaly mj. také tím, že je 

nemyslitelné, aby „město Libušino“, chtělo ženy práva zbavit, zatímco jiné státy ženám 

volební právo dávají. Zdůrazňovaly, že bezúhonným občankám v Praze jsou odebírána 

takto občanská práva a ony jsou stavěny na roveň osobám trestaným za zločiny, krádeže 

nebo podvody.138  

3.2.2.3. Petice za volební právo pro ženy do českého zemského sněmu 

Během roku 1907 Výbor pro volební právo sháněl podpisy k petici určené také k 

českému zemskému sněmu. Na základě jednání s představiteli politických stran 

nakloněných požadavkům v petici, bylo dohodnuto, že petice bude podána k novému 

zemskému sněmu, který vzejde z voleb na přelomu února a března 1908. V. Choc 

z České strany národně sociální, který udržoval s Výborem blízké styky, radil, aby byly 

petice zaslány všem poslaneckým klubům a vyzval k tomu, aby byly ženy nadále 

aktivní, chodily na politické schůze a zde se hlásily ke slovu.139 V roce 1908 sběr 

                                                 
135 Volební právo do českého zemského sněmu bylo podmíněno volebním právem do obce. 
136 MALÍNSKÁ, Jana. "My byly, jsme a budeme!": České ženské hnutí 1860-1914 a idea českého národa. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 108. ISBN 978-80-7422-219-1. 
137 STRÁNSKÁ-ABSOLONOVÁ, Olga. Ženy a volby obecní v Praze a jinde. Ženský svět. Roč. 11, č. 19. 

5. 11. 1907, s. 226. 
138 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 7. 11. 1907. přír. č. 22/76, č. inv. 1737. 
139 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo. 21. 11. 1907. přír. č. 22/76, č. inv. 1739. 
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podpisů k petici pokračoval. Hromadná petice byla rozesílána ženským spolkům140, ale i 

politickým stranám, jejich organizacím i jednotlivcům, kteří s Výborem pro volební 

právo spolupracovali a pomáhali mu. Většina politických stran a jejich organizací, které 

aktivistky oslovily, byly ochotny se sběrem podpisů pomoci.141  

Jednotlivé členky Výboru si rozdělily nově zvolené poslance, které chtěly 

s otázkou podpory petice oslovit. Mezi návrhy, jak získat větší šanci na prosazení svých 

zájmů, byl nápad M. Tůmové kontaktovat Mezinárodní alianci pro volební právo žen. 

Aliance měla poslat českému zemskému místodržitelství, vládě a poslaneckým klubům 

na sněmu petici za volební právo žen. Tento návrh se však v praxi neuskutečnil. Dalšími 

kroky k šíření petice byly výzvy k podpisu petice v ženských časopisech či samotné 

uveřejnění znění petice.142 

Výbor pro volební právo se rozhodl podávat petici za změnu volebního řádu a    

§ 30 spolkového zákona na každém zasedání sněmu. Podpisové archy s podpisy, které 

ženské spolky, jejich členky a spolupracovnice Výboru nasbíraly, posílaly buď zpět 

Výboru nebo příslušným poslancům Říšské rady či českého zemského sněmu. Jak 

vyplývá z korespondence Výboru143, některým ženám bylo zakazováno petice 

podepisovat. Ženy ve větších městech měly sběr podpisů obvykle jednodušší, zatímco 

mnohé ženy na venkově, který byl často pod vlivem klerikalismu a konzervatismu, 

opatřily podpisové archy jen pár podpisy. Z dochovaných podpisových archů se 

můžeme dočíst, že petici nepodepisovaly jen ženy. Mezi těmi, kdo petice podepisoval 

byli hojně i pokrokově smýšlející muži, kteří zastávali názor rovnoprávnosti ženy 

s mužem. 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Ženské spolky nemohly podepisovat petice, protože nebyly a také nemohly být spolky politického 

charakteru Jejich členky však podepisovat petice mohly. Jednotlivé členky tak mohly petice šířit a 

předkládat dalším ženám k podpisu. 
141 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1909-1914. Schůze výboru pro 

volební právo. 10. 2. 1909. přír. č. 22/76, č. inv. 1782. 
142 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1909-1914. Schůze výboru pro 

volební právo. 20. 1. 1909. přír. č. 22/76, č. inv. 1779. 
143 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, korespondence – přijatá. Dopis Žofie Hruškové 

Výboru pro volební právo žen z roku 1907. přír. č. 22/76, č. inv. 1853. 
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3.2.3. Kandidatury do českého zemského sněmu 

3.2.3.1. Kandidatura do českého zemského sněmu v roce 1908 

Volební reforma z roku 1907, která rušila kuriální systém byla pro české ženské 

hnutí velkým zklamáním. Ženy byly totiž i nadále144 z aktivního a pasivního volebního 

práva vyloučeny. Nastávala tak paradoxní českými aktivistkami často zmiňovaná, 

skutečnost, kdy se od 80. let 19. století postupně demokratizovalo volební právo a 

rozšiřovaly se řady voličů o střední a nižší střední vrstvy obyvatel, ale zároveň se 

zamezovalo jakémukoliv prostoru pro ženské voličky. Rakouské volební právo pro ženy 

bylo velmi složité a často sporné. Když vznikal v 60. letech ústavně-politický systém 

monarchie, nikdo nepočítal s tím, že by se ženy mohly větší měrou uplatňovat na 

politickém dění.145 

Volební výbor se na základě nevyslyšených žádostí o aktivní volební právo, 

začal soustředit na možnost využití pasivního volebního práva pro kandidaturu ženy do 

českého zemského sněmu. Díky právní analýze, kterou Výbor pro volební právo žen 

provedl, přišel na to, že volba ženy do českého zemského sněmu není v rozporu 

s žádnou zákonnou normou.146 Tímto zjištěním byly překvapeny i politické strany. 

Národní strana svobodomyslná dokonce ustavila čtyřčlenný výbor právníků147, který 

potvrdil, že volební řád z roku 1861 nevylučuje ženy z pasivního volebního práva.       

F. Plamínková si tak potvrdila, že ženám náleží pasivní i aktivní volební právo do 

sněmu. Zbývalo tak jen využit skulinu v zákoně a uvést ideu ženské kandidatury do 

praxe.148 První příležitostí byly volby do sněmu v roce 1908. 

Již v listopadu 1907 aktivistky Výboru oslovily Českou stranu pokrokovou. 

Strana přislíbila podporu ženské kandidatuře do sněmu, pakliže Výbor vybere vhodný 

okres a kandidátku.149 V lednu 1908 oslovila předsedkyně Výboru F. Plamínková také 

                                                 
144 Ženy do poslanecké sněmovny říšské rady nemohly volit ani při zavedení všeobecné kurie v roce 

1896. Tato kurie se vztahovalo výslovně jen na muže starší 24 let. 
145 VELEK, Luboš. První v Rakousku! Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 

1912. Příspěvek k vývoji volebního práva a volebního chování v českých zemích v 19. a 20. století. In 

VOJÁČEK, M. (ed.). Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Praha: 

Národní archiv, 2007. s. 264-65. ISBN 978-80-86712-45-1. 
146 Tamtéž, s. 269 
147 Mezi právními experty byli spolupracovníci Výboru pro volební právo žen Václav Bouček a Václav 

Škarda. 
148 PNP LA Praha, fond Plamínková Františka (1875-1942), korespondence. Dopis Václava Boučka F. 

Plamínkové. Přír. č. 22/76. č. inv. 2326. 
149 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 14. 11. 1907. přír. č. 22/76, č. inv. 1738. 
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předsedu strany T. G. Masaryka s otázkou podpory ženské kandidatury.150 Vyjednávání 

pokračovalo i s ostatními politickými stranami. Hlavním bodem jednání byla žádost, 

aby každá strana postavila v každém volebním obvodě mezi navrženými kandidáty 

alespoň jednu ženu.151  

Jako první z politických stran vyhlásili kandidaturu ženy ve volebním okrese 

Hradčany-Vyšehrad-Holešovice-Bubny sociální demokraté. Jejich kandidátkou se stala 

bývalá učitelky a redaktorka Ženského listu Karla Máchová. Na konci ledna 1908 také 

Výbor pro volební právo žen vyhlásil svou kandidátku učitelku Marii Tůmovou ve 

volebním obvodě Vysoké Mýto-Skuteč-Hlinsko.152 Třetí kandidující ženou byla 

kandidátka strany státoprávně pokrokové, radikálně pokrokové a národně sociální 

Božena Zelinková ve volebním obvodě Kutná Hora, která však ještě před volbami 

odstoupila.153 Postavení kandidatur byl však jen začátek, Výbor teď čekalo velké 

množství práce, předvolebních schůzí a přednášek, které musel uskutečnit ve velmi 

krátké době – volby do českého zemského sněmu probíhaly již od 20. února do 5. 

března. 

Výbor pro volební právo uspořádal několik předvolebních schůzí, na kterých 

vystupovaly kandidátky M. Tůmová a K. Máchová, ale také předsedkyně Výboru F. 

Plamínková. Na počátku února představila M. Tůmová ve Vysokém Mýtě na voličské 

schůzi volební program, který byl všestranný – zahrnoval politickou sféru, školství, 

sociální i hospodářské otázky.154 Během následujících dní představila svůj program 

voličům ve Skutči a v Hlinsku. Program českých žen byl M. Tůmovou představen také 

na velké manifestační předvolební schůzi 16. února.155 Ve svých projevech 

zdůrazňovala, že nejde o politický zápas, ale o zápas kulturní a že se jedná na prvním 

místě o uznání a zrovnoprávnění ženy. Také apelovala na to, že nejde o boj žen proti 

mužům, ale o boj za svobodu jedné poloviny národa a výraz demokracie a pokroku.156 

                                                 
150 PNP LA Praha, fond Plamínková Františka, Kniha korespondence z let 1906-1908. Koncept dopisu F. 

Plamínkové T. G. Masarykovi, 30. 1. 1908. přír. č. 22/76. č. inv. 2804. 
151 KOŘALKA, Jiří. Zvolení ženy do českého zemského sněmu roku 1912. In: Documenta Pragensia 

XIII. Žena v dějinách Prahy. Praha: Scriptorium, 1996. s. 309. ISSN 0231-7443. 
152 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 31. 1. 1908. přír. č. 22/76, č. inv. 1746. 
153 Tamtéž. 
154 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, různé. Františka Šatavová, První voličská schůze – 

vzpomínky. 2. 2. 1908. přír. č. 22/76. č. inv. 2042. 
155 MALÍNSKÁ, Jana. "My byly, jsme a budeme!": České ženské hnutí 1860-1914 a idea českého národa. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 116. ISBN 978-80-7422-219-1. 
156 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, Drobné rezoluce, články, projevy a fragmenty 

písemností týkajících se akcí Výboru. „Ženy české a muži čeští“ – projev M. Tůmové voličům okresu 

Vysoké Mýto-Skuteč-Hlinsko. přír. č. 22/76. č. inv. 2094. 
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Navzdory tomu, že ani jedna z kandidátek nezískala ve svém volebním obvodě 

dostatečný počet hlasů na vítězství, bylo ustavení kandidátek hodnoceno jako první 

úspěch ženského hnutí na české politické scéně. K. Máchová obdržela 493 hlasů a pro 

M. Tůmovou se rozhodlo hlasovat 199 voličů. Každá kandidátka ve svém volebním 

obvodě získala cca 16 % hlasů.157 Je nutné si uvědomit, že pro ženské kandidátky 

hlasovali převážně muži, v případě K. Máchové právě jen oni, protože v Praze neměly 

ženy aktivní hlasovací právo do obcí, čímž byly automaticky vyloučeny i z možnosti 

volit do českého zemského sněmu. 

Kandidující ženy se Výbor pro volební právo snažil podporovat všemi možnými 

způsoby. Členky Výboru psaly články do ženských časopisů, ve kterých vysvětlovaly 

důležitost volebního práva pro ženy a význam ženské kandidatury pro vývoj ženského 

hnutí, pořádaly přednášky a debatní večery vysvětlující volební řády a oslovovaly 

zástupce a představitele politické scény.  

Kandidatury žen do českého zemského sněmu a jejich úspěch vládu poměrně 

zaskočil a začala proto pracovat na opravě jeho volebního řádu. V prosinci 1908 byla 

pražskému obecnímu sboru předložena novela volebního řádu. Novela ke třem 

voličským sborům připojovala čtvrtý – všeobecný. Návrh novely počítal 

s aktivním volebním právem pro ženy poplatnice a pro ty, které patřily mezi tzv. 

inteligenci či honoraci158, z třídy všeobecné a z pasivního volebního práva však všechny 

ženy vyloučil.159 Výbor proti vládnímu návrhu protestoval na svých shromážděních a 

také vydal spis „Zachovejme politickou rovnoprávnost žen s muži v království českém“, 

ve kterém zdůrazňoval, že ženy nejsou zločinci, aby jim byla upřena jejich občanská 

práva. Toto memorandum doručil následně místodržiteli zemského sněmu, zemským 

poslancům a politickým stranám.160   

3.2.3.2. Kandidatura do českého zemského sněmu v roce 1909 

 Další možnost postavit ženskou kandidaturu se Výboru naskytla již na konci 

roku 1908, kdy se uvolnilo místo poslance ve volebním obvodě Vysoké Mýto-Hlinsko-

Skuteč. Poslanec a starosta Vysokého Mýta, A. Tůma se vzdal svého mandátu. Byla tak 

                                                 
157 KOŘALKA, Jiří. Zvolení ženy do českého zemského sněmu roku 1912. In: Documenta Pragensia 

XIII. Žena v dějinách Prahy. Praha: Scriptorium, 1996. s. 310. ISSN 0231-7443. 
158 Doktorky, profesorky a definitivní učitelky 
159 MALÍNSKÁ, Jana. Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–

1914. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2009, s. 55. Roč. 1, č. 1. 
160 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, Tisky a výstřižky z let 1903-1932. Zpráva výboru 

pro volební právo žen. Volební hnutí žen v roce 1909-1910. Přír. č. 22/76. č. inv. 2149. 
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vypsána doplňovací volba, ve které se Výbor rozhodl znovu kandidovat M. 

Tůmovou.161 Následovalo tak další kolo vyjednávání s politickými stranami. Již v lednu 

jednal Výbor s V. Klofáčem, předsedou národních socialistů, který přislíbil, že jeho 

strana nebude v tomto volebním obvodě stavět svého kandidáta. Podmínkou však mělo 

být, že ani ostatní strany svého kandidáta nepostaví.162 Jednání pokračovalo také 

s představiteli mladočeské strany163, strany sociálně demokratické, strany státoprávně 

pokrokové164 a T. G. Masarykem ze strany pokrokové165. Sociální demokraté přišli 

dokonce s návrhem přijetí M. Tůmové za kandidátku své strany. Měli však podmínku, 

že pokud bude zvolena, musí vstoupit do jejich klubu a že v případě neuznání volby 

složí svůj mandát, aby mohla být vypsaná nová volba.166  

Výbor pro volební právo žen zvažoval podmínky politických stran. Na jeho 

schůzích se často diskutovalo, zda se spojit s politickými stranami, nebo zůstat mimo 

strany nezávislým orgánem. Členky výboru nebyly v tomto názoru jednotné. Výbor se 

však rozhodl setrvat na svém stanovisku z roku 1908 a M. Tůmová tak zůstala 

nezávislou kandidátkou. Tím se však nevylučovala její spolupráce s těmi politickými 

stranami, které se rozhodly ženské požadavky podporovat.  

Ačkoliv bylo na volební kampaň více času než při kandidatuře v roce 1908, 

představitelky Výboru se snažily využít každou chvíli k tomu, aby volební právo a 

zvolení ženy poslancem prosazovaly a vysvětlovaly nutnost volebního práva pro ženy. 

Pro F. Plamínkovou a M. Tůmovou to znamenalo jezdit několikrát měsíčně do 

volebních obvodů a pořádat zde volební schůze s projevy. Obě ženy přitom vykonávaly 

běžnou práci ve Výboru a také svou vlastní profesi. M. Tůmová byla učitelkou na 

Žižkově, F. Plamínková učitelkou v Holešovicích. Kandidatuře obětovaly všechen svůj 

osobní čas a riskovaly tak i svá pracovní místa, stačilo jen, aby někomu připadalo to, co 

dělají za „nebezpečné pro výchovu mládeže“ a obě mohly o své zaměstnání přijít.167 

                                                 
161 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 25. 11. 1908. přír. č. 22/76, č. inv. 1772. 
162 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1909-1914. Schůze výboru pro 

volební právo 5. 1. 1909. přír. č. 22/76, č. inv. 1777. 
163 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1909-1914. Schůze výboru pro 

volební právo 13. 1. 1909. přír. č. 22/76, č. inv. 1778. 
164 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1909-1914. Schůze výboru pro 

volební právo 28. 1. 1909. přír. č. 22/76, č. inv. 1780. 
165 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1909-1914. Schůze výboru pro 

volební právo 20. 1. 1909. přír. č. 22/76, č. inv. 1779. 
166 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1909-1914. Schůze výboru pro 

volební právo 13. 1. 1909. přír. č. 22/76, č. inv. 1778. 
167 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Praha: Mediasys, 2014. s. 58-60. ISBN 978-

80-260-7207-2. 
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 M. Tůmová získala v květnu 1909 ve druhém kole 261 hlasů (20%) a skončila 

třetí za kandidáty strany národně sociální a národní strany svobodomyslné.168  

V září 1909 byly na prvním zasedání nové sněmovny podány návrhy volební 

reformy do českého zemského sněmu, které vypracovali K. Baxa ze strany státoprávně 

pokrokové a E. Koerner za stranu svobodomyslnou. Oba návrhy počítaly s všeobecným 

volebním právem pro muže i ženy a s poměrným zastoupením.169 Návrh podala také 

strana agrární, která navrhovala aktivní volební právo pro ženy, ale o pasivním 

volebním právu se nezmiňovala.170 V následujících měsících se konalo několik 

manifestačních a protestních schůzí, na kterých se možnosti novely volebního řádu 

řešily. V říjnu 1909 se konala manifestační schůze, kde zazněly návrhy mladočeských 

politiků K. Baxy a E. Koernera, které přicházely s rovným, přímým a tajným volebním 

právem. Zároveň vyzvali ostatní poslance, aby jejich návrh podpořili. Účastníci schůze 

se shodli také na tom, že neúčinnější manifestací by bylo zvolení ženy poslancem do 

zemského sněmu, dokud je ještě platný starý volební řád, který toto umožňuje.171  

Navzdory tomu, že český zemský sněm byl od roku 1908 pod německými 

obstrukcemi a poslanci nemohli o vládním návrhu diskutovat a odhlasovat ho, chtěly 

aktivistky postupovat co nejrychleji a využít každé možnosti kandidovat ženu ve 

volbách do českého zemského sněmu. Jedinou šancí na úspěch kandidatury bylo 

sjednocení politických stran na jediné ženské kandidatuře nebo možnost, že by každá 

strana umístila na první místo kandidátky ženu podle vlastního výběru. Tím by tak došlo 

k soutěži politických stran a volby ženy by tak byla zaručena. Obě varianty byly však 

pro strany něčím novým a politici se báli ztráty volebních preferencí, a především zde 

panovala nedůvěra v jednání ostatních politických stran. 

Neúspěch ženských kandidatur172 lze přisuzovat nekoordinovanému postupu 

Výboru pro volební právo žen a politických stran. Dále také rozporu mezi sociálními 

demokraty a ostatními politickými stranami či samotným Výborem pro volební právo 

žen. Rozhodně se však nedá mluvit o celkovém neúspěchu. Myšlenka volitelnosti ženy 

do zemského sněmu a její provedení prolomila společenská tabu o schopnosti ženy 

působit v politice. Zároveň došlo k navození soutěživosti mezi stranami, která ženskou 

                                                 
168 Ženský svět. Zápas o poslanecký mandát na Vysokomýtsku. Roč. 13, č. 10. 1909. 20. 5. s. 156. 
169 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, Tisky a výstřižky z let 1903-1932. Zpráva výboru 

pro volební právo žen. Volební hnutí žen v roce 1908. s. 4. přír. č. 22/76. č. inv. 2148. 
170 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, Tisky a výstřižky z let 1903-1932. Zpráva výboru 

pro volební právo žen. Volební hnutí žen v roce 1909-1910. s. 3. přír. č. 22/76. č. inv. 2149. 
171 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, Drobné rezoluce, články, projevy a fragmenty 

písemností týkajících se akcí Výboru. Z manifestační schůze 6. 10. 1909. přír. č. 22/76. č. inv. 2097. 
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kandidátku prosadí a bude tak v čele národa, případně celé Evropy za pokrokovou a 

nejvíce demokraticky smýšlející. Je tak trochu nepochopitelné proč se politické strany 

stavěly k podpoře ženských kandidatur tak opatrně. Vzhledem k tomu, že český zemský 

sněm byl zablokovaný a bylo nepravděpodobné, že by žena opravdu ve sněmu zasedla. 

Její zvolení by musel schválit místodržitel, který by musel vydat tzv. poslanecký 

certifikát. Proti tomuto rozhodnutí se dalo odvolat k říšskému soudu nebo vyčkat na 

rozhodnutí zemského sněmu o platnosti či neplatnosti volby.173  

3.2.3.3. Kandidatura do českého zemského sněmu v roce 1912 

 Výbor pro volební právo žen dostal ještě jednu možnost demonstrovat své 

volební právo ženskou kandidaturou. V březnu 1912 náhle zemřel jeden z hlavních 

mladočeských politiků, právník a poslanec V. Škarda, který byl do českého zemského 

sněmu zvolen za volební obvod Mladá Boleslav-Nymburk.174 Došlo tak znovu 

k vypsání doplňovací volby. Aktivistky z Výboru o tento uvolněný mandát ihned 

projevily zájem. Výbor se nejdříve snažil přesvědčit politické strany, aby se postavila 

jedna celonárodní kandidátka, to však ztroskotalo.175 Sociální demokraté se rozhodli 

kandidovat K. Máchovou a koncem dubna roku 1912 oficiálně ohlásili její kandidaturu. 

Mezi mladočeskými představiteli však nepanovala jednoznačná shoda. Zatímco vedení 

strany v Praze rozhodlo o kandidatuře ženy – B. Vikové-Kunětické, mladoboleslavští 

členi přišli se svým kandidátem starostou B. Matouškem.176  

Odpověď na otázku, proč byla jako kandidátka na poslance vybrána právě        

B. Viková-Kunětická je poměrně jednoduchá. B. Viková-Kunětická byla velice známou 

spisovatelkou a dramatičkou, její hry se hrály i na půdě Národního divadla. Tím dostala 

„ženskou otázku“ mezi velké množství lidí. Její tvorba se zabývala zejména studiem 

ženské duše v poměru k muži, kritizovala však také celibát učitelek či dvojí morálku 

                                                                                                                                               
172 Ve smyslu nezvolení ženy poslancem ve volbách do českého zemského sněmu v roce 1908 a 1909. 
173 VELEK, Luboš. První v Rakousku! Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 

1912. Příspěvek k vývoji volebního práva a volebního chování v českých zemích v 19. a 20. století. In 

VOJÁČEK, M. (ed.). Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Praha: 

Národní archiv, 2007. s. 267. ISBN 978-80-86712-45-1. 
174 KOŘALKA, Jiří. Zvolení ženy do českého zemského sněmu roku 1912. In: Documenta Pragensia 

XIII. Žena v dějinách Prahy. Praha: Scriptorium, 1996. s. 313. ISSN 0231-7443. 
175 MALÍNSKÁ, Jana. Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–

1914. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2009, s. 49. Roč. 1, č. 1. 
176 Tamtéž 
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podle níž společnost na muže a ženy pohlížela.177 Zároveň stála v čele ženského odboru 

při ústředí Národní strany svobodomyslné v Praze a přispívala do Národních listů.178 

Nebyla však typickou feministkou jako ostatní aktivistky Výboru, což bylo pro 

představitele mladočeské strany a mnohé další politické představitele přijatelnější. Jako 

svůj hlavní úkol si kladla šíření českého nacionalismu a jeho svobody českého národa, 

do které zahrnovala také svobodu ženy. B. Viková-Kunětická zastávala myšlenku, že 

osvobození ženy může přijít jedině s osvobozením celého národa. Zároveň české ženské 

hnutí chápala jako součást českého národního hnutí.179  

 V rámci předvolební kampaně probíhaly manifestační schůze, na kterých 

aktivistky protestovaly proti vládnímu návrhu novely volebního práva. Protestovaly 

proti zpátečnictví rakouské vlády, která tak těmito kroky, ve kterých ženám staré 

volební právo odebírá, jde proti zbytku Evropy a celého světa, kde se ženám volební 

právo naopak dává. V průběhu dubna roku 1912 pořádal Výbor za účasti politických 

stran nebo jejich organizací několik manifestačních schůzí, na kterých požadoval 

zachování pasivního volebního práva a rozšíření aktivního volebního práva na všechny 

ženy. Příkladem takové schůze může být manifestační schůze z 20. dubna za 

rovnoprávnost žen s muži, kterou organizoval Výbor pro volební právo žen, Výkonný 

výbor strany národně sociální a Ženská organizace strany svobodomyslné. Na schůzi 

vystoupili zástupci politických stran, delegátky českých ženských spolků a zástupci 

městské rady v Praze.180 

K. Máchová byla již tři týdny ohlášenou kandidátkou, ale kandidatura B. 

Vikové-Kunětické byla stále nejasná. Až v dubnu 1912 na jednání mladočechů a 

národních sociálů, na kterém se podílely také M. Tůmová s F. Plamínkovou, došlo 

k dohodě podpory mladočeské kandidátky. Oficiálně byla její kandidatura ohlášena až 

26. května 1912 v Národních listech, orgánu Národní strany svobodomyslné.181  

                                                 
177 JEŽKOVÁ, Petra. „Božena, bojovná žena“. Nacionalistický radikalismus českého feminismu. In: 

BAHENSKÁ, Marie; MALÍNSKÁ, Jana. Ženy a politika (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv 

Akademie věd ČR, 2014, s. 83. ISBN 978-80-87782-24-8. 
178 VELEK, Luboš. První v Rakousku! Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 

1912. Příspěvek k vývoji volebního práva a volebního chování v českých zemích v 19. a 20. století. In 

VOJÁČEK, M. (ed.). Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Praha: 

Národní archiv, 2007. s. 272. ISBN 978-80-86712-45-1. 
179 Tamtéž, s. 278. 
180 Ženské listy. Manifestační schůze žen za rovnoprávnost žen. Roč. 40, č. 5. 1. 5. 1912. s. 24. 
181 VELEK, Luboš. První v Rakousku! Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 

1912. Příspěvek k vývoji volebního práva a volebního chování v českých zemích v 19. a 20. století. In 

VOJÁČEK, M. (ed.). Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Praha: 

Národní archiv, 2007. s. 294. ISBN 978-80-86712-45-1. 
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Mladočeši od kandidatury očekávali především aktivizaci žen a šíření svého 

politického programu – českého nacionalismu.182 Starosta B. Matoušek se rozhodl 

kandidovat samostatně. Rozpolcenost mladočeské strany ilustruje skutečnost, že 

zatímco Národní listy doporučovaly volbu B. Vikové-Kunětické, mladočeský orgán 

v Mladé Boleslavi – Mladoboleslavské listy stále podporovaly B. Matouška.183  

B. Viková-Kunětická tak s ohlášením kandidatury mohla začít jezdit na 

předvolební schůze do volebních měst a F. Plamínková s M. Tůmovou jí v tom ochotně 

asistovaly. První předvolební schůze se konala v Mladé Boleslavi 29. května,184 tedy 

necelý týden před volbami. Zde pronesla B. Viková-Kunětická pečlivě připravený 

projev, ve kterém chápala svou kandidaturu nejen jako potvrzení rovnoprávnosti žen 

s muži, ale také jako boj za demokracii. Místní městské radě vytkla, že se nechutí k její 

kandidatuře staví po bok vládě a především Němcům. Její projev mířil hlavně na 

politické představitele, kteří si měli uvědomit, že zvolení ženy je také v jejich zájmu, 

v zájmu celého národa, který se tak postaví do čela evropských národů, což nejlépe 

dokazuje následující část projevu: „Odmítněte mě před zrakem celé vzdělané Evropy! 

Koho myslíte, že zraníte? Mne? Ženskou kandidaturu? Ne, pánové! Zraníte sebe a 

kámen, který vrhnete na mne, ponesou dějiny českého národa na místě zkrvavělém, 

které se pod ním nikdy nezacelí.“185 Další předvolební schůze se konala 1. června 

v Nymburce, kde kromě B. Vikové-Kunětické vystoupila také F. Plamínková a zástupci 

politických stran. Své zástupce zde měli mladočeši, státoprávní pokrokáři i národní 

socialisté.186  

V prvním kole, které proběhlo 4. června 1912 slavily obě ženské kandidátky 

úspěch. Dohromady získaly B. Viková-Kunětická a K. Máchová 61 % odevzdaných 

hlasů.187 Volební účast byla 64 %. Větší podporu měly kandidátky v Nymburce, kde 

získaly dohromady 80 % hlasů. Nymburští voliči se řídili více doporučením pražského 

ústředí strany, osoba mladoboleslavského starosty Matouška pro ně nebyla tak známá a 

kampaň prováděná místní organizací strany svobodomyslné zde byla umírněnější na 

                                                 
182 Tamtéž, s. 279. 
183 KOŘALKA, Jiří. Zvolení ženy do českého zemského sněmu roku 1912. In: Documenta Pragensia 

XIII. Žena v dějinách Prahy. Praha: Scriptorium, 1996. s. 314. ISSN 0231-7443. 
184 Tamtéž. 
185 VELEK, Luboš. První v Rakousku! Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 

1912. Příspěvek k vývoji volebního práva a volebního chování v českých zemích v 19. a 20. století. In 

VOJÁČEK, M. (ed.). Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Praha: 
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186 Tamtéž, s. 296. 
187 Obě kandidátky získaly v obou městech 1265 hlasů z celkových 2072. B. Viková-Kunětická 850 hlasů, 

K. Máchová 415 hlasů. B. Matoušek získal celkem 769 hlasů. 



   

44 

 

rozdíl od vyhrocené kampaně v Mladě Boleslavi. V Mladé Boleslavi získal kandidát, 

starosta B. Matoušek, přes 50 % hlasů.188  

Před druhým kolem voleb, které se konalo 13. června, B. Matoušek odstoupil a 

vyzval své přívržence, aby k volbě nešli.189 Odstoupila také kandidátka sociálně 

demokratické strany K. Máchová a vyzvala k podpoře kandidatury B. Vikové-

Kunětické, která tak měla nyní podporu pěti politických stran – mladočechů, národních 

socialistů, obou pokrokových stran a sociálních demokratů.190 Ve druhém kole získala 

B. Viková-Kunětická 93 % odevzdaných hlasů při volební účasti 38 %. Takto nízkou 

volební účast oproti prvnímu kolu lze přisuzovat zejména bojkotu voličů B. Matouška, 

kteří se k volbám vůbec nedostavili.191  

Vítězství ženy ve volbách slavilo úspěch jak na domácí půdě, tak v zahraničí. 

Gratulace přicházely B. Vikové-Kunětické z českých ženských spolků, redakcí 

ženských časopisů, jednotlivých příznivců/kyň ženského hnutí i ze zahraničních 

ženských organizací. Zvolení ženy poslancem bylo hodnoceno pozitivně většinou 

českých novin, které prezentovaly český národ jako pokrokový a demokratický.192 

Zvolením B. Vikové-Kunětické však práce pro české ženské aktivistky 

nekončila. Pro to, aby se B. Viková-Kunětická mohla stát poslankyní potřebovala 

certifikát opravňující ke vstupu do českého zemského sněmu. Místodržitel kníže F. 

Thun jí ho však odmítl vydat. Výbor pro volební právo žen a další ženské organizace 

politiku Vídně a postoj českého místodržitele ostře kritizovaly a již den po druhém kole 

voleb se na veřejné schůzi zavázaly k tomu, že trvají na volbě B. Vikové-Kunětické a 

vyzvaly ji, aby se svého mandátu nevzdávala.193 B. Viková-Kunětická, která byla 
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Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. s. 142. ISBN 978-80-7422-219-1. 
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vystavena velkému tlaku dokonce o odstoupení několikrát uvažovala.194 Byla vyčerpaná 

ze všech přednášek, rozhovorů a projevů, které musela během volební kampaně i po 

svém zvolení absolvovat.  Zároveň byla stále pod palbou útoků mladoboleslavských 

listů, které ji vyzývaly k tomu, aby se mandátu vzdala. Z korespondence mezi ní a F. 

Plamínkovou je patrné, že B. Vikovou-Kunětickou kampaň a dění následující po jejím 

zvolení velmi zmáhalo.195 Přesto se však kandidatury nevzdala a své vítězství se snažila 

využít jak k propagaci českého ženského hnutí, tak i národní otázky a útlaku ze strany 

rakouské vlády.196 Na 22. února 1913 byla svolána manifestační schůze, kde měla 

vystoupit B. Viková-Kunětická jako zástupkyně voliček za okres Mladá Boleslav-

Nymburk. Schůze se měli účastnit také představitelé politických stran, které Výbor 

vyzval, aby jejich poslanci hlasovali pro uznání mandátu. Pozvány měly být také 

poslanecké kluby, či samotný místodržící v Čechách F. Thun.197 Na schůzi promluvila 

B. Viková-Kunětická o důležitosti ženského poslaneckého mandátu a podotkla, že 

ženský mandát nesmí zůstat jen prázdným heslem. Ve svém projevu zdůraznila, že 

český národ se zvolením ženy poslance dostal mezi vyspělé a pokrokové státy 

v Evropě198, které tímto dokonce předstihl. Přítomní zástupci strany národně-

svobodomyslné, státoprávně pokrokové i národně sociální B. Vikovou-Kunětickou 

podpořili.199 Podporu zvolené ženy poslance vyjádřila také organizace německých žen 

z Vídně – Allgemeiner Österreichischer Frauenverein a německé ženy z Moravy.200  

Otázka ženského mandátu byla předána českému zemského sněmu, který měl 

rozhodnout o platnosti volby. Uznání volby a zasednutí ženy v českém zemském sněmu 

se však aktivistky nedočkaly. V červenci 1913 byl český zemský sněm vydáním 

Anenských patentů rozpuštěn.201 B. Viková-Kunětická zasedla až v Revolučním 

                                                 
194 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1909-1914. Schůze výboru pro 
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200 Ženská revue. Za uznání mandátu posl. Vikové-Kunětické. Roč. 7, č. 10. 1912, říjen. s. 210. 
201 VELEK, Luboš. První v Rakousku! Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 
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národním shromáždění v listopadu 1918 jako poslankyně národních demokratů. V roce 

1925 vykonávala krátce také funkci senátorky.202 

Zvolení ženy poslance B. Vikové-Kunětické bylo dosaženo zásluhou intenzivní 

práce ženských organizací, mezi které patřily kromě Výboru pro volební právo žen také 

Ústřední spolek českých žen, Ženský klub český nebo Sdružení akademicky vzdělaných 

žen.203 Velký podíl na úspěchu měly také ženské časopisy, které význam kandidatury 

vysvětlovaly čtenářkám a vyzývaly je k tomu, aby se dostavily k volbám. Bez 

povšimnutí nemohou zůstat ani jednotlivé snahy žen v českých politických stranách – 

K. Máchové se sociální demokracie nebo O. Stránské-Absolonové ze strany pokrokové, 

nebo činnost dvou hlavních představitelek Výboru pro volební právo žen –                   

F. Plamínkové a M. Tůmové.  

3.2.4. Účast Výboru pro volební právo žen na zahraničních akcích 

Účast na zahraničních akcích bylo pro Výbor pro volební právo žen velmi 

důležité a dá se počítat jako jedna z metod, kterými chtěly aktivistky volebního práva 

docílit. 

Možnost prezentování českého ženského hnutí v zahraničí byla pro Výbor šance 

zviditelnit své požadavky a také vysvětlit postavení českého národa uvnitř 

mnohonárodnostního Rakouska-Uherska. Zároveň díky účasti na mezinárodních 

kongresech nabývaly cenných zkušeností při veřejném vystupování, přípravě referátů a 

další politické práci. Účast aktivistek na těchto akcích umožňovala navázat kontakty 

s představitelkami ženského hnutí za volební právo žen z jiných zemí. To znamenalo 

zisk informací o vývoji volebního práva v ostatních zemích Evropy, Spojených států 

amerických, Austrálii, ale i v některých státech Asie a Afriky. Získané informace mohly 

aktivistky zužitkovat při své argumentaci a umožňovaly jim chápat české ženské hnutí 

za volební právo v evropské a světovém kontextu.  

 

 

                                                 
202 KOŘALKA, Jiří. Zvolení ženy do českého zemského sněmu roku 1912. In: Documenta Pragensia 

XIII. Žena v dějinách Prahy. Praha: Scriptorium, 1996. s. 319. ISSN 0231-7443 
203 BAHENSKÁ, Marie, HECZKOVÁ Libuše, MUSILOVÁ Dana. Iluze spásy: České feministické 

myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Nakladatelství a vydavatelství NĚMEC-VEDUTA, 2011. s. 

194. ISBN 978-80-86829-79-1. 
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3.2.4.1. Mezinárodní aliance pro volební právo žen204 

 Mezinárodní aliance pro volební právo žen byla organizace, sdružující země 

s aktivním hnutím za volební právo žen. Zároveň pořádala pravidelně kongresy205, na 

které jednotlivé země vysílaly své delegátky ze spolků a organizací, které se volebním 

právem pro ženy zabývaly. Na kongresech dostaly delegátky zemí prostor k referátům o 

tom, v jakém stavu se volební právo v jejich zemi nachází.  

 Aliance hlásala neutralitu v politických otázkách a chtěla vytvořit organizaci, 

která by nebyla pod vlivem partikulárních zájmů jednotlivých členských zemí.206 

České ženské hnutí bylo v zahraničí často chápáno jako součást celorakouského 

ženského hnutí. Přijetí Výboru pro volební právo žen zastupující v Alianci Čechy, bylo 

především díky osobní iniciativě českých aktivistek při návštěvě C. C. Catt v Praze 

v roce 1906. Spolu s Češkami se staly novými členy Aliance také rakouské Němky a 

uherské Feministické sdružení. Výbor pro volební právo žen měl statut přidružené 

organizace. Němky a Češky byly formálně zastoupeny společně v jedné sekci 

Aliance.207 Pro české aktivistky bylo přijetí do Aliance velmi významné, protože jim 

umožňovala prezentaci vlastních postojů a národní identity.  

3.2.4.2. Kongres v Amsterdamu v roce 1908 

 Poprvé se Výbor pro volební právo žen účastnil kongresu v Amsterdamu v roce 

1908. Kandidátkami za Výbor pro volební právo žen a Ženský klub český byly vybrány 

F. Plamínková a M. Štěpánková.208 Vzhledem k tomu, že Rakousko (stejně tak Čechy) 

nebylo kvůli zákazu politického spolčování žen řádným členem Aliance, dostaly 

aktivistky pozvání na kongres v roli hostů. F. Plamínkovou organizace kongresu             

i referáty o stavu volebního práva žen v ostatních zemích velice zaujaly a podala po 

příjezdu zprávu v příspěvku Ženské revue. V článku popsala dění na kongresu, referáty 

delegátek ze zemí, ve kterých ženy dosáhly v boji za volební právo žen úspěchů – 

                                                 
204 Mezinárodní aliance pro volební právo žen (International Woman Suffrage Alliance) byla založena 

v roce 1904 v Berlíně. Její hlavní představitelkou a předsedkyní byla Carrie Chapman Catt.   
205 1904 – Berlín, 1906 – Kodaň, 1908 – Amsterdam, 1909 – Londýn, 1911 – Stockholm, 1913 - 

Budapešť 
206 DUDEKOVÁ, Gabriela. V ženskom, alebo národnom záujme? Božena Viková-Kunětická a jej bojkot 

kongresu Medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913. In: BAHENSKÁ, Marie a 

MALÍNSKÁ, Jana. Ženy a politika (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 

2014, s. 93. ISBN 978-80-87782-24-8. 
207 Tamtéž, s. 104-106 
208 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze výboru pro 

volební právo 1. 4. 1908. přír. č. 22/76. č. inv. 1750 
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Dánsko, Finsko, Norsko, Anglie. Skutečnost, že české ženy mají přes 40 let aktivní 

volební právo v obcích a aktivní i pasivní volební právo ve volbách do zemského 

sněmu, vyvolalo velkou pozornost jak přítomných delegátek, tak i holandského tisku. 

Vzpomínala, že jí kongres umožnil se seznámit s pracovnicemi za volební právo žen 

z jiných zemí a navázat tak styky pro případnou spolupráci. Zmínila se také o povaze 

anglického ženského volebního hnutí, které mělo dva proudy – umírněnější 

(sufražistky) a radikální (sufražetky) a uznala, že to byly právě radikální metody 

anglických žen, které aktivizovaly veřejné mínění o volebním právu pro ženy.209 

3.2.4.3. Kongres v Londýně v roce 1909 a kongres ve Stockholmu v roce 

1911 

 Výbor svolal krátce před londýnským kongresem v březnu 1909 veřejnou 

schůzi, na které vystoupila C. C. Catt a podpořila kandidaturu M. Tůmové na 

Vysokomýtsku. Zároveň také ocenila práci českých žen. Na schůzi byly přítomny i 

delegátky ženských spolků a zástupci politických stran.210 Na londýnský kongres, stejně 

jako na kongres ve Stockholmu, byla za Výbor pro volební právo žen vyslána opět M. 

Tůmová, která se na něj vypravila ihned po volbách. Na kongresu vystoupila 

s projevem, který přibližoval národnostně složitou situaci v Rakousku-Uhersku a 

vysvětloval podobu volebních řádů. M. Tůmová na sjezdu zaznamenala, že volební 

právo pro ženy postupuje často rychleji v zemích, které jsou národnostně jednotné.211 O 

sjezdu přinesly podrobné informace také ženské časopisy.212 

3.2.4.4. Kongres v Budapešti v roce 1913 

 Na kongres v Budapešti byla pozvána B. Viková-Kunětická, která zaznamenala 

velký úspěch zvolením do českého zemského sněmu ve volbách v červnu 1912. Její 

pozvání organizátorkami Feministického sdružení za Uhersko tak bylo samozřejmé. B. 

Viková-Kunětická byla pozvána za účelem referovat o významu svého zvolení, zájem o 

její vystoupení vyjádřila také předsedkyně Aliance C. C. Catt.213 

                                                 
209 Ženská revue. Kongres Mezinárodní aliance pro volební právo žen. Roč. 3, č. 1908. s. 171-177. 
210 Ženské listy. Roč. 37, č. 4, 4/1909. s. 70. 
211 UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. Kandidátka na poslankyni Marie Tůmová. 

Praha: Mediasys, 2014. s. 293. ISBN 978-80-260-7207-2. 
212 Např. Ženské listy. Světový internacionální svaz pro volební právo. Roč. 37, č. 5, 5/1909. s. 93. 
213 DUDEKOVÁ, Gabriela. V ženskom, alebo národnom záujme? Božena Viková-Kunětická a jej bojkot 

kongresu Medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913. In: BAHENSKÁ, Marie a 
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 B. Viková-Kunětická pozvání přijala, svou účast však podmínila dvěma 

požadavky. Chtěla si sama vybrat téma svého projevu, tím měl být útlak slovenské 

menšiny v Uhersku. Druhou podmínkou bylo, že přednese svůj referát v českém 

jazyce.214 B. Viková-Kunětická chtěla propagovat více českou národní otázku než 

otázku ženskou. Své zvolení chápala hlavně jako výsledek národního úsilí a věc národní 

a slovanské povahy. B. Viková-Kunětická byla národně uvědomělá žena, rozhodně o ní 

nelze hovořit jako o aktivistce či feministce. Nejvyšším mravním imperativem byl pro 

B. Vikovou-Kunětickou národ a osvobození ženy viděla v osvobození českého 

národa.215 

 Podmínky, které si pro svou účast B. Viková-Kunětická stanovila, byly 

maďarskými organizátorkami kongresu odmítnuty. Argumentem bylo, že český jazyk 

není rokovacím jazykem216 Aliance a téma jejího připraveného projevu je v rozporu 

z hlediska neutrality, kterou Aliance deklarovala již od počátku svého vzniku.217 

Organizátorky se snažily vyjednávat s Výborem pro volební právo žen, B. Vikovou-

Kunětickou i předsedkyní Aliance C. C. Catt. Výbor pro volební právo žen spolu 

s Ústředním spolkem českých žen a Moravskou zemskou organizací o účast na 

kongresu projevily zájem a rozhodly se vyslat na něj své delegátky. Delegátkami za 

Výbor se stala M. Tůmová, za Ústřední spolek českých žen M. Štěpánková-Moravcová. 

Zástupkyní Zemské pokrokové organizace žen na Moravě byla na kongresu Z. 

Wiedermannová-Motyčková, redaktorka Ženské revue a Práva ženy.218 Výbor pro 

volební právo chtěl na kongresu vystoupit na veřejných shromážděních ve slovenském 

jazyce. Odvolával se na pravidlo zavedené na sjezdu ve Stockholmu, který zaváděl 

možnost hovořit na veřejných shromážděních národním jazykem pořadatelské země.219 

                                                                                                                                               
MALÍNSKÁ, Jana. Ženy a politika (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 

2014, s. 94. ISBN 978-80-87782-24-8. 
214 Tamtéž, s. 95. 
215 JEŽKOVÁ, Petra. „Božena, bojovná žena“. Nacionalistický radikalismus českého feminismu. In: 

BAHENSKÁ, Marie; MALÍNSKÁ, Jana. Ženy a politika (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv 

Akademie věd ČR, 2014, s. 88-89. ISBN 978-80-87782-24-8. 
216 Rokovacími jazyky byla angličtina, němčina a francouzština. Žádný slovanský jazyk zastoupen nebyl.  
217 DUDEKOVÁ, Gabriela. V ženskom, alebo národnom záujme? Božena Viková-Kunětická a jej bojkot 

kongresu Medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913. In: BAHENSKÁ, Marie a 

MALÍNSKÁ, Jana. Ženy a politika (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 

2014, s. 99-103. ISBN 978-80-87782-24-8. 
218 Ženská revue. Světový kongres pro volební právo v Budapešti. Roč. 8, č. 5-6. 1913. s. 107-10. 
219 DUDEKOVÁ, Gabriela. V ženskom, alebo národnom záujme? Božena Viková-Kunětická a jej bojkot 

kongresu Medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913. In: BAHENSKÁ, Marie a 

MALÍNSKÁ, Jana. Ženy a politika (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 

2014, s. 108. ISBN 978-80-87782-24-8. 
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 Před samotným kongresem v Budapešti byly pořádány předkongresové akce, 

které se uskutečnily v Berlíně, Drážďanech, Vídni a Praze. Pražské setkání umožnilo B. 

Vikové-Kunětické přednést projev v češtině na téma „Občanské postavení ženy 

slovácké v Uhrách“, který měla připravený na kongres v Budapešti. Přítomným 

delegátkám byl k dispozici francouzský překlad.  Jazyk projevu byl však přítomnými 

členkami Aliance kritizován a proslov se nesetkal s očekávanou odezvou. To bylo 

zapříčiněno především tím, že většina delegátek neměla informace o poměrech 

v Rakousku-Uhersku a nepochopily projev jako demonstraci nejen ženské emancipace, 

ale také emancipace národní.220  Ženy, které pocházely ze zemí bez národních sporů, 

nedokázaly situaci Češek plně pochopit a podpořit je.221 

Výbor pro volební právo žen a Ústřední spolek českých žen pozvaly na sjezd do Prahy 

také organizátorky z Budapeště, ty se však omluvily z důvodu přípravy kongresu. 

 České aktivistky zpochybňovaly legitimitu ženského hnutí v Uhrách, které bylo 

prezentováno jen maďarskými organizacemi a zastupovalo tak jen ženy s maďarskou 

národní identitou. Samy totiž byly v podobné situaci, když české ženské hnutí odmítlo 

vstoupit do německé centrální organizace ženských spolků.222  

 Na kongresu v Budapešti vystoupila M. Tůmová s projevem, ve kterém 

vysvětlila okolnosti mandátu B. Vikové-Kunětické a proč jí nebylo umožněno v českém 

zemském sněmu zasednout. Také zmínila útlak Slováků v Uhrách. Z. Wiedermannová-

Motyčková a M. Štěpánková-Moravcová ve svých referátech popsaly vývoj českého 

ženského hnutí.223 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že mezi Výborem pro volební právo žen, B. Vikovou-

Kunětickou a Mezinárodní aliancí pro volební právo žen vyrostl významný konflikt, ve 

zprávách kongresu nebylo o žádném sporu Aliance s Češkami ani zmínky. Kongres 

v Budapešti byl poznamenaný mnoha jinými událostmi, které odmítnutí účasti B. 

Vikové-Kunětické zastínily jako např. situací na Balkáně nebo spory se sociálními 

demokratkami. Budapešťský kongres byl velmi významným pro ženské hnutí 

                                                 
220 Tamtéž, s. 113-114. 
221 STRÁNSKÁ-ABSOLONOVÁ. Olga. Ze zájezdu delegátek světové Alliancie pro volební právo žen 

do Prahy. Ženské listy. Roč. 41, č. 1. 6/1913. s. 2-4. 
222 DUDEKOVÁ, Gabriela. V ženskom, alebo národnom záujme? Božena Viková-Kunětická a jej bojkot 

kongresu Medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913. In: BAHENSKÁ, Marie a 

MALÍNSKÁ, Jana. Ženy a politika (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 

2014, s. 98. ISBN 978-80-87782-24-8. 
223 Ženská revue. Světový kongres pro volební právo v Budapešti. Roč. 8, č. 5-6. 1913. s. 107-10. 
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v Uhersku, kde pomohl prosadit boj za rovnoprávnost žen a zasadil se o rozšíření 

ženského hnutí za volební právo žen.224 

3.2.5. Vzdělávací a publikační činnost Výboru pro volební právo žen 

Výbor pro volební právo žen se snažil dostat mezi veřejnost co nejvíce informací 

o složitých volebních řádech, potřebě volebního práva pro ženy i o vývoji volebního 

práva pro ženy za hranicemi. Informace sloužily jak ženám a pokrokově smýšlejícím 

mužům, kteří se o ženské hnutí za volební právo zajímali, tak i ženám, které mnohdy ani 

nevěděly, že volební právo mají nebo ho nevykonávaly. 

Možností, jak šířit informace o tom, co se na poli boje za volební právo právě 

děje, nebo co se dít bude, měly ženské aktivistky hned několik. První z nich byly 

veřejné schůze, které byly tematicky zaměřené podle toho, které téma bylo právě 

aktuální. Aktivistky později vzniklého Výboru pro volební právo žen se tak podílely na 

schůzi pořádané 26. listopadu 1905 Českou stranou státoprávní a Ústředním spolkem 

českých žen. Schůze byla svolána pod názvem „Svůj k svému“ a měla sloužit 

k národnímu uvědomění žen. Ženy rozhodující o domácím hospodářství byly vyzvány, 

aby nakupovaly u českých obchodníků české výrobky a tím tak podpořily národní 

průmysl. Schůze měla podpořit české obchodníky a pomoci českému průmyslu.225 

Výbor v následujícím roce vydal brožurku „Svůj k svému“, která se setkala se zájmem 

veřejnosti a pomohla šířit hospodářskou osvětu mezi lidi. V říjnu 1907 Výbor uspořádal 

schůzi s programem „Žena a volby obecní v Praze a jinde“.226 Na schůzi byl vysvětlen 

volební řád do obcí a volební řád do Prahy, který byl upraven odlišně. Ženy se zde 

dovolávaly práva, které mají ženy v jiných obcích a hlásily se o právo podílet se na 

řízení obce. V roce 1908 se konaly veřejné schůze s tématy „Ženy a oprava volebního 

řádu pro sněm království českého“, nebo schůze s programem „Kdo má právo mluviti 

do obecního hospodářství“, ve které bylo ženám představeno, jakým způsobem by se 

mohly podílet na správě města. Tato schůze, podobně jako ostatní, nebyla určena jen 

ženám a ženským spolkům, ale zde také mužům z pražského zastupitelstva. Ti tak mohli 

                                                 
224 DUDEKOVÁ, Gabriela. V ženskom, alebo národnom záujme? Božena Viková-Kunětická a jej bojkot 

kongresu Medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913. In: BAHENSKÁ, Marie a 

MALÍNSKÁ, Jana. Ženy a politika (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 

2014, s. 122. ISBN 978-80-87782-24-8. 
225 STRÁNSKÁ-ABSOLONOVÁ, Olga. Schůze a manifestace. Ženský svět. Roč. 9, č. 21. 1905, 5. 12., s. 

289. 
226 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, různé. Ženy a volby obecní v Praze a jinde. Přír. č. 

22/76. č. inv. 2038. 
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vidět, že ženy mají zájem se na chodu města podílet.227 Veřejná schůze s tématem 

„Ženy a oprava volebního řádu zemského“228, konaná 2. října 1908, reagovala na 

návrhy vlády na změnu volebního řádu, které označila za porušení rovnosti pohlaví. Na 

schůzi vystoupili také příznivci volebního práva pro ženy E. Koerner, V. Choc a K. 

Viškovský. Své projevy přednesla např. A. Teysslerová, M. Tůmová, F. Plamínková a 

O. Stránská-Absolonová. V letech 1909-1910 byly Výborem pro volební právo žen 

organizovány další schůze a přednášky ve městech i na vesnicích. Jednalo se o cyklus 

šesti přednášek z českých politických dějin a cyklus sedmi přednášek na téma 

„Politické strany české – jejich vznik, program a poměr k ostatním stranám i k ženám“. 

Na přednáškách o politických stranách přednášeli zástupci jednotlivých politických 

stran.229 Následovaly čtyři debatní večery, které byly zaměřeny na volební právo žen. 

V nich se mohly ženy dozvědět mnoho užitečných informací a rozšířit si tak své obzory. 

Mezi tématy byl význam všeobecného volebního práva pro ženy, volební právo žen 

v cizině, volební odpovědnost žen a účast ženy na politickém životě.230  

Touha žen po politickém vzdělání a práci rostla a veřejné schůze byly hojně 

navštěvované. Aktivistky Výboru pro volební právo jezdily přednášet o volebním právu 

také mimo Prahu. Politické vzdělávání žen na venkově bylo velmi důležité, ženy zde 

totiž byly velmi často pod vlivem konzervativního myšlení, které chápalo poselství ženy 

jen v péči o rodinu a domácnost. Mnohé ženy v menších městech nebo na vesnicích tak 

o tom, že mají právo volit do českého zemského sněmu nebo obecních zastupitelstev 

nevěděly. Aktivistky ženy vyzývaly, aby byly aktivní, chodily k volbám a nenechávaly 

za sebe rozhodovat muže. Vyšší volební účast žen při volbách měla před vládou 

demonstrovat skutečnost, že ženy mají o politiku zájem a chtějí se na vytváření 

zákonodárství aktivně podílet.  

 

 

 

 

                                                 
227 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, Tisky a výstřižky z let 1903-1932. Zpráva výboru 

pro volební právo žen. Volební hnutí žen v roce 1908. s. 4. přír. č. 22/76. č. inv. 2148. 
228 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, protokoly schůzí 1905-1909. Schůze Výboru pro 

volební právo 23 9. 1908. přír. č. 22/76. č. inv. 1763.  
229 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen, Tisky a výstřižky z let 1903-1932. Zpráva výboru 

pro volební právo žen. Volební hnutí žen v roce 1909-1910. s. 7. přír. č. 22/76. č. inv. 2149. 
230 PNP LA Praha, fond Výbor pro volební právo žen. Oběžníky a koncepty dopisů z let 1906-1936. přír. 

č. 22/76. č. inv. 1980.  
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Ženy psaly také články do ženských časopisů. V nich vysvětlovaly, kam ženy 

mohou volit nebo být voleny, reflektovaly kroky vlády nebo informovaly o akcích, které 

se na podporu volebního práva pro ženy konají. Dále také podávaly informace o vývoji 

volebního práva v ostatních zemích. Mezi ženské časopisy patřil sociálně demokratický 

Ženský list a občanská periodika Ženská revue, Ženské listy, Ženský obzor a Ženský 

svět. Zároveň ale ženské časopisy dávaly prostor také etickým otázkám, jako byl 

alkoholismus, prostituce, právní postavení nemanželských dětí, antimilitarismus nebo se 

zabývaly také kulturními a literárními událostmi, které ženskou otázku nějakým 

způsobem reflektovaly. V ženských nebo místních časopisech se objevovaly také články 

psané samotným Výborem pro volební právo žen. V článcích Výbor vyzýval ženy, aby 

se dostavovaly k volbám do českého zemského sněmu, aby byly aktivní a účastnily se 

voličských schůzí. 

Vzdělávání žen v politických otázkách bylo pro ženské hnutí velmi důležité. 

Čím vzdělanější a informovanější ženy byly, tím více mohly být jejich argumenty 

slyšet. Bylo důležité, aby požadavek na volební právo pro ženy prosazovaly všechny 

ženy a tím ukázaly svou jednotu a sílu a vládě demonstrovaly, že se svých práv 

domáhají. Zároveň tím dávaly najevo, že politickému, hospodářskému a společenskému 

dění rozumí stejně dobře jako muži a že chtějí o svých záležitostech také rozhodovat. 

 

Závěr 

Metod, které Výbor pro volební právo žen využíval ve své činnosti bylo velké 

množství. Ve své práci jsem se snažila popsat hlavní z nich, které měly z mého hlediska 

největší účinek a setkávaly se s největší odezvou. Všechny metody spolu však souvisely 

a byly propojeny. Z analýzy fondu Výboru pro volební právo žen je patrné, že aktivistky 

Výboru pracovaly s více metodami současně. Tato maximalizace úsilí měla rychleji vést 

k dosažení cíle. Vzhledem k tomu, že se Výbor snažil získat volební právo na třech 

úrovních – celostátní (do poslanecké sněmovny říšské rady), zemské (do českého 

zemského sněmu) a obecní (do pražského zastupitelstva), musel využívat metody podle 

toho koho oslovoval a na koho se s požadavkem volebního práva obracel. 

Analýzou metod jsem došla k závěru, že české ženské hnutí za volební právo se 

vyvarovalo radikálních metod a využívalo postupy v mezích zákonů. Hnutí za volební 

právo žen v českých zemích zaznamenalo během krátké doby významných úspěchů. Od 

počátku století, kdy se začal na tento požadavek soustředit, do dosažení volebního práva 
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pro všechny ženy v roce 1918, uplynula podstatně kratší doba, než za kterou se volební 

právo pro ženy prosadilo v ostatních evropských zemích. Je tak otázkou, jakou by měly 

metody podobu, kdyby se ženy na politické požadavky začaly soustředit dříve nebo jich 

vznikem Československa nedosáhly.   

Analýzou protokolů ze schůzí, akcí výborů a dalších dokumentů Výboru pro 

volební právo žen jsem dospěla k výčtu metod, které byly k dosažení volebního práva 

žen využity. Jejich podrobným zkoumáním jsem došla ke stanovisku, že prostředí, ve 

kterém aktivistky působily, mělo na jejich práci významný vliv. Orientace na dosažení 

volebního práva do všech úrovní rozhodování a utváření zákonů, znamenala rozdílnou 

argumentaci podle toho, na kterou úroveň aktivistky svými metodami cílily.  

Specifické pro české ženské hnutí bylo, že na rozdíl od jiných zemí, nikdy 

nemělo proti-mužský charakter. To bylo způsobeno vymezením společného „nepřítele“, 

kterým se stala politika Rakouska a Němci, kteří měli i v českých zemích majoritní 

postavení na rozhodování.  Muži tak vnímali ženy jako své spojence při snahách na 

národní emancipaci. Společnou prací se tak mnoho mužů přesvědčilo, že jsou ženy 

schopné politické práce a podporovali je na jejich cestě ke zrovnoprávnění. Politické 

strany tak začaly do svých řad přijímat ženy, které působily ve stranických ženských 

organizacích a mohly tak získat cenné zkušenosti. Politici, kteří byli pro zrovnoprávnění 

žen, se často na jejich snahách podíleli a požadavek volebního práva prezentovali na 

půdě českého zemského sněmu a poslanecké sněmovny Říšské rady.  Byla to tak i 

vzájemná kooperace mužů a žen, která vedla ke zvolení první české poslankyně a 

skutečnosti, že po vzniku Československa zasedlo v Revolučním národním shromáždění 

několik žen, které delegovaly jednotlivé politické strany. Ženy získaly aktivní a volební 

právo vydáním Ústavy v roce 1920, která přiznávala volební právo mužům i ženám nad 

21 let. Boj za volební právo žen byl tak doveden do stavu, kdy se ženy staly plně 

rovnoprávnými s muži v ohledu politických práv a mohly se tak začít soustředit na další 

oblasti ženské emancipace a začít se podílet na tvorbě zákonů, které se jich týkaly stejně 

jako mužů. 

 

Summary 

 Czech female activists used a lot of methods to reach women’s tright to vote. 

Their choice of methods was based on who they wanted to adress. Among the most 

successful methods were petitions, questionnaires and candidacies to the Czech Diet. A 
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very often used method of getting a women's demands into the subconscious society 

was educational and publishing activity. The work of the Czech women's movement 

was very closely connected with national emancipation. Czech female activists 

cooperated with men and it was the main difference between Czech women’s movement 

and other countries. The main reason was that women and men in the Czech lands had a 

common enemy, the politics of Vienna and Germans in the Czech lands 

 Czech female activists tried to reach political rights since the beginning of the 

20th century. Right to vote for women has been achieved with the founding of 

Czechoslovakia in 1918 and with adoption of constitution in 1920.  
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