
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třinácté číslo časopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu 2019 
Vydává z. s. Kulturní studia, při oboru Hospodářská a kulturní studia, PEF ČZU





Náboženský etnocentrismus: představa Hnutí Grálu o ústřední roli německého národa v náboženských 
dějinách lidstva 

 

3 
 

Náboženský etnocentrismus: představa Hnutí Grálu o ústřední 

roli německého národa v náboženských dějinách lidstva1 

Religious Ethnocentrism: The Grail Movement’s Vision of the Central Role of the 
German Nation in the Religious History of Humankind. 

Zdeněk Vojtíšek 

Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 4, 140 00 Praha 4 
Email: zdenek.vojtisek@htf.cuni.cz 

DOI: http://dx.doi.org/10.7160/KS.2019.130201 

Abstract 

 “It is the vocation of the German Psyche to be the future leader and guider in spiritual as well 
as in mundane affairs”2. Knowing that this sentence was pronounced and written by a German 
in 1928, the reader is likely to understand the statement as a manifestation of contemporary 
German nationalism. However, this is not the case. Based on research of the Grail movement, 
this article shows that the religious doctrine contained in this sentence and other similar 
utterances cannot easily be classified as “religious nationalism”. The article describes and 
appraises the ethnocentric element of the doctrine of the Grail movement, a new religion that 
originated in the 1920s in Germany and whose headquarters moved to Austria in 1928. Using 
this movement as an example, the author proposes that the phenomenon of non-nationalistic 
ethnocentrism based on religious convictions should be classified as “religious 
ethnocentrism” and thus differentiated from “religious nationalism”. 
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Úvod 

Role náboženství při posilování nacionalismu je velmi aktuálním a už hojně zpracovávaným 

tématem.3 Vztah náboženství na jedné straně a etnika či národa na straně druhé má ovšem 

více podob. Jedna z nich se objevuje tehdy, když některá náboženství či náboženská 

společenství přisuzují určitému etniku či národu hlavní roli ve svém chápání tohoto světa 

                                                 
1 Tento článek vznikl v rámci řešení projektu OPVVV s názvem Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků 
Univerzity Karlovy (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495) na Husitské teologické fakultě. 
2 Deutsche sollen berufen sein, geistig und weltlich das führende Volk zu werden! 
3 Základní příručkou je OMER, Atalia – SPRINGS, Jason A.: Religious Nationalism: A Reference Book. Santa 
Barbara, Denver, Oxford, ABC-CLIO 2013. 
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a spásy lidí, aniž by podporovala nacionalismus. Vedle již běžně užívaného pojmu 

„náboženský nacionalismus“ potřebují společenské vědy další pojem, který by obsáhl 

fenomén nábožensky motivovaného ne-nacionalistického etnocentrismu. Tento pojem byl 

zatím jen letmo zmíněn v malém počtu odborných prací.4 Účelem tohoto článku je přispět 

k pochopení pracovního pojmu „náboženský etnocentrismus“ a k odlišení od již zavedeného 

pojmu „náboženský nacionalismus“. 

Metoda 

Jako téměř ideální pro studium fenoménu prozatímně nazvaného „náboženský 

etnocentrismus“ se jeví náboženské společenství, známé jako „Hnutí Grálu“. Toto 

společenství přisuzuje ve své nauce zcela zásadní roli německému národu pro spásu lidstva. 

Své formativní období přitom prožilo ve 20. a 30. letech v německy hovořících zemích (své 

centrum si vybudovalo v Rakousku), takže se vyvíjelo v úzkém kontaktu s německým 

nacionalismem. Zakladatel a vůdce hnutí ani jeho spolupracovníci, kteří vstupovali 

do veřejného prostoru, atmosféře dobového německého nacionalismu nepodlehli a 

zachovávali si od něj odstup. Navzdory svému silnému německému etnocentrismu bylo proto 

Hnutí Grálu úředně zlikvidováno hned první den připojení Rakouska k Německu a jeho 

zakladatel a vůdce byl z politických důvodů pronásledován. Německý etnocentrismus si Hnutí 

Grálu ponechalo i po obnovení své činnosti roku 1945, a dokonce i po své výrazné 

internacionalizaci (v současnosti působí v několika státech světa a značnou část stoupenců má 

v afrických zemích).  

Hlavní část článku proto spočívá v popisu toho, jakou roli hrálo v nauce zakladatele 

Hnutí Grálu a v postojích jeho stoupenců německé etnikum či německý národ. Tato část 

pojednává o pěti tématech etnocentrismu v Hnutí Grálu: o jedinečné roli německého etnika 

(a jeho jedinečných vlastnostech) v náboženských dějinách lidstva, o příslušnosti tohoto 

etnika k „bílé rase“, jež je považována za nejvyšší, o jedinečné roli němčiny, o jedinečné 

dějinné cestě německého etnika a o jedinečnosti prostoru, jejž obývá. Tomuto popisu 

předchází vyjasnění jednotlivých pojmů a velmi stručná uvedení do společenské situace 

Německa v daném období a do Hnutí Grálu se zvláštním ohledem na jeho nauku a její zdroje 

ve formativním období. 

                                                 
4 CAPUCAO, Dave Dean: Religion and Ethnocentrism: An empirical-theological study. Leiden-Boston, Brill 
2010; POKORNY, Lukas: The Millenarian Myth Ethnocentrised: The Case of East Asian New Religious 
Movements. In: NICKOLAS, P. Roubekas – RYBA, Thomas (eds.): Explanation and Interpretation: Theorizing 
About Religion and Myth, Leiden and Boston, Brill 2020 (v tisku). 
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Popis té části nauky Hnutí Grálu, která pojednává o německém etniku, obsahuje citace 

a výklady normativních textů Hnutí Grálu i záznamy žité víry příslušníků tohoto hnutí v jeho 

raném období. Tento popis vznikl na základě studia dobové náboženské literatury Hnutí 

Grálu,  

písemných vzpomínek stoupenců a na základě dalších materiálů (především korespondence). 

Některé zdrojové texty jsou k dispozici v knihovnách a archivech v Německu, Rakousku 

a Česku. Jiné (a zároveň pro dané téma zásadní) texty ovšem nejsou určeny těm, kdo stojí 

mimo Hnutí Grálu, a tak musely být pro odborné zkoumání získány jako dar, jako koupě 

z antikvariátu nebo jako faksimile dokumentů, zveřejněných na internetu. Úryvky a citáty 

z kanonického spisu Hnutí Grálu (souboru přednášek Ve světle Pravdy: Poselství Grálu) 

pocházejí ze standardního vydání „poslední ruky“ z let 1949–1950, a to v německém vydání 

z roku 1990 a v posledním českém překladu z roku 2011. Jiná vydání (německá i česká) 

používáme tehdy, pokud se citované přednášky nestaly součástí onoho standardního, 

poválečného vydání, které je zároveň též prvním vydáním posmrtným. Pokud není uvedeno 

jinak, citáty přeložil autor. 

V protikladu k detailnímu popisu vztahu Hnutí Grálu k německému etniku stojí velmi 

stručné pojmové vyjasnění a uvedení dobového a náboženského kontextu. Tyto úvodní části 

jsou zpracovány pouze v základních obrysech za využití pouhých slovníkových hesel 

a dalších přehledových akademických prací. Článek vrcholí uvedením dvou odlišností, kvůli 

nimž se postoje Hnutí Grálu vymykají náboženskému nacionalismu. 

Pojmy a kontext  

Pro účely tohoto článku vymezujeme pojem „etnikum“ co nejjednodušeji jako souhrn lidí 

se společnou etnickou identitou, založenou na sdílené etnicitě, tedy na systému vzájemně 

provázaných kulturních znaků. K nim patří užívání jazyka, vědomí teritoriální příslušnosti, 

představy o společných fyziognomických charakteristikách, původu, postojích, osudech 

apod., společné vnímání historie a její výklad, společné zvyky atd., přičemž k vytvoření 

etnické identity není nutné sdílení všech znaků. V systému etnicity je zásadní je hromadnost 

těchto znaků, která vytváří pocit sounáležitosti, jejich trvalost, která překračuje generace, 

jejich relativní stabilita, obecná srozumitelnost a přijatelnost a jejich komplementarita.5 Tento 

systém znaků je přitom odlišitelný od jiných etnicit. Souhrn lidí jako příslušníků určitého 

                                                 
5 Podle: HUBINGER, Václav: Etnicita. In: NEŠPOR, Zdeněk R. (ed): Sociologická encyklopedie [online] [2019-
02-22]. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2017. Https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/ Etnicita. 
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etnika je identifikováno i příslušníky jiných etnik a vytváří tak kategorii odlišitelnou od jiných 

kategorií téhož řádu.6 

„Etnocentrismem“ rozumíme (obvykle nereflektovanou) tendenci poznávat, hodnotit, 

interpretovat všechny životní jevy z perspektivy kultury vlastního společenství […] Za jedině 

správné, užitečné a pravdivé jsou považovány hodnoty, normy a ideje té sociální skupiny, 

s kterou se jedinec identifikuje. Zatímco „základní etnocentrismus“ je běžným mechanismem 

sociální integrace, neboť podporuje vnitřní skupinovou soudružnost, přispívá k identifikaci 

jednotlivce s vlastní skupinou a jejími hodnotami, jiné podoby etnocentrismu mohou být 

agresivní. Tak může být například rasismus nebo nacionalismus chápán jako „extrémní 

etnocentrismus“, který je ideologicky vyhrocený a propaguje absolutní hegemonii vlastní 

kultury založenou na zásadní netolerantnosti k odlišným kulturním hodnotám, normám 

a idejím.7 

Pojmu „národ“ rozumíme jako osobitému a uvědomělému kulturnímu a politickému 

společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a společné území, přičemž se 

toto společenství vymezuje kulturně, politicky a psychologicky.8 Například německý národ se 

jako společenství etnických Němců zformoval v 19. století v důsledku politického usilování 

o vznik německého národního státu na území historicky obývaném německým etnikem, 

v důsledku kulturního rozvoje na základě společného jazyka a společných dějin a v důsledku 

kolektivního psychického procesu národního sebeuvědomění. 

„Nacionalismus“ chápeme jako intenzivní národní uvědomění, které je natolik 

vyhraněné, že se střetává se zájmy, popř. vůbec existencí jiných, zpravidla 

sousedních národů.9 Považujeme ho za extrémní podobu etnocentrismu, pro niž je 

charakteristické negativní vymezení vůči jiným etnikům v politickém angažmá. Tato podoba 

etnocentrismu se konstituovala v době vzniku modernity na konci 18. století v důsledku 

specifických společenských poměrů,10 ačkoliv jeho počátky snad můžeme hledat ve starém 

Izraeli a jeho obdoby snad například v husitské reformaci.11 Když v následujícím textu 

hovoříme o „německém nacionalismu“, myslíme jeho podobu ve 20. a 30. letech 20. století 

v Německu. Jako hlavní nositelku idejí německého nacionalismu v této době spatřujeme 

                                                 
6 Podle: HUBINGER, Václav: Etnikum. In: NEŠPOR, Zdeněk R. (ed): Sociologická encyklopedie [online] 
[2019-02-22]. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2017. Https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/ Etnikum. 
7 SOUKUP, Václav – LINHART, Jiří: Etnocentrismus. In: NEŠPOR, Zdeněk R. (ed): Sociologická encyklopedie 
[online] [2019-02-22]. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2017. Https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/ 
Etnocentrismus. 
8 KREJČÍ, Jaroslav: Národ. In: NEŠPOR, Zdeněk R. (ed): Sociologická encyklopedie [online] [2019-02-22]. 
Praha, Sociologický ústav AV ČR 2017. Https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Narod. 
9 Tamtéž. 
10 GELLNER, Ernest: Nacionalismus. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2003, s. 25. 
11 Tamtéž, s. 39. 



Náboženský etnocentrismus: představa Hnutí Grálu o ústřední roli německého národa v náboženských 
dějinách lidstva 

 

7 
 

Nacionálně socialistickou německou dělnickou stranu (NSDAP). Program NSDAP, masové 

strany vybudované na vůdcovském principu, se skládal z tradičních ideologických stereotypů: 

rasismu, zejména antisemitismu, vypjatého nacionalismu, a také kolektivistické myšlenky 

„všenárodního společenství“.12  

Za náboženský nacionalismus považujeme ty jevy, které jsou charakterizovány 

nábožensky legitimovanou podporou nacionalismu, a to zejména v těch případech, 

kdy náboženské instituce podporují nacionalistické politické ambice, a tím i nacionalisticky 

motivované střety. Náboženský nacionalismus je globálně na vzestupu, a totiž pravděpodobně 

v souvislosti s ohrožením idejí sekulárního nacionalismu globalizací.13 Náboženství v této 

situaci poskytlo nacionalistickým ideám vítanou ideologickou podporu.14 V posledních 

desetiletích bylo možné sledovat růst významu například judaismem legitimovaného 

sionismu, pravoslavného srbského nacionalismu, nacionalismu hindutvy v Indii, 

buddhistického nacionalismu v Myanmaru a v dalších oblastech. 

Pojmem náboženský etnocentrismus označujeme ideje a postoje, které odpovídají výše 

zmíněnému „základnímu etnocentrismu“ a vyplývají z náboženských předpokladů. Jsme si 

vědomi toho, že ve společenských vědách se můžeme setkat také s poněkud odlišným 

významem pojmu náboženský etnocentrismus.15 Ale jednak tuto odlišnost nespatřujeme jako 

zásadní, jednak nám jde především o pojem, který by utvořil významovou dvojici 

s analogicky utvořeným pojmem náboženský nacionalismus, který je již běžně užívaný. 

Pojem „milenialismus“ označuje naukový systém, který předpokládá, že v dohledné 

době a za přispění transcendentní síly nastane dějinný zlom (konec toho světa, jak jej známe), 

po němž bude následovat období kolektivní všestranné blaženosti. Pojmem milenialismus 

rozumíme i soubor aktivit, motivovaných naukou o dějinném zlomu.  

Hnutí Grálu je relativně nové náboženství, které vzniklo na základě působení 

německého obchodníka a spisovatele Oskara Ernsta Bernhardta (1875–1941). Přednášky 

na duchovní témata poskytoval od roku 1920, první kroužek stoupenců kolem něj vznikl roku 

1921, roku 1923 začal pod pseudonymem Abdruschin vydávat časopis Listy Grálu.16 

Své přednášky vydával i v dalších časopisech, které zřídil a vedl (Volání17 a Hlas18), 

                                                 
12 MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004, s. 262. 
13 JUERGENSMEYER, Mark: Religious Nationalism in a Global World. In: Religions 10, č. 2 (2019). 
14 JUERGENSMEYER, Mark: The New Cold War?:  Religious Nationalism Confronts the Secular State. 
Berkeley – Los Angeles – London, University of California Press 1993, s. 194. 
15 Příkladem může být označení motivace pro spotřebitelské chování. Viz JURKOVIĆ-MAJIĆ, Olivera – 
MAJIĆ, Helena: Religious Ethnocentrism. In: International Trade Policies: International Journal of Political 
Science 1, č. 2 (2015), s. 22–29. 
16 Gralsblätter, 1923–1930. 
17 Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen, 1927–1929. 
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a v knihách Ve světle Pravdy (první vydání 1926,19 rozšířené vydání 193120), Desatero 

Božích přikázání a Otčenáš, jak je lidem vyložil Abdruschin,21 a Doznívání Poselství Grálu 

od Abdruschina, svazek I.22 Roku 1928 byla pod Abdruschinovým vedením založena osada 

Grálu na náhorní plošině Vomperberg nad městem Schwaz v Tyrolsku, která deset let sloužila 

jako centrum Hnutí. To se rozrostlo do několika zemí a obzvlášť úspěšné bylo 

v Československu. Od začátku 30. let Bernhardt používal svůj pseudonym v grafické podobě 

„Abd-ru-shin“ (a v této podobě je používán i v následujícím textu).  

 
Stánek Světla na Vomperbergu.23 

 

Základem Abd-ru-shinovy nauky je předpoklad existence neosobního Boha (obvykle 

zvaného „Světlo“), který vyzařuje životadárnou energii. V závislosti na vzdálenosti od centra 

                                                                                                                                                         
18 Die Stimme, 1937. 
19 Im Lichte der Wahrheit: Neue Gralsbotschaft von Abdruschin. Tutzing, Verlag der Gralsblätter, Oskar Ernst 
Bernhardt 1926. 
20 ADBRUSCHIN: Im Lichte der Wahrheit: Gralsbotschaft von Abdruschin. Grosse Aufgabe. München, Der Ruf 
1931. Český překlad: ABDRUSCHIN: Ve světle Pravdy: Poselství Grálu od Abdrushina. Velké vydání. 
Mnichov, Der Ruf 1932. 
21 ABDRUSCHIN: Die zehn Gebote Gottes und das Vaterunser den Menschen gedeutet von Abdruschin. 
München, Der Ruf 1929. 
22 ABDRUSCHIN: Nachklänge zur Gralsbotschaft von Abdruschin. Band I. München, Der Ruf 1934. 
23 Zdroj: Soukromý archiv autora.  
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tohoto vyzařování vznikly sféry – od duchovních až po hmotné. Z jedné z duchovních sfér 

jsou vypuzováni nevědomí lidští duchové, aby získali vědomí sebe sama a jako uvědomělí 

duchové se pak navrátili do vyšších sfér. K tomuto dozrávání jim slouží pobyt v hrubohmotné 

sféře (v těle v našem hmotném světě), případně opakovaný po odložení těla, pobytu duše 

v jemnohmotné sféře a opětné inkarnaci do těla ve sféře hrubohmotné. Základní problém 

(„dědičný hřích“) lidských duchů je v rozumu: byl totiž povýšen do vůdčího postavení 

z původní role, v níž měl sloužit duchovně vnímavému cítění. Tento problém se projevuje 

v tzv. přepěstování předního mozku jakožto sídla rozumu na úkor zadního mozku, v němž 

sídlí cítění. Kvůli této změně nejsou lidští duchové schopni skutečného prociťování, a proto 

jsou zajati v hmotné sféře a ve stálém řetězci reinkarnací. Do této situace sestoupili z nejvyšší 

sféry dvě bytosti jako Boží synové. Byl to jednak Syn Boží, který se inkarnoval jako Ježíš 

Nazaretský, jednak Syn Člověka, v duchovních sférách působící též jako Imanuel a Parzival, 

vládce Hradu Grálu nacházejícího se na pomezí nestvořeného a stvořeného. Odtud se Syn 

Člověka inkarnoval jako Abd-ru-shin ve starověku na Předním Východě a znovu 

v současnosti – jako poslední pomoc těsně před závěrem tohoto světa – jako Oskar Ernst 

Bernhardt. Na rozdíl od Ježíšova poselství, které bylo zapsáno dlouho po jeho zavraždění 

a s mnoha omyly a nepřesnostmi, je Abd-ru-shinovo Poselství Grálu čistým Slovem Božím, 

schopným otevřít lidským duchům duchovní zrak, obnovit jejich prociťování, a nasměrovat je 

tak k návratu do duchovních sfér. Bezprostřední očekávaní závěru tohoto světa („posledního 

soudu“) a nastolení Tisícileté říše je základem milenialismu v Hnutí Grálu. Jeho příslušníci 

předpokládali, že sled mileniálních událostí začne uprostřed 30. let 20. století.24 

Ovšem prvního dne připojení Rakouska k Německé říši (12. března 1938) byla osada 

Grálu zabrána a německý občan Oskar Ernst Bernhardt vzat do vazby v Innsbrucku. 

Důvodem k tak rychlému postupu snad mohlo být podezření, že se Abd-ru-shin pokládal 

za Hitlerova  

nástupce, a že byl tedy politickou opozicí či konkurencí nadcházejícího režimu.25 Vazební 

příkaz, vydaný až 14. dubna 1938 v Berlíně, odůvodnil Abd-ru-shinovo zatčení jeho údajným 

ohrožováním bezpečnosti národa a státu.26 Od září 1938 až do smrti žil Oskar Ernst Bernhardt 

                                                 
24 Více o milenialismu v Hnutí Grálu: VOJTÍŠEK, Zdeněk: The Grail Movement: The Never-Ending Story 
of Millennial Expectations. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk et al.: Millennialism: Expecting the End of the World in the 
Past and Present. Praha, Dingir 2013, s. 39–49. 
25 VOLLMANN, Herbert: „A to světlo ve tmě svítí a tma je nepřijala“: Osudová léta německého národa 1933–
1945. Stuttgart, Nakladatelství Stiftung Gralsbotschaft 1996, s. 20.; VOLLMANN, Herbert: „Und das Licht 
scheint in der Finsternis und die Finsternis hat’s nicht begreiffen“: Die Schiksalsjahre des deutschen Volkes 
1933 bis 1945. Stuttgart, Verlag der Stiftung Gralsbotschaft 1987, s. 22. 
26 Tamtéž, s. 26; tamtéž, s. 29. 
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v domácím vězení postupně na dvou usedlostech svých stoupenců. Po roce 1945 bylo Hnutí 

Grálu obnoveno péčí vdovy po Bernhardtovi a jejích dětí. Počet následovníků Abd-ru-shina 

včetně těch, kteří tvoří několik schizmatických společenství, je možné odhadnout na celém 

světě asi na 50 tisíc. Poměrně významné je české společenství s asi patnácti sty příslušníků. 

Etnocentrismus v Hnutí Grálu 

Etnocentrismus se v Hnutí Grálu týká německého etnika. Z díla Oskara Ernsta Bernhardta – 

Abd-ru-shina – vyplývá, že za hlavní prvky etnicity považoval sdílené chápání historie, 

přítomnosti a poslání německého etnika, jeho jazyk, jeho příslušnost k rase, sdílenou 

představu o jeho postojích a mravním charakteru a představu o jeho „domovském“ teritoriu. 

O německém etniku přitom ve shodě s dobovým územ hovořil a psal jako o německém 

národě („das deutsche Volk“). Tento úzus sledovali a sledují i jeho stoupenci, a přebírá ho 

proto i tento text. 

Jedinečná role německého národa 

Etnocentrismus je v Hnutí Grálu nábožensky zdůvodněn – řečeno tradičním křesťanským 

pojmem – v „dějinách spásy“. V těchto náboženských dějinách má německý národ jedinečné 

místo vedle židovského národa. Zpočátku se „dějiny spásy“ týkaly Židů, kteří kdysi byli 

nejvýše stojícím národem.27 Židovský národ se totiž podle Abd-ru-shinových slov kdysi dostal 

pod známou těžkou knutu Egypťanů. Utrpení a silná touha po osvobození přivodily rychlejší 

uzrávání duší. Židé tak duchovně předstihli všechny ostatní, protože teprve takto silně 

rozjitřeni konečně správně pohlédli do vlastního nitra a také do duší svých utlačovatelů. Tak 

se stal národ Židů povolaným a po nějaký čas duchovně předcházel ostatní, protože měl v té 

době nejčistší představu o Božství… a byl tedy svými názory nejblíže Pravdě.28  Syn Boží 

mohl přijít jen do části lidstva, která je pro to nejzralejší.29 Protože Židé podle tehdejšího 

duchovního vývoje měli v sobě nejvyšší možnost pochopení, ... nemohl se ... Syn Boží vtělit 

                                                 
27 18. duben 1937. Přednášku zachytil a přepsal Josef Kovář. ABDRUSHIN: Sborník nezařazených přednášek. 
Zlín, Hlas 1997, s. 165. 
28 …kam das Volk der Juden unter die bekannte schwere Geißel der Ägypter. Die Not und starke Sehnsucht nach 
Befreiung ließ die Seelen schneller reifen. Sie eilten geistig dadurch allen anderen voran, weil sie durch dieses 
starke Aufwühlen erst einmal richtig in sich selber und auch in die Seelen ihrer Unterdrücker blickten!… 
Dadurch konnte das Volk der Juden das berufene, das allen anderen geistig eine Zeit vorangehende werden, 
weil es eine bis dahin reinste Anschauung für den Begriff der Gottheit hatte… stand damals… der Wahrheit 
auch am nächsten. Viz ABDRUSCHIN: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!. In: Der Ruf. 
Schrift für alles fortschrittliche Wissen 1, č. 3‒4, Tutzing: Verlag der Gralsblätter, Oskar Ernst Bernhardt 1927, 
s. 114–115. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Ve světle Pravdy: 
Poselství Grálu. Svazek II. Stuttgart, Nadace Stiftung Gralsbotschaft a Brno, Nakladatelství Integrál 2011, 
s. 345. 
29 Sein Kommen kann nur in den dazu reifsten Teil der Menschheit sein. Viz tamtéž, s. 116–117. Český překlad: 
tamtéž, s. 346. 
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jinde.30 Pak ale bylo v důsledku různého znetvoření Božího poselství lidským mudrováním 

nutné přinést nové Boží poselství prostřednictvím Syna Člověka.31 

Na nejvyšším stupni duchovního vývoje nyní stojí podle Abd-ru-shinova přesvědčení 

bílá rasa (viz odstavce níže) a v ní jako nejvýše vyvinuté etnikum Němci: V bílé rase možno 

dnes považovati za nejvyšší „skutečně německého ducha!“ V celé jeho čistotě a velikosti. 

Již mnohokráte pokusil se o rozmach, ale nedospěl nikdy ke skutečné výši, leč 

jen v ojedinělých osobnostech, které musí vždy předcházeti. Tito osamocení jedinci jevili 

schopnosti své rasy.32 V bílé rase stojí především Němci a ostatní Germáni před svými 

významnými činy a čeká je probuzení k činu.33 

K tomuto probuzení mají Němci podle Abd-ru-shina ještě dlouhou cestu před sebou; 

nyní nejsou schopni lidstvu poselství od Boha předat. V již citované přednášce Povolaní 

uveřejněné poprvé roku 1928 Abd-ru-shin sice uvedl Němce jako druhý povolaný národ 

po Židech slovy: Němci mají býti povoláni, aby se stali duchovně i světsky vedoucím 

národem!, v dalších odstavcích téže přednášky ovšem konstatoval, že nová generace je 

otrávena již od základů na těle i na duši. Abd-ru-shin proto předpokládal, že německý národ 

musí projiti mnohými změnami a že silou, která tyto změny vyvolá, bude utrpení.34 

V témže čísle časopisu Volání, v němž byla toto přednáška Povolaní poprvé 

uveřejněna, je myšlenka budoucího utrpení německého národa rozvinuta v jedné z odpovědí 

na otázky čtenářů: Čím dále postoupí přicházející bída, tím častější bude volání po Synu 

Člověka, jediném pomocníku v nouzi. Stále mocněji se bude probouzet touha po něm, až ho 

nakonec umírající Německo pozná a přijme jeho pomoc. Pokud se toto nestane, zbude jen 

                                                 
30 [Juden]…weil diese nach der damaligen geistigen Entwicklung die größte Möglichkeit der Erfassenkönnens 
in sich tragen, …konnte deshalb der Gottessohn nirgends anders inkarniert werden. Viz ABDRUSCHIN: 
Abdruschins Fragenbeantwortungen. In: Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen 1, č. 10‒12, Tutzing: 
Verlag der Gralsblätter, Oskar Ernst Bernhardt 1928, s. 431–432. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Odpovědi na 
otázky. Stuttgart, Stiftung Gralsbotschaft 1991, s. 108. 
31 Die nun durch die vielfachen Entstellungen der Gottesbotschaft durch Menschenklügelei erforderlich 
gewordene neue Gottesbotschaft durch den Menschensohn wendet sich diesmal… Viz tamtéž, s. 432. Český 
překlad: tamtéž, s. 108. 
32 Unter der weißen Rasse nunmehr ist als Höchstes anzusehen der wirklich deutsche Geist! Der deutsche Geist 
in seiner ganzen Lauterkeit und Größe. Den Aufschwung dazu hat er mehrfach schon genommen, doch noch nie 
die eigentliche Höhe erreicht, außer in vereinzelten Personen, die ja immer vorangehen müssen. 
Die Vereinzelten zeigten die Fähigkeiten ihrer Rasse. Viz ABDRUSCHIN: Berufen!. In: Der Ruf. Schrift für 
alles fortschrittliche Wissen 1, č. 8‒9 (1928), Tutzing: Verlag der Gralsblätter, Oskar Ernst Bernhardt 1928, s. 
325–326. Český překlad: ABDRUSCHIN: Povolaní. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu od Abdruschina, s. 597. 
33 …stehen vor ihren eigentlichen Taten, zu denen Deutsche zählen und alle Germanen. Sie stehen vor einem 
Erwachen zur Tat! Viz ABDRUSCHIN: Das Temperament. Nachklänge zur Gralsbotschaft von Abdruschin, 
s. 173. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Temperament. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Svazek III., s. 86. 
34 Deutsche sollen berufen sein, geistig und weltlich das führende Volk zu werden! …vergiftet schon von Grund 
aus an dem Körper wie auch an der Seele…mit dem deutschen Volk viele Veränderungen vor sich gehen müssen. 
Viz ABDRUSCHIN: Berufen!, s. 320. Český překlad: ABDRUSCHIN: Povolaní. Ve světle Pravdy: Poselství 
Grálu od Abdruschina, s. 592. 
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zánik, a na místě těch, kteří selhali, povstanou jiní povolaní, takže vedení k vzestupu lidstva 

nakonec může připadnout ještě jinému národu, který si k tomu vůdce přizve. Neboť jenom 

v něm spočívá úspěch, nikoli v lidech, protože jejich úkol a jejich povolání je toliko 

v rozpoznání tohoto vůdce! A právě k tomu jsou schopnosti německých duchů nejvhodnější.35 

O utrpení národa přednášel Abd-ru-shin i o šest let později, a to v tom smyslu, že si už 

na svých domýšlivých, bludných cestách vynutil ty nejhorší bolesti a teprve v nich se naučil 

pozvedat svůj zrak vzhůru. Povolanost tohoto národa – bezpochyby německého – se podle 

jeho dalších slov zdá být již hotovou věcí: Utrpením národ konečně dosáhl takové zralosti, 

která ho učiní povolaným, aby zářivě předcházel veškeré pozemské lidstvo ve službě Pánu.36 

Jedinečné postavení bílé rasy  

Ve shodě s dobovým etnocentrismem byl Abd-ru-shin přesvědčen o nadřazeném postavení 

bílé rasy: Při nynějším rozhodnutí jest bílá rasa ve vývoji nejvyšší ze všech. Nic dnes již 

neznamená, že Asie a jiné zemědíly byly dříve již dále ve vývoji než tehdejší Evropa. V době, 

kdy má nastati konečné zúčtování nejen pro obyvatele této Země, nýbrž pro celou část světů, 

ke které tato Země patří, to vše nic neznamená. Směrodatným jest jedině právě platný stav 

v hodině rozhodnutí a nic jiného. A tu jest dnes na zemi na vrcholu bílá rasa.37 

Dobové eurocentrické třídění zůstalo dokonce i v revidovaném, poválečném vydání 

Abd-ru-shinova stěžejního díla Ve světle Pravdy, takže nadále obsahuje zmínky 

                                                 
35 Je weiter die kommende Not voranschreitet, desto häufiger wird der Ruf nach dem Menschensohne werden, 
dem einzigen Helfer in der Not. Immer gewaltiger erwacht das Drängen nach ihm, bis zuletzt in der höchsten 
Verzweiflung das sterbende Deutschland ihm erkennt, und seine Hilfe holt. Geschieht dies nicht, bleibt nur der 
Untergang und andere Berufene erstehen dann an Stelle der Versagenden, sodaß die Führung 
zu dem Menschheitsaufstiege zuletzt noch einer anderen Nation zufallen kann, die sich den Führer dazu holt; 
denn nur an diesem haftet der Erfolg, nicht aber an den Menschen, da deren Aufgabe, deren Berufung lediglich 
in dem Erkennen dieses Führers liegt! Und hierzu sind die Fähigkeiten deutschen Geistes die geeignetsten. Viz 
ABDRUSCHIN: Abdruschins Fragenbeantwortungen. In: Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen 1, 
č. 8‒9, Tutzing: Verlag der Gralsblätter, Oskar Ernst Bernhardt 1928, s. 377. Český překlad: ABD-RU-SHIN: 
Odpovědi na otázky, s. 108. 
36 …endlich zu der Reife zu gelangen, die es berufen werden läßt, leuchtend voranzugehen aller 
Erdenmenschheit in dem Dienst des Herrn. Viz ABD-RU-SHIN: Ostern. Ermahnungen. Vomperberg: Verlag 
Alexander Bernhardt 1984, s. 81. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Velikonoce 1934. Napomenutí. Vomperberg, 
Alexander Bernhardt 1984, s. 72. 
37 Die weiße Rasse ist die oberste von allen in der Entwickelung bei der Entscheidung. Daß Asien und andere 
Erdteile schon vorher weiter waren, als das damalige Europa, hat darin nichts mehr zu bedeuten. In der Zeit, wo 
nunmehr die Bilanz gezogen werden soll, nicht nur für diese Erdenmenschen, sondern für den ganzen Weltenteil, 
dem diese Erde zugehört. Der jeweilige Zustand in  der  S tunde der Entscheidung ganz allein ist 
maßgebend, nichts anderes. Und dabei steht auf Erden jetzt die weiße Rasse an der Spitze. Viz ABDRUSCHIN: 
Berufen!, s. 325. Český překlad: ABDRUSCHIN: Povolaní. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu od Abdruschina, 
1932, s. 597. 
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o „povznesené“ bílé rase38 nebo o „nižších“ černošských kmenech39 či „nízkém stupni“ lidu 

černošských a indiánských kmenů.40 

Důležitější součást Abd-ru-shinovy nauky o rasách je ale přesvědčení, že každá rasa se 

může zušlechťovat, zrát, růst a sílit jenom v „sobě samé“, avšak smíšením „dvou“ ras 

rozmnoží se jen nedostatky, slabosti a chyby obou ras, které se pomísily. A jako ovoce vydají 

až na řídké výjimky nezměrné vystupňování „všech chyb“, málokdy něco dobrého!41 

Podkladem varování před míšením ras a pro níže zmíněný odpor k „cizím vlivům“ je Abd-ru-

shinovo přesvědčení, že pozemské tělo je spjato s tou částí Země, na níž se zrodilo! …Jen ta 

část Země, odkud tělo pochází, dává tělu zcela přesně to, co potřebuje, aby správně rozkvetlo 

a zůstávalo v plné síle.42 

Rasová čistota zůstala do současnosti ideálem v nezměněné podobě tak, jak to roku 

1933 vyjádřil anonymní spis z Abd-ru-shinovy blízkosti Z doznělých tisíciletí v části o Abd-

ru-shinově minulém životě u kmene Ismánů: Oni byli čistí a zachovali si čistotu celá tisíciletí. 

Měli těla ušlechtilých forem, jaká se vyskytují u čisté rasy.43 – Nikde jinde na zemi, než 

u Ismánů nebyl totiž úkryt, který by mohl Vyslanci Světla poskytnout ochranu.44 

Abd-ru-shinovu nauku o škodlivosti mísení ras rozvinul v poválečném období jeho 

apoštol Herbert Vollmann. Varoval před nepřirozenými rasovými spojeními, neboť podle něj 

působí degeneraci, vykořenění a konečně zánik celých kmenů a národů.45 Tvrdil, že čím jsou 

                                                 
38 …hohe weiße Rasse… Viz ABD-RU-SHIN: Götter – Olymp – Walhall. Im Lichte der Wahrheit. 
Gralsbotschaft. Stuttgart, Verlag Stiftung Gralsbotschaft 1990, s. 596. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Bohové 
– Olymp – Valhala. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Svazek II., s. 360. 
39 …niedere Negerstämme… Viz ABD-RU-SHIN: Besessen. Im Lichte der Wahrheit: Gralsbotschaft, s. 873. 
Český překlad: ABD-RU-SHIN: Posedlý. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Svazek III., s. 232. 
40 …niedere Stufe… Viz ABD-RU-SHIN: Götter – Olymp – Walhall. Im Lichte der Wahrhei: Gralsbotschaft, 
s. 594. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Bohové – Olymp – Valhala. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Svazek 
II., s. 357. 
41 In „sich selbst“ kann jede Rasse sich veredeln, reifen, groß und stark werden, doch durch Vermischung 
„zweier“ Rassen werden nur die Mängel, Schwächen und die Fehler fortgepflanzt der „beiden“ Rassen, die sich 
mischten, und ergeben in den Früchten mit nur wenig Ausnahmen maßlose Steigerungen aller Fehler, selten 
etwas Gutes! Viz ABD-RU-SHIN: Kastengeist, Gesellschaftswesen. Ermahnungen, s. 31. Český překlad: ABD-
RU-SHIN: Kastovnictví, společenský řád. Napomenutí, s. 28. 
42 Der Erdenkörper ist verbunden mit „dem Teil“ der Erde, auf dem er geboren wurde! …Nur „der“ Teil dieser 
Erde gibt dem Körper ganz genau, was er bedarf, um richtig zu erblühen und kraftvoll zu bleiben. Viz ABD-RU-
SHIN: Der Erdenkörper. Im Lichte der Wahrheit: Gralsbotschaft, s. 706. Český překlad: ABD-RU-SHIN: 
Pozemské tělo. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Svazek III., s. 74–75. 
43 Sie aber ware rein und hatten sich in dieser Reinheit auch erhalten durch Jahrtausende. Ihre Körper hatten 
edle, reinrassige Formen,… Viz Aus verklungenen Jahrtausenden. München, Verlag Der Ruf 1933, s. 97. Český 
překlad: Život Abd-ru-shinův na Zemi. Z doznělých tisíciletí. Stuttgart, Nakladatelství Stiftung Gralsbotschaft 
2000, s. 84. 
44 Denn nirgends auf der Erde awr ein Hort, der den Lichtgesandten hätte schützen können, als im Stamme 
der Ismanen. Viz tamtéž, s. 99. Český překlad: tamtéž, s. 85. 
45 …die Entartung, Entwurzelung und schließlich den Untergang ganzer Stämme und Völker zur Folge hatten. 
Viz VOLLMANN, Herbert: Die Welt, die sie sein könnte!. Stuttgart, Verlag der Stiftung Gralsbotschaft 1970, 
s. 37. Český překlad: VOLLMANN, Herbert: Svět, jaký by mohl být!. Stuttgart, Nakladatelství Stiftung 
Gralsbotschaft 1991, s. 33. 
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si navzájem cizejší druhy mísících se ras, tím větší tělesné a duševní vady vznikají.46 Navíc 

připojil myšlenku, že jen správným spojením s domácí půdou mohou rasy a z nich utvářené 

národy zesílit a pokračovat ve svém vývoji.47 Člověk by se měl proto bránit cizím vlivům.48 

I v současnosti je totiž podle Vollmanna zřetelné, jak zle působí, když rasa není čistě 

udržována ve své osobitosti a když je jí odnímána půda pro přirozený růst.49 Stejně jako Abd-

ru-shin (jak je zde uvedeno níže) ani Vollmann příslušníky jednotlivých ras ale 

nediskvalifikoval: mají se poznávat...vzájemně [si] pomáhat a podporovat se, ale kvůli tomu 

se však nepotřebují mísit s cizorodými rasami tělesným rozplozováním.50 

Jedinečnost německého jazyka 

Podobně jako německý národ má v současné době jedinečné poslání zvěstovat Abd-ru-

shinovo poselství, má i němčina jedinečné kvality, které toto zvěstování umožňují. 

Podle Abd-ru-shinovy přednášky z let 1935 nebo 1936 byl německý jazyk kvůli příchodu 

vyslance Světla [Syna Člověka] již po staletí pečlivě zdokonalován, takže se spojil 

s rovnoměrným zachvíváním tohoto stvoření, a „tak“ je schopen nejsilněji přijmout sílu 

Světla vést ji dále bez zkalení.51 Jiná řeč než němčina by nebyla mohla toto poselství 

bez zúžení tlumočit tak jasně a určitě, tvrdil Abd-ru-shin a žádal, aby se řeč jeho Poselství 

stala pro jeho stoupence normou: tuto řeč má později zde na zemi používat „vedoucí“ lid, 

neboť „jenom“ řeč v „této“ a žádné jiné formě má v sobě nejvyšší schopnost výstavby a 

udržování a takové se dostává také všech účinných pomocí ze stvoření a jeho činnosti!52 

Z tohoto přesvědčení vyplývá, že pravým Poselstvím Grálu a pravou podobou jiných 

Abd-ru-shinových knih jsou pouze jejich německé originály: Proto bylo nyní Poselství 

                                                 
46 Je artfremder die sich mischenden Rassen sind, desto größer sind die körperlichen und seelischen Schaden. 
Viz tamtéž, s. 37. Český překlad: tamtéž, s. 33. 
47 Nur durch das echte Verbundensein mit dem heimatlichen Boden können die Rassen und die sich daraus 
bildenden Völker erstarken und in ihrer Entwicklung fortschreiten. Viz VOLLMANN, Herbert: Die Welt, die sie 
sein könnte!, s. 37. Český překlad: VOLLMANN, Herbert: Svět, jaký by mohl být!, s. 34. 
48 Tamtéž, s. 38. Český překlad: tamtéž, s. 34. 
49 …wie übel es sich auswirkt, wenn die Rasse in ihren Eigenart nicht rein erhalten und ihr den Boden 
natürlichen Wachstums entzogen wird. Viz tamtéž, s. 37. Český překlad: tamtéž, s. 33. 
50 Die Menschen der einzelnen Rassen sollen sich kennenlernen, gesellschaftlichen Umgang pflegen…Aber dazu 
bedarf es einer Vermischung artfremder Rassen durch körperliche Fortpflanzung nicht! Tamtéž, s. 40. Český 
překlad: tamtéž, s. 36. 
51 …wurde seit Jahrhunderten mit Sorgfalt schon die „deutsche“ Sprache zu einer Vollkommenheit geführt, 
die mit dem gleichmässigen Schwingen dieser Schöpfung sich verband und so die Lichteskraft am stärksten 
aufzunehmen fähig ist und sie auch weiterleitet ohne Trübung. Viz ABD-RU-SHIN: Die Macht der Sprache. 
Ermahnungen, s. 76. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Síla řeči. Napomenutí, s. 68. 
52 …eine andere Sprache hätte sie gar nicht in der Klarheit und der Schärfe wiedergeben können…[deutsche 
Sprache] das später hier auf Erden „führende“ Volk verwenden muss, da sie „nur“ in „dieser“ undin keiner 
anderen Art die höchste Aufbau und Erhaltungsfähigkeit in sich trägt, die alle machtvollen Hilfen 
aus dem Schöpfungsweben zugeführt erhält! Viz ABD-RU-SHIN: Die Macht der Sprache. Ermahnungen, s. 76–
77. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Síla řeči. Napomenutí, s. 69. 
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ze Světla zakotveno v „německém“ jazyce. Neboť jiná řeč by nebyla mohla toto poselství 

bez zúžení tlumočit tak jasně a tak určitě, pokud vůbec lze vtlačit „živé“ 

Slovo do hrubohmotné formy!53 Z tohoto důvodu slova na prvních stranách některých 

překladů upozorňují, že tvary slov a věty, kterými Abd-ru-shin dává lidskému duchu živoucí 

Pravdu, mohou být tlumočeny jenom přibližně. Nechť si tedy čtenář uvědomí, že překlad 

nemůže nahradit originál.54 Podobnou důležitost německého originálu oproti překladům je 

deklarována u některých knih apoštola, blízkého spolupracovníka a jednoho z vedoucích 

Hnutí Grálu Herberta Vollmanna.55 

Obě dosud pojednaná témata etnocentrismu v Hnutí Grálu spojil jeden z nejbližších 

Abd-ru-shinových stoupenců, Lucien Siffrid, ve svém výkladu křesťanské kanonické biblické 

knihy Zjevení Janovo. Úvod jeho brožury z roku 1930 obsahuje entusiastickou proklamaci: 

Povolán ke všemu tomu, co Zjevení [Janovo] zvěstuje, je německý národ! Právě v této 

Siffridově brožuře byla ostatně Abd-ru-shinova přednáška Povolaní zveřejněna podruhé.56 

Stejně jako Abd-ru-shin vyzývá i Siffrid Němce, aby se duchovně probudili, a stejnou roli 

jako Abd-ru-shin dává i on německému jazyku: Jen německý jazyk zcela sám uchovává… 

dlouho hledaný klíč k výkladu všech pečetí Zjevení Janova, které zvěstuje spásu.57 

Přesvědčení o výjimečném statutu německého jazyka zůstalo v Hnutí Grálu až 

do současnosti silné. Snad k tomu přispělo i to, že podle Abd-ru-shina se ani v budoucnosti 

toto postavení nezmění:…němčina mého Poselství ve svém sestavení vět a slov [je] jediným, 

pro celou budoucnost „příkladným“ způsobem vyjadřování, protože tato má řeč se „čistě“ 

zachvívá v zákonech stvoření!58 Když o čtyřicet let později napsal Abd-ru-shinův stoupenec 

Herbert Vollmann, že v budoucnosti bude jednotný „vedoucí“ živý jazyk, jímž se budou 

dorozumívat příslušníci všech národů a především si jeho prostřednictvím předávat pravé 

duchovní vědění,59 myslel tedy tímto jazykem zajisté němčinu. Jedná se ovšem pouze 

                                                 
53 Deshalb ist nun die Botschaft aus dem Lichte in der deutschen Sprache festgelegt; denn eine andere Sprache 
hätte sie gar nicht in der Klarheit und der Schärfe wiedergeben können ohne Einengunn, soweit es überhaupt 
angeht, das „lebende Wort“ in eine grobstoffliche Form zu pressen! Viz tamtéž, s. 76. Český překlad: tamtéž. 
54 ABD-RU-SHIN: Napomenutí, s. 4. 
55 VOLLMANN, Herbert: Brána se otevírá. Stuttgart, Nakladatelství Stiftung Gralsbotschaft 1991, s. 4. 
56 Berufen zur Erfüllung alles dessen, was die Offenbarung kündet, ist das deutsche Volk! Viz SIFFRID, Lucien: 
Zum Geleite: Menschensohn, das Mysterium der Offenbarungen Johannes des Täufers enthüllt durch Lucien 
Siffrid. München, Der Ruf 1930, s. 6. 
57 Tamtéž, s. 6–7. 
58 Aus diesem Grunde ist die deutsche Sprache meiner Botschaft in der Satz ‒ und Wortstellung die einzige, 
für alle Zukunft vorbildliche Ausdrucksweise, da sie „rein“ in den Schöpfungsgesetzen schwingt! Viz ABD-RU-
SHIN: Die Macht der Sprache. Ermahnungen, s. 76. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Síla řeči. Napomenutí, 
s. 69. 
59 …„führende“ lebende Sprache, Angehörigen aller Völker. Viz VOLLMANN, Herbert: Wissen für die Welt 
von morgen!. Stuttgart, Verlag der Stiftung Gralsbotschaft 1987, s. 51. Český překlad: VOLLMANN, Herbert: 
Vědění pro svět zítřka. Stuttgart, Nakladatelství Stiftung Gralsbotschaft 1991, s. 43. 



Kulturní studia • 2/2019                                                                                                          

 

16 
 

o současnou spisovnou podobu tohoto jazyka, neboť „Duch“…cítí správnost německého 

jazyka v jeho současné formě.60 Podobně jako jeho učitel Abd-ru-shin tvrdě odsuzoval 

dialekty,61 brojil Herbert Vollmann proti zvůli, jíž je v současné době jazyk zneužíván, proti 

novotám nebo proti ohrožení jeho stávající podoby pravopisnými reformami.62 Totiž i psaní 

velkých počátečních písmen u substantiv patří k pravé formě jazyka, určené německým 

duchem.63 

Jedinečné dějiny německého národa 

Ke své jedinečné roli národa, v němž se má zrodit Syn Člověka a který má v tomto Synu 

Člověka rozpoznat svého vůdce, byli Němci podle Abd-ru-shina a jeho stoupenců dlouhodobě 

připravováni. O okolnostech příchodu Syna Člověka do německého národa Abd-ru-shin 

hovořil například v přednášce 18. dubna 1937, kterou zapsal jeho učedník Josef Kovář, takto: 

A historie se opakuje. – Jako tehdy, při příchodu Syna Božího, tak i tentokráte při příchodu 

Syna Člověka, který již přišel k soudu, byl pro veliké, učitelské povolání připravován celý 

národ. – Po staletí velicí duchové a nesčetní pomocníci vychovávali tento velký, mocný, 

povolaný národ. Měl býti mocný, protože Syn Člověka měl předstoupiti před celý svět v moci 

a slávě.64 

Podobně jako v německé většinové společnosti prodchnuté nacionalismem se i v Hnutí 

Grálu objevila ve 30. letech minulého století idealizace a heroizace minulosti německého 

etnika („národa“), a to nejen ve výše zmíněných Abd-ru-shinových proklamacích, 

ale i v barvitých obrazech z německých dějin,65 které byly součástí třetího svazku série spisů 

Zaváté doby se probouzejí.66 Tato literární řada obsahuje příběhy tzv. připravovatelů cesty, 

tedy Abd-ru-shinových předchůdců, a také příběh Abd-ru-shina v minulém životě a příběhy 

Ježíše a jeho apoštolů. Autoři tohoto knižního díla jsou anonymní. Jak uvádí nakladatel 

v předmluvě k současnému vydání jednoho ze svazků, vznik těchto spisů byl poněkud 

neobvyklý. Obsah knih byl duchovně přijat, nikoliv vymyšlen… Schopnost k přijetí a napsání 

                                                 
60 Der Geist empfindet …die deutsche Sprache in ihrer jetzigen Form als richtig. Viz tamtéž, s. 49. Český 
překlad: tamtéž, s. 42. 
61 ABD-RU-SHIN: Die Macht der Sprache. Ermahnungen, s. 78. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Síla řeči. 
Napomenutí, s. 70. 
62 …der Frevel… wird die Sprache… mißbraucht. Viz VOLLMANN, Herbert: Wissen für die Welt von morgen!, 
s. 48. Český překlad: VOLLMANN, Herbert: Vědění pro svět zítřka, s. 40. 
63 …die Großschreibung… gehört… zu der vom deutschen Geist geprägten, echten Form der Sprache. Viz 
tamtéž, s. 49. Český překlad: tamtéž, s. 41. 
64 18. duben 1937. Přednášku zachytil a přepsal Josef Kovář. ABDRUSHIN: Sborník nezařazených přednášek, 
s. 166. 
65 Třetí díl třetího svazku spisu Zaváté doby se probouzejí je nazván Slovo Pravdy v rukou lidí! Obrazy 
z německých dějin (Das Wort der Wahrheit in der Menschen Hand! Bilder aus der deutschen Geschichte). 
66 Verwehte Zeit erwacht. Einblicke in die Schicksalbahn des Weltenrades duch vom Licht begnadete. Band III. 
München: Der Ruf 1935. 
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těchto knih obdrželi lidé z blízkosti Abd-ru-shina… Osobnosti autorů stojí v pozadí, a proto 

nejsou uváděna ani jejich jména.67 

Obrazy z německých dějin začínají patetickým líčením vzniku pevniny po potopě, 

na niž se po dlouhém čase usídlili první obyvatelé: Stejně jako Atlanťané byli praotcové 

Germánů menšího vzrůstu, ale zdatní a silných postav. Jejich vlasy, které obvykle nechávali 

volně splývat, byly světlé nebo narudlé, oči tmavomodré.68 Zvláštní pozornost autor 

v úvodním textu věnuje germánské ženě: A germánská žena si své vysoké postavení 

zasloužila. Čisté byly její mravy, radostně a pilně zvládala práci doma, snažila se rozmnožit 

moudrost a vědění, aby tomu mohla učit děti. Kráčela rozhodně a důstojně, její chůze byla 

vzpřímená; oděv jí zahaloval celé tělo. Nikdy se neúčastnila mužských pitek ani hlučných 

oslav.69 Další krátký text podává obraz přísného, ale čestného soudního jednání germánských 

mužů, delší spisy pojednávají o Heřmanu Osvoboditeli (Arminiovi), Bonifácovi, Karlu 

Velikém, Otovi Bamberském, Bernhardu z Clairvaux, Arnoldu z Brescie a zdaleka nejdelší 

text nakonec pak o Fridrichu Barbarossovi.  

Etnocentrický postoj je patrný také na využití několika prvků legendy o svatém Grálu 

v podání německého středověkého poety Wolframa z Eschenbachu (asi 1160 či 1180 – asi 

1220)70 v Abd-ru-shinově díle. Výklady o Grálu v této legendě Abd-ru-shin považoval 

za zčásti správné a zčásti nesprávné odrazy té nauky, kterou lidstvu přinesl on sám jako Syn 

Člověka.71 Kritický postoj měl Abd-ru-shin i ke zpracování parzivalovské látky v díle 

německého hudebního skladatele Richarda Wagnera (1813–1883);72 on i jeho stoupenci 

ovšem Wagnera znali a oceňovali ho jako jednoho z těch, kteří svými vizemi a předpověďmi 

                                                 
67 …ungewöhnlich. Der Inhalt der Bücher ist empfangen, nicht erdacht… Die Fähigkeit zur Aufnahme und 
Niederschrift jedoch erhielten berufene Menschen in der Nähe Abd-ru-shins… Daher wird auf Autoren-Namen 
verzichtet. Viz Buddha: Leben u. Wirken des Wegbereiters in Indien. Vomperberg, Maria Bernhardt 1957, s. 5. 
Český překlad: Buddha: Život a působení připravovatele cesty v Indii. Stuttgart, Nakladatelství Stiftung 
Gralsbotschaft 1992, s. 5. 
68 Kleiner von Gestalt waren sie als die Atlantier, aber kräftig und stark gebaut. Ihre Haare, die sie meist offen 
hängen ließen, waren blond oder rötlich, die Augen dunkelblau. Viz Verwehte Zeit erwacht. Einblicke in 
die Schicksalbahn des Weltenrades duch vom Licht begnadete. Band III., s. 357. 
69 Und die germanische Frau verdiente ihre hohe Stellung. Rein waren ihre Sitten, froh und fleißig schaffte sie 
im Hause, versuchte auf alle Weise ihr Wissen zu vermehren, um die Kinder darin lehren zu können. Kraftvoll 
schritt sie dahin, aufrecht war ihr Gang, ihre Kleidung verhüllte den ganzen Körper. Niemals nahm sie an den 
Gelagen der Männer oder an lauten Festen teil. Viz tamtéž, s. 460. 
70 WOLFRAM von ESCHENBACH: Parzival. Přeložil a komentoval Jindřich Pokorný, Praha, Aula 2000. 
71 Richtig und doch auch wieder nicht. Viz ABD-RU-SHIN: Der heilige Gral. Im Lichte der Wahrheit: 
Gralsbotschaft, s. 392. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Svatý Grál. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Svazek 
II, s. 170. 
72 ABD-RU-SHIN: Fragen-Beantwortungen duch Abd-ru-shin. In: Die Stimme 1, č. 1, Zürich, Verlag Die 
Stimme 1937, s. 71–72. 
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čas od času podněcovali svědomí světa.73 Abd-ru-shinův životopisec Randolph Freeman 

Eales napsal, že Wagner byl částečně inspirován Pravdou Grálu, přiblížil se jí nejblíže z těch, 

kdo se jí vůbec mohli přiblížit, a dokonce když [Wagner] mluvil o Lohengrinovi, ve své vnitřní 

vizi vnímal jednoho z Prastvořených Králů, kteří budou vládnout na zemi v nadcházející 

Tisícileté říši.74 Je možné dovodit, že germanizovanou legendu o Grálu Abd-ru-shin chápal 

jako paralelu křesťanského příběhu o Božím Synu, který na sebe vzal lidskou podobu Ježíše 

Nazaretského, narozeného do tehdy vyvoleného židovského národa. Podobně jako evangelia 

odrážejí transcendentní děje, odráží i parzivalovský mýtus ve Wolframově a Wagnerově 

podání transcendentní děje v dalším vyvoleném, tedy německém národě. 

Jedinečnost území obývaného německým národem 

V nauce Hnutí Grálu má jedinečnou roli Vomperberg, náhorní plošina, na niž od roku 1928 

vznikala „osada Grálu“. Leží v Tyrolsku, tedy na území, které v době vzniku osady sice bylo 

součástí samostatného rakouského státu, ale tzv. rakouští Němci byli německými nacionalisty 

chápáni jako součást německého národa a sami většinově přivítali připojení Rakouska 

v Německé říši roku 1938.75 Vomperberg má pro příslušníky Hnutí Grálu mimořádnou úlohu. 

Je to Hora spásy, která má být a nakonec také „bude“ východiskem, střediskem i konečným 

bodem všech pozemských splnění!76 

Tato Hora spásy, tedy pozemský Vomperberg, je příbytkem Boha („Božím stánkem“) 

a jako taková spojuje přítomnost s minulostí i budoucností: Hora, má být Božím stánkem zde 

na zemi, jak o tom již po staletí mluvila všechna zaslíbení, která na to ukazovala. 

I v budoucnosti to bude stále znovu připomínáno a má to tak zůstat v říši tisíce let.77 

Vomperberg je tak vlastně horou Sion, o niž hovoří Bible a která je dnes známa jako 

Chrámová hora v Jeruzalémě. Tento název také jako synekdocha zastupuje celý Izrael či lid 

Boží. Proto také Dům Grálu, do nějž se Abd-ru-shin s rodinou roku 1928 nastěhoval, stojí 

                                                 
73 …die hin und wieder mit ihren Schauungen und Voraussagen das Weltgewissen anzufeuern. Viz FREEMAN-
EALES, Randolph: Das Gralsgeschehen auf Erden, s. 30. [online] [2019-01-05]. Http://randolph-freeman-
eales.blogspot.com/2012/11/blog-post.html. 
74 …Richard Wagner…was partly inspired by the Truth of the Grail, and…approached it nearest of those who 
could approach it at all…Even when speaking of Lohengrin he perceived with his inner vision one of the 
Primordial Kings who will reign on earth in the forthcoming Millenium. Viz FREEMAN-EALES, Randolph: 
The Life of Abd-ru-shin. Part II. [online] [2019-01-05]. Https://randolph-freeman-
eales.blogspot.com/2012/10/the-life-of-abdrushin-part-iiii.html. 
75 MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa, s. 286. 
76 …Berg des Heiles, der der Ausgangspunkt, der Mittelpunkt und Endpunkt aller irdischen Erfüllungen sein soll 
und letzten Endes auch sein „wird“! Viz ABD-RU-SHIN: Der Berg des Heiles. Ermahnungen, s. 86. Český 
překlad: ABD-RU-SHIN: Hora spásy. Napomenutí, s. 77. 
77 Die „Stätte Gottes“ hier auf Erden soll der Berg sein, wie es seit Jahrhunderten schon hieß in allen darauf 
deutenden Verheißungen, worauf auch immer wieder hingewiesen wird und wie es bleiben soll im Reich 
der Tausend Jahre. Viz tamtéž, s. 86. Český překlad: tamtéž, s. 77. 
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na onom místě, které směl kdysi spatřit Abrahám jako „Horu spásy“.78 Na tomto místě se 

tedy staly zásadní události dějin lidstva v podle judaismu, křesťanství a islámu. 

V „osadě Grálu“ na Vomperbergu se již ve 30. letech 20. století uskutečňoval 

komunitní ideál. Tam se – řečeno slovy současného oficiálního životopisce – rozvíjel bohatý 

model života, jakýsi vzor pro míruplnou pozemskou a duchovně prospěšnou, čilou spolupráci 

téměř ve všech oblastech lidské činnosti i lidského působení.79 Tento model byl součástí 

mileniálního očekávání, že brzy (podle některých lidí z Abd-ru-shinova okolí ještě 

ve 30. letech) nastane Tisíciletá říše, pro niž se osada Grálu připravuje. Tisícileté říši měl 

předcházet světový soud. Na události, které ho měly provázet (hlavně na potopu), 

se obyvatelé osady na Vomperbergu intenzivně připravovali, a to především tím, 

že shromažďovali zásoby, aby obyvatelé Hory, v případě že k tomu shůry dojde, že bude Hora 

uzavřena, měli zásoby po určitou dobu.80 Pro Tisíciletou říši plánovali stavbu ohromného 

Hradu Světla,81 jenž měl být zároveň i chrámem, z něhož by bylo Abd-ru-shinovo poselství 

                                                 
78 Das Haus steht auf jener Stätte, die Abraham einst schauen dürfte als den „Berg des Heiles“! Viz 
VOLLMANN, Herbert: Vom Leben und Wirken Abd-ru-shins Marias und Irmingards auf Erden 1875 bis 1990, 
Vomperberg, Alexander Bernhardt 1991, s. 16. Český překlad: VOLLMANN, Herbert: O životě a působení Abd-
ru-shina, Marie a Irmingard na Zemi 1875–1990, Vomperberg, Verlag Alexander Bernhardt 1994, s. 13. 
79 Es entfaltete sich nach und nach ein umfassendes Lebensmodell, beispielgebend für ein friedvolles irdisches 
und geistig förderliches, lebendiges Miteinander fast aller Bereiche menschlichen Wirkens und menschlicher 
Gesellschaft. Viz SCHULZE, Monika: Abd-ru-shin und die Botschaft aus dem Gral, fünfteilige Serie zum 125. 
Jahrestag der Geburt Von Abd-ru-shin, s. 37 [online] [2017-07-21]. Https://www.die-
gralsbewegung.org/app/download/ 5790890337/Abd-ru-shin+und+die+Botschaft+aus+dem+Gral.pdf. 
SCHULZE. Monika: Abd-ru-shin. Autor Poselství Grálu. Brno, Integrál 2006, s. 57. 
80 …in grossen Mengen Weizen und Hirse zu lagern. Diese Getreide sollten als Flocken zerdrückt werden, damit 
die Bergbewohner, falls es kommen sollte wie es bestimmt war von oben, dass der Berg für eine Zeit lang 
agbeschlossen werden soll von Erdspalten und Wasser. Dazu kaufte Er [Abd-ru-shin] eine Maschine, 
Flockenpressmaschine, aus der Schweiz. Viz WAGNER, Josef: Mein Weg zur heiligen Botschaft und zum 
Herrn, bis Er die Erde verliess. Abschrift der Tonbänder ist zugänglich. [online]. Http://josef-
wagner.blogspot.com/2012/10/mein-weg-zur-heiligen-botschaft-und-zum_31.html. Český překlad: …uskladnit 
velké množství pšenice a prosa. Tyto druhy obilí měly být rozdrceny na vločky, aby obyvatelé Hory, v případě že 
k tomu shůry dojde, že bude Hora uzavřena, měli zásoby po určitou dobu. K tomu [Abd-ru-shin] koupil ze 
Švýcarska stroj na výrobu vloček. Viz WAGNER, Josef: Má cesta ke svatému Poselství a k Pánovi až do doby, 
kdy opustil zemi. In: Vzpomínky na Pána Abdrushina. Dačov Lom, Umelecko-duchovné združenie Fénix 2012, 
s. 328. [online] [2017-07-21]. 
Http://duchovnipodpora.vzestup.net/_media/slovo/abdrushin/Vzpom%C3%ADnky 
%20na%20P%C3%A1na%20Abdrushina.pdf. 
81 Hrad měl např. pojmout 12 tisíc slavností Grálu. Detailní popis viz tamtéž. Český překlad: tamtéž.  
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zvěstováno do celého světa82 (postaven měl být roku 1936),83 sanatoria, sirotčího útulku i 

dalších budov.84 

Vomperberg se v pro Hnutí Grálu stal náboženským středem světa, který Hnutí Grálu 

spojoval s náboženskou historií (jako hora Sion) i s náboženskou budoucností jediného místa, 

které bude ušetřeno apokalyptických událostí, i centra Tisícileté říše. 

Odlišnosti nauky Hnutí Grálu od německého nacionalismu 

Je zřetelné, že vztah Abd-ru-shina a jeho stoupenců v Hnutí Grálu k německému etniku 

a národu je součástí dobových nacionalistických nálad. Projevuje se to od okrajových jevů, 

jakými je například typicky nacionalistická touha „probudit“ národ,85 až k důležitému 

(a v případě tehdejšího Německa snad až osudovému) „volání po vůdci“.86 Vedle toho ale 

existují dvě podstatné odlišnosti, pro něž považujeme za užitečné nezaměňovat v případě 

Hnutí Grálu náboženský nacionalismus s nábožensky motivovaným etnocentrismem. 

„Národ“ ne nutně v etnickém, ale spíše náboženském významu 

Význam pojmu „národ“ je v Hnutí Grálu zjevně jiný než v nacionalistickém úzu. 

Z německého národa, který je podle Abd-ru-shina povolán k tomu, aby rozpoznal Syna 

Člověka jako svého vůdce, není k tomuto rozpoznání vyvolen každý. Abd-ru-shin varoval, že 

                                                 
82 …irdische Gralsburg, von der aus der HERR das WORT der Welt verkünden wollte... Viz WALKHOFF, 
Erich: Erinnerungen. [online] [2017-07-21]. Https://www.die-gralsbewegung.org/aus-den-anf%C3%A4ngen-
der-gralsbewegung/erinnerungen/erinnerungen-von-dr-erich-walkhoff. Český překlad: WALKHOFF, Erich: 
Vzpomínky. In: Vzpomínky na Pána Abdrushina. Umelecko-duchovné združenie Fénix 2012, s. 397. [online] 
[2017-07-21]. Http://duchovnipodpora.vzestup.net/_media/slovo/abdrushin/Vzpom%C3%ADnky%20na%20 
P%C3%A1na%20Abdrushina.pdf. 
83 WAGNER, Josef: Mein Weg zur heiligen Botschaft und zum Herrn, bis Er die Erde verliess. Český překlad: 
WAGNER, Josef: Moje cesta ke svatému Poselství a k Pánovi až do doby, kdy opustil zemi, s. 380. 
84 VOLLMANN, Herbert: Vom Leben und Wirken Abd-ru-shins Marias und Irmingards auf Erden 1875 bis 
1990, s. 32. Český překlad: VOLLMANN, Herbert: O životě a působení Abd-ru-shina, Marie a Irmingard na 
Zemi 1875–1990, s. 25. 
85 Jedno z běžných hesel v Německu v době vlády národních socialistů bylo Deutschland erwache! (Probuď se, 
Německo!) Viz též GELLNER, Ernest: Nacionalismus, s. 22. 
86 Též Abd-ru-shin o sobě smýšlel jako o vůdci. Je to patrné například ze slov, která psal o svém poslání v roli 
Syna Člověka: považoval se za vyslance, který má lidstvu posloužit jako varující a vůdčí osobnost 
(…als Warner und Führer…). Viz ABD-RU-SHIN: Weltgeschehen. Im Lichte der Wahrheit: Gralsbotschaft, 
s. 415. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Světové dění. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Svazek II., s. 192. Je 
ovšem třeba připomenout, že podle Abd-ru-shina (byť v kontextu nadvlády člověka nad přírodou) …vládnout, a 
to dokonce i přísně vládnout, znamená, správně pochopeno, jen sloužit! (Herrschen aber, selbst das strengste, 
heißt, recht erkannt, nur dienen!). Viz ABDRUSCHIN: „Irrungen“. In: Gralsblätter. Neue Gralsbotschaft von 
Abdruschin 2, č. 3–5, Tutzing: Verlag der Gralsblätter, Oskar Ernst Bernhardt, 1927, s. 11. Český překlad: ABD-
RU-SHIN: Bloudění. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Svazek I., s. 131. Abd-ru-shin byl rovněž považován za 
vůdce svými stoupenci (např. v brožuře ILLIG, Kurt: Der Weltenlehrer als Führer der Wissenschaft: Eine 
Anregung zum Nachdenken. München, Verlag Der Ruf 1929), za vůdce, který po posledním soudu vítězně a 
zářivě převezme vládu nad celým pozemským lidstvem (…danach sieghaft und strahlend IMANUEL die 
Herrschaft über die ganze Erdenmenschheit übernehmen wird.) Viz FRITSCH, Otto-Ernst: Abschrift eines 
Manuskriptes von Otto-Ernst Fritsch, Abteil, Kipsdorf 1941. [online] [2018-10-31]. Http://otto-ernst-
fritsch.blogspot.com/2013/03/abschrift-eines-manuskriptes-von.html. 
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z povolaných dojde jich jen málo ke skutečnosti splnění, protože povolaný musí toto splnění 

přivoditi „sám“ železným úsilím, neobvyklou činností a pracovitostí.87 Vyvolení lidé mohou 

tvořit pouze část povolaného německého národa. Více než na etnické příslušnosti záleží totiž 

na kvalitách lidských duchů, takže podle dalších Abd-ru-shinových výkladů se němečtí 

duchové mohou vyskytovat i za hranicemi německého národa. Vyvolený národ totiž není 

omezen „jen na jednu národnost!“,88 jak Abd-ru-shin napsal ve výše citované přednášce 

z roku 1928. Německý duch má se státi vzorem a vůdcem v posledním vzestupu pozemského 

lidstva, pokračoval Abd-ru-shin. Ne však takový duch, jaký jest nyní, ale takový, jakým se státi 

má, jakým se podle svých schopností státi také může a v příštím prožití se také nezbytně stane! 

– Tohoto žádoucího německého ducha může ve vlohách míti v sobě také každý příslušník 

jiných národností!89 Poselství od Boha prostřednictvím Syna Člověka se tedy obrací na 

všechny lidi, lhostejno jaké národnosti a náboženství, na lidi, v nichž je touha po ušlechtilém 

a čistém.90 

Spíše než o národ ve smyslu politickém, kulturním a psychologickém jde Abd-ru-

shinovi o národ v náboženském smyslu, o národ charakteru německého, jak to vystihl jeden 

z jeho českých následovníků.91 Jedná se tedy nikoli o nacionalistické pojetí, v němž národ 

tvoří pouze jedno etnikum, nýbrž o multietnický národ. Abd-ru-shinův apoštol Herbert 

Vollmann toto učení vystihl s odstupem mnoha let takto: Vyrůstá nový povolaný národ, který 

tvoří Bohem povolaní příslušníci všech národů a ras. – Tito vyvolení mají svým působením 

být pro národy vzorem opravdového života v Nové smlouvě s Bohem.92 Stejně jako současný 

německý národ ostatně Abd-ru-shin chápal i „židovský národ“ kdysi: Ježíšovo poselství bylo 

                                                 
87 …von den Berufenen gelangen nur wenige zur Tatsache der Erfüllung, da sie diese Erfüllung selbst  
herbeiführen müssen durch eisernes Streben, außergewöhnliche Tätigkeit und Arbeitsfleiß. Viz ABDRUSCHIN: 
Berufen!, s. 323–324. Český překlad: ABDRUSCHIN: Povolaní. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu od 
Abdruschina, s. 595. 
88 Das auserwählte Volk kann selbstverständlich bei dem Weltgeschehen nicht beschränkt sein auf nur eine 
Nation. Viz tamtéž, s. 325. Český překlad: tamtéž, s. 596. 
89 Der deutsche Geist soll Vorbild und auch Führer werden im letzten Aufstieg der irdischen Menschheit. 
Der Geist, nicht wie er jetzt ist, sondern wie er werden soll, wie er nach seinen Fähigkeiten auch werden kann, 
und in dem kommenden Erleben unbedingt auch werden wird!…Diesen gewollten deutschen Geist kann 
in Veranlagung auch jeder Zugehörige der anderen Nationen in sich tragen. Viz tamtéž, s. 326. Český překlad: 
tamtéž, s. 597. 
90 …gleichgiltig, welcher Nation und Religion, in denen der Wunsch nach Hohem, reinem besteht… Viz 
ABDRUSCHIN: Abdruschins Fragenbeantwortungen. In: Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen 1, 
č. 10–12, Tutzing: Verlag der Gralsblätter, Oskar Ernst Bernhardt 1928, s. 431. Český překlad: ABD-RU-SHIN: 
Odpovědi na otázky, s. 108. 
91 VIDON: Povolanost aneb o předurčení národů a jednotlivců. Informace od bývalého jasnovidce. [online] 
[2010-06-15]. Http://www.vidon.hu.cz/povolani.htm. V době vydání tohoto článku nedostupný dokument. 
92 Ein neues auserwähltes Volk wächst heran, das sich aus den von Gott auserwählten Einzelmenschen 
zusammensetzen wird. – Dieser Auserwählten sollen durch ihr Wirken den Völkern Vorbild sein für ein 
wirkliches Leben in dem neuen Bund mit Gott… Viz VOLLMANN, Herbert: Wissen für die Welt von morgen!, 
s. 108. Český překlad: VOLLMANN, Herbert: Vědění pro svět zítřka, s. 92. 
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Židům určeno v prvé řadě, ale nikoli výhradně, takže to neznamená, že by se ten, kdo se 

otvíral Pravdě, tehdy musel stát Židem93 stejně tak, jako ne všichni Židé byli vyvoleni. 

Podle Abd-ru-shina se tedy Boží poselství obrací … tentokrát na základě vzájemného 

působení v prvé řadě na německého ducha, který je pro tento úkol nejzralejší. Německý duch 

není míněn bezpodmínečně ve smyslu německého národa. … Boží poselství je naproti tomu 

určeno celému lidstvu v tomto čase i na věčnosti a má být německými duchy šířeno tak, 

jak kdysi Židé šířili poselství Božího Syna.94 Abd-ru-shinův věrný stoupenec a životopisec 

Randolph Freeman Eales shrnul tuto nauku slovy: Abd-ru-shin zvěstuje, že „německý duch“ – 

avšak nikoli vázaný na politické hranice – je nyní nejzralejší, a je proto povolán k tomu, 

aby kráčel v čele všech národů na Zemi.95 

Předpokládaný rozdíl mezi národem německých duchů a německým národem využil 

Abd-ru-shin k tomu, aby Němce burcoval a naléhavě varoval: Vy Němci, mějte se tedy 

na pozoru! Nasaďte všechny síly, abyste jako povolaní svými vlohami stali se také 

„vyvolenými“! Vyvolený „národ“ bude se skládati z vyvolených jednotlivců, na které máte 

všechny naděje. Proto bude se skládati nejen z Němců, nýbrž i z částí jiných národností, 

které patří duchovní hodnotou k vyvolenému národu. Nezastaví se na hranicích německé 

země.96 

Ostatně – povolaných nositelů „německého ducha“ mělo být 144 tisíc,97 tedy podstatně 

méně, než bylo tehdy příslušníků německého národa. Tito duchové byli podle Abd-ru-shinovy 

nauky povoláni již v duchovní říši na Patmu, aby v době světového soudu sloužili na Zemi 

                                                 
93 Christi Botschaft war damals auch nur in  ers ter  Linie  an die Juden gerichtet…Nicht etwa, daß ein sich 
der Wahrheit Öffnender hätte damals Jude werden müssen… Viz ABDRUSCHIN: Abdruschins 
Fragenbeantwortungen. In: Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen 1, č. 10–12, Tutzing: Verlag der 
Gralsblätter, Oskar Ernst Bernhardt 1928, s. 431–432. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Odpovědi na otázky, 
s. 108. 
94 …neue Gottesbotschaft durch den Menschensohn wendet sich diesmal auf Grund der unverschiebbaren 
Wechselwirkung in ers ter  Linie  an den Deutschen Geis t , der zur Aufnahme dafür am reifsten ist. 
Deutscher Geist nicht unbedingt im Sinne Deutscher Nation gemeint…Die Gottesbotschaft ist wiederum für die 
ganze Menschheit im Dies- und Jenseits bestimmt, und soll durch Deutschen Geist hinausgetragen werden, wie 
einst bei den Juden die Botschaft des Gottessohnes. Viz tamtéž. s. 432. Český překlad: tamtéž, s. 108. 
95 Abdruschin kündet, daß der „deutsche Geist“ – doch nicht an politische Grenzen gebunden – der zur Zeit 
reifste ist und darum berufen, allen Völkern der Erde voranzuschreiten. Viz FREEMAN-EALES, Randolph: 
Das Gralsgeschehen auf Erden, s. 162. 
96 Wahrt Euch deshalb, Ihr Deutschen, setzet alle Kraft darein, daß Ihr, durch Euere Veranlagung berufen, auch 
auserwählt  werdet. Das auserwählte Volk  wird sich zusammensetzen aus den auserwählten Einzelmenschen, 
für die Ihr alle Anwartschaften habt. Deshalb wird es sich auch zusammensetzen nicht allein aus Deutschen, 
sondern auch aus Teilen anderer Nationen, die geistig gewertet dazu gehören. Es hält nicht an der Grenze 
deutschen Landes an. Viz ABDRUSCHIN: Berufen!, s. 326. Český překlad: ABDRUSCHIN: Povolaní. Ve 
světle Pravdy: Poselství Grálu od Abdruschina, s. 598. 
97 Toto číslo označuje v křesťanském kanonickém spisu Zjevení Janovo počet těch, kteří…jako první z lidstva 
byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. „Zjevení Janovo“, 14. kapitola, 4. verš, Bible, ekumenický překlad, Praha, 
Ekumenická rada církví v ČR 1984, s. 972. 
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Synu Člověka.98 Tehdy přísahali Abd-ru-shinovi věrnost.99 Tito „němečtí duchové“ měli být 

po svém povolání rozptýleni do mnoha národů a v době Abd-ru-shinova druhého vystoupení 

na Zemi ho měli rozpoznat a přispěchat z různých částí světa mu na pomoc. Tak byli v Hnutí 

Grálu roku 1933 očekáváni Gándhí či Néhrú či v letech 1934 a 1935 „vedoucí Indie 

a Persie“.100 

Absence vymezení vůči jiným etnikům 

Právě vymezení vůči jiným etnikům je obvykle považováno za typický rys nacionalismu. 

To ale nebylo součástí Abd-ru-shinovy nauky a obvyklých postojů jeho stoupenců.101 

Primárně je to patrné ve vztahu k Židům, což bylo velké společenské téma v době, v níž Abd-

ru-shin prožíval poslední třetinu svého života. Velmi jasně svůj vztah k jiným etnikům Abd-

ru-shin vyjádřil roku 1929, když napsal: …znám jenom „lidi“, a neposuzuji podle ras, 

národností ani náboženství.102 A v jiné odpovědi svým čtenářům vysvětlil: Pravé poselství 

Boží zná jenom lidské duchy, kteří jsou více nebo méně vyvinutí, tedy více nebo méně schopní 

přijímat. A jedině „to“ je směrodatné ve zpětném působení, které ve stvoření všechno řídí.103 

Tento Abd-ru-shinův postoj pak odsuzuje dobovou „módu“ antisemitismu a konspiracismu, 

která mnohé označuje za „prožidovskou snahu“,104 i takzvané rasové badatele: Jak 

jednostranní jsou…rasoví badatelé, kteří se snaží posuzovat jen podle zevnějšku, 

podle hrubohmotnosti, zatímco vlastní člověk „je duch“, a ten „jedině rozhoduje“. A tento 

                                                 
98 VOLLMANN, Herbert: Otázky, kterými se zabýváme: Velká naděje. Vomperberg, Nakladatelství Alexander 
Bernhardt, vydala Nadace Hnutí Grálu v České republice, Brno 1996, s. 34. 
99 WAGNER, Josef: Mein Weg zur heiligen Botschaft und zum Herrn, bis Er die Erde verliess, s. 7. Český 
překlad: WAGNER, Josef: Má cesta k svatému Poselství a k Pánovi až do doby, kdy opustil zemi, s. 314. 
100 Es hätten 1933 Gandhi, Neruh und viele mehr kommen müssen…Es hätten schon 1934-35 die Führer Indiens 
und Persiens und andere kommen sollen…. Viz tamtéž, s. 7, 27. Český překlad: tamtéž, s. 314, 380.  
101 Dobový antisemitismus může připomínat snad jen líčení židovské národa již v době Ježíšově jako národa 
nespokojeného, pohodlného, zbabělého, a tedy porobeného a prožívajícího úpadek. Tak o tomto etniku hovoří 
anonymní dílo, které je součástí knižní řady Zaváté doby se probouzejí, viz Život Ježíšův na Zemi. Praha, Volání 
1996, s. 66. 
102 …ich nur Menschen kenne, und nicht nach Rassen, Nationen oder Religionen urteile. Viz ABDRUSCHIN: 
Abdruschins Fragenbeantwortungen. In: Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen 1, č. 13, München: 
Verlag der Ruf 1929, s. 548. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Odpovědi na otázky, s. 127. 
103 Die echte Gottesbotschaft kennt nur Menschengeister, welche mehr oder weniger entwickelt sind, also mehr 
oder weniger aufnahmefähig. Und das allein ist in der Wechsel-wirkung maßgebend, die in der Schöpfung lenkt. 
Viz ABDRUSCHIN: Abdruschins Fragenbeantwortungen. In: Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen 
1, č. 10–12, Tutzing: Verlag der Gralsblätter, Oskar Ernst Bernhardt 1928, s. 436. Český překlad: ABD-RU-
SHIN: Odpovědi na otázky, s. 109. 
104 Es ist aber auch Mode geworden, daß man aus gewissen Kreisen so manches, was eine Gefahr für eigene 
Wünsche oder Ideen werden könnte, einfach gewissenlos als eine projüdische Bestrebung hinzustellen sucht… 
Viz ABDRUSCHIN: Abdruschins Fragenbeantwortungen. In: Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen 1, 
č. 13, München: Verlag der Ruf 1929, s. 548. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Odpovědi na otázky, s. 127. 
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duch je starší než nynější i dřívější pozemské tělo.105 S velkým mravním rozhořčením se Abd-

ru-shin v dalším odstavci své odpovědi na čtenářskou otázku zastal roku 1929 Židů: Je mi 

ošklivo, když přemýšlím o těchto nesmyslnostech. A na čem spočívá veškerá ta pýcha, veškerá 

domýšlivost, kterou si mnozí osobují vůči Židům, mezi nimiž jsou lidé, kterým by člověk 

přátelsky stiskl ruce mnohem raději než svým spolukřesťanům? Kde je vůbec původní základ 

křesťanství? Jenom v židovství! Křesťané čtou jenom židovské proroky Starého zákona, 

nikoliv jiné. Desatero přikázání přišlo jen prostřednictvím Žida. Učedníci byli Židé.106 

Další odstavec Abd-ru-shinovy odpovědi čtenáři jeho časopisu Volání přinesl jiný 

argument, odsuzující dobové antisemitské nálady: A působí to přímo směšně, když člověk ví, 

že tito hrdí rasoví badatelé byli sami se všemi nynějšími protižidovskými nenávistníky 

v dřívějších inkarnacích kromě jiného skutečně Židy!…A ti, které tehdy odsoudili a ukřižovali 

Krista, jsou dnes inkarnováni jako Němci a takzvaní křesťané, kteří nejhorlivěji dávají najevo, 

že jsou tehdejším činem rozhořčeni. A kdyby část duchů německého národa nebyla Židy 

v předchozích inkarnacích, neměl by německý národ naději na to, že bude povolaným 

národem budoucnosti. Současní Židé ale dříve Židy nebyli.107 

Myšlenku reinkarnace starověkých Židů v současné Němce použil později ve svých 

výkladech Herbert Vollmann: Vědění o opakovaných pozemských životech by člověku… mělo 

osvětlit jedno: jak malicherná a nízká je nenávist proti Židům, jejich pronásledování, nebo 

dokonce odplata Židům! Kdo z těch, kteří se toho dopouštějí, může vědět, zda i on sám tehdy 

jako Žid na sebe nenaložil vinu…108 Vollmann ovšem nespojil vyvolenost dávných Židů 

                                                 
105 Wie einseitig sind überdies die Rassenforscher, die lediglich nach dem Äußeren, nach der Grobstofflichkeit 
zu urteilen ver-suchen, während der eigentliche Mensch „der Geist ist als allein maßgebend“. Und dieser Geist 
ist älter als der jetzige und frühere Erdenkörper. Viz ABDRUSCHIN: Abdruschins Fragenbeantwortungen. In? 
Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen 1, č. 13, München: Verlag der Ruf 1929, s. 548. Český překlad: 
ABD-RU-SHIN: Odpovědi na otázky, s. 128. 
106 Mich ekelt, wenn ich über diese Unsinnigkeiten nachdenke. Und worauf beruht der ganze S,tolz, die ganze 
Einbildung, die sich soviele den Juden gegenüber anmaßen, unter denen es Menschen gibt, denen man viel lieber 
freundschaftlich die Hände drücken möchte, als seinen Mitchristen? Worauf gründet sich das Christentum 
überhaupt? Nur auf das Judentum! Das Christentum hat nur jüdische Propheten des Alten Testaments zu 
verzeichnen, nicht andere. Die Zehn Gebote kamen nur durch einen Juden. Die Jünger waren Juden. Viz 
ABDRUSCHIN: Abdruschins Fragenbeantwortungen. In: Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche Wissen 1, 
č. 13, München: Verlag der Ruf 1929, s. 549. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Odpovědi na otázky, s. 128. 
107 Und es wirkt geradezu lächerlich, wenn man weiß, daß diese stolzen Rasseforscher selbst mit allen jetzigen 
Judenhassern in früherer Inkarnierung unter anderem tatsächlich Juden waren! …Und die, die damals Christus 
verurteilten und kreuzigten, sind heute als Deutsche inkarniert und sogenannte Christen, die am eifrigsten über 
die damalige Tat sich empört zeigen. Und wenn die Geister des deutschen Volkes nicht zum Teile in früheren 
Inkarnierungen Juden gewesen wären, so könnte das deutsche Volk keine Aussicht haben, das berufene Volk der 
Zukunft zu sein. Die jetzigen Juden aber waren früher keine Juden. Viz tamtéž. Český překlad: tamtéž. 
108 Eines aber solte ihm das Wissen von den wiederholten Erdenleben…bewußt vor Augen führen: Wie klein und 
niedrig Judenhaß und Judenverfolgungen oder gar Vergeltungen sind! Wer von denen, welche dies tun, weiß 
denn, ob er nicht selbst damals als Jude eine Schuld auf sich geladen hat… Viz VOLLMANN, Herbert: Die 
Welt, die sie sein könnte!, s. 94. Český překlad: VOLLMANN, Herbert: Svět, jaký by mohl být!, s. 83. 
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s vyvoleností současných Němců myšlenkou jejich reinkarnace tak explicitně, jako to učinil 

ve výše uvedených pasážích Abd-ru-shin. 

Abd-ru-shin se rozhořčeně bránil domněnce, že není německého, ale židovského 

původu. Již v roce 1929 zdůraznil, že není mnoho tak ryze německých, a tak křesťanských 

rodin daleko do minulosti, jako je ta jeho.109 Důvodem takto rozhodného odmítání židovského 

původu ale u Abd-ru-shina velmi pravděpodobně nebyly rasové předsudky, ale skutečnost, že 

tato velmi „nejapná“ lež pro něj mohla být silně ohrožující. Proto roku 1937 napsal: Přesto, 

že je to pro mne naprosto vedlejší záležitostí, mám v rukou doklad svého tak zvaného 

árijského původu až do 16. století.110 Skutečnosti, že nesdílel dobový antisemitismus a 

příslušnost k národu či rase pro něj nebyla rozhodující, ostatně odpovídají i jeho výroky 

uvedené v předchozích odstavcích. 

Etnocentrismus, s nímž Abd-ru-shin přisoudil vůdčí úlohu svému etniku a „bílé rase“, 

nebyl na úkor jiných národů a jiných ras. V budoucnosti totiž počítal s tím, že každý národ se 

má stát velikým „sám v sobě“, zcela sám ze sebe, vlastními schopnostmi, tolik rozdílnými 

u těch četných národů Země. „Všechny“ mají rozkvést podle druhu půdy, na níž vznikly. 

Tento úkol adresoval také „obyvatelům zámořských zemí“, tedy patrně i těm, o nichž smýšlel 

jako o lidech jiných ras.111 V dalším textu znovu naléhavě připomínal, že pro pokrok 

v každém národě je základní podmínkou zakořenění v domácí půdě. Cizím podnětům je podle 

Abd-ru-shina naopak třeba se vyhnout.112 Snad také díky této Abd-ru-shinově perspektivě 

vývoje jednotlivých národů „na jejich půdě“ se u českých návštěvníků Vomperbergu 

rozjitřovaly vlastenecké city,113 což by bylo těžko možné v prostředí, v němž by vládl 

německý nacionalismus. 

                                                 
109 …es gibt keine urdeutschere und sogenannte christlichere Familie weit zurückgreifend, als die, aus der ich 
komme. Viz ABDRUSCHIN: Abdruschins Fragenbeantwortungen. In: Der Ruf. Schrift für alles fortschrittliche 
Wissen 1, č. 13, München: Verlag der Ruf 1929, s. 548. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Odpovědi na otázky, 
s. 127. 
110 …sehr plumpe Lüge…Trotzdem es für mich eine vollkommene Nebensache ist, habe ich den Nachweis 
meiner reinarischen Abkunft bis zum 16. Jahrhundert zurück in meinen Händen. Viz ABD-RU-SHIN: Fragen-
Beantwortungen duch Abd-ru-shin. In: Die Stimme 9, č. 1, Zürich, Verlag Die Stimme 1937, s. 70. Český 
překlad: ABD-RU-SHIN: Odpovědi na otázky, s. 180–181. 
111 Ein jedes Volk dort in sich selbst groß werden zu lassen, ganz aus sich heraus, aus den eigenen Fähigkeiten, 
die so verschieden sind unter den vielen Völkern dieser Erde. Alle sollen auferblühen nach der Art des Bodens, 
auf dem sie erstanden…alle in Übersee… Viz ABD-RU-SHIN: Schönheit der Völker. Im Lichte der Wahrheit. 
Gralsbotschaft, s. 739. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Krása národů. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. 
Svazek III., s. 108. 
112 …die Bodenständigkeit… Viz tamtéž, s. 739. Český překlad: tamtéž, s. 109. 
113 Například německý učedník Friedrich Rauber vzpomínal, že Češi byli slavnostně přijímáni do společenství 
v národním kroji. FREEMAN˗EALES, Randolph: Chronik-Blätter der Lebens-Biographie des Taufjüngers 
Friedrich Rauber. s. 39 [online] [2019-02-08]. Http://friedrich-rauber.blogspot.com/2012/11/biographie.html. 
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Diskuse a závěr 

Příčinou jevu, popsaného na příkladu Hnutí Grálu a pracovně nazvaného náboženský 

etnocentrismus, může být napětí mezi lokálností vzniku nového náboženství a univerzálností 

jeho spásného nároku. Zakladatelé nových náboženství a jejich stoupenci se obvykle 

pokoušejí oslovit veřejnost univerzálním poselstvím, určeným (přinejmenším teoreticky) 

všem lidem. Univerzální rozměr náboženské nauky se může ocitnout v napětí se zakotvením 

zakladatele a jeho prvních stoupenců v určitém prostoru a čase. Z tohoto možného rozporu 

vyvstává potřeba zdůvodnit, proč tato náboženství vznikla právě v daném geografickém 

prostoru a prostřednictvím zakladatele, jenž je příslušníkem určitého etnika. Harmonizace 

univerzálního rozměru nauky a lokálního zakotvení zakladatele či prvních stoupenců (které se 

projevuje například v jejich vazbě na lokální jazyk) může být dosažena právě pomocí 

etnocentrických motivů v nauce. 

Takto pochopený jev náboženského etnocentrismu by byl paralelní k milenialismu, 

tedy – jak je uvedeno již výše – k očekávání univerzálního dějinného zlomu, po němž nastane 

doba všestranné pozemské blaženosti.114 Zatímco náboženský etnocentrismus odpovídá 

na otázku, proč univerzalistické nové náboženství vzniklo v daném prostoru, milenialismus 

odpovídá na otázku, proč vzniklo v daném čase. Podobně jako etnikum musí být i čas vzniku 

nového náboženství výjimečný, nebo dokonce jedinečný. Ostatně, také Hnutí Grálu žilo 

ve 30. letech 20. století v „posledním čase“ a v napjatém očekávání vzniku Tisícileté říše. 

V některých případech – jako právě v Hnutí Grálu – snad můžeme hovořit nejen 

o paralelních jevech, ale dokonce o komplementaritě milenialismu a etnocentrismu: 

mileniální naděje jsou neseny jedním etnikem („německými duchy“) a zároveň jsou celé 

dějiny tohoto etnika „přípravou“ na mileniální úkol. Ale etnocentrismus v Hnutí Grálu je 

nejen posilován mileniálními idejemi, ale i částečně překonán. V mileniální perspektivě je 

totiž nositelem požehnání každý národ: Nová, veliká doba má nastat k požehnání všech 

národů, aby se cítily šťastny na půdě, k níž patří, a aby rozkvetly a přinášely nejbohatší plody 

přesně tak, jak to odpovídá jejich rase. Aby všechno jejich působení harmonicky podporovalo 

celé pozemské lidstvo.115 

                                                 
114 Milenialismus je častým (a v současnosti již velmi dobře popsaným) jevem, provázejícím vznik nových 
náboženství. Více viz WESSINGER, Catherine (ed.): Oxford Handbook of Millennialism. Oxford University 
Press 2011; o milenialismu v Hnutí Grálu: VOJTÍŠEK, Zdeněk: The Grail Movement. The Never-Ending Story 
of Millennial Expectations, s. 39–49. 
115 Zum Segen aller Völker soll die neue, große Zeit beginnen, damit sich diese glücklich fühlen auf dem Boden, 
dem sie zugehören, und ihrer Rasse ganz genau entsprechend dann zu voller Blüte kommen, reichste Früchte 
tragen können, all ihr Wirken nur harmonisch fördernd zu der ganzen Erdenmenschheit steht. Viz ABD-RU-
SHIN: Schönheit der Völker. Im Lichte der Wahrheit...1990, s. 146. Český překlad: ABD-RU-SHIN: Krása 
národů. Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Svazek III., s. 107. 
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Etnocentrická argumentace, která zdůvodňuje lokální zakotvení, může být shodná 

s argumentací nacionalismu nebo jí podobná v motivech povolání či vyvolení národa, 

jedinečnosti jeho jazyka, dějin či prostoru, který obývá apod. Naproti tomu univerzalistická 

argumentace se dostává s nacionalismem do konfliktu, neboť nábožensky přeznačuje pojem 

„národ“ a vůči jiným etnikům se nevymezuje. Tento rozdíl oproti německému nacionalismu 

mohl být jednou z příčin, proč úřady Německé říše zakročily vůči Hnutí Grálu tak rychle 

a razantně. Pokládat Hnutí Grálu za nacionalistické postrádá smysl i kvůli těmto historickým 

okolnostem. Naopak: označit jeho nauky a postoje pojmem náboženský etnocentrismus se zdá 

být odpovídající. 
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Abstract 

This study analyses the nature of cross-border cultural activities between Czechs and 
Germans. The authors consider the degree of satisfaction with the cultural environment, as 
well as the opportunities provided by culture and participation in events in the place of 
residence or nearby surroundings, to be important elements in an evaluation of quality of life, 
which is the central theoretical concept that will be considered in the text. The authors explore 
the role of culture, cultural offerings and, more broadly, the quality of life of students in the 
Czech and German borderlands. The study focuses on students because they are the young 
generation from which future local elites will be generated who will significantly shape the 
local community and the structure of cross-border ties. 
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Úvod 

Zatímco politické úrovni česko-německých vztahů dnes v mnoha ohledech dominují spory a 

odlišnosti, související v posledních letech s různými postoji politických elit v obou zemích 

vůči migraci, bezpečnosti nebo například úloze Evropské unie směrem k členským státům1, 

odebírají se mezilidské vztahy v českém i německém pohraničí, tedy v bezprostředním 

sousedství, výrazně pozitivnější cestou. Ostatně i některé výzkumy z poslední doby dokazují 

to, že se v česko-německém pohraničním prostoru vytvářejí, a především posilují sítě 

                                                 
1 NOVOTNÝ, Lukáš: Sociological Reflexion of the European integration. In: Sociológia – Slovak Sociological 
Review 48, č. 2 (2016), s. 119–138. 
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v různých oblastech, například na úrovni spolkové činnosti, školství nebo i v ekonomických 

vztazích.2 Tyto vzájemné sítě jsou dnes často preferovány a utužovány na úrovni partnerských 

obcí, regionálních správních jednotek, ale i například v rámci spolupráce spolků, destinačních 

agentur nebo školských zařízení. 

Pozvolna tak dochází k tomu, o čem psal již v 90. letech minulého století český 

sociolog František Zich, tedy že s postupným odbouráváním předsudků, ale i různých 

(administrativních i jiných) bariér dochází k budování toho, co nazval jako „přeshraniční 

společenství“3 s rozvětveným networkingem, který v důsledku složitých válečných a 

poválečných procesů v době komunistického režimu jen obtížně navazuje na dřívější vazby a 

formuje se nově. Politický sociolog Karel B. Müller v podobné souvislosti hovoří o „aktivní 

hranici“4, sociální geograf Milan Jeřábek pak o „prostoru zprostředkovávání“5. 

Vzájemné vztahy v česko-německém pohraničí jsou dnes ostatně také předmětem 

několika interdisciplinárních výzkumů, které se věnují různým segmentům přeshraničních 

aktivit. Opět můžeme uvést například oblast školství6, regionálního přeshraničního rozvoje7 

nebo cestovního ruchu8 a na samostatnou kapitolu by pak vydal přehled výzkumu 

historického. Podstatné je z tohoto ohledu zejména to, že spolupráce napříč těmito dvěma 

kulturami již není ničím v podstatě výjimečným, jako tomu bylo v 90. letech a také na 

počátku tohoto milénia, ale že se stává u určitého segmentu populace (tzv. nositelů 

přeshraniční spolupráce9) běžnou činností, a to nejen na neorganizované bázi, tzv. spontánně 

mezi jednotlivými aktéry, ale že dostává stále častěji svoji institucionalizovanou podobu a že 

je také podporována specifickými přeshraničními programy, nejen národními, ale také 

evropskými – v rámci regionálních operačních programů, financovaných Evropským fondem 

regionálního rozvoje. Cílem těchto programů je napomáhat znevýhodněné poloze těchto 

pohraničních regionů, což je již několik desetiletí jednou z oblastí podpory kohezní politiky 

Evropské unie. 

                                                 
2 DOKOUPIL, Jaroslav a kol.: Euroregion Šumava. Plzeň, Aleš Čeněk 2013. 
3 ZICH, František – ANÝŽOVÁ, Petra: Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko 
v evropském kontextu. Praha, Sociologické nakladatelství SLON 2016. 
4 MÜLLER, Karel B.: Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry: Jak „stejný“ může být i „jiný“ a naopak. In: 
Sociologia 46, č. 4 (2014), s. 412–433. 
5 JEŘÁBEK, Milan – DOKOUPIL, Jaroslav – HAVLÍČEK, Tomáš: České pohraničí: Bariéra nebo prostor 
zprostředkování?. Praha, Academia 2004. 
6 NOVOTNÝ, Lukáš: The Role of Language Education in the Current Cross-Border Cooperation between the 
Czech Republic and Germany. In: Andragogická revue 6, č. 1 (2014), s. 20–31. 
7 JEŘÁBEK, Milan – LAUTERBACH, Petr – BERGFELD, Annedore – GROSS, Ina-Beate: Kleinprojekte der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Ústí nad Labem, UJEP v Ústí nad Labem 2018. 
8 NOVOTNÝ, Lukáš: Přeshraniční cestovní ruch na příkladu Evropského regionu Dunaj-Vltava. In: Acta 
Universitatis Carolinae – Iuridica 3 (2016), s. 169–181. 
9 ZICH, František: Přeshraničí vlivy v českém pohraničí (Přeshraniční spolupráce v pohraničí jako evropeizace 
zdola?). Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2007. 
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Pokud bychom v rámci současného stavu poznání o česko-německých sítích 

a kontaktech v pohraničí měli definovat oblast, která dosud není předmětem zájmu odborné 

veřejnosti, a to dokonce nejen v České republice, ale i ve Spolkové republice Německo, pak je 

to právě kultura. Ti, kdo v pohraničních oblastech žijí, pracují či se tam jezdí rekreovat, dobře 

vědí, že přeshraniční kulturní turistika je hodně rozšířená, že se zde realizuje několik velmi 

zajímavých projektů a že obyvatelstvo z jedné či druhé části pohraničí (zde zejména 

tzv. kulturní elity, ale nejen ony) umí využívat kulturní či jinou volnočasovou nabídku, kterou 

poskytuje sousedská země, a že to již není pouze nákupní či například gastronomická 

turistika, která dominuje vzájemným vazbám. I tzv. malé vztahy (tedy vztahy přeshraniční) 

mezi oběma zeměmi totiž dostávají diverzifikovanější podobu, proto se i skladba vazeb a 

jednotlivé oblasti proměňují a zintenzivňují. Kultura patří k těm oblastem, které se v poslední 

době v rámci vzájemných vztahů posilují. 

Tato studie si klade za cíl analyzovat specifika přeshraničních kulturních aktivit 

mezi Čechy a Němci. Míru spokojenosti s kulturním prostředím, ale i nabídku kultury 

a participaci na akcích v místě bydliště či blízkém okolí považujeme za jednu z významných 

součástí při hodnocení kvality života. Kvalita života je pak ústředním teoretickým konceptem, 

z něhož se v textu bude vycházet. Bude nás zajímat, jakou úlohu sehrává kultura, kulturní 

nabídka a šířeji vzato právě i kvalita života v postojích studentů v českém a německém 

pohraničí. Na studenty se studie zaměřuje z toho důvodu, že jde o mladou generaci, z níž se 

budou generovat budoucí lokální elity, které budou významnou měrou formovat místní 

společenství, ale také strukturu přeshraničních vazeb. Proto koncentrace na tuto věkovou 

a vzdělanostní skupinu. 

Studie vyloží na úvod relevantní teoretická východiska, přičemž zvláštní zřetel bude 

kladen především na sociologickou reflexi stávajících vazeb mezi Čechy a Němci. 

Prezentovat se zde dále budou především data z rozsáhlého výzkumného šetření, které se 

uskutečnilo mezi studenty za kooperace Technické univerzity v Drážďanech (Technische 

Universität Dresden), Saských uměleckých sbírek v Drážďanech (Sächsische 

Kunstsammlungen), Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Euroregionu Labe. Šlo o rozsáhlý 

dotazníkový výzkum v rámci projektu kultura.digital, jehož byly výše uvedené instituce 

řešiteli v rámci Kooperačního programu Česko-Sasko v letech 2017–2019. Výzkum byl 

realizovaný mezi mladou (studující) generací do 26 let a věnoval se jejich postojům 

respondentů vůči sousedské zemi, ale také tomu, jak vnímají kvalitu života a možnosti 

rozvoje přeshraničních kulturních sítí, vazeb a potažmo jak (ne)participují na kulturním 

cestovním ruchu. Šetření podobného typu s touto cílovou skupinou dosud nebylo realizováno. 
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Získané poznatky se pokusíme včlenit právě do konceptu kvality života, který představuje 

základní teoretické východisko pro tuto studii, ale také do aktivit a možností regionálních a 

místních politik, pro něž ze studie plyne několik zajímavých poznatků zejména směrem k 

jejich kulturní politice a plánování přeshraničních aktivit. Všímat si zde budeme komparace 

postojů Čechů a Němců a obecně podmínek formování sítí v příhraničních regionech. 

Teoretická východiska 

Kvalita života 

Koncept kvality života (QOL) se v sociálních vědách objevuje od druhé poloviny 20. století a 

na dynamice tento výzkum nabírá zejména v posledních letech v souvislosti s proměnami 

dnešní postindustriální společnosti, z nichž můžeme jmenovat například změny ve struktuře 

zaměstnanosti, proměny životních standardů, změnu preferovaných společenských hodnot 

nebo individualizaci.10 Ve všech případech jde o sociologicky velmi prézentní téma, které 

vyžaduje interdisciplinární přístupy a přitom též porozumění širšímu kontextu vývoje 

soudobých společností. Hovoří se přímo buď o kvalitě života, nebo o podobných pojmech 

jako sociální pohodě, sociálním blahobytu nebo lidském rozvoji, jež sledují de facto podobné 

i subjektivní indikátory.11 Za kvalitu života považujeme „nehmotné aspekty života, tj. zdraví, 

společenské vztahy, kvalitu přírodního prostředí, existující životní podmínky a osobní 

blahobyt“, což je definice a přístup ekonoma Jeremyho Rifkina.12 Jde o subjektivní vnímání 

kvality života, kdy jedním z aspektů jsou i sociální a kulturní souvztažnosti (sociální sítě), což 

je pohled, který nás bude zajímat v rámci této studie, a to prizmatem kulturních vazeb. 

V českém, resp. slovenském prostředí se poměrně často pracuje s modelem kvality života 

Centra pro podporu zdraví Univerzity Toronto, zaměřeného na tři aspekty výzkumu: 1) BÝT 

(BEING), tedy osobní charakteristiku člověka; 2) PATŘIT NĚKAM (BELONGING), tedy 

spojení s konkrétním prostředím a 3) REALIZOVAT SE (BECOMING), což souvisí 

s dosahování vlastních cílů, nadějí a aspirací.13 Toto je struktura, kterou převezmeme 

i pro diskuzi nad výsledky ohledně kvality života a kulturních možností v tomto textu. 

S ohledem na kvalitu života se často řeší i prostorová diferenciace, kdy se poukazuje 

na určitá sociální, kulturní, ale i například environmentální specifika v životních podmínkách, 

                                                 
10 HEŘMANOVÁ, Eva: Kvalita života a její modely v současném sociálním výzkumu. In: Sociólogia 44, č. 4 
(2012), s. 407–425. 
11 SOMARRIBA ARECHAVALA, Noelia – ZARZOSA ESPINA, Pilar: Quality of Life in the European Union: 
An Econometric Analysis from a Gender Perspective. In: Social Indicators Research 142, č. 1 (2019), s. 179–
200. 
12 RIFKIN, Jan: Evropský sen. Praha, Evropský literární klub 2005, s. 97. 
13 HEŘMANOVÁ, Eva: Kvalita života a její modely v současném sociálním výzkumu, s. 407–425. 
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což je pohled, který akcentuje především sociální geografie. Pojetí sociologické pak cílí 

na poznání kvality života v různých sociálních skupinách a na příčiny těchto diferencí. Tyto 

dva přístupy zde budeme využívat komplementárně. Soudobá sociologie a sociální geografie 

totiž vycházejí z existence sociálního prostoru a z přesvědčení, že společnosti jsou formovány 

také prostředím. Uspořádání prostoru tedy velmi úzce souvisí se „sociálním obsahem“14. 

Výstižně to popsal Antony Giddens, podle něhož může poloha v prostoru výrazně určovat 

kvalitu života lidí a jejich životní šance.15 Proto dnes dochází i v sociologii ke zvýšenému 

zájmu o prostor a místo (viz např. sociologie prostoru16). 

Pohraničí – hranice – přeshraniční spolupráce 

Jak známo, jsou pohraniční oblasti obecně výsledkem nerovnoměrného rozvoje společnosti v 

daném území. Tento vývoj má své specifické historické, politické, ekonomické, sociální, 

kulturní ale i přírodní faktory. I zde pozorujeme to, co je typické pro periferie: úbytek 

obyvatelstva, vyšší podíl osob ve starším věku, úbytek ekonomicky aktivních osob, vyšší 

podíl neobydlených bytů a domů, vyšší podíl občanů zaměstnaných v zemědělství, nižší 

životní standardy domácností, nižší úroveň občanské společnosti, výskyt některých 

specifických patologických jevů atd.17 Pohraniční oblasti České republiky leží (kromě 

výjimek jako např. Liberecka či Českobudějovicka) mimo hlavní jádrové oblasti a rozvojové 

osy. Jejich ekonomická slabost často souvisí s poválečným odsunem německého obyvatelstva 

z ČSR po druhé světové válce.18 

Chceme-li definovat pohraničí, pak nutně přistupujeme na existenci dichotomie 

pohraničí-vnitrozemí. V takto polarizovaném prostoru uceleného státního útvaru je pak 

pohraničí region (nebo zóna), ve kterém je pozorovatelný vliv hranice (a tím i sousedské 

země). Panuje přitom značná neshoda v tom, jak je tento vliv, kterému sociální geografové 

                                                 
14 MUSIL, Jiří – MÜLLER, Jan: Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. In: 
Sociologický časopis 44, č. 2 (2008), s. 321–348. 
15 GIDDENS, Anthony: The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge, Polity 
Press 1984. 
16 SCHÄFERS, Bernhard: Stadtsoziologie: Stadtentwicklung und Theorien-Grundlagen und Praxisfelder. 
Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006. 
17 MUSIL, Jiří: Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení. In: Územní plánování aurbanismus 15, č. 2 
(1988), s. 67–72. 
18 KASTNER, Quido: Osidlování českého pohraničí od května 1945. Working papers, 96:12, Praha, 
Sociologický ústav AV ČR 1996; KOVAŘÍK, David: Proměny českého pohraničí v letech 1958–1960: 
Demoliční akce v českém pohraničí se zřetelem k vývoji od roku 1945. Brno, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
2006; KREISSLOVÁ, Sandra – NOVOTNÝ, Lukáš: Between Language Revitalization and Assimilation: On the 
Language Situation of the German Minority in the Czech Republic. In: Journal of Nationalism, Memory & 
Language Politics 12, č. 1 (2018), s. 121–139. 
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říkají „hraniční efekt“19, velký a jak je či není prospěšný. Například historici a politologové 

považují často za pohraničí území, která byla až do odsunu většinově osídlena německy 

mluvícím obyvatelstvem, což je však s ohledem na další vývoj těchto oblastí pohled poněkud 

zjednodušující. V tomto případě hovoříme o reliktní hranici a o reliktním hraničním efektu.  

Co se týče pojmu přeshraniční spolupráce, tak tu chápeme v prvé řadě jako aktivní 

účast občanů či celých sociálních skupin na utváření nějakých společných hodnot, na 

budování přeshraničního společenství.20 Jedná se o cílevědomou činnost, 

institucionalizovanou (např. v podobě partnerských obcí či jiných partnerství) či 

neinstitucionalizovanou, při níž dále dochází ke vzájemnému poznávání, získávání důvěry a 

ke snaze pochopit toho druhého.21 Přeshraniční aktivity můžeme tedy chápat jako jakýsi 

pokus o minimalizaci negativní role hranice. Přeshraniční spolupráce se snaží potlačit 

jednostrannou orientaci obcí a regionů směrem do vnitrozemí, chce se tedy odstranit omezení 

každodenního života a vývoje způsobeného přítomností státní hranice. Podoba a intenzita 

přeshraničních vazeb je determinována různými faktory, mimo jiné původem hranice a její 

funkcí (chápané buď jako předěl společenských systémů, nebo jako prostor intenzivní 

kulturní i jiné výměny, jako „prostor zprostředkovávání“; německy Vermittlungsraum).22  

Dalším z významných cílů přeshraniční spolupráce obecně je odstraňování asymetrií.23 

Obecně vzato platí, že jejich odstraňování probíhá silněji u vyšších a středních vrstev 

obyvatelstva (u kvalifikovaných), které z těchto aktivit mohou výrazně více profitovat, než 

u vrstev s nižším sociálním statutem (nekvalifikovaní). Mezi vyššími středními sociálními 

vrstvami nalézáme podstatně častěji aktivní nositele přeshraniční spolupráce.24 To je dáno 

zejména jejich sociálními, kulturními, ale i například jazykovými kompetencemi, kterými 

pro kontakt se sousedem často více predisponují. 

                                                 
19 JEŘÁBEK, Milan – DOKOUPIL, Jaroslav – HAVLÍČEK, Tomáš: České pohraničí: Bariéra nebo prostor 
zprostředkování?. 
20 ZICH, František: Člověk v pohraničí: Výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele ČR. Ústí nad 
Labem, UJEP 2005. 
21 KOCH, Katharina: The spatiality of trust in EU external cross-border cooperation. In: European Planning 
Studies 26, č. 3 (2017), s. 591–610. 
22 CHROMÝ, Pavel: Historickogeografický pohled na české pohraničí. In: JEŘÁBEK, Milan et al: České 
pohraničí: bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha, Academia 2004, s. 33–44. 
23 PECK, Frank: Cross-Border Collaboration in Economic Development: Institutional Change on the Anglo-
Scottish Border. In: Journal of Borderland Studies 33, č. 1 (2016), s. 69–84. 
24 MÜLLER, Karel B.: Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry: Jak „stejný“ může být i „jiný“ a naopak, 
s. 412–433; ZICH, František: The Bearers of Development of the Cross-Border Community on Czech-German 
Border. Sociological Papers 01:4. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2001. 
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Přeshraniční kulturní management 

Ve studii se pracuje také s pojmem přeshraniční kulturní management (Cross-Border Cultural 

Management), který je novým přístupem k řízení ve stále více otevřeném a interaktivním 

světě. Pojem je též užíván v sociologii řízení25 a je rozšířen především od poloviny 90. let, 

kdy narostla poptávka po koordinaci práce různých agentur v pohraničních oblastech s cílem 

usnadnit obchod26, kulturu27 a administrativní a správní záležitosti.28 

Různé instituce začaly vyvíjet koncepci, která je v současné době označována Cross-

Border Management (CBM).29 Zatímco Světová celní organizace (WCO) používá pojem 

„koordinované řízení hranic“, jiné organizace vytvořily svou vlastní terminologii, mimo jiné 

včetně integrovaného řízení hranic (EU), správy hraniční spolupráce (nedávná terminologie 

Světové banky) a komplexní správa hranic (OBSE [Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě]). Ačkoli tyto termíny mají jemné rozdíly v definici, záměr je do značné míry 

stejný: je třeba, aby pohraniční orgány koordinovaly své činnosti s cílem zlepšit účinnost a 

efektivitu postupů na hranicích.30 V praxi se tento pojem stal základním kamenem pro řadu 

strukturálních hraničních reforem řízených subjekty v mnoha zemích. Výzkum mezi 

kulturami se často redukuje na pozitivistickou tradici, která je archetypicky ilustrována dílem 

Geerta Hofstedeho.31 To je pohled často citovaný, který má svou logiku, ovšem pro dnešní 

dobu je v mnohém již ne zcela uchopitelný a přesvědčivý. Přeshraniční kulturní management 

                                                 
25 JACOBS, Joren: Spatial planning in cross-border regions: A systems-theoretical perspective. In: Planning 
Theory 15, č. 1 (2004), s. 68–90. 
26 KIECK, Erich: Coordinated border management: Unlocking trade opportunities through one-stop border posts. 
World Customs Journal 4, č. 1 (2010), s. 3–13; ROMANI, Laurence – BARMEYER, Christoph – PRIMECZ, 
Henriett – PILHOFER, Katharina: Cross-Cultural Management Studies: State of the Field in the Four Research 
Paradigms. In: International Studies of Management & Organization 48, č. 3 (2018), s. 247–263; BUCZEK-
KOWALIK, MALGORZATA-MITURA, Teresa: Cross-Border Cooperation on the Polish-Slovak Borderland – 
Examples of Joint Tourism Initiatives. In: Folia Geographica 60, č. 2 (2018), s. 62–82; ANAND, Jha – 
YOUNGJUN, Kim – GUTIRREZ-WIRSCHING, Sandra: Formation of cross-border corporate strategic 
alliances: The roles of trus and cultural, institutional and geographic distances. In: Journal of Behavioral and 
Experimental Finance 21, č. 1 (2019), s. 22–38; WROBLEWSKI, Lukasz – DTIADZIA, Boguslaw – DACKO-
PIKIEWICZ, Zdzislawa: Sustainable Management of the Offer of Cultural Institutions in the Cross-Border 
Market for Cultural Services Barriers and Conditions. In: Sustainability 10, č. 9 (2018). 
27 HEINRICH-FRANKE, Christian: Comparing Cultures of Expert Regulation: Governing Cross-Border 
Infrastructures. Contemporary European History 27, č. 2, Special Issue (2018), s. 280–300. 
28 MALCHROWICZ-MOSKO, Ewa – BOTIKOVÁ, Zuzana – POCZTA, Joanna: Because We Don't Want to 
Run in Smog: Problems with the Sustainable Management of Sport Event Tourism in Protected Areas (A Case 
Study of National Parks in Poland and Slovakia). In: Sustainibility 11, č. 2 (2019), s. 1–20.  
29 GOU, Rongxing: Cross-border management: Theory, method and application. Berlin Heidelberg, Springer-
Verlag 2015.  
30 ROMANI, Laurence – BARMEYER, Christoph – PRIMECZ, Henriett – PILHOFER, Katharina: Cross-
Cultural Management Studies: State of the Field in the Four Research Paradigms, s. 247–263. 
31 NOVÝ, Ivan – SCHROLL-MACHL, Sylvia: Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Praha, 
Management Press 2003; HOFSTEDE, Geert: Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, 
Institutions, and Organizations Across Nations. Newbury Park, CA, Sage Publications 2003. 
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zde proto budeme chápat jako řízení a koordinovanou činnost s cílem zlepšit kulturní nabídku 

a obecně kvalitu kultury v rámci pohraničí a přeshraniční spolupráce.  

Česko-saské pohraničí a jeho sociální a kulturní specifika 

Jak regiony v českém, tak i saském pohraničí se vyznačují spíše podprůměrnou kvalitou 

života. Českou stranu trápí zejména otázka nezaměstnanosti, nízké příjmy, nedobrá 

vzdělanostní struktura, znečištění životního prostředí, ale i například naděje dožití. Hlavní 

komplikací ve vývoji těchto regionů jsou následky restrukturalizace průmyslu v důsledku 

redukce těžebních procesů. To se týká zejména regionu severních a západních Čech 

(příhraničí se Saskem) a dvou krajů, které se zde nacházejí, Karlovarského a Ústeckého. Ty 

jsou proto také dnes cílem soustředěné pomoci státu, konkrétně Ministerstva průmyslu a 

obchodu. Podobně jako v Moravskoslezském kraji se i zde jedná o regiony s vysokým 

zastoupením průmyslu a vysokým stupněm urbanizace, ve kterých se soustřeďují negativní 

projevy strukturálních změn. Dochází v nich k útlumu významných podniků, resp. celých 

odvětví a k nadprůměrnému růstu nezaměstnanosti. Vláda ČR pro to pro ně připravuje 

programy, sloužící jednak k modernizaci a výstavbě infrastruktury, ale i k vylepšení různých 

aspektů kvality života (např. revitalizace a resocializace dříve rekultivovaných území, rozvoj 

zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob) a vzdělanosti (např. zlepšování komunikace 

v angličtině u absolventů středních škol atd.). 

Pokud zúžíme pozornost na Ústecký kraj, kterému se zde budeme věnovat na české 

straně primárně, zaujme nás několik zásadních problémů. Kraj je totiž na posledním místě 

mezi českými kraji hned v několika problémových oblastech: je zde nejvyšší nezaměstnanost, 

nejvíce vyloučených lokalit, nejvíce osobních konkurzů, nejvíce exekucí u občanů starších 

15 let, největší zadluženost obyvatel, největší podíl Romů a nejnižší průměrný věk dožití. Jde 

o dlouhodobé problémy s hlubokými historickými kořeny32, jejichž překonání je dlouhodobé, 

vyvolává četné kontroverze, apatii a také nedůvěru a nárůst etnického napětí. Problémy jdou 

napříč mnoha oblastmi, týkají se úrovně a struktury školství, vyloučených lokalit a ghett, 

zadluženosti, ale také vylidňování, struktury a kvalifikace obyvatelstva nebo životního 

prostředí a revitalizace krajiny po těžbě. Výsledkem je pak také problematická image kraje, 

stejně tak i některých měst, včetně Ústí nad Labem.33 

                                                 
32 NOVOTNÝ, Lukáš: Sociological Reflexion of the European integration, s. 119–138; HOUŽVIČKA, Václav – 
NOVOTNÝ, Lukáš, (eds.): Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí: Sebedefinice a 
vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2007. 
33 NOVOTNÝ, Lukáš: Přeshraniční cestovní ruch a Smart Cities: Příklad měst Ústí nad Labem a Drážďany. In: 
PACHROVÁ, Stanislava – LINDEROVÁ, Ivica (eds.): Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava, Vysoká 
škola polytechnická Jihlava 2018, s. 325–331. 
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I v Sasku jsou pohraniční oblasti s ČR ekonomicky i sociálně slabé. Nacházejí se 

mimo hlavní metropolitní osy, tj. mezi Drážďany, Chemnitz a Lipskem, jsou spíše sídelně 

a ekonomicky podprůměrné a převážně venkovského a horského charakteru. Sasko je tzv. 

nová spolková země, což znamená, že německá vláda vyrovnává rozdílnou finanční 

výkonnost těchto východních částí Německa soustředěnou a dlouhodobou finanční pomocí.34 

Ta má za cíl kompenzovat negativní vlivy z doby komunistického režimu, ovšem je též 

předmětem kritiky v rámci německé veřejné debaty.35 Podobně tedy jako na české straně se 

poskytují také v tomto případě subvence pro dodatečné pokrytí finančních potřeb tamních 

správních institucí, aby se zmírňovaly rozdíly, v tomto případě mezi východem a západem 

země.36 

Nás zde zajímají primárně kulturní aspekty česko-saské kooperace v pohraničních 

regionech. Kulturu ale chápeme jako výrazný prvek kvality života, který má též svůj vliv 

na atraktivitu daných regionů.37 Zde je třeba konstatovat, že vzájemné vztahy v této oblasti 

jsou poměrně intenzivní, což se odráží nejen na již stávajících sítích kulturních nebo například 

školských institucí, ale také i na podpoře (nejen kulturních) aktivit v rámci přeshraničního 

programu Česká republika – Svobodný stát Sasko, která se vztahuje na rozvoj turistiky, 

podporu kulturního dědictví, ale i aktivní kultury.38 

Náš zkoumaný region, tj. území Euroregionu Labe/Elbe s centry v Ústí nad Labem 

a Drážďanech, skýtá četné možnosti kooperace a bilaterálních aktivit v kultuře. 

Ty nejintenzivnější nalézáme přirozeně mezi institucemi v největších městech, Ústí nad 

Labem a Drážďanech, které jsou obě městy univerzitními. Kulturní nabídka je v půl 

miliónových Drážďanech přitom samozřejmě podstatně větší než v Ústí nad Labem a také 

odstředivá schopnost obou měst z hlediska uspokojování kulturní nabídky v blízkých 

                                                 
34 ARNOLD, Felix – FREIER, Rony – KROH, Martin: Geteilte politische Kultur auch 25 Jahre nach der 
Wiedervereinigung? DIW Wochenbericht Nr. 37 (2015). [online] [17-11-2019]. 
Https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.513473.de/15-37-1.pdf. 
35 FACHINGER, Uwe – KÜNEMUND, Harald (eds.): Gerontologie und ländlicher Raum: Lebensbedingungen, 
Veränderungsprozesse. Wiesbaden, Springer Verlag 2015. 
36 RAINER, Helmut – ALBRECHT, Clara – BAUERNSCHUSTER, Stefan – ENDL-GEYER, Victoria – 
FICHTL, Anita – HENER, Timo – RAGNITZ, Joachim: Mauer in den Köpfen? Die Einstellungen und 
Verhaltensweisen Ost- und Westdeutscher 28 Jahre nach der Wende. Ifo Schnelldienst 21 (2018). [online] [30-
10-2019]. Https://www.ifo.de/DocDL/sd-2018-21-rainer-etal-ostdeutsche-westdeutsche-2018-11-08.pdf; 
ALBRECHT, Clara – BAUERRNSCHUSTER, Stefan – FICHTL, Anita – HENER, Timo – RAGNITZ, Joachim 
– RAINER, Helmut: Deutschland 2017: Studie zu den Einstellungen und Verhaltensweisen der Bürgerinnen und 
Bürger im vereinigten Deutschland. ifo Forschungsbericht. Mnichov, ifo Institut 2018. 
37 MICHALOS, Alex C.: Arts and the Quality of Life: an Exploratory Study. In: Social Indicators Research 71, 
č. 1–3 (2015), s. 11–59. 
38 JEŘÁBEK, Milan – LAUTERBACH, Petr – BERGFELD, Annedore – GROSS, Ina-Beate: Kleinprojekte der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 
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regionech je u obou měst dosti jiná.39 Předpokladem šetření proto bylo, že i subjektivní 

vnímání kulturních možností a nabídek bude u studentů saské metropole pozitivnější než u 

českých studentů. Sasko má bohatou historii a ta se v podobě kulturních možností, muzeí, 

divadel, galerií, ale i například streetartového umění atd. projevuje právě v Drážďanech40, 

které jsou v tomto ohledu spádovou oblastí pro kulturní aktivity pro občany z řady okolních 

regionů. Z tradiční kultury vyniká zejména Semperova opera nebo obrazárna Zwinger, vedle 

toho jsou však rozvinuté i další formy kultury a umění.  

Naproti tomu kulturní vyžití v Ústí nad Labem je podstatně méně diverzifikované. 

V porovnání s Drážďany jde o výrazně více provinční možnosti a nabídku, což je dáno 

několika faktory, mimo jiné i jistým negativním image, kterou město Ústí nad Labem 

dlouhodobě má. Na druhou stranu je ovšem zajímavé poznamenat, že v kulturní nabídce 

město, a i obecně další subjekty, působící na území Euroregionu Labe, těží a dokáže těžit 

jednak z blízkosti Prahy, dále ale také právě z blízkosti Drážďan, a to nejen v tom, že občané 

(samozřejmě, pouze jejich část s neuspokojenými kulturními ambicemi a s jazykovou 

kompetencí) za kulturou a uměním dojíždějí do Německa, ale i například různým hostováním, 

kooperací nebo konáním společných kulturních aktivit. Určitou tradici již mají Dny české a 

německé kultury, které jsou pravidelně pořádány od roku 1999 a které jsou postaveny právě 

na kulturním potenciálu Drážďan a Ústí nad Labem. Vzniká také několik ad hoc kulturních a 

uměleckých projektů na úrovni partnerských obcí, kulturních skupin jako hudebních nebo 

divadelních sborů a dalších subjektů. 

Kulturní možnosti ve městě Ústí nad Labem jsou poznamenány problémy související 

s brandem resp. image města, což se částečně projevuje i na hodnocení studentů, jak na to 

ještě bude poukázáno. V souvislosti s určitým „vyzařováním“, tedy image města, se řeší 

mimo jiné i to, co se v Komunitním plánu zdraví a kvality života (2015–2016) v Ústí nad 

Labem, který vznikl na úrovni městské samosprávy, v jeho katalogu aktivit pro rok 2017 

uvádí jako nekulturnost veřejného prostoru, což je například vedle neudržování soukromých 

objektů a jejich využití, malé míry komunikace mezi radnicí a veřejností jeden z velkých 

problémů tohoto města na Labi, který byl pro potřeby tohoto strategického dokumentu 

pojmenován.41 Vysloveně se zde v této souvislosti píše o nutnosti zlepšovat image města 

                                                 
39 KOWALKE, Hartmt et al.: Grenzüberschreitende Bezie-hungen von klein- und mittelständischen 
Unternehmen der Euroregion ELBE/LABE. Drážďany, TU Dresden 2008. 
40 NOVOTNÝ, Lukáš: Přeshraniční cestovní ruch a Smart Cities: Příklad měst Ústí nad Labem a Drážďany, 
s. 325–331. 
41 Komunitní plán zdraví a kvality života (2015–2016): Ústí nad Labem: Magistrát města Ústí nad Labem, 2015. 
[online] [30-10-2019]. Https://www.databaze-strategie.cz/cz/usti-nad-labem/strategie/komunitni-plan-zdravi-a-
kvality-zivota-usti-nad-labem-2015-2016. 
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v celostátním měřítku. To pak adekvátně může mít určitý vliv a pozitivní dopady i na další 

aspekty kvality života, vedle větší atraktivity města pro mladé lidi to může být i zlepšení 

kulturní nabídky. 

Data a metody 

Výzkumné šetření proběhlo v rámci česko-německého projektu kultura.digital, jehož cílem je 

vytvoření chytrého přeshraničního destinačního managementu, který by upozornil 

na významné památky moderního umění. Za tímto účelem se uskutečnilo od listopadu 2018 

do ledna 2019 dotazování studentů na univerzitách v Ústí nad Labem a Drážďanech. Cílem 

tohoto rozsáhlého empirického šetření bylo poznat, jaké jsou postoje studentů obou 

vysokoškolských institucí vůči kvalitě života a kulturnímu životu, dále pak vůči 

přeshraničnímu cestovnímu ruchu, zejména vůči modernímu umění. Výzkumný tým též 

zajímalo, jak studenti získávají informace a co jim při hledání těchto údajů o kulturní nabídce 

ve městě, v němž studují (a někteří i žijí), chybí. Otázky cílily také na postoje vůči sousední 

zemi a vůči tamní kulturní nabídce. Výzkumnému šetření předcházely metodologické debaty 

obou týmů a v září 2018 také předvýzkum, na němž se otestovala srozumitelnost otázek a 

jejich obsahová posloupnost. 

Dotazovaných osob na české straně bylo 580, na saské 828. Dotazování proběhlo 

po internetu prostřednictvím programu soscisurvey.de, který byl jazykově v mutacích 

optimalizován pro české a německé respondenty. Studentům bylo položeno celkem 12 otázek. 

Šlo o studenty, proto se nepředpokládaly a ani nepotvrdily technické a jiné problémy s jeho 

vyplňováním. Na české straně činil podíl žen 66 %, mužů 34 %, na německé straně 

představoval podíl žen 56 %, zbytek byli muži. Věková skupina byla v obou souborech 

omezena na 18 až 26 let, čímž získáváme informace od velmi specifické skupiny – mladých 

lidí, kteří studují na jedné z výše uvedených univerzit. Jde o poznatky, které v této míře dosud 

nebyly v česko-německém pohraničí shromážděny. Dostává se nám tedy určitých názorových 

a hodnotových preferencí této mladé generace v oblasti kultury. Půjde minimálně u části 

z nich u budoucí regionální elity, na to je třeba též myslet při diskuzi výsledků. A 

v neposlední řadě se kulturní možnosti a nabídka v různých výzkumech objevuje jako 

významný indikátor kvality života.42 Z hlediska místa pobytu pochází 63 % respondentů 

z bývalého okresu Ústí nad Labem a jeho blízkého okolí, v případě saského vzorku činí podíl 

osob, které pocházejí z drážďanského okrsku (Landkreis), 35 %. Ostatní zde studují, bydlí 

                                                 
42 LAGAS, Piet – van DONGEN, Frank – van RIJN, Frank – VISSER, Hans: Regional Quality of Living in 
Europe. In: Region – the Journal of ERSA 2, č. 2 (2015), s. 1–26. 
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však v okolí, na české straně nejčastěji do 50 kilometrů od své univerzity, v Sasku jde o 

vzdálenost do 100 kilometrů. 

Výsledky 

První otázka, která byla položena studentům, se týkala posouzení kvality života (viz graf 143). 

Kvalitu života přitom výzkumné týmy záměrně nijak explicitně nedefinovaly, nezaměřovaly 

se tedy na poznání nějakých konkrétních objektivních podmínek života občanů, ale na to, co 

si respondenti subjektivně myslí o kvalitě svého života obecně. Vychází zde přitom různé 

hodnocení u českých a německých studentů, což můžeme vysvětlit různými důvody. Jistě to 

souvisí se zcela odlišným image obou měst, potažmo regionů. Drážďany jsou hlavním 

městem spolkové země Sasko a je do nich soustředěna nejen správa na úrovni spolkové země, 

ale i poměrně kvalitní nabídka v různých segmentech kultury a současného umění. Naopak 

Ústí nad Labem, v němž sídlí Ústecký kraj, je podle různých socioekonomických ukazatelů 

jedním z ekonomicky nejslabších, ale i nejméně atraktivních regionů s nejnižší kvalitou 

života. To se proto projevuje i na kulturní nabídce, která vykazuje určité stagnační rysy a 

ničím zásadně nevybočuje. Město navíc trpí na architektonickou podobu svého centra a řadu 

závažných sociálních a ekonomických problémů, což je dalším limitem jeho image, který 

dosti komplikuje tamní žití a také formování kultury. Jedná se o specifický diletantismus 

v územním plánování s velmi necitelnými architektonickými zásahy. Značným problémem je 

také určité etnické napětí, které zde dlouhodobě panuje mezi většinovým obyvatelstvem a 

Romy a které je i pravidelně a zpravidla negativně medializováno (zejména napětí v tzv. 

sociálně vyloučených lokalitách).  

Však také grafické zpracování výsledků v této otázce ukazuje na velké odlišnosti 

ve vnímání kvality života. Míra spokojenosti totiž dosahuje u saských studentů dost jasnou 

většinu (89 %). Dokonce lze vysledovat i to, že čím déle studenti v Drážďanech žijí, tím 

pozitivněji se ke kvalitě života ve městě vyjadřují. Pozitivní hodnocení se častěji vyskytuje 

také u těch, kdo se aktivně zajímají o kulturní nabídku ve městě. V Ústí nad Labem naproti 

tomu skoro třetina respondentů z řad studentů uvádí, že kvalita života ve městě je malá 

(32 %). Za střední ji považuje 61 % dotazovaných a jen pro necelých 8 % je spíše vysoká. 

Pokud Ústí má být dobrým místem pro život studentů, ať už „jen“ pro jejich studium, pro 

práci či pro život, pak je třeba na tomto zásadně zapracovat a uzpůsobit tomu rozvoj města. 

                                                 
43 Zdroj: Vlastní šetření; údaje v %. 
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Také v hodnocení kulturní nabídky v Drážďanech je většina dotazovaných studentů 

spokojená (viz graf 244). Ta čísla jsou jednoznačná, jde o skoro 94 % z nich, kteří se takto 

vyjadřují. To je opět zajímavé zejména tehdy, pokud to porovnáme s odpověďmi u českých 

studentů, i když zde je třeba vidět to, že negativní vnímání kulturní nabídky již není tak 

vysoké, jako tomu bylo v předchozí otázce, týkající se hodnocení kvality života. Pozitivní 

hodnocení zaznamenáváme u 42 % studentů z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 

Každopádně ale, zatímco negativní hodnocení u saských studentů fakticky nevidíme, 

považuje naopak každý čtvrtý student z českého vzorku respondentů kulturní nabídku za 

špatnou.  

Data jsou zde skutečně jen obtížně komparovatelná, poněvadž již bylo poukázáno 

na odlišnou velikost a odlišný význam obou měst. Přesto se však opět ukazuje, jak je stávající 

plánování kulturních aktivit v Ústí nad Labem vnímáno poněkud ambivalentně. Je pak 

samozřejmě již na dalších a asi především kvalitativních přístupech, aby se hledaly 

konkrétnější příčiny tohoto stavu: zda jde skutečně o kvalitu nabízených programů, nebo 

například o jejich nedostatečnou propagaci směrem ke studentům, do jaké míry je na vině i 

například „špatné vládnutí“ (v podobě nestabilních krajských vlád), případně jaké jsou další 

příčiny.  

                                                 
44 Zdroj: Vlastní šetření; údaje v %. 
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Výrazně pozitivněji se němečtí studenti vyjádřili také v další otázce, která směřovala 

na hodnocení kulturních aktivit z hledisek pestrosti nabídky, dostupnosti, nákladů a obsahu 

(viz graf 3 a 445). Ve všech těchto ohledech vyznívá jejich hodnocení pozitivněji, podstatně 

častěji jako spíše nebo velmi dobré. V případě odpovědí českých respondentů jde sice o 

podobné trendy, ovšem struktura souhlasných či nesouhlasných odpovědí je již jiná. 

Odlišnosti pak vidíme především v „pestrosti nabídky“, která je – v souladu s odpověďmi 

v předchozí otázce – u saských studentů vnímána pozitivněji než u studentů z Ústí nad 

Labem, a také v hodnocení „obsahu“. Podobně také v otázce „dostupnosti“ kulturní nabídky 

je zajímavé, že studenti z Drážďan kulturní aktivity považují za dostupnější, než je tomu u 

studentů v Ústí nad Labem. Naopak nejméně rozdílů v postojích zachytily odpovědi v otázce 

„nákladů“ na kulturu. Zhruba pro každého čtvrtého studenta v obou zkoumaných městech je 

cena velmi či spíše dobrá, v tom se odpovědi shodují. 

                                                 
45 Zdroj: Vlastní šetření; údaje v %. 
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Pokud se pak ptáme na to, jaké instituce či jaký druh umění studenti navštívili 

v uplynulém roce (na výběr byl s ohledem na to, že šetření proběhlo na konci roku 2018 právě 

tento rok), pak opět nemůžeme vidět nějakou „převahu“ kulturního zájmu na jedné či druhé 

straně (viz graf 546). U českých studentů jsou na prvním místě uváděny koncerty (64 % 

v ÚL 58 % v DD), dále pak návštěva divadla u 52 % (u Sasů jde o 57 %). Konkrétní údaje 

nalezneme v grafu 5. U saských studentů se na prvním místě v údajích o návštěvě kulturních 

                                                 
46 Zdroj: Vlastní šetření; údaje v %. 
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institucí umístila muzea, a to v 77 %, kdy je zajímavé, že u studentů českých jde jen o 42 %. 

Toto jistě souvisí s nepoměrně bohatší nabídkou muzejních institucí v Drážďanech. Tato 

otázka cílila také na návštěvu dalších institucí či aktivit jako například opery, baletu nebo 

galerií, přičemž se zde vždy o něco více účastní studenti z Německa než z ČR. S ohledem na 

zaměření výzkumného projektu na nové formy kultury a umění jsme se proto ptali také na to, 

zda studenti navštívili akce související s uměním ve veřejném prostoru. To je evidentně 

oblíbenější kulturní záliba u studentů z Německa, a to ve 47 %, zatímco u studentů v Ústí nad 

Labem šlo o 31 % bodů méně. Tzv. offspace pak našlo zájem v daném roce u každého 

čtvrtého saského studenta a u každého pátého studenta z ČR. 

 

Studenti se často necítí být dobře informováni o akcích, které se konají ve městech, 

ve kterých studují, v oblasti kultury (viz graf 647). U 10 % saských a 6 % českých studentů 

jsme se dočkali odpovědi, že nejsou vůbec informováni. Dalších 30 % Němců se pak cítí být 

informováno spíše špatně, což dohromady činí 40 % osob, které informace nemají. U českých 

studentů jsou čísla poněkud jiná, zde je podíl spíše špatně informovaných na 17 %, čímž se 

za špatně informovaného považuje být zhruba každý pátý z nich. V obou souborech jsou to 

pak jen mizivá procenta studentů, kdo se považuje za velmi dobře informovaného. Výzkum se 

dotazoval také na konkrétní kulturní akce v oblasti umění ve veřejném prostoru, které se 

v daném městě, resp. regionu odehrály, a zde již bylo vidět, že převládá neinformovanost. Jen 

34 % saských studentů dokázalo jmenovat v rámci celého Německa prestižní drážďanské 

Muzeum současného umění (Städtische Galerie für Gegenwartkunst), pro 11 % to pak byly 
                                                 
47 Zdroj: Vlastní šetření; údaje v %. 
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příslušné sbírky v novém Albertinu, které se po opravě a přestavbě v roce 2010 zaměřuje na 

prezentaci současného umění. U českých studentů si jen 13 % vzpomnělo na alternativní 

kulturní prostor pro umění a design Armaturka. Jde o tovární budovu z konce 19. století, která 

dnes poskytuje zázemí pro tři galerie, rezidenční ateliéry, experimenty, workshopy, přednášky 

a koncerty. Nejvíce respondentů se o této formě umění ve veřejném prostoru dozvídá od 

kamarádů a přátel (62 % českých studentů, 77 % studentů saských) a ze sociálních médií 

(69 % českých a 38 % saských studentů). Zajímavé je, že 62 % českých a 48 % saských 

studentů se o těchto akcích dozvědělo přes plakáty a jinou tištěnou reklamu (letáky atd.). 

V této části dotazníku jsme se ptali také na to, zda mají studenti zájem o kulturní 

nabídku v sousední zemi. Zájem byl u obou skupin studentů fakticky shodně zjištěn u zhruba 

každého třetího z nich (36 % na české a 28 % na německé straně), ovšem s tím, že samotné 

kulturní akce jako takové se v roce 2017 v sousedské zemi účastnilo podstatně méně 

respondentů (18 % českých a jen 6 % německých studentů). Zohledněme samozřejmě 

odlišnou míru kulturní přitažlivosti obou měst pro studenty ze sousedních zemí, kdy výrazně 

více táhnou Drážďany, dále pak také jazykové bariéry, které se mohou vyskytovat.  

Je pak otázkou, kterou asi bude třeba si do budoucna klást, do jaké míry by se kulturní 

nabídka obou měst či obou pohraničních úseků mohla více propojovat, například i v podobě 

studentských slev, mobilních aplikací či lepší propagace v jazyce sousedské země. Podobně si 

také jednak univerzity, ale zejména příslušné destinační agentury v obou zemích, resp. 

městech budou muset samy vyhodnotit, zda v těchto eventuálních slevových programech a 

vůbec ve studentech a mladých lidech vidí či nevidí dostatečný potenciál a vhodné cílové 

skupiny pro přeshraniční kulturní cestovní ruch a zda se tedy vyplatí tímto směrem zaměřovat 

pozornost městských či krajských institucí a destinačních agentur. 

Ptali jsme se také na důvody, proč se studenti dosud neúčastnili některé z kulturních 

akcí v sousední zemi. Nejčastěji je to z toho důvodu, že o to dosud neprojevili zájem (46 % 

českých a 69 % německých studentů), že o tom nemají informace (53 resp. 58 %), čas (49 

resp. 23 %) a že je to pro ně příliš drahé (12 resp. 9 %). Tady se potvrzuje určité informační 

manko, které, kdyby bylo odstraněno, tak by patrně mohlo napomoci k větší účasti na akcích 

v sousedské zemi. Z tohoto hlediska jde o výzvu také pro přeshraniční kulturní management 

a přeshraniční plánování relevantních institucí. 
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Studenti byli dotazováni také na to, jakým způsobem by si přáli být lépe informováni 

o kulturní nabídce na území Euroregionu Labe, na jehož území se obě univerzitní města 

nacházejí (viz graf 748). To se však vzhledem k dominanci Drážďan a Ústí nad Labem 

fakticky dá vztáhnout na informovanost o kulturní nabídce v těchto městech. Co podle 

odpovědí nejvíce chybí, a to pro více jak dvě třetiny z nich na obou stranách hranice, je 

přehledný kalendář akcí, patrně na internetu, z něhož by informace o těchto akcích byly 

zřejmé. Asi by se zde očekávalo i info včetně cen, protože náklady na akce představují pro 

určitou část z nich přeci jen významné kritérium. Na saské straně se pak objevuje požadavek 

na více informací o umělcích či obecně akcích, stejně jako na reklamu a pro zhruba každého 

třetího by pak byla vítaná i mapa, nejspíše mapa interaktivní, opět umístěna někde na 

sociálních sítích, z níž by bylo patrné i geografické rozmístění akcí. Tomuto požadavku by 

mohla vyhovět také asi například mobilní aplikace, což je dnes trend, který se postupně 

rozšiřuje i v oblasti kulturní reklamy. Bylo by pak výzvou, zda toto realizovat právě 

v pohraničním prostoru na území Euroregionu Labe/Elbe. 

                                                 
48 Zdroj: Vlastní šetření; údaje v %. 
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Další z otázek se týkala zájmu studentů z jedné země o zemi sousedskou, konkrétně 

o to, co by zde chtěli navštívit (viz graf 849). Docházíme zde opět k některým zajímavým 

poznatkům a odlišnostem. Předně je zřejmé, že převládají nákupy jako hlavní oblast zájmu 

obou skupin studentů. Nákupní turistika je v tomto regionu poměrně dost rozšířená a 

potvrzuje se jako dominantní odpověď také v tomto šetření. U saských studentů a jejich zájmu 

o ČR dále převládají spíše kulturní aspekty, ať už se to týká kultury jako takové, nebo 

návštěvy pamětihodností. Naopak u českých studentů jsou zřejmé volnočasové aktivity a 

sport a je u nich zaznamenán také větší zájem o studium. Tato data jsou skutečně pouze 

pilotní a zasloužila by si větší prostor a větší analýzu. Mohou ale každopádně posloužit jako 

výchozí diskuze proto, jak by se dala přeshraniční kulturní nabídka rozšířit, v jakých 

oblastech již dnes pozorujeme zájem a v jakých naopak by bylo třeba se více zaměřit na tuto, 

ale i jinou cílovou skupinu. 

Diskuse výsledků 

Vliv kultury na dnešní společnosti a kvalitu životů jejich občanů je poměrně silný. Doloženo 

je také propojení mezi kulturou a ekonomikou, kdy je to zejména digitální prostor, který 

napomáhá proměňovat dosažené poznatky z oblasti kultury a převádět je do oblasti učení a 

porozumění. Kulturní život v našem okolí pak i v různých výzkumech považujeme za součást 

vnímání kvality života. Vraťme se však nyní k modelu kvality života podle Centra pro 

                                                 
49 Zdroj: Vlastní šetření; údaje v %. 
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podporu zdraví Univerzity Toronto. První dva body přitom pro potřeby tohoto výzkumu 

můžeme spojit do jednoho komplexu. 

Jsou jimi BÝT (BEING), tedy osobní charakteristiku člověka a 2) PATŘIT NĚKAM 

(BELONGING), tedy spojení s konkrétním prostředím. Zůstaňme u asi ústředního poznatku 

z šetření mezi studenty v Ústí nad Labem a Drážďan ohledně kvality života, kterým je odlišná 

image obou zkoumaných měst, která následně představuje determinantu pro další kroky. To je 

totiž velmi významné východisko. Image města je sice komplexnější problém, který 

bezesporu nesouvisí pouze s kvalitou života a kulturní nabídkou, ovšem právě i otázka 

kulturního vyžití představuje určitou součást celkového hodnocení měst. A ostatně Ústecký 

kraj a samo město Ústí nad Labem dlouhodobě poukazují na „potřebu změny image regionu 

jako prostředek identifikace“ s městem a regionem.50 

Tímto směrem se ubírají také aktivity v oblasti Smart City51, jejíž je Ústí nad Labem 

součástí. Platí totiž v obecné rovině to, že regionální identita je koncipována i tím, jak je 

region vnímán vlastním obyvatelstvem. To je pak významnou predispozicí proto, co jsou lidé 

ochotní udělat pro vylepšení svého okolí, včetně například angažovanosti v politice, veřejném 

životě atd. Ústí je v tomto ohledu do jisté míry protikladem Drážďan. Jistě, obě města lze jen 

obtížně komparovat, což neplatí jen o městech samotných, ale i jejích různých institucích, 

nejen těch kulturních, ale i například o univerzitách, stejně jako o kvalitě a kvantitě nabízené 

kultury a kulturní infrastruktury atd. 

Ústí nad Labem by však mohlo inspiraci, ale i část kulturního know-how čerpat právě 

z nedalekých Drážďan, do nichž to občané mají blíže než do Prahy. Obě města sice nejsou 

oficiálně městy partnerskými, ovšem existuje zde řada neformálních vztahů, na nichž by bylo 

možné stavět. Řešením by mohlo být větší propojování kulturních akcí v obou městech a  

potažmo obecně na území Euroregionu Labe/Elbe, dlouhodobá spolupráce, hostování umělců 

z kulturních institucí, podpora těchto aktivit z dotačních programů na podporu česko-saské 

spolupráce atd. Ovšem negativní postoje studentů směrem k hodnocení jejich kvality života 

v Ústí nad Labem by měly být pro zástupce samosprávy dosti alarmující a měly by se stát 

impulzem ke komplexnějším změnám, které musí být nutně dlouhodobé, které by proměnily 

                                                 
50 SMART CITY, bez data: Smart City na Podnikatelském fóru Ústeckého kraje – publikované prezentace. 
[online] [20-10-2019]. Https://icuk.cz/inovacni-centrum-usteckeho-kraje/smart-city-na-podnikatelskem-foru-
usteckeho-kraje-publikovane-prezentace-80. 
51 Obecně se ve Smart City aktivitách hovoří o Smart Community s cílem intervenovat do veřejného prostoru 
za účelem zlepšení vnímání daných obcí, měst či regionů, ale i povzbuzení komunitního života, revitalizace 
veřejného prostoru atd. To je právě v kontextu konotací s Ústí nad Labem, které jsou ponejvíce negativní 
a odkazují na problémy česko-romského soužití, nezaměstnanost, vyloučené lokality či znečištění ovzduší 
a životní prostředí, ale i na špatné vládnutí, velkým problémem. Na odstraňování reálných příčin, ale také 
vnímání takovéto image a regionální identity je třeba cílevědomě pracovat. 
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celkový pohled na město a zastavily by odliv mladých a shrinking tendence, zejména v oblasti 

odlivu mladých a vzdělaných lidí, ale částečně také občanských aktivit a kulturní nabídky.  

Také v bodě 3) REALIZOVAT SE (BECOMING) dospěla tato studie k některým 

zajímavým poznatkům. O odlišnostech v hodnocení jak kvality života, tak i kulturní nabídky 

mezi českými a saskými studenty zde již padla zmínka. Jsou to důležité determinanty, které 

podmiňují určitou seberealizaci. V Drážďanech si studenti pochvalují podstatně více pestrost 

nabídky, stejně jako její dostupnost. Pozitivněji se stavějí také k obsahu kulturních aktivit. 

Rozdíly naopak nepozorujeme v otázce nákladů, za dobrou ji dokonce považuje o něco více 

českých studentů nežli studentů v Sasku. Rozdíly jsou naopak pozorovatelné v oblasti 

informovanosti o kulturní nabídce v obou univerzitních městech, kdy se studenti z Drážďan 

cítí být podstatně lépe informovanými než studenti z Ústí nad Labem.  

Obě města by si měla být vědoma určitého významu toho, že jsou i sídly univerzit, 

a také i určitého specifického lidského potenciálu, který studenti představují coby klientela 

a uživatelé umělecké a kulturní nabídky. Zdá se, že na české straně se v tomto ohledu 

vyskytují poměrně velké deficity, jejichž překonání by jistě navýšilo i atraktivitu města jako 

takového pro studenty. Jsou to spojené nádoby – práce na vylepšování image města, na 

zkvalitňování kulturní nabídky včetně moderního umění a vše by mělo být doplněné efektivní 

marketingovou komunikací, včetně například různých slevových balíčků a nabídek pro 

studenty. Toto by napomohlo celkové realizaci studentů ve městě a regionu a přispělo by to 

jako jeden z aspektů k tomu, aby zde mladá generace například po získání vysokoškolského 

vzdělání chtěla zůstat a aby život ve městě považovali za dosti atraktivní. 

Závěr 

Šetření, které bylo hlavním obsahem této studie, ukázalo na některé deficity, které by měly 

být předmětem jak městského plánování v oblasti managementu kultury a obecně brand 

managementu, tak ale i v oblasti přeshraničních aktivit a přeshraničního managementu. Soudě 

podle výsledků, které byly získány na základě dotazníkového šetření mezi studenty univerzit 

v Ústí nad Labem a Drážďanech, se dosud v podstatě nedaří v Ústí nad Labem oslovovat 

studenty pro kulturní aktivity jak ve městě samotné, tak i v sousedské zemi. Jistě je to dáno 

odlišnými podmínkami a odlišnou rolí obou univerzit a také odlišnou atraktivitou obou měst, 

co se týče žití a kulturní nabídky, ovšem v Ústí nad Labem by bylo podstatně více než 

v Drážďanech třeba posílit komunikační formy směrem ke studentům.  

Výsledky totiž ukazují dále na informační deficit v otázkách kultury a současného 

umění. Především u regionálních témat, jakými jsou programy a konkrétní akce významných 
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kulturních institucí, pozorujeme poměrně zásadní mezery. Obecně vzato jsme zde zjistili, že 

u studentů existuje deficit v oblasti informovanosti, a to jak na úrovni samotných měst, 

v nichž studují, přičemž zde se větší nedostatky objevují v Ústí nad Labem, tak ale i v případě 

nabídky kulturních akcí a aktivit v sousední zemi. Nelze z toho, co studenti zadali do svých 

dotazníků, říci, že by o akce v sousedské zemi neměli zájem, ale je třeba pracovat na 

odstraňování hned několika bariér: 1) bariér organizačních a informačních, kdy je třeba si 

vůbec v rámci managementu dotčených institucí ujasnit, zda právě studenti mají být pro jejich 

kulturní aktivity vhodnou cílovou skupinou a pokud ano, pak je třeba volit vhodné PR i 

směrem k nim jako cílové skupině; 2) bariér finančních, kdy pozorujeme, že jsou to náklady, 

které jsou překážkou návštěv kulturních akcí, což platí nejen u Čechů směrem do Saska, ale i 

v opačném směru a 3) bariér logistických, které s financemi velmi úzce souvisí: jde přitom 

zejména o náklady na dopravu, silnější podporu efektivní a levné přeshraniční dopravy se 

systémem slev, navázaným klidně i na samotnou účast na kulturních akcích. Zde ještě je 

třeba, aby přeshraničně působící instituce (příslušné odbory na krajích a městech, euroregiony 

aj.) nebo různé bilaterální pracovní skupiny vyvinuly podstatně více úsilí – tedy pokud stojí o 

to, aby se mladí studující lidé potkávali a účastnili akcí, které jsou nabízeny v sousedních 

městech a obcích, zejména však na ose Drážďany – Ústí nad Labem.  
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Abstract 

The aim of this study is to compare the relationship between the army and society in the 
1960s with contemporary sociological surveys, which will involve analysing the narratives of 
CSLA officers. The first part of the study reflects on various forms of interaction between the 
military and the public at the level of cultural stereotypes. The second part focuses on the 
mapping of narratives related to the phenomenon of compulsory military service, including its 
relative importance for conscripts. The data comprise narrative and semi-structured interviews 
conducted with 50 former military professionals in accordance with the methodological and 
ethical practices of oral history. 

Key words 
Army, society, relationship, oral history, interview, military, collective memory. 
 

Úvod  

Armáda představuje po staletí jeden z integračních prvků společnosti a zároveň záruku jejího 

přežití. Podle amerického politologa Samuela Huntingtona mezi armádou a veřejností existuje 

nerovnováha, která souvisí s dvojí povahou ozbrojených sil v každé společnosti. Zatímco 

funkční (functional) imperativ zahrnuje obranu proti bezpečnostním rizikům, společenský 

(societal) význam armády vychází z povahy vládnoucích institucí a ideologií.2 Sladění 

funkčního a společenského imperativu je proto, vzhledem k jejich vzájemnému napětí, vždy 

problematické. Udržovat v chodu vojenské instituce v době míru bez ohledu na společenské 

                                                 
1 Tato studie je výstupem projektu č. 410/19-19311S Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu 
základní vojenské služby v českých zemích (1968–2004) podpořeného Grantovou agenturou České republiky. 
2 Přestože Huntingtonova teorie se primárně zabývá vztahem vojenského a civilního sektoru v demokratické 
společnosti (tj. vznikla v reakci na krizi, která v těchto vztazích nastala v USA v důsledku průběhu korejské 
války v letech 1950–1953), domnívám se, že dialektiku funkčního a sociálního imperativu lze v základní 
a oficiální rovině (zčásti vlivem předcházejících a nadále přetrvávajících kulturních rámců) aplikovat i na situaci 
v Československu po roce 1948. 
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prostředí je nemožné, nicméně stejně tak přílišný důraz na společenskou funkci armády (tj. 

její zcivilnění) ohrožuje primární (funkční) bojovou hodnotu ozbrojených sil v období války.3 

Vojenské povolání tak vyžaduje vlastní kulturní rámec, který se znatelně liší od hodnotového 

řádu občanské společnosti; zároveň však platí, že dokud armáda zůstává závislá na okolní 

společnosti skrze rekrutování branců, financování a další služby, nesmí být tento kulturní 

rozdíl příliš velký. 

Postoj civilního obyvatelstva k armádě v moderní době proto lze považovat 

za komplikovaný a značně ambivalentní prakticky ve všech národních státech ovlivněných 

západní (evropskou) tradicí, přičemž mezi demokratickým a socialistickým zřízením lze najít 

specifické rozdíly, které souvisí především s masivní politizací armády, a tudíž i snadnější 

militarizací celé společnosti v autoritativních režimech.4 Obdobná situace nastala také 

v Československu po roce 1948, kde v rámci tehdejšího oficiálního diskursu 

politická a vojenská reprezentace na straně jedné kladla enormní důraz na konstruování 

domnělého pozitivního (tj. bezproblémového) obrazu soužití Československé lidové armády 

(ČSLA) s civilním obyvatelstvem, zatímco na straně druhé vyvíjela tatáž reprezentace 

(zejména v 50. letech) snahu o masivní militarizaci celé společnosti, a to často skrytou formou 

(např. prostřednictvím působení paramilitárních institucí typu SVAZARM, jejichž 

prostřednictvím následně ozbrojené složky částečně uspokojovaly své personální potřeby). 

Snaha nalézt rovnovážný stav, v němž vymezení vojenské kultury vůči civilní podporuje 

nutnou soudržnost a existenci „esprit de corps“, ale zároveň nevytváří propast odcizení a 

neporozumění mezi vojáky a civilisty, přetrvává ve vzájemných vztazích armády a 

společnosti dodnes.  

Na jedné straně jsou občané státu na armádu jakožto instituci hrdí, protože 

reprezentuje sílu, která garantuje bezpečí jejich domovů před vnějším nepřítelem. Nejedná se 

tak jen o zvláštní skupinu lidí oblečených v zeleném, ale o samostatnou entitu, na kterou 

společnost spoléhá, a v tomto ohledu je také armáda často heroizována s odkazem na ochotu 

vojáků obětovat svůj život. Na straně druhé je však armáda v populárním (současném i 

minulém) diskursu zpravidla chápána jako instituce, jež poskytuje útočiště neschopným 

jedincům, kteří disponují spíše fyzickou (než duševní) silou a nejsou schopní samostatného 

                                                 
3 HUNTINGTON, Samuel: The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil–Military Relations. 
Cambridge, Harvard University Press 2000, s. 83.  
4 DOORN, Jacques van: The Soldier and Social Change. London, Sage, 1975, s. 82–83. 
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kritického myšlení. Takovým jedincům armáda ponechává jen minimální podíl odpovědnosti 

za vlastní život a rozhodování (tj. nabízí bezpečí a jistoty výměnou za občanské svobody).5 

Také československá společnost si v období po roce 1948 na základě předcházejícího 

historického vývoje uvědomovala potřebu kvalitně vyzbrojené armády za účelem obrany 

státního území v případě ozbrojeného konfliktu (jehož hrozba byla navíc vlivem komunistické 

propagandy ve veřejném prostoru prakticky všudypřítomná), přičemž obdobně vítala i 

možnost nasazení vojáků při živelných pohromách nebo jako formu mimořádné výpomoci 

v hospodářství. Zároveň však mezi běžnými občany převládal spíše negativní obraz armády, 

utvářený na základě tradičních stereotypních představ o vojenské profesi.  

Již existující propast mezi vojáky a civilisty navíc ještě prohloubila důsledná 

politizace ČSLA v 50. letech a maximální snaha o utajení každodenního života vojsk 

s ohledem na riziko (kontra)špionáže v právě probíhající studené válce. V okamžiku, kdy na 

počátku 60. let došlo k uvolnění mezinárodního napětí, byl souběžně nastartován také proces 

postupného ochlazování vzájemných vztahů mezi armádou a společností, který přetrvával po 

celou dekádu. Krátkodobou popularitu si armáda opětovně získala až v roce 1968 ve spojitosti 

s pasivním odporem některých vojáků během okupace vojsky Varšavské smlouvy, ale již 

krátce poté se negativní postoj veřejnosti k armádě radikálně prohloubil, což vedlo až k 

faktické ztrátě její legitimity v období tzv. normalizace. 

I přes postupující modernizaci a profesionalizaci se tak ČSLA v 60. letech potýkala 

s vážným problémem, kterým byla právě ztráta vlastní reputace. Pro armádu bylo stále těžší 

nejen získávat mladé muže pro kariéru profesionálního vojáka, ale také udržet si stávající 

kvalitní důstojníky.  

Podle bývalé poradkyně pro národní bezpečnost a pozdější ministryně zahraničí 

Spojených států Condoleezy Riceové, která se ve své disertační práci na konci 80. let 

věnovala právě vzájemným mocenským vztahům mezi československými a sovětskými 

ozbrojenými silami, měla tato situace v ČSLA několik příčin. Za prvé, armáda nebyla 

schopna efektivně konkurovat civilnímu sektoru při získávaní vzdělaných pracovníků. Za 

druhé, v Československu existoval všeobecný a hluboce zakořeněný antimilitarismus, který 

představoval překážku pro nárůst prestiže vojenské profese. Za třetí, příslušníci důstojnického 

sboru byli neustále konfrontováni s nadměrnými nároky politické výchovy a jako 

profesionálové protestovali proti politickému charakteru vojenské kariéry. Za čtvrté, armáda 

                                                 
5 Tato ambivalence, která je do značné míry ovlivňována zkušeností většinové mužské populace s fenoménem 
základní vojenské služby, vystupuje do popředí zejména v případě, kdy si jedinec zvolí vojenskou profesi 
dobrovolně. Viz FREEMAN, Felton: The Army as Social Structure. In: Social Forces, č. 1 (1949), s. 82. 



Vojáci, společnost a „zlatá šedesátá“ 

 

59 
 

byla v důsledku společenského uvolnění širokou veřejností vnímána jako méně potřebná 

a zároveň více nákladná.6 

Obdobně hodnotí vztah k armádě také historici Ivan Šedivý a Marie Koldínská, kteří 

konstatují, že moderní česká společnost vykazovala dlouhodobě, byť v nestejné intenzitě, 

kontinuální nedůvěru k armádě nebo alespoň odstup od ní, a to bez ohledu na vládnoucí 

režim.7 Nízká prestiž armády v české společnosti je podle nich zapříčiněna kombinací dvou 

faktorů. Jedním z nich jsou antimilitaristické a pacifistické postoje české společnosti, 

vycházející z historické tradice (např. rozšířený mýtus o slovanské holubičí povaze). Druhou 

příčinou je politika československého komunistického režimu, který (i přes adresnost 

některých výhod pro zvláštní skupiny obyvatelstva, mezi něž nepochybně patřili i vojáci 

z povolání) dal přednost uplácení nejširších vrstev obyvatelstva sociálními výhodami, 

v důsledku čehož se armáda v českých zemích nikdy netěšila ani zdaleka tak výjimečnému 

postavení jako např. v Sovětském svazu nebo v sousedním Polsku,8 což potvrzují i výsledky 

dobových průzkumů veřejného mínění, z nichž je patrná všeobecná neoblíbenost vojenské 

profese.9 Zatímco v obecné rovině se profese vojáka z povolání umístila na žebříčku 

společenské prestiže v rámci výzkumu z roku 1967 na 17. místě (před předsedou JZD a za 

lékárníkem10), konkrétní pozice „důstojník z povolání“ se ocitla až na 26. místě (hned za 

kopáčem), a to i přes skutečnost, že důstojníka respondenti zařadili mezi povolání, jejichž 

výkon vyžaduje složitější různorodé činnosti.11 Vztah veřejnosti k armádě se poté dramaticky 

zhoršil na začátku roku 1969 a v prakticky nezměněné podobě přetrval až do pádu 

komunistického režimu o dvacet let později. První průzkumy veřejného mínění 

v demokratickém Československu z roku 1990 přisoudily vojákům ještě nelichotivou 33. 

                                                 
6 RICEOVÁ, Condoleeza: Nejisté spojenectví: Sovětský svaz a československá armáda 1948–1983. Praha, 
XYZ 2005, s. 230–231. 
7 KOLDINSKÁ, Marie – ŠEDIVÝ, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách: Sociohistorické črty. Praha, 
Nakladatelství Lidové noviny 2008, s. 312. 
8 Srov. REESE, Roger A: Red Commanders: A Social History of the Soviet Army Officer Corps, 1918–1991. 
Lawrence, University Press of Kansas 2005; MICHTA, Andrew A.: Red Eagle: The Army in Polish Politics 
1944–1988. Stanford, Hoover Institute 1990. 
9 Pouze třetina respondentů při dotazování v roce 1965 uvedla, že má mezi důstojníky své přátelé či známé. Až 
třetina vojáků z povolání se podle vlastních pocitů nesetkávala na veřejnosti s příznivým vztahem a mládež 
projevovala jen mizivý zájem o vojenské povolání. Na otázku „Přál(a) byste si, aby Váš syn (byli dotazováni 
respondenti se synem do dvaceti let) byl vojákem z povolání?“ dalo zápornou odpověď téměř 64 % 
dotazovaných a sami vojáci z povolání považovali své povolání za vhodné také pro své děti až na 11. místě z 15. 
možných. Viz KOLDINSKÁ – ŠEDIVÝ, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách, s. 306–307. 
10 První tři místa v sociologickém průzkumu obsadila povolání: ministr, ředitel průmyslového podniku a lékař 
specialista. Viz KAPR, Jaroslav: Obecná struktura prestiže povolání v Československu. In: MACHONIN, Pavel 
a kol.: Československá společnost: Sociologická analýza sociální stratifikace. Bratislava, Epocha 1969, s. 386. 
11 BRENNER, Vladimír – HROUDA, Milan: Věda a vysokoškolské vzdělání v prestiži povolání. In: 
Sociologický časopis, č. 5 (1967), s. 549; KAPR, Jaroslav: Prestiž povolání. In: Sociologický časopis, č. 3 
(1967), s. 745. 
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příčku, ale později již začala váženost vojenské profese pozvolna růst.12 O výrazném zlepšení 

postavení však lze v českém kontextu hovořit teprve až po profesionalizaci ozbrojených sil 

v roce 2005, přičemž popularita české armády, stejně jako důvěra v ní, prudce roste teprve 

v posledních letech v souvislosti s vývojem mezinárodní bezpečností situace.13  

Určitou výjimku ve spíše negativním pohledu veřejnosti na armádu v době státního 

socialismu představovala skupina válečných veteránů, jimž společnost dlouhodobě 

prokazovala respekt s ohledem na jejich nasazení ve skutečném boji. Osobně se domnívám, 

že to byla právě absence válečné (bojové) zkušenosti po roce 1918, co významně ovlivňovalo 

prestiž vojenské profese v komunistickém Československu. V 60. letech se jednalo především 

o legionáře, západní letce a příslušníky armádního sboru na východní frontě, kteří měli (na 

rozdíl od většiny příslušníků „mírové“ ČSLA) frontovou zkušenost, a tedy i vyšší sociální 

status, byť šlo paradoxně často o jedince, které po roce 1948 komunistický režim otevřeně 

perzekuoval. Tuto skutečnost si uvědomovalo také vedení armády, které začalo od poloviny 

60. let postupně cíleně připomínat národní vojenské tradice, které byly po roce 1948 

z ideologických důvodů zavrženy, a nově se je snažilo (s menším či větším úspěchem) využít 

pro zlepšení veřejného obrazu ČSLA při různých oficiálních akcí jako byly např. oslavy 

různých výročí či vojenské přehlídky. 

O vnímání armády veřejností mnohé vypovídá dobová kulturní produkce, zejména 

celovečerní filmové snímky, v nichž je reflektován fenomén základní vojenské služby, 

mnohdy s poukazem na absurditu, komičnost či tragičnost vojenského prostředí obecně.14 

Zajímavý fenomén v tomto kontextu představuje Nová československé vlna, která odmítla 

socialistický realismus a zasáhla také oficiální produkci Československého armádního filmu 

produkujícího především snímky určené pro vojáky základní služby. Vedle klasických témat a 

obrazů vojny (tj. odloučení vojáků od rodiny a dívek nebo podřízení se „novému“ řádu) 

podávaných spíše úsměvnou formou, reflektovaly krátkometrážní filmy nově také závažnější 

psychologická témata jako byly pokusy vojáků o sebevraždu, problémy s alkoholem nebo 

šikanou, přičemž tato témata byla podávána formou subjektivních výpovědí namísto dosud 

používaného neosobního komentáře.15 

                                                 
12 Již v roce 1992 se voják z povolání posunul na 26. místo. Viz TUČEK, Milan – MACHONIN, Pavel: Prestiž 
povolání v České republice v roce 1992. In: Sociologický časopis, č. 3 (1993), s. 372. 
13 Vlivem těchto faktorů se vojenská profese v nedávných výzkumech hodnocení prestiže povolání vyhoupla 
dokonce na 12. místo. Viz CVVM Tisková zpráva. Prestiž povolání – únor 2016. In: Centrum pro výzkum 
veřejného mínění. Sociologický ústav AV ČR. [online] [2019-07-07]. Https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2 
content/documents/c2/a2025/f9/eu160309.pdf. 
14 Např. Kto si bez viny (1963), Bylo nás deset (1963), Každý mladý muž (1965), Souhvězdí panny (1965). 
15 ŠMIDRKAL, Václav: Armáda a stříbrné plátno: Československý armádní film 1951–1999. Praha, Naše 
vojsko 2009, s. 54–70. 
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Charakteristika výzkumu: teorie, metody a výzkumný vzorek 

Obšírnou problematiku vztahu veřejnosti a armády jsem se rozhodl pro účely této studie 

zredukovat pouze do dvou větších tematických celků. První se zaměřuje na vzpomínky 

pamětníků (příslušníků důstojnického sboru ČSLA), jejichž námětem jsou různé formy 

interakce s veřejností, které (jak se pokusím ukázat) vykazují celou řadou stereotypních rysů. 

V druhé části se věnuji zmapování narativů, které se vztahují k fenoménu základní vojenské 

služby, včetně otázky jejího významu pro brance, resp. mužskou populaci.  

V obou případech vycházím z 85 narativních a polo-strukturovaných rozhovorů s 50 

bývalými vojenskými profesionály, které byly pořízeny v souladu s metodologickými 

a etickými postupy orální historie.16 Přestože jediným závazným kritériem pro zařazení 

respondentů do výzkumu byl výkon vojenské profese v letech 1960–1970, podařilo se získat 

poměrně vyvážený výzkumný vzorek, který v principu nejen že pokrývá všechny hlavní 

druhy vojsk bývalé ČSLA (včetně některých specializovaných útvarů), ale především 

reflektuje „odlišnou“, ale v některých ohledech i totožnou, zkušenost s pražským jarem a 

nástupem normalizace v armádě.17 Respondenty (resp. narátory) tak lze v souladu s běžně 

užívanými kritérii vzorkování rozdělit do několika skupin, např. podle věku (roč. nar. 

v rozmezí let 1925–1948), pohlaví (48 mužů, 2 ženy) a úrovně dosaženého vzdělání (11 

středoškolské, 11 vyšší odborné, 24 vysokoškolské, 4 postgraduální), resp. dle konkrétního 

druhu vojska, u něhož po většinu doby strávené v armádě sloužili, hodnosti, které dosáhli 

nebo specializace.18 Na tomto místě je však třeba upozornit na důležitý aspekt týkající se 

povahy vzorku, kterým je homogennost národnostního rozvrstvení. Ačkoliv se výzkum 

zaměřuje na československou armádu, vzorek tvoří především Češi nebo tzv. federální 

Slováci, kteří ve zkoumaném období dlouhodobě sloužili (a tedy často i žili) na území Čech. 

V tomto ohledu se tedy jedná výlučně o „český“ pohled na vojenskou profesi.19 

                                                 
16 Většina zvukových záznamů, spolu s transkripty a další dokumentací, je součástí sbírky Rozhovory Centra 
orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (COH ÚSD AV ČR), zbývající rozhovory jsou 
uloženy v osobním archivu autora.  
17 Ve výzkumném vzorku je zastoupeno celkem 27 rehabilitovaných („osmašedesátníků“) a 23 
nerehabilitovaných („normalizačních“) vojáků z povolání. Tento faktor se však do reflexe tématu, o němž 
pojednává tato studie významným způsobem nepromítl. 
18 Ve výzkumném vzorku bylo zastoupeno celkem 21 příslušníků pozemního vojska, 22 představitelů 
vojenského letectva a 7 zástupců protivzdušné obrany státu. V hodnostní rovině lze pamětníky dále rozdělit 
do dvou přibližně stejně početných skupin. První skupinu tvoří nižší důstojníci (v 60. letech začínali zpravidla 
v hodnosti poručík a na konci dekády dosáhli hodnosti kapitán či major), zatímco druhá skupina je složena 
z vyšších důstojníků (v hodnostech kapitán či major na začátku a podplukovník či plukovník na konci 
zkoumaného období). 
19 Pro slovenský pohled na problematiku ČSLA viz např. ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal: Vojenské 
dejiny Slovenska VI. (1945–1968). Bratislava, Magnet Press Slovakia 2007; BAKA, Igor – MASKALÍK, Alex – 
MEDVECKÝ, Matej – MINAŘÍK, Pavel: Vojenské dejiny Slovenska VII. (1968–1992). Bratislava, Magnet 
Press Slovakia 2016. 
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Z teoretického hlediska vycházím z tzv. kulturálního modelu vojenských dějin, jehož 

autorem je John Lynn, který vytvořil ucelený teoretický nástroj pro zkoumání nejrůznějších 

témat z oblasti militárních dějin prostřednictvím antropologických přístupů. Lynn rozlišuje 

mezi ideologickým diskursem války a vojenské služby na straně jedné a praktickou 

zkušeností s ním na straně druhé. Zatímco první rovina zahrnuje dominantní koncepce, 

hodnoty a ideály, které společně vytváří jakousi ideálně-typickou normativní (společenskou) 

představu o válce, armádě a vojenské službě, druhá zkušenostní rovina zachycuje její úspěšné 

či neúspěšné uvádění do praxe, a to skrze aktérskou reflexi.20 

V první (oficiální) rovině se proto opírám převážně o oficiální dobové materiály 

armádní provenience (příručky, řády, předpisy apod.) a dobové sociologické výzkumy, jejichž 

autory byli zejména pracovníci tehdy nově zřízeného Vojenského ústavu sociálních výzkumů 

(1963), který byl však krátce po roce 1968 zrušen. V druhé (zkušenostní) rovině poté 

vycházím z již zmiňovaných rozhovorů s dobovými aktéry. V tomto případě se opírám o 

paradigma sociálního konstruktivismu a předpoklad psychologů, že příběh je nositelem 

(mnohdy nevědomé) interpretace.21 Klíčovou roli v tomto procesu sehrává lidská paměť, která 

umožňuje vědomí kontinuity a identity subjektu.22 Jedinec konstruuje minulé události 

a jednání v osobních narativních jednotkách, aby tak dal najevo určitou identitu a způsob 

života. Paměť a vyprávění se vzájemně ovlivňují, přičemž výsledkem jejich společného 

působení je právě identita subjektu, která nepředstavuje nějakou neměnnou danost ale naopak 

mnohovrstevnatý a dynamický proces, v němž se odráží „významní druzí“, tedy jedinci či 

skupiny, k nimž člověk pociťuje určitou sounáležitost. Přikláním se tak k individualistickému 

pojetí kolektivní paměti, které vychází z představy, že paměť (ať už individuální či 

skupinová) je především sociálním fenoménem, přičemž hlavní roli zde sehrává jazyk.23 Jako 

prostředek k rozpletení spletité sítě aktérských strategií a narativů proto používám metodu 

narativní analýzy24 a inspiroval jsem se také konceptem tzv. referenčních rámců, 

zjednodušeně řečeno významem a vlivem socio-historického, prostorového, situačního a 

individuálního kontextu na dobové jednání aktérů (včetně současných kontextů, které narátoři 
                                                 
20 LYNN, John A.: Battle: A History of Combat and Culture. New York, Basic Books 2003, s. 367–369. 
21 Viz BERGER, Peter L. – LUCKMANN, Thomas: Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. 
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 1999. 
22 Identita je v tomto kontextu chápána jako vědomě konstruované, časově strukturované a proměnlivé pojetí 
sebe sama (jako příslušníka kolektivu, nositele sociální role a jedinečné osoby), které je součástí 
nereflektovaného, biologického a psychologického „já“. Viz BURKE, Peter J. – STETS, Jan E.: Identity Theory. 
Ofxord, Oxford University Press 2009, s. 9–10. 
23 HALBWACHS, Maurice: Kolektivní paměť. Praha, SLON 2010. 
24 Konkrétně se jedná o kombinaci autobiografické a epizodické narativní analýzy, a to zejména s odkazem 
na tradici hermeneutického pojetí Fritze Schütze. K tématu narativní analýzy přehledně viz např. HÁJEK, Martin 
– HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří: Narativní analýza v sociologickém výzkumu. Přístupy a jednotící rámec. 
In: Sociologický časopis, č. 2 (2012), s. 199–223. 
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retrospektivně promítají do svého vyprávění, a které tak mohou ovlivnit aktuální způsob 

konstrukce osobních či epizodických narativů).25 

Z výše uvedeného vyplývá, že tento text si rozhodně neklade za cíl podat „objektivní“ 

obraz o vztahu armády a společnosti v 60. letech minulého století, ale chce být spíše jakýmsi 

exkursem do subjektivních a kolektivně sdílených (konstruovaných a rekonstruovaných) 

představ tehdejších vojáků (příslušníků specifické profese) a mechanismech jejich 

vzpomínání. 

Armáda a civilní obyvatelstvo: ve víru stereotypních představ 

Veřejný obraz armády byl v 60. letech výsledkem kombinace celé řady faktorů. Jedním 

z nepopíratelných objektivních faktů, který přispěl k negativnímu pohledu na ČSLA, byly 

dlouhodobě rostoucí náklady na ozbrojené sily, jež zejména v druhé polovině dekády 

neúměrně zatěžovaly československou ekonomiku, která se jen pozvolna zotavovala 

z kolapsu třetí hospodářské pětiletky.26 I přesto převážně negativní postoj tehdejší většinové 

společnosti vůči armádě vycházel spíše z kolektivně sdílených představ, jejichž část stála na 

empirickém základě, přičemž společným jmenovatelem bylo již zmiňované pacifistické 

postoje české veřejnosti. Vlivem anekdotických vyprávění mladých mužů, kteří se vrátili 

z dvouleté povinné základní vojenské služby (a jejichž narativy byly zpravidla v příkrém 

rozporu s oficiálně prezentovaným obrazem ČSLA) tak byl veřejný diskurs o armádě utvářen 

převážně stereotypy.  

Izolované prostředí, vysoká míra byrokratizace a politizace, podřízení se autoritám, 

snaha o maximální utajení armádních záležitostí, nadstandardní platové ohodnocení a benefity 

v podobě materiálního a sociálního zabezpečení vojáků, možnost poměrně rychlého 

kariérního růstu, aktuální domácí i zahraniční politická situace a viditelná závislost ČSLA na 

sovětské armádě vytvářely, společně s obecně sdílenou představou o nenáročnosti vojenské 

profese a minimálních předpokladech nutných pro její výkon, jakýsi těžce uchopitelný mix 

subjektivních předpokladů a objektivních faktů, jehož výsledkem byla závist a opovržení 

veřejnosti směrem k vojákům z povolání, ale částečně i obava a respekt vůči nim.27 Všechny 

výše zmíněné předsudky a klišé lze nalézt také v narativech pamětníků. 

                                                 
25 WELZER, Harald – NEITZEL, Sönke: Vojáci: Protokoly o boji, zabíjení a umírání. Praha, Academia 2014, 
s. 20–21. 
26 FUČÍK, Josef: Rozpočtové výdaje na obranu v zemích Varšavské smlouvy v letech 1955–1989. In: KRČ, 
Miroslav a kol.: Vojenské výdaje v letech studené války a po jejím skončení. Praha, Ústav mezinárodních vztahů 
2000, s. 74. 
27 Sociologický výzkum z první poloviny roku 1967 ukázal, že více než 90 % dotázaných vojáků z povolání bylo 
nespokojeno se tehdejším stavem veřejného mínění o armádě, přičemž tento počet se zároveň domníval, že 
veřejnost je nedostatečně informována o životě a práci příslušníků armády. Vice než 55 % respondentů pak 
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Terčem kritiky ze strany veřejnosti se podle pamětníků stalo především platové 

ohodnocení vojáků z povolání, přičemž samotná náročnost vojenské služby nebyla v tomto 

případě podle nich brána v potaz.28 Naopak, pozitivní změny podmínek služby vojáků 

z povolání a později jejich požadavky na zlepšení vedly v polovině 60. let k dalšímu zhoršení 

vztahu veřejnosti k armádě a k názorům, že vojákům z povolání se dostává řady 

nezasloužených preferencí a výhod.29 Ruku v ruce s názory o (ne)náročnosti vojenské profese 

šly také předsudky o nízké inteligenci samotných vojáků z povolání. O důstojnících se tak 

v pejorativním významu běžně hovořilo jako o „zelených mozcích“, „lampasácích“, 

„furťácích“ či „gumách“.30 Tito lidé pak podle většiny lidí sloužili v armádě buď proto, aby si 

zde mohli léčit své komplexy (zejména uplatňovat nenaplněné mocenské ambice), anebo aby 

se vyhnuli manuální či intelektuální práci, na níž by v civilu nestačili. Na paušalizace tohoto 

typu, na jejichž šíření se (oprávněně či neoprávněně) podíleli zejména vojáci základní služby, 

čerpající ze svých zkušeností s některými (pod)důstojníky, poté doplácely ozbrojené síly 

jako celek, ale zejména kvalifikovaní vojáci-specialisté, jejichž činnost vyžadovala specifické 

znalosti a zpravidla také vysokoškolské vzdělání. 

Obdobnou reflexi lze nalézt v otázce existence černého trhu a nadměrné spotřeby 

alkoholu v armádě. Ani tyto fenomény totiž nebyly narátory v rozhovorech nijak zásadněji 

tematizovány.31 Rozkrádání (v dobovém vojenském slangu „přemísťování“) vojenského 

materiálu bylo ve vyprávěních redukováno pouze na drobnosti typu nářadí či pracovního 

oděvu, a to zcela v souladu s okřídleným rčením z dob socialismu – „kdo neokrádá stát, 

okrádá rodinu“. Výjimkou představovalo pouze „kšeftování“ s pohonnými hmotami, které 

bylo v několika případech zmíněno v kontextu rozsahu organizované trestné činnosti. V obou 
                                                                                                                                                         
vyjádřilo k veřejnému mínění na úlohu armády výrazně skeptické stanovisko (vysoko nad průměr svým 
skeptickým postojem vynikali důstojnici středních věkových, služebních a hodnostních kategorii). Viz PECKA, 
Jaroslav – PURKRÁBEK, Miroslav: Základní životní podmínky vojáků z povolání. In: Vojenská mysl, č. 2 
(1968), s. 84. 
28 Lidi viděli jenom ty výhody, neviděli nevýhody toho povolání, že sobota, neděle musím sedět doma 
na hotovosti jako důstojník, že si nemůžu vybrat dovolenou v létě, že si jí vybírám na podzim, zjara nebo v zimě. 
Že jsou Vánoce a musím jít do služby. Tyhle věci oni neviděli. Že musím žádat a prosit o každou sebemenší věc, 
nemůžu se rozhodovat sám. Prostě feudalismus takového dost hrubého zrna. A ještě to bylo vydávané, že musíme 
být hrdí na to, že sloužíme v socialistické armádě. […] Viděli zadarmo uniforma, plat vyšší než průměrný, 
rekreace, že jsme měli, […] nárok na rehabilitace, to bylo mimo dovolenou čtrnáct dnů ještě navíc. No a někteří 
se s tím chlubili, takže samozřejmě […] lidská závist zapracovala. A tak se někdy stalo: „vy máte tohle, vy máte 
támhle to, a my co děláme, nemáme nic a dřeme na vás! Rozhovor s L. P. vedl Ivan Kopečný, 17. 8. 2011. 
Sbírka Rozhovory, COH ÚSD AV ČR. 
29 BÍLEK, Jiří – LÁNÍK, Jaroslav – MINAŘÍK, Pavel – POVOLNÝ, Daniel – ŠACH, Jan: Československá 
lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy: Květen 1955–srpen 1968. Praha, Ministerstvo obrany 
ČR 2008, s. 209. 
30 VOTRUBA, Adam: Kultura vojáků základní služby. In: JANEČEK, Petr (ed.): Folklor atomového věku: 
Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha, Fakulta humanitních studií UK – 
Národní muzeum 2001, s. 52. 
31 Kradlo? Tam nebylo co! Moje žena vždycky říkala: za třicet šest let u letectva jsi mohl mít doma vrtulník! 
Rozhovor se Z. Z. vedl Jiří Hlaváček, 19. 9. 2013. Sbírka Rozhovory, COH ÚSD AV ČR. 
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případech narátoři zpravidla argumentovali formou generalizace, tzn., pokud se s takovými 

jevy setkali v praxi, pak se (co do způsobu a rozsahu) podle nich nejednalo o specifický rys 

vojenského prostředí ale o běžnou součást každodenního života socialistické společnosti 

před rokem 1989. 

Poslední stereotyp je spíše interního charakteru a dotýká se národnostní otázky, 

konkrétně přiměřeného zastoupení vojáků slovenské národnosti v rámci ČSLA, které bylo 

zakotveno již v Košickém vládním programu z dubna 1945. Počátkem 60. let proto vedení 

armády vypracovalo dlouhodobý strategický plán národnostní politiky v ozbrojených silách, 

jehož předpokladem bylo, že v roce 1970 bude národnostní skladba důstojnického sboru 

odpovídat národnostní kompozici obyvatelstva ČSSR. Stanovených počtů se však, 

ani přes pozitivní diskriminaci vojáků slovenské národnosti ve vojenském školství 

a vynaložené úsilí stranických orgánů, nepodařilo dosáhnout.32 Jejich podíl v ČSLA tak 

zůstával nadále nízký (tvořili cca jen 20 % důstojnického sboru).33 Zásadní dopad na tento 

stav měla mimo jiné i skutečnost, že pouze 15 % funkcí plánovaných pro důstojníky bylo u 

útvarů dislokovaných na Slovensku.34 Snaha nejvyšších funkcionářů armády i KSČ „dát 

prostor“ slovenským kádrům, tak aby byly naplněny předepsané národnostní kvóty, se však 

nesetkala s pochopením u českých důstojníků ani u mužstva, což vedlo ke vzniku fenoménu 

tzv. nepsaného podtatranského ČVO, jak byli ironicky označováni důstojníci, jejichž jediným 

určujícím předpokladem pro jmenování do funkce byla právě slovenská národnost. 

Protěžování slovenských důstojníků na různých postech ČSLA vnímali negativně všichni 

narátoři a osobní zkušenost s protekcí tohoto typu měla více než polovina pamětníků, přičemž 

nekompetentní důstojníci jako by se v jejich vyprávěních rekrutovali především z řad vojáků 

slovenské národnosti, což bylo nejčastěji zdůvodňováno rurálním charakterem slovenské části 

republiky.35 Určitý despekt vůči Slovákům, obdobně jako vůči Maďarům, byl patrný také 

při hodnocení mužstva (tj. vojáků základní služby). Zajímavostí je, že jak u důstojníků, tak 

u vojáků slovenské národnosti bylo shodně poukazováno na nízkou inteligenci, ale u mužstva 

                                                 
32 Chodil vtip, že z Bratislavy byl někdo nominován, že půjde do Prahy na ministerstvo. Co tam budeš dělat? 
Slováka! Ta tendence tady byla neustále, takové to jejich [Slováků] upřednostňování. Rozhovor s J. KA. vedl Jiří 
Hlaváček, 15. 11. 2012. Osobní archiv autora. 
33 Podle interních dokumentů sloužilo k 1. 1. 1968 v ČSLA celkem 8 326 důstojníků (včetně generálů) a 2 701 
praporčíků slovenské národnosti. Viz MASKALÍK, Alex: Podklad pre Akčný program MNO z roku 1968 
o národnostnej otázke. In: Vojenská história, č. 4 (2011), s. 120. 
34 Na počátku roku 1966 sloužilo v ČSLA, vedle Slováků, také téměř 650 důstojníků jiných národností 
než české, z toho okolo 400 Ukrajinců a 150 Maďarů. Viz BÍLEK, Jiří – LÁNÍK, Jaroslav – MINAŘÍK, Pavel – 
POVOLNÝ, Daniel – ŠACH, Jan: Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy: 
květen 1955–srpen 1968, s. 149. 
35 Včetně jednoho narátora slovenské národnosti, jeho pozice však byla specifická, protože sloužil jako lékař. 
Ačkoliv se podle svých slov osobně ve vojenském zdravotnictví s tímto fenoménem nikdy nesetkal, obecně 
považoval jeho existenci za problém, který poškozoval obraz slovenských příslušníků v ČSLA. 
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byla zároveň vyzvedávána pracovitost a dobrosrdečnost slovenských vojáků, zatímco 

slovenským důstojníkům tyto pozitivní vlastnosti narátoři nepřisuzovali. Svou roli zde proto 

může sehrávat také nepopiratelná rivalita v rámci důstojnického sboru. Vyprávění bylo navíc 

často doprovázeno národním stereotypem o nevděčnosti Slováků vůči Čechům, ať už 

v kontextu vývoje v letech 1918–1938 nebo po roce 1993.36 

Výše uvedená analýza se dosud opírala spíše o kolektivně sdílené generalizující 

představy, s nimiž byli vojáci konfrontováni obvykle nepřímo (snad pouze s výjimkou 

slovenské otázky), resp. tyto představy byly součástí veřejného diskursu o armádě. 

Při podrobnějším rozboru vzpomínek však zjistíme, že v okamžiku, kdy se přesuneme 

z roviny veřejného vnímání na rovinu individuálních interakcí, stává se celá problematika 

vztahu armády s civilisty komplexnější, definice situace (ve smyslu dominantního kulturně-

hodnotového vzorce) proměnlivá a aktérská reflexe překvapivě méně negativistická. 

Jako příklad může posloužit reflexe vnímání vojenského stejnokroje, jakožto 

viditelného prvku, který odlišuje příslušníky armády od zbytku společnosti. Percepci 

důstojnické uniformy lze totiž napříč rozhovory interpretovat různými způsoby. Voják 

v uniformě na ulici či v hromadném dopravním prostředku mohl zůstat většinou lidí 

nepovšimnut, zatímco u některých jedinců mohl vzbuzovat obavu ale i respekt.37 Každodenní 

dojíždění z/do kasáren v uniformě patřilo v rozhovorech k vůbec nejrozšířenější formě 

„kontaktu“ s veřejností. Při interpretaci těchto narativů však nesmíme zapomínat, že 

v 60. letech nebylo setkání s vojákem na ulici, s ohledem na početní stavy ČSLA, ničím 

neobvyklým. Při analýze a interpretaci je proto třeba vnímat uniformu také v kontextu 

dobových referenčních rámců, které s sebou mohou nést specifické konotace, a to zejména 

ve společnostech totalitárního typu. V tomto případě se jedná o mocenskou symboliku 

vojenského stejnokroje, který může u určitých lidí budit respekt, a to nikoliv z povahy vojáka 

jakožto obránce vlasti, ale spíše jako ochránce stávajících pořádků, čímž se uniforma stává 

také symbolem potenciální represe. Svou roli pochopitelně, vedle osoby samotného nositele, 

sehrával také sociální prostor, kde ke kontaktu docházelo a předpokládaná role účastníků 

v něm. Typicky zmiňovanou situací v rozhovorech bylo např. nakupování vojáků z povolání 

v uniformě, přičemž i v tomto případě vystupoval do popředí symbolický mocenský kapitál 

                                                 
36 A ten Slovák, jak jsem ti o něm řikal, ten velitel útvaru, to byl vůl jak anděl! Oni to vůbec nedocenili a 
dodneška si toho neceněj! Co my jsme jim všechno dali! Kdyby nebylo Masaryka, tak tam doteď pasou ovce a 
svítej si petrolejkama. Rozhovor s J. BU. vedl Jiří Hlaváček, 1. 5. 2009. Osobní archiv autora. 
37 Dojížděl jsem autobusem, jezdil jsem celou dobu v uniformě, nikdy mi v autobusu nikdo nic neřekl, že by mi 
nadával nebo se mi posmíval? Nezaregistroval jsem nic takovýho. Rozhovor s J. F. vedl Jiří Hlaváček, 28. 2. 
2013. Sbírky Rozhovory, COH ÚSD AV ČR. 
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uniformy, na jehož základě bylo jejímu nositeli poskytnuto nadstandardní zacházení (ať už 

byl jeho příčinou skutečný respekt k vojákům a k jejich profesi či obava z nich).38 

Vztah veřejnosti k armádě byl dále ovlivňován trvalou přítomností vojsk v daném 

městě či regionu. V případě, že se jednalo o historicky velká posádková města, byl vztah 

civilistů k ČSLA obvykle vřelejší, protože vojáci představovali součást místního koloritu a 

armáda zároveň přispívala k rozvoji lokality, ať už v podobě brigád či přímo výstavby 

infrastruktury a obecních objektů. Odlišná situace byla na venkově nebo v maloměstech, 

v nichž mělo působení armády z různých příčin spíše dočasný charakter, a zejména pak 

v nově zřizovaných posádkách, kde byli příchozí vojáci často konfrontováni s ostražitostí a 

obavami starousedlíků z nově příchozích. Armáda v tomto případě představovala cizí prvek 

narušující stávající poměry, přičemž ozbrojené složky byly zároveň vnímány jako mocenská 

instituce s vlastními zdroji, protože vojáci žili s rodinami převážně na sídlištích, jejichž 

výstavbu financovala právě armáda. Tato sídliště stála zpravidla na periferii měst, což ještě 

umocňovalo charakter uzavřené elitářské komunity vojenských profesionálů 

s nadstandardními příjmy. 

Vedle veřejného prostoru, kde mohli civilisté na vojáky narazit prakticky kdekoliv, 

bylo naladění veřejnosti vůči armádě, tak jak jej reflektovali sami narátoři v podobě emočně 

zabarvených tvrzení, významně ovlivněno nejen stereotypy, ale především účelem, místem 

a formou vzájemného setkávání. Výlučně pozitivní úlohu tak armáda sehrávala např. 

v případě různých výpomocí, ať už se jednalo o nasazení při mimořádných krizových 

situacích (přírodní katastrofy, nehody, požáry apod.) nebo o krátkodobou či dlouhodobou 

výpomoc národnímu hospodářství (zemědělství, průmysl, výstavba a údržba infrastruktury), 

popř. o dobrovolné brigády vojáků v době osobního volna a o víkendech. Obdobným 

způsobem tehdejší poměry hodnotili také samotní pamětníci. Ústředním motivem všech 

narativů byla morální povinnost armády pomáhat dle potřeby, a to i za cenu narušení 

výcvikového plánu (velmi často v této souvislosti zaznívalo v rozhovorech dobové spojení 

„armáda pro lid“). Okamžitá pomoc občanům v krizových situacích představovala pro většinu 

vzpomínajících pádný argument vůči veřejné kritice o nepotřebnosti armády. 

                                                 
38 Tenkrát se muselo chodit v uniformách. Vím, že když jsem […] chodila do masny, tak někdy na mě koukali, 
někdy na mě nekoukali, ale většinou prostě říkali, jo, máme podpultový maso, dáme vám. Rozhovor s M. K. vedl 
František Jedlička, 20. 11. 2013. Sbírka Rozhovory COH ÚSD AV ČR. 
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Vyprošťovací tank na podvozku T-34 (plukovní taktické cvičení v Boleticích, 1962).39 

Také v případě oficiálních slavnostních akcí, na nichž se armáda prezentovala 

(tj. vojenské přehlídky, kulturní akce, účast na spartakiádách apod.) byla přijímána veskrze 

pozitivně, přičemž zdůrazňován byl především její obranný charakter a vysoká bojová 

připravenost. Zvláštní událost představovala veřejná vojenská přísaha, kterou mnozí narátoři 

reflektovali jako oblíbenou událost, jíž se civilisté účastnili velmi rádi. Nicméně, jak 

upozornil jeden z narátorů, bez ohledu na nepopiratelný emoční a rituální význam celého 

slavnostního aktu, jehož podstatou byla veřejná proklamace závazku bránit Československo a 

jeho státní zřízení proti „jakémukoliv“ nepříteli, byla prvotním motivem přítomnosti (rodičů, 

partnerek, příbuzných a přátel vojáků) nikoliv podpora instituce armády jako takové, ale 

především možnost setkat se (poprvé od absolvování měsíčního přijímače) se svými blízkými. 

Veřejnost mohla s vojáky a jejich technikou přijít do kontaktu také na každoročních 

oficiálních oslavách za účasti ČSLA, které se konaly v průběhu celého roku u příležitosti 

různých významných výročí. Slavnosti tohoto typu představovaly ritualizovanou formu 

prezentace a legitimizace komunistického režimu, přičemž účastí armády měla být 

demonstrována jeho síla. Nejmasovější formou prezentace československé branné moci a 

ozbrojených sil v 60. letech zůstávala, stejně jako v předcházejícím období, květnová 

vojenská přehlídka k výročí osvobození Československa Rudou armádou (od roku 1951 

tradičně konaná na Letenské pláni). Většina pamětníků však podle svých slov nepřisuzovala 

vojenským přehlídkám žádný větší význam a vnímala je jako pouhou demonstraci síly. 

Naopak, společenskou událostí, při níž tehdejší veřejnost vojáky (téměř bezmezně) 

„milovala“, byla spartakiáda. Skladby vojáků na II. a III. celostátní spartakiádě v letech 1960 

                                                 
39 Zdroj: Soukromý archiv autora. 
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a 1965 patřily k těm vůbec nejnáročnějším z celého programu a logicky tedy i k těm 

nejpopulárnějším. Díky měsícům několikahodinového dennodenního nácviku v posádkách 

a týdnům zkoušení na Strahovském stadionu se vlastní cvičení mohlo skládat z náročných 

cviků a složité choreografie, jejichž záměrem bylo představit armádu nového (socialistického) 

typu, která je připravena bránit svou vlast, ale zároveň se jedná o „mírovou armádu“, která 

není odtržena od lidu.40 Spartakiáda zároveň pro vojáky představovala událost svátečního 

charakteru, jejíž podstatou bylo vybočení z každodenní rutiny vojenského života v kasárnách. 

Toto vybočení však nemělo pouze povahu oficiálního rituálu (hromadné masové cvičení 

na podporu a „oslavu“ vládnoucího režimu), ale i neoficiálního uvolnění z vazeb (bujaré 

veselí, alkohol, sexuální dobrodružství aj.) ještě umocněného prostředím a možnostmi pražské 

metropole (kultura, nakupování, cizinci apod.). Narátoři z řad příslušníků důstojnického sboru 

tak v tomto případě víceméně potvrzují dosavadní obraz spartakiád utvořený na základě 

vzpomínek několika generací vojáků základní služby. 

Ztráta času nebo přínos: vojenská základní služba 

v pamětnické reflexi 

Základní vojenská služba (ZVS) jako povinná služba v armádě patří mezi mechanismy, které 

v posledních několika staletích významně ovlivňují fungování mnoha ozbrojených sborů 

po celém světě. Myšlenka všeobecné branné povinnosti našla své uplatnění poprvé ve Francii 

na konci 18. století a právě v této době se zrodila také představa národa ve zbrani, čímž se 

vojenská služba stala povinností a právem každého občana v jeho vztahu vůči státu.41 Nové 

způsoby válčení a utváření národních států si v následujících staletích vyžádaly postupné 

umenšení téměř výlučně profesionálního charakteru armády a jeho nahrazení armádou 

masového typu, jejíž jádro tvořili právě branci, kteří cítili (či měli cítit) závazek vůči svému 

národnímu (či třídnímu) společenství. 

V roce 1949 v Československu vstoupil v platnost nový branný zákon, který potvrdil 

základní vojenskou službu v délce dvou let a stanovil brannou povinnost pro muže ve věku 

od 17 do 60 let s plánovaným odvodem v 18 letech. Dva roky, které museli vojáci strávit 

na vojně, přitom představovaly pro Československo standard již od roku 1934 a po vzniku 

                                                 
40 ROUBAL, Petr: Československé spartakiády. Praha, Academia 2016, s. 159–166. 
41 Zatímco před rokem 1789 byla vojenská služba považována za vhodnou jen pro ty, kdo k ní byli vychováváni 
v rámci svého společenského postavení nebo přinuceni, o více než sto let později byly armády tvořeny 
představiteli všech společenských skupin i povolání. Viz KEEGAN, John: Historie válečnictví. Praha – Plzeň, 
Beta Dobrovský 2004, s. 301. 
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Varšavské smlouvy víceméně odpovídaly délce základní vojenské služby v ostatních 

členských státech. 

Samotná vojenská služba měla z pohledu státní moci několik nezanedbatelných 

funkcí. V 60. letech byla nejen garantem obrany státu a nástrojem občanské výchovy, ale také 

důležitým agitačním prostředkem ideologizace širokých vrstev obyvatelstva. Armáda 

umožňovala indoktrinovat, disciplinovat a socializovat celé generace branců. V některých 

případech je tak možné hovořit dokonce o procesu civilizačním.42 Mladý muž, jemuž se 

nepodařilo vyhnout odvodu, byl v podmínkách relativní izolace po dobu dvou let soustavně 

vystavován pedagogickému působení důstojnického sboru, který tak dostal jedinečnou 

příležitost vytvořit z něj „nového“ (socialistického) člověka.43 Proto také byla ZVS v rámci 

veřejného diskursu tradičně chápána jako určitý přechodový rituál, o čemž svědčí slovní 

spojení typu „vojna dělá z chlapců chlapi“ nebo „vojna není kojná“.44 Pro mladého muže, 

který se po ukončení studia či vyučení ocitl na prahu dospělosti (tj. před zahájením profesní 

kariéry), představovala povinná vojenská služba určitou formu sociální iniciace, jejímž 

prostřednictvím vystoupil z chlapeckého světa a ocitl ve „světě dospělých mužů“ schopných 

bránit svou vlast.45 Není proto překvapením, že o liminální a maskulinní povaze ZVS (a 

zároveň despektu vůči těm, kteří se vojenské službě snažili vyhnout) se v rozhovorech 

zmiňovala rovněž většina pamětníků. Nováčci, kteří nastoupili k výkonu ZVS, se ze dne na 

den ocitli ve zcela novém prostředí a podmínkách, kde na ně byly kladeny neobvyklé 

požadavky, zejména pokud jde o psychickou odolnost. Svou roli sehrávalo odloučení od 

domova a blízkých, větší a soustavnější fyzické vypětí, omezená volnost pohybu, přísnější 

normy jednání i vystupování, podřízení se autoritám za všech okolností, omezené finanční 

zabezpečení, sžívání se s neznámými lidmi, ale i nutnost fungovat v rámci nově utvořeného 

kolektivu.46 

Pamětníci v tomto ohledu často vycházeli z premisy, že kvalita vojenského kolektivu 

je přímo odvislá od prestiže „zbraně“, u níž branci sloužili (tj. motostřelci, tankisti, letci 

apod.). Tento předpoklad je nicméně značně zjednodušující a nesmíme zapomínat, že v tomto 

případě vycházíme z dílčího pohledu jedné skupiny (vojenských profesionálů) na druhou 

                                                 
42 KILIAS, Jaroslaw: Válka, armáda, stát a národ. Byrokracie, disciplína a nacionalismus. In: Historická 
sociologie, č. 1 (2009), s. 53. 
43 SKALKA, Jaromír: Sebeuvědomování socialistické vojenské pedagogiky. In: Pedagogika, č. 5 (1969), s. 735. 
44 V roce 1965 se téměř 73 % obyvatelstva domnívalo, že ti, kdo prošli základní vojenskou službou, jsou lépe 
připraveni na samostatný život. Viz KOLDINSKÁ, Marie – ŠEDIVÝ, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách, 
s. 187. 
45 V kontextu ZVS tedy lze hovořit o odvodu brance, jeho pobytu v kasárnách a následném znovu začlenění 
do společnosti. 
46 LINHA, Miroslav: Příručka pro poddůstojníky. Praha, Naše vojsko 1967, s. 85. 
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(vojáky základní služby). Na druhou stranu, srovnáme-li názory pamětníků s výsledky 

dobových sociologických průzkumů, jež byly v polovině 60. let prováděny přímo mezi vojáky 

základní služby, zjistíme, že výzkumníci došli prakticky k obdobným závěrům, když dávali 

do souvislostí nižší prestiž zbraně, horší kádrové složení a převahu manuální práce s nižší 

spokojeností a s kvalitou vojenského kolektivu.47 Autoři těchto výzkumů však zároveň jedním 

dechem dodávají, že hodnocení vojenského kolektivu je vždy výslednicí mnoha faktorů, 

přičemž přitažlivost zbraně, prostředí výcviku a výběr vojáků sehrávají důležitější roli, než 

nižší stupeň prestiže dané jednotky či zbraně, čímž výsledky, k nimž došli, zároveň značně 

relativizují.48 „Dobrý“ vojenský kolektiv tedy nebyl nutně odvislý od druhu vojska, u něhož 

vojáci sloužili, ale souvisel především s morálními a charakterovými kvalitami jednotlivců, 

z nichž se skládal. Ačkoliv existovala poměrně vysoká šance, že „inteligentnější, zručnější či 

odborně zdatnější“ jedinci budou zařazeni k útvarům s vyššími požadavky na své vojáky 

(jako bylo např. letectvo, raketové vojsko apod.), nebylo tím automaticky zaručeno, že takový 

kolektiv bude po „lidské“ stránce vždy fungovat, jakkoliv řada kolektivních činností v armádě 

mohla pochopitelně přímo determinovat i vztahy (např. několikačlenná obsluha zbraní 

předpokládala nutnou kooperaci).49 

V kontextu narativní reflexe důstojnického sboru je třeba konstatovat, že vojáci 

základní služby byli všemi narátory vnímáni výlučně v pozitivních konotacích. Obecně lze 

konstatovat, že pamětníci v narativech reflektovali vojáky základní služby především jako své 

svěřence a pociťovali k nim často až otcovské sklony, přičemž vzájemný vztah hodnotili 

obvykle jako bezproblémový.50 Paternalismus byl nejpatrnější při reflexi vypjatých 

mezinárodních situací z počátku 60. let (druhá berlínská krize a karibská krize). V této době 

jako by se ve vyprávěních do určité míry (byť pouze na krátkou dobu) částečně stíraly rozdíly 

                                                 
47 FAZÍK, Alexander – MUCHA, Jaroslav: Sociologický výzkum postojů vojenské mládeže k vojenské službě 
a k některým stránkám vztahů ve vojenských skupinách. Praha, Vojenská akademie Klementa Gottwalda – 
Vojenský ústav sociálních výzkumů 1969, s. 225. 
48 Nejvyšší frekvenci kladných pocitů vůči své příslušností ke kolektivu podle průzkumu vykazovali 
pohraničníci, dále vojáci speciálních, strážních a vojenských jednotek, žáci poddůstojnických škol a příslušníci 
spojovacích jednotek. Naopak, s nejvíce zápornými konotacemi se bylo možné setkat u vojáků radiotechnických, 
dělostřeleckých, železničních a ženijních jednotek. Viz tamtéž, s. 214. 
49 O tom, že kvalita vojenského kolektivu nebyla ve zkoumaném období samozřejmostí, svědčí např. postesk 
jednoho z vojáků uveřejněný na stránkách Československého vojáka: Sloužím již na čtvrtém místě a všude jsem 
se setkal s pokrytectvím, podlézáním a egoismem. Z většiny vojáků se stará každý sám o sebe, kouká mít ze všeho 
užitek na úkor druhých. Toho vojenského kamarádství, o kterém se píše, je velmi, velmi málo. […] Vím, že moje 
životní zkušenosti jsou ještě malé, ale co je platné hlásání myšlenky socialisticky žít, jestliže se člověk v praxi 
setká s něčím jiným. A stejnou měrou se to projevuje i v civilním životě. Moje zkušenost posledního roku zní: 
NEVĚŘIT. Nedospěl jsem k tomu lehce. Největší podíl na tom má vojenský kolektiv. Svobodník M. Jiroušek: 
Hledá se důvěra. In: Československý voják, č. 1 (1965), s. 5. 
50 Podle dobového sociologického průzkumu mezi branci očekávali vojáci prvního ročníku ZVS od velitele 
především roli „spravedlivého“ a „objektivního“ kontrolora vnitřních vztahů, experta a otcovské postavy 
s neformálním přátelským vztahem k podřízeným. Viz RYŠKA, Miroslav: Utváření postojů branců 
k důstojnickému sboru ČSLA. In: Vojenská mysl, č. 8 (1968), s. 78. 
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mezi důstojníky a řadovými vojáky. Upřednostňován byl spíše přátelský přístup a shovívavost 

na úkor disciplinace a formálních vojenských řádů.51 V tomto postoji však může hrát 

významnou roli také určitá míra stylizace do role důstojníků, kteří se starají o své mužstvo 

(jakkoliv ve skutečnosti to byla spíše úloha poddůstojníků).  

I přes snahu narátorů dohlížet na fungování vojenského kolektivu nicméně nebylo 

v silách důstojníků (částečně i vlivem dobových nedostatků v organizační a řídící práci 

velitelů a poddůstojníků) zabránit v rámci ZVS vzniku samostatného mikrosvěta s vlastními 

pravidly a sociálním řádem, jehož charakteristickým rysem byla neoficiální hierarchie vojáků 

odvozovaná z (jarních a podzimních) nástupních termínů. 

Nejnižší postavení v této hierarchii měli nováčci, tzv. bažanti (ale i „holubi“, „ptáci“ či 

„myši“), z nichž se po prvních šesti měsících stali tzv. půlročáci (resp. „starší rajonisté“, 

slangově též „půlky“). Teprve po prvním odslouženém roce získali vojáci základní služby 

statut „mazáků“, přičemž v rámci této skupiny existovali ještě tzv. „supráci“, kteří měli do 

civilu nejblíže (slangově „měli to za pár“). Odlišně byli vnímáni také vysokoškoláci 

(tzv. absíci), kteří povinně studovali na vojenských katedrách při civilních vysokých školách a 

následně odsloužili pouze jeden rok ZVS. V důsledku tohoto kastování se mezi vojáky 

základní služby v 60. letech poprvé objevil fenomén, který lze popsat jako deformaci vztahu 

mezi prvním a druhým ročníkem základní služby, ale i mezi mužstvem a poddůstojníky.52 

V rozhovorech samotných se nicméně vzpomínky na konkrétní případy šikany prakticky 

neobjevovaly. Takové zjištění lze interpretovat různě. Absence těchto narativů může být 

chápána jako potvrzení teze, že k masivnímu rozšíření podobných jevů u útvarů a jednotek 

ČSLA došlo teprve až v následujících dvou dekádách, tj. během 70. a 80. let.53 Šikana 

nepochybně existovala i v 60. letech, ale byla spíše marginálním jevem a projevovala se 

„mírnější“ formou dočasné „penalizace“, tj. v podobě různých úsluh či sankcí, které „mazáci“ 

vyžadovali po „bažantech“.54 I takové jednání nicméně mohlo v ojedinělých případech u 

některých jedinců vést až k pokusům o sebevraždu. Dalším vysvětlením může být skutečnost, 
                                                 
51 Přestože během druhé berlínské krize v roce 1961 byla ČSLA částečně převedena na válečný stav (přidržením 
vojáků odcházejících do zálohy ve službě o další tři měsíce dočasně vzrostl početní stav téměř na 280 000 osob), 
nepatřila tato (československému území geograficky blízká) událost překvapivě mezi ty, o nichž by se narátoři 
v rozhovorech zmiňovali nejčastěji. Mnohem větší hrozbu podle jejich názoru představovalo rozmístění 
sovětských raket středního doletu na Kubě v červenci 1962. Přestože ČSLA reagovala na situaci obdobným 
způsobem jako o rok předtím, přímé ohrožení území Spojených států podle pamětníků riziko války rapidně 
zvyšovalo. Společným jmenovatelem vzpomínek byl v tomto případě především nedostatek informací o aktuální 
situaci a s ním spojený strach z nejistoty dalšího vývoje. 
52 BÍLEK, Jiří – LÁNÍK, Jaroslav – MINAŘÍK, Pavel – POVOLNÝ, Daniel – ŠACH, Jan: Československá 
lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy: květen 1955–srpen 1968, s. 202. 
53 TOMEK, Prokop: Šikana, skrytý problém Československé lidové armády po roce 1969. In: Historie a 
vojenství, č. 2 (2012), s. 31. 
54 MURÍN, Ivan: Neoficiálne spôsoby fungovania a ritualizacie života vojenskej komunity. In: Slovenský 
národopis, č. 3 (1994), s. 337. 
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že narátoři ze své pozice vojáků z povolání neměli možnost objektivně zjistit, do jaké míry 

byly podobné jevy u jejich jednotek rozšířené. A pochopitelně, je také možné (v komparaci 

s výsledky dobových průzkumů však spíše nepravděpodobné55), že u některých útvarů ve 

zkoumaném období k takovým jevům skutečně nedocházelo (např. letectvo). Narátoři navíc 

opakovaně argumentovali tím, že šikana nebyla primárně problémem, který by vznikl v 

armádě. Řada sociálně narušených a neadaptovatelných jedinců přicházela podle nich do 

armády již z civilního prostředí a s ohledem na povinnost absolvovat vojenskou službu je 

nebylo možné odmítnout.56 Zároveň však ani tak rigidní a byrokratizovaná instituce, jakou 

byla armáda, nebyla schopna zajistit permanentní dohled nad vojáky základní služby, který by 

mohl šíření patologických jevů alespoň částečně zabránit. 

Pomyslným strašákem narátorů v souvislosti s průběhem ZVS nicméně nebyla pouze 

šikana, ale také další případy tzv. mimořádných událostí, jejichž počet v první polovině 

dekády nejprve mírně klesal, ale od roku 1965 začal opětovně růst.57 Pamětníci nejčastěji 

vzpomínali na útěky vojáků z kasáren (tj. opuštění útvaru mimo řádné vycházky či dovolené). 

Mnohem větší problém však pro armádu představovala tragická úmrtí vojáků základní služby, 

včetně sebevražd.58 Tyto události významně poškozovaly její veřejný obraz, ale byly také 

zdrojem nemalé psychické zátěže důstojníků, kteří za svěřené vojáky zodpovídali. 

Pokud bylo v úvodu této studie konstatováno, že veřejnost vnímala v průběhu 60. let 

armádu spíše jako zbytečnou organizaci, pak v otázce základní vojenské služby již taková 

shoda nepanovala. Na jedné straně byla povinná vojenská služba vnímána jako tradiční 

institut moderního státu a její absolvování tedy chápáno jako čestná povinnost každého muže; 

na straně druhé však převládal názor, že dva roky strávené na vojně představují z velké části 

jen ztrátu času. V individuálním hodnocení ZVS sehrávala roli celá řada faktorů (charakter 

                                                 
55 Více než třetina respondentů odpověděla, že kvalita vojenských kolektivů je oproti těm civilních horší. 
Výrazné rozdíly v hodnocení se objevily u vojáků prvního a druhého ročníku, přičemž preferování civilního 
kolektivu u vojáků prvního ročníku bylo podle autorů výzkumu „nesporně ovlivněno jejich pozicí a rolí 
v jednotkách, zejména tím, že jsou do značné míry objektem direktivní manipulace, příkoří a ponižování“. Viz 
FAZÍK, Alexander – MUCHA, Jaroslav: Sociologický výzkum postojů vojenské mládeže k vojenské službě a 
k některým stránkám vztahů ve vojenských skupinách, s. 228. 
56 Tento názor odpovídá také závěrům průzkumu mezi veliteli, politickými pracovníky a funkcionáři ČSM, kteří 
uvedli, že dost velká část mladých lidí si přináší z civilního života do vojenského života mnoho negativních 
vlastnost hodnot. Tamtéž, s. 235. 
57 V letech 1965–1968 došlo v armádě každoročně v průměru k více než 1 650 mimořádným událostem vážného 
charakteru (z toho se jednalo o cca 900 případů zběhnutí či svépomocného odloučení od útvaru, cca 80x došlo 
ke ztrátě zbraně a téměř 200x se některý z vojáků pokusil o sebevraždu). Mimořádné události si v tomto období 
každoročně vyžádaly na 270 lidských životů a více než 400 lidí bylo při nich zraněno. Viz BÍLEK, Jiří – 
LÁNÍK, Jaroslav – MINAŘÍK, Pavel – POVOLNÝ, Daniel – ŠACH, Jan: Československá lidová armáda 
v koaličních vazbách Varšavské smlouvy: květen 1955–srpen 1968, s. 202. 
58 Vysoká míra vojenská sebevražednosti má v českých zemích dlouhodobou tradici, která sahá již do 20. let 
minulého století. Podle odhadů činila sebevražednost v ČSLA v roce 1968 na 100 000 vojáků cca 66,5 případů, 
tedy dvakrát více než ve zbytku společnosti. Viz KOLDINSKÁ, Marie – ŠEDIVÝ, Ivan: Válka a armáda 
v českých dějinách, s. 300. 
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branců, místo výkonu služby, kolektiv, nadřízení apod.), přičemž dobové průzkumy mezi 

vojenskou mládeží naznačují, že hlavním problémem nebyla ani tak sama povinnost 

absolvovat ZVS, ale především její (abnormální) délka.59 K obdobným závěrům se na konci 

60. let přikláněli také někteří vojenští psychologové a sociologové, případné snahy o zkrácení 

ZVS však u politické reprezentace – s ohledem na závazky Československa vůči Varšavské 

smlouvě – neměly šanci na úspěch, protože by vedly k radikálnímu snížení početního stavu 

armády a tím i její bojové pohotovosti.60 

Význam vojenské služby představoval téma, kterému byla v rozhovorech věnována 

abnormální pozornost ze strany respondentů, přičemž s výjimkou jediného pamětníka zcela 

převládal názor, že plná profesionalizace české armády (k roku 2005) byla krokem špatným 

směrem. Samotnou reflexi významu vojenské služby pro civilní obyvatelstvo pak lze na 

základě obsahové analýzy narativů rozdělit do několika skupin, jejichž společným 

jmenovatelem je osobní (fyzické, mentální či zkušenostní) obohacení těch, kteří ZVS povinně 

absolvovali, a to zcela v souladu s (do zrušení ZVS rozšířeným) rčením „počkej, oni tě na 

vojně naučí!“. 

Hlavní smysl ZVS byl v naprosté většině případů spatřován právě ve vštěpování těch 

správných hodnotových postojů a v rozvíjení pozitivních charakterových vlastností, mezi něž 

patřila samostatnost, zodpovědnost, kázeň nebo týmová práce, přičemž všechny tyto 

schopnosti doplňoval všestranný rozvoj psychické odolnosti a fyzické kondice.61 Druhým 

nejrozšířenějším argumentem pro zachování vojenské služby byla přenositelnost získaných 

dovedností do civilního prostředí. Narátoři v tomto případě opětovaně zmiňovali konkrétní 

praktické dovednosti technického rázu a jejich uplatnění v závislosti na své vlastní odborné 

specializaci. Zmínky byly zpravidla vztahovány k současnému vzdělávacímu systému 

a učňovskému školství (resp. absenci praxe při hledání zaměstnání, kterou by podle 

pamětníků mohla nahradit právě vojna). Až na posledním místě, pokud jde o četnost výskytu, 

lze v rozhovorech nalézt reflexi ZVS jakožto účinného prostředku občanské výchovy ve 

smyslu politické čí ideologické indoktrinace. Na rozdíl od výše zmiňovaného 

                                                 
59 Ve výzkumu z roku 1965 se pro zkrácení ZVS vyjádřilo téměř 70 % respondentů z řad vojáků prvního 
a druhého ročníku. Viz FAZÍK, Alexander – MUCHA, Jaroslav: Sociologický výzkum postojů vojenské mládeže 
k vojenské službě a k některým stránkám vztahů ve vojenských skupinách, s. 97. 
60 Podle Tomka „staromazáctví“ mimo jiné dokazovalo, že téměř polovina mužstva zůstávala v druhém roce 
ZVS nevyužitá, což znamená, že výcvik většiny odborností by bylo možné zvládnout i za kratší dobu. Viz 
TOMEK, Prokop: Šikana, skrytý problém Československé lidové armády po roce 1969, s. 41. 
61 Téměř 30 % respondentů z řad vojáků základní služby v sociologickém výzkumu z roku 1966 odpovědělo, že 
vojenská služba upevňuje osobní vlastnosti a návyky potřebné pro samostatný život a dalších 15 % se 
domnívalo, že umožňuje všestranný rozvoj člověka. Viz FAZÍK, Alexander – MUCHA, Jaroslav: Sociologický 
výzkum postojů vojenské mládeže k vojenské službě a k některým stránkám vztahů ve vojenských skupinách, 
s. 142. 
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nejrozšířenějšího významu ve smyslu rozvoje morálních hodnot a charakterových vlastností, 

v tomto případě narátoři hovořili o přímém působení na utváření pozitivního vztahu jedince 

ke státu, národu či vládnoucí ideologii.62 

Bez ohledu na to, jaký význam ZVS připisují sami narátoři je však třeba uvést jeden 

důležitý fakt. Ačkoliv konkrétní individuální a kolektivní zkušenosti absolventů ZVS 

ve zkoumaném období nepochybně významně ovlivňovaly utváření stereotypního obrazu 

armády v očích veřejnosti, pohled mužů samotných na institut povinné služby se s postupem 

času mění. Zdá se, že vzpomínky na vojenskou službu představují specifický vzpomínkový 

útvar, pro nějž je charakteristická poměrně vysoká míra shovívavosti při zpětné pamětnické 

reflexi. Obecně lze konstatovat, že většina mužů, nehledě na své tehdejší stanovisko k ZVS 

a některým jejím negativním rysům (šikana, ztráta času, omezení svobody), vzpomíná po 

letech na dva roky strávené v kasárnách vesměs pozitivně, ba téměř s pocitem jisté nostalgie.  

Závěr  

Záměrem této studie bylo na základě narativní analýzy pamětnických reflexí profesionálních 

důstojníků ČSLA nastínit problematiku vzájemných vztahů mezi armádou a veřejností v 60. 

letech minulého století. Tyto vztahy ve světle výše uvedeného rozhodně není možné 

považovat za ideální. Lidová armáda, do které od 50. let každoročně proudilo obrovské 

množství financí, představovala ekonomickou zátěž pro československé hospodářství, ale 

ve věcech výzbroje a organizace zcela podléhala sovětským vzorům. Pod vlivem těchto 

skutečností nebyla již československou veřejností, zejména od poloviny 60. let, vnímána 

toliko jako symbol státní suverenity, ale spíše jako „věrný vazal“ Sovětského svazu. 

I přes komplikované partnerství armády s veřejností však ČSLA, zejména zásluhou 

direktivních politických rozhodnutí, nadále rostla a prošla zásadní modernizací a reorganizací, 

což částečně vyvažovalo její negativní obraz. K radikálnímu poklesu prestiže ČSLA došlo 

teprve až v důsledku nástupu tzv. normalizace na konci 60. let, a zejména pak na počátku 

70. let. 

Významný fenomén, který se spolupodílel na utváření tehdejšího negativního obrazu 

armády, představovala základní vojenská služba. Podíl aktérské zkušenosti absolventů ZVS 

                                                 
62 Když bych bral, jakou roli armáda sehrála ve vztahu k celé společnosti, tak si myslím, že tam převládaly 
naprosto pozitivní aspekty toho, jak byl ovlivňován mladý člověk, jak byl připravován na život svůj i na život v 
této společnosti. Myslím si, že dneska se tomu bude vytýkat, že to byly řízené procesy, ale když to srovnám s tím, 
které procesy působí na vědomí člověka dneska, a že je v tom značná anarchie až živelnost, […] tak jestli by se 
dalo v minulosti [před rokem 1989] vytýkat, že šlo o cílenou manipulaci, tak dneska, když vezmete, co všechno se 
dělá marketingově, tak to je taky cílené působení na vědomí lidí. […] Takže si myslím, že to bylo možná 
efektivnější ve smyslu, že vědomí toho vojáka a občana bylo ovlivňováno v pozitivním smyslu spíše tehdy než 
dneska. Rozhovor s K. J. vedl Jiří Hlaváček, 22. 3. 2012. Osobní archiv autora. 
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na utváření tohoto obrazu však nelze považovat za konstantní, protože v průběhu času dochází 

k jeho relativizaci – zatímco v době jejího absolvování mladí muži mnohdy přispívají svou 

reflexí k zápornému obrazu armády; s odstupem doby se naopak stávají jejími zastánci. Vojna 

se totiž pro ně v mnoha případech zpětné stává symbolem období příjemného lelkování 

a alkoholového opojení, poznávání nových míst, ale i místem vzniku (ať už krátkodobých či 

dlouhodobých) přátelství či náhodných sexuálních dobrodružství.63 Hlavní příčinou je v tomto 

případě časový odstup a selektivita paměti (tj. sklon upřednostňovat pozitivně laděné či 

humorné vzpomínky na úkor těch, které lze považovat za traumatické). Svou roli v pozitivním 

vnímání ZVS navíc v průběhu let částečně sehrávají také pravidelná vojenská cvičení záloh, 

která pro některé muže (zejména po třicátém roce věku) mohla představovat formu jakéhosi 

(ne)povinného krátkodobého „útěku“ z každodenního pracovního či partnerského života 

do výhradně mužského kolektivu, jehož nedílnou součástí byla právě komemorace fenoménu 

základní vojenské služby. 

Obraz ČSLA v 60. letech minulého století tak byl utvářen společným průsečíkem 

informací z různých zdrojů mezi, než patřily zprávy z oficiálního tisku a médií (často 

ideologicky zabarvené), popkulturní obrazy (film, literatura, umění), historická tradice (sklon 

k antimilitarismu a pacifismu české společnosti) ale také subjektivní reflexe absolventů 

základní vojenské služby. Všechny tyto informace se společně podílely na vzniku veřejného 

diskursu armády, jehož součástí bylo také generování obecných stereotypů o vojácích 

z povolání. 
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Abstract 

This field research focuses on transformations and changes in the traditional folk diet in Giant 
Mountains, Upper Jizera region, during the 20th century to the present day. The traditional 
process of producing food, cooking, and transferring the knowledge is explored in both Czech 
and remaining German families to show both the differences and the diffusion between both 
cultures. Everyday and festive cooking is analysed with a focus on fading or preserving 
traditional food such as potato flat cakes, the sweet mushroom Christmas dish, or the 
processing of traditional red cabbage. The cabbage farmers have had a substantial influence 
on local food culture and their fate during the communist period as well as their present 
efforts are investigated. The spreading of common Czech Christmas dishes into the region and 
their coexistence with local traditions demonstrates the strong position held by traditional folk 
cuisine in the region. 

Key words  
Giant Mountains, folk diet, agriculture, tradition, etnicity. 

Problematika podhorského hospodářství. Využití lokálních 

plodin a produktů v lidové stravě 

Podhorské zemědělství sestávalo až do příchodu brambor v poslední třetině 18. století 

převážně z pěstování žita, ovsa, tuřínu, kořenové zeleniny a červeného zelí; tyto plodiny si 

přitom v regionu udržely do současnosti silnou pozici a spolu s bramborami tvoří podstatnou 

složku místní stravy. V původních česko-jazyčných oblastech Horního Pojizeří se velcí 

hospodáři specializovali na komerční produkci červeného horského zelí (jiné se zde ani 

nepěstovalo). Jeho hlávky tvoří kuželovitý tvar, dle doposud rozšířené pověry daný 

působením horského větru a mnozí proto dodnes rádi vysazují zelí na návětrných stráních; 
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vystavení vlivu povětří ovšem způsobuje zvláště husté nahloučení listů hlávky poskytující 

zelenině žádoucí tvrdost a křehkost. Z brukvovitých rostlin se dále v regionu pěstuje horská 

odrůda tuřínu, zvaná „dumlík“, užívaná v menší míře k přípravě pokrmů, především však jako 

pícnina. V rodinách největších sedláků se objevovaly i luxusnější varianty obecně rozšířených 

pokrmů. Sazenice zelí, zvané hlavatka a sazenice dumlíku pěstovali hospodáři v 

„hlavatišťatech“, tedy speciálních silně vyhnojených pozemcích situovaných na jižních 

stráních v blízkosti vodního zdroje, které si formou dražby každoročně pronajímali od obce1; 

výskyt výrazu hlavatiště či hlavatisko pro zelné záhony známe i z jiných etnografických 

oblastí. Péče o hlavatku zahrnuje pravidelnou zálivku, protrhávání slabších sazeniček, 

okopávání a neustálé pletí plevele.  

V Horním Pojizeří nalezneme hlavatišťata ve Vysokém nad Jizerou, v Semilech, 

ale i v Železném Brodě a dalších vesnicích a městech regionu; po jejich zániku v průběhu 

druhé poloviny 20. století, především v důsledku kolektivizace zemědělství a následné 

výstavby obytných domů přímo v oblastech hlavatišťat, si pěstují hospodáři sazenice na 

vlastních záhonech vyhnojených kravským hnojem nebo - zejména u malých pěstitelů – 

rostlinným hnojivem vyráběným tak, že hospodář naloží do sudu posekanou trávu, 

pampeliškové listy a další dužnaté plevele a nechá je na slunečném místě zakvasit. Dodnes lze 

u drobných zemědělců produkujících pro vlastní potřebu vzácně spatřit užívání i dříve značně 

rozšířené „žumpoviny“. 

Producent hlavatky Petr Nečásek „Šmídů“ z Vysokého nad Jizerou, bydlící přímo 

v hlavatišťatech, začínal na jaře vysévat semínko až do náležitě prohřáté půdy. Dle Nečáskova 

sdělení pěstitel Suchánek dokonce chodil po poli s teploměrem a strkal jej do půdy, aby zjistil, 

zda již lze zasít. Samotný výsev provádí pan Nečásek tak, aby semeno nepadlo příliš hustě. 

Půdu na záhonu nejprve uhladí, aby v ní nezůstaly žádné hroudy. Zatímco obilí se při výsevu 

nabíralo z “přesejvky“ zavěšené na krku a házelo z dlaně přes natažený prst, který směroval 

dopad zrna, hlavatečním semínkem hospodář půdu „cukruje“ a poté jej „zaklovává“ hráběmi: 

Zasekne hrábě do půdy a potáhne, nikdy ale nesmí hrabat, jelikož by mohl semínko nahrnout 

a hlavatka by vyrostla příliš hustě.2 Velkopěstitel František Patočka „Suků“ ze Tříče si od 

pana Nečáska3 nechával vždy semínko vysévat, jelikož si sám nevěřil. Klíčivost zelného 

                                                 
1 SKRBEK, Josef: Vo vysockým červeným zelí a jenním verzem o hlavatišťatech. In: Pojizerské listy 57, č. 72 
(1942), s. 3. 
2 Rozhovory s Petrem Nečáskem (nar. 1929) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 
2012–2018. 
3 Připomeňme, že rok narození není uveden u informátorů, kteří si tento údaj výslovně nepřáli zveřejnit. 
Rozhovory byly prováděny v letech 2012-2018, přičemž s většinou informátorů probíhala dlouhodobá 
kontinuální komunikace. 
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semene dosahuje deseti let; otec Petra Nečáska si vždy schovával zásobu a sil předloňské 

semeno, pro případ, že by přišel zlý rok a semínko se neurodilo.4 

Na pole hospodáři hlavatku přesazují podle Harčarikové v tzv. hlavatečném čase. 

Pojem hlavatečnej čas označuje červnové zamračené počasí s přeháňkami; jde o nejvhodnější 

dobu pro přesazování hlavatky na pole. Sazenice se nesmí sázet příliš blízko sebe, jelikož zelí 

při dorůstání vytvoří široký věnec vnějších listů; k vytyčení správné vzdálenosti brázd užívají 

pěstitelé speciální hrabicovitý nástroj zvaný znamenák, vyrobený zpravidla z pevného 

bukového dřeva (mladší výspravy bývají ze smrku, který v současnosti již téměř nahradil 

původní jedlobukové porosty). Trojúhelníkové hroty, vyorávajíc na poli mělkou brázdu, 

vyčnívají z obou stran z okrajů zhruba 70 cm dlouhého, 4 cm tlustého a 10 cm vysokého 

trámku s dlouhou násadou; trámek zároveň slouží jako závaží. Orací potenciál (přesah 

trámku) tvoří přibližně 15 cm, přičemž délka rozteče prvního páru hrotů, určeného pro 

řádkování zelí, činí 71 cm, druhý pár s roztečí 48 cm se užívá pro sázení ostatní zeleniny. 5 

U znamenáku sedláka Večerníka ve Tříči činí dle sdělení pana Patočky rozteč 62,5 cm, což 

bylo v minulosti běžné; větší rozteče znamenáku - např. u Patočků „Suků“ 75 cm – již 

reflektují moderní způsob polnohospodářství a určují takovou šíři řádků, aby je mohl 

zemědělec protahovat traktorem.6 Paní Harčariková podotýká, že po práci se znamenákem 

vždy bolela záda, jelikož způsob tvoření brázdy spočívá v tlačení znamenáku před sebou, 

člověk tedy vždy pracuje sehnutý. Po přesazení vzrostlých sazenic na pole již horáci rostlinu 

nenazývají hlavatkou, ale zelím.7 

Zatímco v současnosti většina zemědělců používá chemické postřiky, v minulosti 

chodili lidé ručně obírat z listů zelí i dumlíku housenky běláska a můry zelné do „plechouce“ 

se zelenou skalicí; tuto práci často vykonávali staří lidé a děti. Hospodář obléval zelí 

močůvkou, ovšem pouze za deštivého počasí, aby močovina rostlinu nespálila; od této 

praktiky se v poslední době upouští kvůli zamezení nežádoucímu nárůstu dusičnanů v 

produktu. Dle Františka Patočky „Suků“ způsobovaly housenky v některých letech hotovou 

katastrofu, jelikož zelí nejen požraly, ale dovedly zkazit celou úrodu svými výkaly, které 

zahnívaly uvnitř hlávek. Dokud se sbíraly ručně, zapáchaly od nich ruce, a když nastal špatný 

rok, nešlo housenky sesbírat a zelí bylo ztraceno. Dnes Patočkovi užívají přípravek Karate-

Zeon od firmy Syngenta v kombinaci se smáčedlem Silwet; postřik musí ulpět na 

                                                 
4 Rozhovor s Františkem Patočkou (1923–2016) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2013. 
5 Rozhovor s Miloslavou Harčarikovou (nar. 1946) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012. 
6 Rozhovor s Františkem Patočkou (1923–2016) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2013. 
7 Rozhovor s Miloslavou Harčarikovou (nar. 1946) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012. 
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odstávajících hladkých okrajových listech, kam motýli s oblibou kladou vajíčka. V dřívějších 

dobách lidé chodili tyto listy průběžně olamovat, aby se snížil počet nakladených vajíček a 

přidávali je dobytku do píce.8 

Každý správný hospodář okopal své zelí do svátku sv. Anny (26. 6.). Miloslava 

Harčariková vzpomněla místní úsloví: Jakub se ptá Anny, má-li zelí vokopaný. Anna se ptá 

Jakuba, má-li nového na chleba. V den svátku sv. Jakuba (25. 6.) se lidé v kostele modlili za 

dobré žně. Okolo sv. Havla (16. 10.) bývá zelí již zralé, nechává se ale na poli, pokud možno 

co nejdéle. V tomto období se tradičně množily krádeže hlávek, pročež vzniklo pořekadlo 

Havel sere do zelí, podle dřepících zlodějů řezajících hlávky, které lidí touto dobou často 

zahlédli v polích.9 Moderní zemědělci, zejména Zdeněk Vondrák ze Sklenařic, který pěstuje a 

prodává i špičaté bílé zelí (v regionu nepůvodní), se snaží experimentovat; Vondrákovo zelí 

tak dle Petra Nečáska prodávali v roce 2011 v obchodě již koncem srpna.10 

Dlouhá zelařská tradice regionu dala vzniknout speciálním termínům pro různě 

nepodařené výpěstky; výraz „mačiště“ tak značí měkkou hlávku, „vokřeš“ označuje 

nedorostlou či špatně rostlou hlávku, názvem „kohouti“ či „komprdy“ častují horáci rostliny, 

které například v důsledku poškození hmyzem vytvoří „bakulku“, tedy obal z listů, ve kterém 

chybí srdíčko. Zatímco mačišťata a vokřeše krouhal hospodář jako zdravé hlávky, komprdy se 

vyhazovaly nebo se jimi krmil dobytek. Speciální pokrm z mačišťat a vokřeší, zvaný „kočičí 

svatba“ uvedla paní Alena Vránová z Vysokého nad Jizerou: 35 dkg podřadného zelí nakrájí 

a smíchá s 25 dkg spařených jáhlů, směs osolí a vaří asi půl hodiny. Nakonec pokrm omastí 

máslem; kočičí svatba má konzistenci hustší kaše. Označení kočičí svatba se v rámci regionu 

obecně užívalo pro jídla založená na kombinaci dvou či více základních surovin.11 O 

správném způsobu sklizně se vedou mezi pěstiteli letité diskuse, někteří hlávky vylamují z 

košťálů, jiní je odsekávají sekyrkou; ve všech případech však sklizeň probíhá ručně. Zelí se 

nesmí sázet po zelí, trpělo by houbovitou chorobou kořenomorkou nebo nádorovitostí kořenů. 

Někteří hospodáři doporučují až osmiletý interval. Pole po sklizeném zelí osel hospodář 

ječmenem s podsevem; jinde než po zelí se ječmen ani nepěstoval, jelikož potřebuje dobře 

vyhnojenou půdu. 

Informátor František Patočka „Suků“ byl jedním z největších sedláků v obci Tříč; 

Patočkové chovali hovězí dobytek a po generace pěstovali červené zelí pro komerční účely. 

                                                 
8 Rozhovor s Františkem Patočkou (1923–2016) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2013. 
9 Rozhovor s Miloslavou Harčarikovou (nar. 1946) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012. 
10 Rozhovory s Petrem Nečáskem (nar. 1929) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012–2018. 
11 Rozhovor s Alenou Vránovou z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 2012.  
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V letech 1790–1836 fungoval statek „U Suků“ jako rychta a jelikož rychtář požíval 

svobodného práva točit pivo, sloužila velká světnice jako hospoda. Vlastní usedlost doplňuje 

stavba srubu s maštalí pro dva koně a obchůdkem, dosud stojící ve dvoře. Kdykoliv hospodář 

vyvedl koně ven na práci, vyhřívaly jim maštal dva kusy hovězího dobytka, aby koně zpátky 

nepřišli do studeného. Dveře v patře srubu dodnes uzamyká funkční dřevěný zámek 

s dřevěným klíčem nesoucím vyrytý letopočet 1845; Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad 

Jizerou a okolí chová model tohoto památného hospodářství zhotovený pro Národopisnou 

výstavu českoslovanskou 1895. Otec panu Patočkovi vyprávěl rodovou pověst, dle které byl 

statek rodinou Patočků osazen po třicetileté válce; prvního Patočku prý vrchnost nechala 

přivést odněkud z kraje v okovech a přinutili jej, aby se ujal hospodářství po vyvražděných ve 

válce.12 

Dle osobních vzpomínek pana Patočky otec pole před vysazením zelí hnojil výhradně 

kravským hnojem, 14 dní až měsíc po výsadbě rostlinky proplečkoval a obléval čistou 

močůvkou; ke každé sazenici se nalila dávka zvlášť. Oblévání se dělo ideálně před deštěm, 

„aby to zamoklo“, ještě před prvním oboráním (přihrnutím hlíny k sazenicím). Oborání 

hospodář po týdnu opakoval, vůl se přitom musel vodit velmi opatrně, aby zelí nepošlapal. 

Celou svou sklizeň v meziválečné době Patočka každoročně prodal v obchodě pana Palouše v 

Jablonci nad Jizerou. V období krize ve třicátých letech ovšem výkupní ceny velmi klesly a 

zemědělcům se nedařilo. Kráva tehdy stála 400 Kč; bochník chleba vyšel na 4 Kč. Zatímco v 

současnosti pěstitelé běžně zelí sklízejí jednorázově, dříve se chodilo na pole postupně 

vyřezávat největší hlavičky, přičemž méně vyvinuté rostliny na poli zůstávaly déle až o 

několik týdnů, aby v případě teplého podzimu ještě trochu dorostly. Klest (okrajové listy) ze 

sklizených hlávek krmili dobytku, samotný nebo přimíchaný do řezanky. Ani košťály nepřišly 

nazmar; ve statku u Patočků stojí dva sklepy, první užívaný na brambory a druhý na řepu a 

košťály po sklizeném zelí. Tyto se nakladly na sklizenou řepu; hospodář je v zimě odebíral a 

na ruční řezačce řezal na krmení pro krávy.13 Josef Skrbek zmiňuje starší a pracnější metodu 

šťuchání košťálů dřevěným šťucháčem ve škopku.14 Košťály z největších a nejlépe rostlých 

hlávek se dodnes ukládají do vlhkého sklepa s podlahou z udusané hlíny, kde již v únoru 

vyženou „vykvetlíky“, tedy bledé výhony, které po přesazení na vyhnojený záhon na jaře 

vykvetou a dají hospodáři zelné semínko; musí se sázet daleko od ostatních kvetoucích 

brukvovitých rostlin, aby se navzájem nesprášily. Vyskytly se i případy, že se hospodáři 

sprášilo červené zelí s bílým, které se v poslední době v horách začíná rovněž pěstovat a 

                                                 
12 Rozhovor s Františkem Patočkou (1923–2016) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2013. 
13 Tamtéž. 
14 SKRBEK, Josef: Vo vysockým červeným zelí a jenním verzem o hlavatišťatech, s. 3. 
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výsledkem pak byly dvojbarevné, červeně žíhané hlávky. Podobně se množí i tuřín-dumlík; 

ve sklepě uchováváme celé hlízy i s kořeny a listy (opadají během skladování samy). Před 

zavedením elektřiny ve statku u Patočků vykonávali veškeré práce manuálně; s tímto 

způsobem zelařiny skončili rodiče pana Patočky asi v roce 1941, když se za války zavedly 

lístky na potraviny (také již byli dosti staří).15 

Když v rámci kolektivizace zemědělství došlo po roce 1948 k založení prvního 

družstva ve Tříči, zůstali mimo něj pouze dva velcí sedláci: Slavík „Korábů“ a Patočka 

„Suků“. První družstvo se brzy rozpadlo a vzniklo nové, ani do něj však oba sedláci 

nevstoupili. Když se 1. 1. 1961 sloučilo družstvo Tříč s družstvy ve Staré Vsi a Vysokém nad 

Jizerou, uložil předseda Emil Nesvadba, který ve vsi přímo vládl a rozhodoval o veškerém 

dění včetně výměry daní, Patočkovi daň 16 000 Kčs; sousední hospodář Oldřich Vitvar, který 

vstoupil do družstva, platil pro srovnání na daních pouze 4 000 Kčs. Ukrutnou daní postihl 

Nesvadba i Slavíka „Korábů“, a to i přes jejich částečné příbuzenství. Doposud odolávající 

drobnější zemědělec, soused Knížek, pak k 1. lednu 1961 vstoupil do družstva, pan Patočka 

jej následoval k 1. dubnu, sedlák Slavík ale vytrval, a přestože měli doma hlad (musel 

dokonce posílat své podvyživené děti na různé tábory, aby se alespoň trochu najedly), do 

družstva nikdy nevstoupil. Patočka pak dále pracoval v zemědělství na svých 

združstevněných polnostech nejprve jako traktorista, po úrazu zad ve funkci zootechnika. 

Pěstování vlastního zelí se však nikdy nevzdal a po roce 1989 opět začal provozovat komerční 

zelařinu. Vysazoval 80 kop zelí ročně, v posledních letech života již jen 35 kop (1 kopa = 

60 hlávek), což dalo 8 metrických centů naloženého zelí, a vše bez problémů prodal.16 

Velcí hospodáři běžně prodávají vykvašené zelí, způsob jeho nakládání se však mírně 

odlišuje domácnost od domácnosti; lidé proto obvykle kupují zelné hlávky a nakládají je 

doma podle vlastní chuti. V rodině pana Patočky se v dobách informátorova mládí nakládalo 

do dřevěných sudů po víně, kořalce i dalším alkoholu o obsahu 200 litrů, o které bývala dosti 

nouze. Sud se vymyl, vypařil, a pokud šlo o starý sud, vypláchli jej octem, aby zelí nechytilo 

pachuť dřeva; zdravý sud pouze vypařili horkou vodou. Stávalo se občas, že zelí od zelaře, 

který používal staré sudy, bylo nepříjemně „cejtiť sudem“. Zelí vždy nakládali „bez příchuti“, 

tedy pouze zelí se solí. Všichni informátoři z řad zelařů doporučují sůl bez jódu. Pan Patočka 

podotkl, že jód chuťové vlastnosti zelí nemění, jiní však zmínili vliv jódu na křehkost 

výsledného produktu. Jódovaná sůl ovšem díky chemické reakci se vzduchem do dvou hodin 

                                                 
15 Rozhovor s Františkem Patočkou (1923–2016) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2013. 
16 Rozhovor s Františkem Patočkou (1923–2016) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2013. 
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způsobí zmodrání zelí na talíři; se solí bez jódu zůstane pěkně červené.17 

Kamennou sůl bez jódu dodnes kupují zelaři v městyse Bozkov, kde prodávají několik 

druhů od jemné po hrubší, v pytlích po 50 kg. Když jeden rok tuto sůl nedovezli, jeli 

pro ni zelaři až do Polska. Zelí dnes u Patočků krouhají na elektrické krouhačce do dvou 

dětských plastových vaniček, jelikož již nikde nesehnali nové dřevěné necičky. Ve vaničkách 

se v průběhu krouhání zelí prosoluje po vrstvách. Na metrický cent zelí připadne 1,20 kg soli, 

k čemuž užívají Patočkovi speciální odměrku, z níž zelí ručně prosolují. Zelí v současnosti 

nakládají do metrákových sudů z umělé hmoty; po rozmíchání ve vaničkách jej do sudu 

pěchují historickým dřevěným tloukem. V sudu pak zelí kvasí a „cestuje“. Když se přestaly 

vyrábět dřevěné sudy, přecházeli zelaři na kameninové kvasné nádoby kopírující tvar sudu; 

zúžení pod hrdlem zabrání vystoupání kvasícího zelí až k hrdlu, kde by oschlo. Suché zelí 

zahnívá; ve správném kvasném hrnci šťáva zůstane nahoře, ve špatně tvarovaném sedne dolů. 

Pokud kvasili zelí na obchod, muselo vydržet do jara; položili tedy po vykvašení navrch zelné 

listy a vše zatížili kamenem. Někteří zelaři zatíží zelí ještě před vykvašením a znalci se 

shodují, že se tato praktika na kvalitě jejich produktu vždy projeví, jelikož zelí pak správně 

neprokvasí. Vykvašené zelí matka pana Patočky vždy vařila (dušené zelí), bez octa, jen s 

trochou cukru a kyselým jablkem, které ještě více zvýrazní červenou barvu pokrmu.18 V 

současnosti jedí lidé zelí většinou bez tepelné úpravy kvůli jeho zdraví prospěšným účinkům, 

což dříve nebývalo obvyklé; dle zápisu Josefa Skrbka jedli lidé „syrové“ kvašené zelí tehdy, 

když si potřebovali spravit podrážděný žaludek a zelný lák občas pili na uhašení žízně.19 

Anna Slavíková dodnes nedá dopustit na dřevěný soudek, který důkladně vypaří a dno 

vyloží zelnými listy. Krom soli přidává do zelí kmín, který někteří lidé odsuzovali kvůli 

nahořklé chuti, případně přikrouhá kyselé jablko (2–3 jablka na soudek), což výrazně zlepšuje 

výslednou chuť. V soudku zelí kvasí přibližně 14 dní, přičemž povážlivě stoupá šťáva, pročež 

se musí ubrat a pak zase dolít. Po vykvašení se zelí mohlo odebírat; navrch přišlo prkénko 

zatížené velkým kamenem, aby neosychalo. Paní Slavíková dává méně soli než u Patočků, na 

jeden metrický cent zelí 40-45 dkg kamenné soli bez jódu, jak Slavíkům poradil sklenařický 

pěstitel Vitvar. Po soli s jódem prý zelí tolik nekřupe; sůl bez jódu kupuje v Semilech nebo 

v nedalekém Bozkově.20 

Paní Květoslava Špačková, roz. Babcová, ze Staré Vsi vzpomněla, jak její otec 

nakládal zelí do dvou soudků (jeden po víně a druhý po pivu) a krouhal do něj vinná jablka 

                                                 
17 Tamtéž. 
18 Rozhovor s Františkem Patočkou (1923–2016) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2013. 
19 SKRBEK, Josef: Vo vysockým červeným zelí a jenním verzem o hlavatišťatech, s. 3. 
20 Rozhovor s Annou Slavíkovou (1930–2017) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2012. 
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(jednalo se o malá žlutozelená jablka a krouhala se celá i s jádřinci). V lednu se z takto 

naloženého zelí připravoval salát: Zelí dali na talíř a uprostřed vytvořili důlek, kam nasypali 

popepřenou cibulku a nechali pokrm dvě hodiny uležet; poté se vše rozmíchalo. Rozškvařila 

se papriková slanina a zelí s ní zalili. Ze zelí také paní Špačková připravovala dušeninu: Do 

kysaného zelí nakrájíme velkou cibuli, nastrouháme dvě malá nebo jedno velké jablko 

„malináč“, vše smícháme a podusíme se slaninou nebo se sádlem. Zelí chce dle paní 

Špačkové sádlo, ostatní zelenina máslo.21 

Petr Nečásek před nakládáním zelí vždy vypařil kvasný hrnec, na dno nalil ocet a 

vnitřek vytřel octovým hadrem. Do hrnce pak nakládal pouze zelí se solí bez jódu, kterou, 

jak uvádí ve shodě s ostatními informátory, kupovali zelaři v Bozkově, když tam na podzim 

jezdili pro hnojivo. Pan Nečásek dává méně než 2 dkg soli na 1 kg zelí – spíše 1 dkg na 1 kg. 

Hlávku krouhal vždy na stojato a vykrajoval spodek košťálu; u malých hlávek košťál jen 

rozkrojil do křížku a přidal k zelí. Při nakládání zelí vždy ručně pěchoval; nejprve je zelí 

suché, když vrstva dosáhne poloviny hrnce, už se objevuje „voda“ (zelná šťáva) a nakonec 

zbyde „vody“ až příliš. Nádobu nesmíme nikdy přeplnit, jelikož se v kvasném procesu 

hladina šťávy zvedá a hrnec by přetékal. U dřevěných nádob bývala proto 5 cm pod okrajem 

dírka a v ní strčené brko, kterým odcházela přebytečná šťáva. Zelí pan Nečásek doporučuje 

kvasit v teple, přičemž jej neustále udržujeme pod šťávou, jinak by plesnivělo. Dolévá se 

proto v případě nouze převařenou vodou s octem. Po vykvašení přímo na zelí položil prkénko 

zatížené kamenem omytým octem – Nečáskovi používali ohlazený kámen z Jizery, jelikož 

nemá póry, kde by se držely nečistoty. Pěna, tvořící se okolo prkénka a kamene, se pravidelně 

odebírala. Při odebírání hotového zelí z nádoby hleděli, aby uprostřed nevytvořili prohlubeň – 

hladinu udržovali stále hladkou.22 

Paní Jarmila Kadavá kupuje zelné hlávky od Slavíka „Korábů“ ze Tříče a sama si je 

nakládá následujícím způsobem: na 10 kg zelí připadne 10 dkg soli a polovina kupovaného 

balíčku celého kmínu. Podobně jako u Patočků i ona zelí nakrouhá do vaničky, smíchá se solí 

a kmínem a „pere“ jej rukama, aby pustilo „vodu“. Poté zelí ručně pěchuje do kameninového 

kvasného hrnce a dle potřeby dolévá „vodu“ z vaničky. U Kadavých kvasí zelí v koupelně, 

kde stojí kamna a vzduch zde dosahuje přibližně pokojové teploty. Při vyšších teplotách by 

mohlo zelí překvasit a tím i překysnout.23 

                                                 
21 Rozhovor s Květoslavou Špačkovou (1928–2014) ze Staré Vsi vedl Daniel Dědovský. Stará Ves 2012. 
 
22 Rozhovory s Petrem Nečáskem (nar. 1929) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012–2018. 
23 Rozhovor s Jarmilou Kadavou (nar. 1941) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 
2013. 



Lidová strava regionu Horní Pojizeří: proměny v průběhu 20. století a recentní stav tradice (2. část) 

 

87 
 

Paní Květoslava Zemánková z Jilma popsala proces nakládání následovně – zelí 

nakroužili na kružadlech, promíchali se solí (množství odvisí od požadované slanosti), někdo 

přidával kmín a jiní zase cibuli, paní Zemánková ovšem nakládala zelí pouze se solí. V méně 

početných rodinách naložili zelí jen do smetaníku, větší rodiny používaly kameninové nádoby 

nebo soudky. Postup kvašení informátorka vylíčila shodně s ostatními – jakmile zelí začne 

kysat, pění a pouští „vodu“, která se odebírá. Po poklesu hladiny dolévali vodu se solí nebo 

kapkou octa. Občas se přihodilo, že zelí přesolili a pak jej museli před vařením proplachovat. 

Když z vykvašeného zelí vařili, čím byl pokrm mastnější, tím lépe chutnal, většinou do něj 

přidávali i špek. Při vaření z čerstvých hlaviček přidávali jablko, díky němuž si zelí drželo 

červenou barvu a získalo kyselost.24 Do pokrmů z kyselého (kvašeného) zelí na rozdíl od 

Patočků jablko nepřidávala; postačovala přirozená kyselost produktu. 

Jarmila Knížková ze zelařské rodiny ve Vysokém nad Jizerou přidává na 10 kg 

nakrouhaného zelí 12 dkg soli bez jódu, 2 menší cibule, 15 dkg cukru, nemnoho kmínu, aby 

zelí nezhořklo a 2 kolečka červené řepy, která zelí dodá pěknou tmavou barvu. Přidání cukru 

poradil Knížkovým jakýsi „strejc“ v hospodě v Bratrouchově před čtyřiceti lety a zelí pak 

skutečně lépe kvasí; snad i proto zatěžkávají zelí ve kvasné nádobě ještě před kvašením – 

hned po upěchování se položí do hrnce křížem dvě ohoblovaná prkénka a zatíží je 

kamenem.25 Ve výše položených Pasekách nad Jizerou kupovali dle paní Boženy Brůnové zelí 

a dumlík ze zelařské obce Sklenařice; na šlapání zelí si vždy kupovali nové čisté bílé gumové 

boty. Zelí se prosýpalo solí a prohazovalo cibulí, následně 14 dní kvasilo. Vařilo se ke 

knedlíkům nebo bramborám zakapané trochou citronové šťávy.26 

K situaci na sousedním německojazyčném území zmínila paní Bartoníčková pěstování 

zelí v Rokytnici nad Jizerou. Hlavatku ale místní Němci kupovali z etnicky českých Sklenařic 

a vlastní sadbu neprodukovali. Nakládali jej se solí a kmínem a občas se přidala červená 

řepa.27 Dle paní Markéty Maiové bývalo zelí v polubenských německých rodinách 

kořeněnější. Nakrouhané se smíchalo se solí, kterou do zelí házeli po hrstech a přidávali 

kuličky pepře, v menší míře cibuli a jablka. Dokud nakládali zelí do soudku, tradičně jej 

šlapali. Když se objevily kameninové kvasné hrnce, nevěděli, jak se používají. Zakoupili tedy 

na zkoušku menší hrnec a začali dle zvyklosti zelí šlapat, přičemž ušlapali dno hrnce. Poté si 

                                                 
24 Rozhovor s Květoslavou Zemánkovou (nar. 1921) z Jilem vedl Daniel Dědovský. Jilem 2013. 
25 Rozhovor s Jarmilou Knížkovou (nar. 1941) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2013. 
26 Rozhovor s Boženou Brůnovou (nar. 1937) z Pasek nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Paseky nad Jizerou 
2014. 
27 Rozhovor s Kristinou Bartoníčkovou (nar. 1933) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2014. 
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koupili větší hrnec na 40 kg zelí; způsob nakládání se nelišil od českého. Na udusané zelí 

položili navrch celé okrajové listy z hlávek, na ně přišlo prkénko zatížené kamenem a nechali 

směs kvasit 6 až 7 neděl. Po vykvašení přeložili zelí do sklenic, které sterilovali 10 minut v 

páře. Jelikož se německé obce v Horním Pojizeří nacházely ve vyšších polohách než české, 

zelí zde nemohli pěstovat a rodiče paní Maiové pro něj jezdili do Roprachtic k pěstiteli 

Nesvadbovi.28 Rodina paní Margit Jiřičkové, roz. Posselt, z Nové Vsi u Lučan nad Nisou, 

jejíž členové mezi sebou dodnes doma hovoří v místním německém dialektu, každoročně 

odebírá dva sudy zelí ze Sklenařic, aktuálně od pěstitele Vondráka; negativně ovšem vnímají 

přechod od dřevěných sudů k plastovým. Zelí ani tuřín se dle jejich výpovědi v oblasti 

Jizerských hor nepěstovaly (pouze brambory); dumlík ovšem dováželi a prodávali místní 

kupci. Paní Jiřičková z něj připravovala polévku a matka jejího bývalého zetě, paní 

Pattermanová ze Smržovky, vyráběla i dumlíkové zelí, které však informátorce nechutnalo.29 

Pokrmy připravované z tuřínu, dumlíku, sestávaly v Horním Pojizeří zejména 

z polévek obecně tzv. dumlikačka nebo rymbulice (zejména v Pasekách nad Jizerou); pojmem 

rymbulice se v minulosti označovala jakákoliv sladká či nasládlá polévka.30 Jednotlivé 

recepty i jejich názvy se však, podobně jako u jiných místních pokrmů, mohou v jednotlivých 

rodinách, ale i oblastně, značně lišit. Na velkém statku u Patočků „Suků“ připravovali 

dumlikačku jako bramboračku s dumlíkem, vepřovým masem a špekem. Dle pana Patočky by 

pravý krkonošský dumlík měl mít zarůžovělý vršek; ačkoliv dnes již dumlíky nepěstuje, 

vysazují je sousedé Večerník a Slavík. Dříve lidé pěstovali mnoho dumlíku pro dobytek místo 

krmné řepy, u Patočků ale vždy preferovali řepu, po které seli mrkev a po ní mák. Dumlíky 

dosazovali do krátkých brázd mezi zelí a půdu okolo kypřili jen ručně. Sklízejí se jako řepa 

ještě před zelím.31 Rodina Miloslavy Harčarikové vlastnila ve Vysokém nad Jizerou hospodu 

„Ve Dvorku“, dumlíky zde používali výhradně jako pícninu; jen občas, když měli chuť, snědli 

kousek syrového. Nejprve se zkrmily košťály po sklizni zelí, pak přišly na řadu dumlíky, 

a nakonec krmná řepa zvaná „burák“, která vydržela nejdéle. V padesátých letech začal 

dumlíky pěstovat i státní statek, brzy ale od této praxe upustil, jelikož dumlíky se musí 

podobně jako zelí pracně ručně sklízet; poslední státní pole s dumlíky tak vymizela okolo 

roku 1965 ve prospěch krmné kapusty, která tvořila až 1 metr vysoké rostliny, sklízela se 

speciální řezačkou zvanou foršlift (zřejmě z něm. verschliffen, naostřený) a krmila 

                                                 
28 Rozhovor s Markétou Maiovou (nar. 1938) z Horního Polubného vedl Daniel Dědovský. Horní Polubný 2013. 
29 Rozhovor s Margit Jiřičkovou z Nové Vsi u Lučan nad Nisou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 
2018. 
30 ZEMAN, Jan: Paměti Jana Zemana: klukovské hry a různé, s. 21–24. In: Sbírka rukopisů Vlastivědného muzea 
pro Vysoké nad Jizerou a okolí, RK 132. 
31 Rozhovor s Františkem Patočkou (1923–2016) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2013. 
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se na podzim, když už nerostla zelená tráva.32 

Běžněji se vyskytovaly bezmasé varianty polévky, dochucené pouze trochou sádla. 

Anna Slavíková oloupe pěkný mladý dumlík a uvaří jej ve slané vodě. Když tuřín změkne, 

usmaží do růžova na sádle mouku (nejlépe na sádle se škvarky), přidá ji do vývaru k dumlíku 

a vše společně vaří ještě půl hodiny. Nakonec přidá muškátový květ a také vopich (libeček), 

který v horách rostl u každé chalupy a přidával se téměř do každé polévky. Nakonec se 

polévka osolila; připravovala se vždy hustší, nikoliv vodová. Do polévky se užívaly výhradně 

žlutomasé dumlíky, bílé byly větší, krmné a trochu pálivé. Lze předpokládat, že žlutomasou 

variantu lidé preferovali pro její výraznou máslovou barvu, která oproti bílé odrůdě působila 

prestižněji a zejména v kombinaci s libečkem dodávala polévce barvu masového vývaru. 

Bělomasé dumlíky již zcela vymizely a paní Slavíková si postěžovala, že i žluté již téměř 

nikdo nepěstuje a polévku tak není z čeho dělat.33 

Paní Marie Poloprutská, roz. Nováková, ze Staré Vsi se recept na dumlikačku naučila 

od své tchyně, rovněž Marie Poloprutské, nar. 1898 v Roprachticích. Poloprutští vlastnili 

velké polnosti a zemědělství v jejich rodině tvořilo hlavní zdroj obživy. Dumlík nakrájí 

na kostičky nebo nastrouhají na hrubém struhadle a uvaří jej v troše osolené vody. Po uvaření 

jej zalijí mlékem nebo smetanou smíchanými s hladkou moukou; mouka ráda tvoří žmolky a 

musí se proto rozmíchat ve studeném mléce či smetaně, jinak by se teplem srazila. Do hotové 

polévky se přidá osmažená cibulka, která plave na vrchu. Tchýně rovněž připravovala 

nastrouhané a podušené dumlíky jako přílohu k řízkům na způsob kedlubnového zelí, 

ochucené na kyselo. Jednalo se o náhražku za bílé zelí, které se v Horním Pojizeří 

nepěstovalo; jako všude jinde i zde používali pouze žlutomasý dumlík, nikoliv údajně pálivý 

bílý.34 

Paní Věra Bariaková z Pasek nad Jizerou připravuje rymbulici následovně: Dumlík 

a brambory nakrájíme na kostky, povaříme společně v osolené vodě a ke konci varu 

vmícháme do polévky jíšku. Někteří sousedé přidávají i na kostky nakrájený salám. Když se 

zabila stará vynešená slepice, bylo možné vyrobit dumlikačku na základě slepičího vývaru.35 

Podobně připravuje rymbulici paní Božena Brůnová z Pasek nad Jizerou. Nakrájí na kostky 

nebo na plátky brambory, oloupaný dumlík a mrkev. Vše uvaří, osolí a přidá trochu jíšky.36 

                                                 
32 Rozhovor s Miloslavou Harčarikovou (nar. 1946) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012. 
33 Rozhovor s Annou Slavíkovou (1930–2017) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2012. 
34 Rozhovor s Marií Poloprutskou (nar. 1940) ze Staré Vsi vedl Daniel Dědovský. Stará Ves 2014. 
35 Rozhovor s Věrou Bariakovou (nar. 1938) z Pasek nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Paseky nad Jizerou 
2014. 
36 Rozhovor s Kristinou Bartoníčkovou (nar. 1933) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2014. 
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Dle paní Bartoníčkové znali dumlikačku i rokytenští Němci, přičemž dumlík nazývali 

Dümlich, na Dvoračkách se ovšem nevařila.37 

Pokrmy sváteční 

Tradiční obřadní a sváteční pokrmy regionu během druhé poloviny 20. století výrazně 

ustoupily do pozadí či zcela vymizely ve prospěch kupovaných výrobků a v kraji 

nepůvodních, leč obecně rozšířených potravin. Způsoby úpravy již v závěru 19. století 

ovlivňovala měšťanská (kosmopolitní) kuchyně; kupované vánočky a velikonoční mazance 

dnes již téměř všude nahradily domácí „štědrounice“ a „křehtíky“, vymizelo i pečení 

vánočních koláčů, zanikly pletence, pečené dříve ke jmeninám i svatomartinské podkovy, 

minulostí je pečení sladkých spirálovitých „kostí všech svatých“ na Dušičky a v živé paměti 

již nenalezneme stopy po dříve slavné výrobě ponikelských velikonočních preclíků z 

přemrzlého těsta, kteroužto koledu si děti na přelomu 19. a 20. století v „taráncích“ po deseti 

či dvanácti kusech zavěšovaly na pomlázku.38 Dodnes přetrvala domácí výroba ovocných 

pouťových koláčů „německého“ typu „na celý plech“, čtverhranných, kopírujících tvar 

pečícího plechu. 

Značně inovativní jsou i různé úpravy masa, připravovaného dříve v neděli s různými 

typy jednoduchých omáček. Větší spotřeba masa se v minulosti vyskytovala pouze 

v masopustě; také tato tradice však postupně podlehla nivelizačním vlivům a mizí ze živé 

paměti. Dle pana Františka Vodseďálka „Pecáka“ ze samoty Pec náležející ke vsi Stanový lidé 

v regionu do druhé světové války chovali prasata spíše výjimečně a teprve ve válečných 

letech se objevila větší míra zabíjaček i na vesnici.39 Pan Josef Martinec (1933–2016), řezník 

z Vysokého nad Jizerou, potvrdil, že i ve městě chovali horáci prasat pomálu a více kusů 

zvířat bychom v dobách jeho mládí nalezli pouze u několika bohatších rodin. Zabíjačky se 

konaly tradičně v období masopustu a užíval se pro ně z němčiny převzatý výraz „švajnfest“. 

Vaření zabíjačkových pokrmů řídil řezník, vše měl na povel a určoval přísady i poměr koření; 

každý řezník dodržoval své vlastní postupy při výrobě polévky či jitrnic. Přesto pan Martinec 

upozornil na obecnou odlišnost od sousedních oblastí,40 pan Vodseďálek tuto informaci 

potvrdil: Horáci vyráběli jelita s příměsí housky, která nahrazovala jinde běžné kroupy; již 

                                                 
37 Rozhovor s Kristinou Bartoníčkovou (nar. 1933) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2014. 
38 SKRBEK, Josef: Vzpomínky bývalého vysockého kluka. Psáno cca 1940‒1946, rukopis v majetku 
D. Dědovského. 
39 Rozhovor s Františkem Vodseďálkem (1927–2017) ze Stanového vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 
2017. 
40 Rozhovor s Josefem Martincem (1933–2016) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2013.  
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v okolí Nové Paky se dle pana Martince připravovala jelita kroupová a pan Vodseďálek 

vzpomněl na chlapce od Jičína, kteří si do školy z domova přiváželi nezvykle kulatý neslaný 

chléb a kroupová jelita. Na výrobu pojizerských jelit se dle řezníka Martince namočí do vody 

na kostičky nakrájená houska, přidáme sůl, pepř, na kostičky nakrájené ovarové maso 

a majoránku. Do směsi vlijeme vepřovou krev, přidáme osmaženou cibulku a mleté nové 

koření. Vše se důkladně promíchalo, nacpalo do střívek a vařilo ve vodě. Stav jelit 

kontrolovali naostřenou špejlí; pokud po jejich propíchnutí vytekla krev, museli je ještě 

povařit, pokud vytekla „voda“, jelito bylo hotové.41  

Dědeček Františka Vodseďálka provozoval pouze malé hospodářství, prasata zpočátku 

nechoval a teprve v pozdějších letech kupovali jedno až dvě selata na výkrm. Ta vozil „strejc“ 

z Horní Sytové a lidé si je pak na vesnici vykrmovali, zpravidla chovali jedno, někde i dvě 

prasata. V šedesátých letech dodávala na Vysocko prasata odchovna selat v Běcharech 

u Kopidlna. Dle pana Vodseďálka se k zabijačkovým pokrmům obvykle jedlo vysocké zelí; 

vyráběli také jitrnice, polévku „prdelačku“ s rýží nebo kroupami a světlé tlačenky. Běžně udili 

maso buď v domácí udírně nebo přímo v komíně domu. Mimo zabíjačku se maso na stole 

objevilo zpravidla pouze v neděli; koupili kousek hovězího a připravili z něj jednoduché jídlo; 

obvykle z části uvařili polévku a část snědli s omáčkou. Když si jednou koupil cestář Slavík 

hovězí i vepřové, považovali sousedé tento čin za přepych a šla o něm mezi řeč, že „měl dvojí 

maso“.42 

Polubenští Němci často připravovali k nedělnímu masitému obědu Räuberknödle, 

chlupaté knedlíky; jiné knedlíky představovaly hlavní jídlo. Matka paní Maiové namlela maso 

z polévky, zabalila jej do bramborového těsta a vařila v utěrce jako běžný knedlík a jedlo se 

k nim vysocké zelí.43 Také na Dvoračkách jedli dle paní Bartoníčkové v neděli maso a pokud 

zbylo, dojídalo se v pondělí. Většinou se jednalo o hovězí maso, koupili jej jeden kilogram 

a upravili s křenovou nebo koprovou omáčkou. Přílohu tvořily vždy brambory. Vedle 

hlavního jídla se z masa na boudě připravovala i polévka.44  

Značnou životnost v současnosti vykazuje tradiční štědrovečerní tabule, na níž 

doposud nesmí ve většině pojizerských rodin chybět hubník, zvaný též houbovec, hubovec či 

hubanec. Různé typy kaše sloužily v české lidové stravě vždy jako obřadní pokrm, 

konzumovaný v rámci rodinné obřadnosti i významných výročních obyčejů; v případě 

                                                 
41 Tamtéž. 
42 Rozhovor s Františkem Vodseďálkem (1927–2017) ze Stanového vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 
2017. 
43 Rozhovor s Markétou Maiovou (nar. 1938) z Horního Polubného vedl Daniel Dědovský. Horní Polubný 2013. 
44 Rozhovor s Kristinou Bartoníčkovou (nar. 1933) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2014. 
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hubníku se jedná o zapečenou kaši s houbami. V Podkrkonoší rozlišujeme dvě varianty 

hubníku, sladkou a slanou, přičemž sladký hubník je explicitně štědrovečerním obřadním 

pokrmem, zatímco slaný hubník lze připravovat kdykoliv během roku; u většiny rodin však 

již vytěsnil sladkou variantu a zaujal o Vánocích její místo. Někteří lidé, kteří například z 

důvodu nechuti manžela nebo dětí ke sladkému hubníku pečou slanou variantu, si ovšem svůj 

díl hubníku na Štědrý den trochu pocukrují.45 Jinde pečou o Vánocích dva hubníky, sladký i 

slaný, aby se uspokojily rozdílné chutě jednotlivých členů rodiny.  

Základ slaného i sladkého hubníku tvoří v mnoha domácnostech krupice. Jednoduchý 

slaný hubník jsem podchytil u paní Aleny Vránové, která smíchá krupicovou kaši s houskami, 

povařenými sušenými houbami a česnekem a vše zapeče na vymaštěném pekáči v troubě.46 

Obdobný byl hubník Milady Bažantové, která vařila ve vodě čerstvé nebo sušené houby 

a přidávala k nim trochu mléka, v troubě na sucho opražila krupici, vmíchala jí do vody 

s uvařenými houbami a mlékem (mléko se přidává vždy před krupicí), přidala nakrájenou 

cibuli, česnek a vajíčka a vytvořila těsto. Na pekáči uškvařila máslo, těsto na něj vlila a v 

troubě zapékala 20 minut. Čím tenčí těsto se povede vyrobit, tím chutnější (propečenější) 

hubník vytvoříme. Vzácnější jsou varianty hubníku na bázi pečiva rozmočeného v mléce bez 

přídavku krupice.47 Paní Anna Slavíková vezme 2 až 3 hrsti sušených hub a uvaří je v hrnku. 

Trochu vody scedí, trochu v hrnku nechá, přidá sůl, 3 vajíčka a zapráší majoránkou. Do půl 

litru mléka namočí tři až čtyři nakrájené housky. Vše rozmíchá, nalije na vymaštěný pekáč a 

dá péct do předehřáté trouby. Při pečení těsto míchá, aby se hubník nepřichytil ke dnu 

pekáče.48 

Miloslava Čermáková používala na hubník osm až deset housek, čtvrtlitr mléka, 

několik hrstí sušených hub nalámaných na menší kousky a namočených ve vodě (kterou 

následně vylijeme) nebo vrchovatý kastrol podušených syrových hub, jednu velkou cibuli, 

dva až tři stroužky česneku, vrchovatou polévkovou lžíci sekaného vopichu (libečku) nebo 

petrželky, dvě celá vejce, máslo, strouhanku a sůl. Housky pokrájíme a zalijeme mlékem, aby 

vznikla kaše. Houby nakrájíme nadrobno a udusíme na másle (hotové jsou tehdy, když po 

prohrábnutí lžící uprostřed vytvoří „cestičku“, která se nezavře). Pokud houby nasbíráme za 

suchého počasí, podlijeme je trochou vody, aby se nepřipálily. Cibuli nakrájíme nadrobno a 

                                                 
45 Toto potvrdily i informátorky Věra Prajzlerová z Roztok u Semil a Jarmila Knížková z Vysokého nad Jizerou. 
Rozhovor z Věrou Prajzlerovou z Roztok u Semil vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 2013; Rozhovor 
s Jarmilou Knížkovou (nar. 1941) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 2013. 
46 Rozhovor s Alenou Vránovou z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 2012. 
47 Rozhovor s Miladou Bažantovou (1926–2018) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012. 
48 Rozhovor s Annou Slavíkovou (1930–2017) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2012. 
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usmažíme na másle do zlatova. Česnek se utře se solí. Všechny přísady přidáme do mísy k 

houskám s mlékem a hněteme těsto (nejlépe vidličkou). Těsto nalijeme na máslem vymazaný 

a strouhankou vysypaný pekáč a upečeme v troubě. V rodině se pekl dříve hubník vysoký, 

který si uvnitř zachovával kašovitou konzistenci; později jej začali péct na plechu, čímž se 

docílilo tenčího těsta, propečenějšího a křupavějšího. Paní Čermáková se již narodila a žila v 

Praze; recept se naučila od sester svého otce, které hubník připravovaly ve Vysokém na 

Vánoce. Jelikož paní Čermáková většinou trávila Vánoce v Praze, pekla hubník zpravidla v 

létě na chalupě ve Vysokém nad Jizerou za použití čerstvých hub.49 

Nejprve v nekatolických rodinách, kde nemuseli dodržovat postní jídelníček a později 

s ústupem víry z běžného života i vlivem smíšených manželství se i v některých původně 

katolických domácnostech objevuje štědrovečerní slaný hubník s přídavkem masa. Pan 

Miroslav Loupý z Dolní Sytové tak připravuje hubanec, ve kterém nalezneme půl kila sekané; 

základ tvoří dvanáct rohlíků nakrájených a namočených v mléce, které se smíchají se 

sekanou, sušenými houbami, pokrájenou cibulí, česnekem, pepřem a vejci. Vytvořená kaše se 

nalije na pekáč vymazaný rozpuštěným sádlem a pečeme ji v troubě něco přes hodinu. Na 

Štědrý den takto připravoval hubanec již informátorův dědeček z otcovy strany; hubanec lze 

upéct i v létě z povařených čerstvých hub rozemletých na strojku.50 Paní Bažantová, původem 

z katolické rodiny, ovšem považovala hubník s masem za „pančovaný“; maso dříve jídala jen 

v malém množství při nedělním obědě.51 Dle Květoslavy Zemánkové začali prosazovat 

hubník s masem mužští členové rodin na úkor původního sladkého hubníku, který se dříve 

pekl v každé rodině.52 

Sladký hubník dříve připravovali zejména v katolických rodinách; rovněž zde byly 

zaznamenány značné rozdíly ve skladbě přísad i sladkosti pokrmu dle domácnosti. Pan 

Michal Neťuka z Vysokého nad Jizerou peče sladký hubník následovně: Svaříme litr mléka se 

sedmi až devíti lžícemi dětské krupice a necháme vychladit. Přidáme tři až čtyři stroužky 

česneku rozetřeného se solí, dvě vejce, deset až dvanáct lžic strouhanky (dle hustoty), několik 

rozdrcených kuliček nového koření a trošku pepře. Sušené houby namočíme do vody, a když 

nabobtnají, podusíme je na másle s troškou kmínu. Vmícháme je do kaše a přidáme i vodu, ve 

které houby bobtnaly. Přidáme hrst opláchnutých rozinek, umícháme těsto a vylijeme jej na 

máslem vymazaný pekáč. Uhladíme jej a pečeme ve středně vyhřáté troubě asi půl až tři čtvrtě 

                                                 
49 Rozhovor s Miloslavou Čermákovou (1929–2015) z Prahy vedl Daniel Dědovský. Praha 2013. 
50 Rozhovor s Miloslavem Loupým (nar. 1957) z Dolní Sytové vedl Daniel Dědovský. Dolní Sytová 2012.  
51 Rozhovor s Miladou Bažantovou (1926–2018) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012. 
52 Rozhovor s Květoslavou Zemánkovou (nar. 1921) z Jilem vedl Daniel Dědovský. Jilem 2013. 
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hodiny, dokud se nevytvoří pevná kůrka, tu kontrolujeme špejlí.53  

Paní Věra Petrušková z Vysokého nad Jizerou rozmočí v mléce 3 housky, přidá 

3 vejce, jednu menší cibuli, 4 až 5 lžic krupice, mleté nové koření, povařené sušené houby 

rozkrájené nadrobno a trošku vody. Dále 4 dkg rozinek, 2 dkg mandlí, trochu vanilkového 

cukru (ale ne celý sáček), sůl, 2 lžíce cukru, mletý pepř, 2 rozemleté hřebíčky a 2 až 3 

stroužky česneku. Výsledného těsta získáme dva až dva a půl litru, což je akorát na pekáček. 

Jako mnoho dalších manželek, připravuje paní Petrušková hubník podle receptu své tchyně 

Julie Petruškové, roz. Plůchové, původem z tovární osady Hradsko.54 Rovněž Věra 

Nesvadbová se naučila péct sladký hubník od své tchyně z devatera přísad; v současnosti však 

již peče slaný. Uvedla, že v Roztokách u Semil, kde se pěstují slivoně, přidávali lidé do 

hubníku sušené švestky.55 

Praktikující katolička paní Marta Čermáková ze Staré Vsi namočí do mléka čtyři až 

pět housek, nechá je pořádně rozmočit a těsto zahustí dětskou krupičkou. Když se krupice 

rozmočí, přidáme dvě až tři vajíčka, podle počtu strávníků, a tlučené koření: trošku badyánu, 

trochu nového koření, dva hřebíčky, vše utlučené na prášek. Přidají se rozinky, cukr, sůl a 

uvařené sušené houby. Rozmíchané těsto vlijeme na velký vymaštěný pekáč. Těsto se při 

pečení kontrolujeme, aby se „nezdrclo“ a nevytvořilo „drn“.56 

Paní Alena Martínková z Rokytnice nad Jizerou připravuje sladký hubník na bázi 

krupicové kaše. Uvaří zvlášť krupicovou kaši a zvlášť sušené houby, do uvařené kaše zamíchá 

jedno vejce, směs osolí a osladí cukrem (nesmí se přesladit) a přidá trochu česneku, který 

pak v hubníku tvoří chuťovou dominantu. Přimíchá vařené sušené houby a trochu strouhanky, 

alternativně lze přidat i rozinky. V případě příliš hustého těsta přilijeme trochu vody 

z vařených hub, pokud získáme těsto příliš řídké, přisypeme strouhanku. Hotové těsto vlijeme 

na vymazaný pekáč, a ještě před pečením postrouháme hubník perníkem a poklademe po 

vrchu kousky másla. Pečeme do zlatova.57 Paní Květoslava Zemánková z Jilma vytváří 

hubník z rozkrájených housek rozmočených v mléce s přídavkem soli, krupice a několika 

vajec (čím více, tím lépe). Přidají se pokrájená jablka, rozinky, sušené švestky a povařené 

                                                 
53 Rozhovor s Michalem Neťukou (nar. 1947) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012. 
54 Rozhovor s Věrou Petruškovou (nar. 1937) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 
2014. 
55 Rozhovor s Věrou Nesvadbovou (nar. 1934) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2013. 
56 Rozhovor s Miloslavou Čermákovou (1929–2015) z Prahy vedl Daniel Dědovský. Praha 2013. 
57 Rozhovor s Alenou Martínkovou (nar. 1958) z Rokytnice nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Rokytnice nad 
Jizerou 2013.  
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sušené houby. Rozmíchané těsto peče na máslem vymazaném pekáči.58 

Paní Věra Hušková, kostelnice v Držkově, peče sladký hubník podle receptu své 

maminky Julie Machové z Křížlic, stejně jej pekla i babička Marie Machová, roz. Kobrová, 

která v Křížlicích provozovala obchod. V Křížlicích se pekl sladký hubník v každé 

domácnosti; paní Hušková na slaný hubník ani nezná recept, její dcera však již slaný hubník 

peče a sladký nejí. Do půllitru mléka přidáme kousek másla, slabých deset dekagramů cukru, 

trochu soli a hrubou krupici. Dále jablko nakrájené na kostičky, alternativně i povidla, na 

kostičky pokrájené sušené švestky, hrstičku rozinek, na kostičky pokrájenou housku, jedno 

vajíčko a povařené sušené houby i s onou troškou vody, ve které se vařily. Vytvoříme hustou 

kaši. Na pekáček vymazaný máslem nalijeme trochu oleje, vlijeme kaši a necháme zapéct. 

Když už je hubník trochu zapečený, posypeme jej po vrchu směsí kakaa a moučkového 

cukru.59 

Paní Ludmila Grosmanová pekla tradiční vysoký „hubovec“: Uvaří houby se solí 

a pepřem, přidá cibuli, česnek, rozinky, sušené švestky, pokrájené vlašské nebo lískové ořechy 

a jablečné křížaly. Vše dohromady povaří a přidá krupici; vznikne směs podobná krupicové 

kaši. Pokrájí pět housek a smíchá je s jedním až jedním a půl litrem mléka a rozbije do toho 

pět vajec. Přidá sůl, pepř a vše smíchá s přibližně dvěma litry připravené krupičné směsi. 

Vlije těsto na pekáč vymaštěný nejlépe sádlem a posype jej „moučkou“, tedy drobenkou na 

koláče (manžel má rád hodně drobenky). Výsledný hubník si uvnitř zachovává kašovitou 

konzistenci; po upečení jej proto nařežou, jednotlivé řezy opékají po stranách na másle a 

pokladou zpět do pekáče, ze kterého společně jí celá rodina. Nejlépe chutná roh hubníku. 

Když dříve u stolu sedělo pět lidí a rohy byly jen čtyři, vyvstávaly spory o to, na koho 

nezbyde. Hubník v rodině pečou na Štědrý den, na Silvestra i jindy v zimním období roku 

(zejména pro zvědavé návštěvy), nikdy však v létě. Na Štědrý den býval jediným hlavním 

jídlem, po něm již pouze rozbíjeli ořechy a krájeli jablka; po návratu z půlnoční mše většinou 

dojedli studený zbytek hubníku. Dnes již pečou hubovec nízký a jelikož připravují k večeři i 

kapra s bramborovým salátem, dojídají jej až na Štěpána.60 

První zmínku o konzumaci ryby o Vánocích podává František Rón k roku 1863. 

Jednalo se o sušenou tresku, zvanou štokfiš, vypadající jako špinavý, suchý hadr. Františka 

Jandová uvádí z vlastní zkušenosti její výskyt ještě k roku 1910; nejprve se máčela, aby 

změkla, přičemž silně zapáchala, a ještě více při následném vaření. Chutnala nevýrazně 

                                                 
58 Rozhovor s Květoslavou Zemánkovou (nar. 1921) z Jilem vedl Daniel Dědovský. Jilem 2013. 
59 Rozhovor s Věrou Huškovou (nar. 1937) z Držkova vedl Daniel Dědovský. Držkov 2013. 
 
60 Rozhovor s Ludmilou Grosmanovou (nar. 1943) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2015. 
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s koženou konzistencí; jednalo se však o výraz prestiže mezi vysockými měšťany, jelikož dvě 

libry štokfiše stály dle Róna 1 zlatý 20 krejcarů. Dle Jandové již před první světovou válkou 

vozil jistý obchodník do Vysokého bělice; kupovaly se již zabité, a aby vydržely do Štědrého 

dne, nakládala je maminka do hrnce se sněhem ven na zahrádku. V meziválečné době na 

český venkov postupně proniká z měšťanské kuchyně smažený kapr s bramborovým salátem 

a v současnosti již i v Horním Pojizeří tvoří nedílnou součást tradičních českých Vánoc. 

Prodej vánočních kaprů se zde objevuje až ve 40. letech 20. století nejprve ve městech a 

periodicky se s ním setkáváme až od 50. let.61 Tradiční hubník však kapr nikdy zcela 

nevytlačil a na vesnici v mnoha rodinách dodnes tvoří jediné štědrovečerní jídlo. 62 

V současnosti řeší horáci souběh staré a novější tradice rozličně; v rodině Hany 

Slavíkové ze Tříče pečou hubník na Štědrý den k večeři a někdy i k obědu, kapra nemají rádi 

zejména kvůli množství kostí.63 Paní Grosmanová, rovněž ze Tříče, označila kapra za velmi 

mladou tradici, která se objevila teprve za jejího života; nejprve začali jíst rybí filé a kapra až 

poměrně nedávno.64 Martínkovi z Rokytnice nad Jizerou na Štědrý den jedí k večeři 

smaženého kapra a sladký hubník jim slouží jako moučník.65 Miloslava Harčariková 

z Vysokého nad Jizerou uvedla, že dokud byl naživu manžel, jedli hubník (slanou verzi) 

k večeři a k obědu si připravovali rybí filé, jelikož kapra šlo za socialismu sehnat jen obtížně 

a navíc oběma vadilo (jako v případě Slavíkových) obírání rybích kostí. Jednou obědvali 

i zavináče a jindy chlebíčky s olejovkami, jelikož ani filé nebylo k sehnání. Nikdy ale na stole 

nechyběl chléb a každý z něj musel sníst alespoň jedno sousto; tento zvyk dodržují i dnes. 

Podobně jako chléb povinně na stole stála i vánočka. Každý rovněž musel sníst lžičku 

vařeného hrachu, aby se nerozkutálely peníze. V některých rodinách ovšem nesměl na Štědrý 

den hrách na stůl, aby se peníze neodkutálely pryč. K rybě se podával bramborový salát, když 

byla paní Harčariková malá, připravoval se i rejžovník a krupičná bába – odporně chutnající 

osmažená krupice zalitá vodou z vařených sušených hub; tradice vyžadovala, aby se 

od každého pokrmu snědla alespoň jedna lžíce.66 Tyto pokrmy zmiňuje i Seidlová se slovy, že 

                                                 
61 21. prosince 1949 je ve Vysokém nad Jizerou poprvé doložen předvánoční prodej kapra, lína, štiky a úhoře 
(Státní okresní archiv Semily (SOkA), Semily_KR 624_s_24_P902664). Rovněž dle Státní okresní archiv 
Semily (SOkA), Semily_KR 625_s_22_P902661 se ve Vysokém nad Jizerou v pátek 22. prosince 1950 
uskutečnil „vánoční prodej ryb všeho druhu, zajíců, hus a kachen, dále pak vánoček, cukroví, hraček, likérů a 
vína a ostatního zboží“. 
62 JANDOVÁ, Františka: Odpověď na dotazník ke zjištění obřadních, svátečních a příležitostných jídel a nápojů, 
s. 6. Nedatovaný strojopis. Sbírka rukopisů Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí, inv. č. 18928. 
63 Rozhovor s Hanou Slavíkovou z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 2012. 
64 Rozhovor s Ludmilou Grosmanovou (nar. 1943) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2015. 
65 Rozhovor s Alenou Martínkovou (nar. 1958) z Rokytnice nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Rokytnice nad 
Jizerou 2013.  
66 Rozhovor s Miloslavou Harčarikovou (nar. 1946) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012. 
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jedná se o pozůstatek starého zvyku, dodnes dodržovaného ve Sklenařicích (odkud 

informátorka ostatně pochází). V bývalém statku u Metelků „Zítů“ dodnes stolovníci o 

štědrovečerní večeři snědí z každého jídla jen dvě až tři lžíce, zbytek nalijí do „plechouce“ a 

směsí následně oblévají stromky v sadě, aby v dalším roce dávaly mnoho ovoce.67  

V mnoha případech však již původní tradice ustoupily do pozadí nebo prodělaly 

zjednodušující transformaci. Po svatbě tak Harčarikovi vynechali vařený hrách a jedli jej 

přidaný do bramborového salátu, takže ve štědrovečerním jídelníčku zůstal. Tehdy (1975) se 

také hubník začal péct k obědu namísto k večeři, při které získal dominantní postavení kapr 

a začali vařit česnečku omaštěnou máslem (nikoliv sádlem, jak bylo jindy běžné, jednalo se 

o postní jídlo). Jelikož manžel pocházel ze slovenské vsi Ľubotín, odbourali hned po svatbě 

rejžovník a zavedli navečer přípravu dvou slovenských jídel (sladké pirohy a pařené 

buchtičky zvané bobálky); postupně však množství pokrmů omezili. Poté, co ovdověla, peče 

paní Harčariková k obědu hubník a k večeři připravuje lososa nebo pangase na másle. 

Vypustila i bramborový salát – pokud jej od někoho nedostane – a jí k rybě vařené brambory. 

Hubník pekla pravidelně i na Silvestra k obědu.68 

Někteří lidé stále dodržují zásadu devatera přísad – panovala víra, že tato tradice 

zajistí hojnou úrodu a zažehná hladomor. Suroviny se mohou dle domácí tradice různit, ale 

počet devíti musí být dodržen. Matka paní Hany Slavíkové na tradici obzvláště lpěla a její 

dcera zvyk rovněž dodržuje; stejně tak Květoslava Zemánková z Jilma peče hubník z devatera 

přísad. Manžel paní Grosmanové pochází ze zemědělské rodiny ze Tříče a na Vánoce jeho 

matka pekla koláče s „vomastou“, to jest náplní z tvarohu, máku nebo švestkových či 

jablečných povidel; do vánočního hubníku pak přidávali trochu z každé vomasty a místo 

housek používali do mléka namočené vánočky. Kombinace sladkých, slaných, kyselých i 

kořeněných přísad v jednom pokrmu tvoří v případě obřadní stravy příznačný jev; chuťová 

skladba zde byla naprosto podružná a skladba přísad vždy odpovídala lidové víře v zajištění 

prosperity, štěstí a rodinné soudržnosti.69 Hana Slavíková navíc pod pekáč klade pro každého 

stolovníka peníze, aby se držely v rodině. Rovněž její tchyně Anna Slavíková hubník o 

Vánocích nikdy nepřekládá na talíře a rodina jej konzumuje vždy výhradně společně z 

jednoho pekáče, aby se všichni za rok u stolu opět sešli. I robě, pokud je v rodině, posadí ke 

stolu matce na klín, aby se v pekáči trochu „porejpalo“.70 Rovněž v domácnosti Marty 

Čermákové jedí hubník z jednoho pekáče a jednotliví členové rodiny si k sobě projídají 
                                                 
67 Rozhovor s Jitkou Seidlovou z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad Jizerou 2017 
68 Rozhovor s Miloslavou Harčarikovou (nar. 1946) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2012. 
69 Rozhovor s Ludmilou Grosmanovou (nar. 1943) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2015. 
70 Rozhovor s Annou Slavíkovou (1930–2017) ze Tříče vedl Daniel Dědovský. Tříč 2012. 
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cestičky, aby se uprostřed sešli.71  

V původní variantě sladkého hubníku obsahovala každá přísada svůj zvykoslovný 

význam, který se však mohl podle jednotlivých domácností lišit; někteří lidé přidávají česnek, 

aby byli „čemesní“ (zdraví a čilí), jiní česnek vynechávají, aby na sebe nebyli zlí, a dávají jej 

na Štědrý den kohoutovi, aby byl bojovný a ochraňoval své hejno. Původní základ sladkého 

hubníku tvořila vedle krupice vánočka, která svým tvarem symbolizuje dítě (Ježíška) zabalené 

do povijanu; jak popsala paní Helena Kotyzová ze Zásady, pokrájenou a ve vodě namočenou 

vánočku nakládá do půllitru mléka společně s povařenými sušenými houbami, přidá rozinky, 

kousky vlašských ořechů, trochu pepře, sůl, krupici a čtyři vejce. Vytvořené těsto peče na 

máslem vymazaném pekáči půl až tři čtvrtě hodiny. Na Vánoce peče tento sladký hubník 

z vánočky, po zbytek roku pak slaný se základem z housek. Jelikož městys Zásada leží na 

bývalé národnostní hranici, nalezneme zde silné německé vlivy i v oblasti sváteční stravy; 

jedná se zejména o bílé klobásy s bramborovou kaší servírované k večeři (zatímco hubník se 

jedl k obědu) a bílou houbovou polévku, která rovněž představuje typicky německý vánoční 

pokrm. U Kotyzových se servíruje k hubníku a její složení vypadá následovně: Rozkvedláme 

hladkou mouku do mléka, přidáme sušené houby, osolíme a povaříme. Jelikož Vánoce 

představují finální fázi roku, objevují se v této době projevy lidové víry zaměřené na zajištění 

zdraví a prosperity v dalším kalendářním cyklu. Krom zmíněného kladení peněz pod talíř, 

praktik s česnekem, hrachem a devatero přísadami v hubníku se v mnoha rodinách 

o Vánocích poprvé načínalo vykvašené červené vysocké zelí, které v oblastech ovlivněných 

německou kulturou tvořilo přílohu k bílé klobáse.72 V rodině Zdeňky Pacholíkové 

z Roprachtic se na Štědrý den jako první tekutina pije čaj ze „satorie“ (saturejky), aby byli 

celý rok zdraví. Po dopití čaje vypijí dospělí, ale i větší děti „štamprličku“, aby je v lese 

nechytil hajný (nalézáme se v lesnatém, hornatém, příhraničním kraji s bohatou pašeráckou a 

pytláckou tradicí).73 

Vánoční houbovou polévku popsala i paní Markéta Maiová: Sušené houby necháme 

jednu až dvě hodiny odstát ve studené vodě, aby nabobtnaly. Poté přidáme trochu kmínu a soli 

a vaříme asi dvacet minut. Rozkvedláme hrnek podmáslí nebo kyselého mléka s hladkou 

moukou, vlijeme do polévky, zamícháme a můžeme servírovat74 Polévka se jako v případě 

Kotyzových jedla na Štědrý den k obědu; hubník však Němci dle paní Bartoníčkové za 

štědrovečerní jídlo nepovažovali a rovněž v rodině paní Maiové připravovali k večeři klobásu 

                                                 
71 Rozhovor s Miloslavou Čermákovou (1929–2015) z Prahy vedl Daniel Dědovský. Praha 2013. 
72 Rozhovor s Helenou Kotyzovou ze Zásady vedl Daniel Dědovský. Zásada 2013.  
73 Rozhovor se Zdeňkou Pacholíkovou (nar. 1954) z Roprachtic vedl Daniel Dědovský. Roprachtic 2014.  
74 Rozhovor s Markétou Maiovou (nar. 1938) z Horního Polubného vedl Daniel Dědovský. Horní Polubný 2013. 
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s bramborovým salátem nebo bramborovou kaší. Paní Bartoníčková vánoční „Pilzsuppe“ 

vařila z mléka se zakvedlanou hladkou moukou, do kterého se přidaly povařené sušené houby 

i s vodou a společně se vše povařilo. Nakonec do polévky rozkvedlala vajíčko nebo jen 

žloutek; někteří lidé si polévku na talíři okyselili octem. Vedle Pilzsuppe v Rokytnici tradičně 

pekli vánoční jablečný štrůdl. Podobná polévka se vyskytovala i v Pasekách nad Jizerou, které 

z historického hlediska rovněž představují sídlo ležící na národnostní hranici.75 Paní Věra 

Bariaková uvaří sušené houby v osolené vodě, přidá mléko (dnes používá kondenzované 

mléko značky Tatra), jíšku a navrch přidá cibulku osmaženou na másle. K večeří jedí hubník; 

babička původně pekla sladkou variantu, do které přidávala sušené švestky, rozinky a hrušky, 

jelikož však byl dědeček zvyklý na slaný hubník a sladká verze mu nechutnala, začali v 

rodině péct pouze slanou verzi.76 Německý hubník se nazýval Pilzpranz; paní Bartoníčková 

vytvořila těsto z housek namočených do mléka, přidala trochu krupice, česnek, osmaženou 

cibulku, dvě vejce a sušené houby. Pokud se použijí houby čerstvé, osmaží se na cibulce 

(společně s cibulkou). Promíchaná směs se pekla na pekáči tak, aby Pilzpranz nebyl příliš 

silný. Jedná se o slaný hubník; sladká varianta se „v Němcích“ dle paní Bartoníčkové 

nepekla.77 

 
Grafické znázornění předávání znalostí přípravy lidové stravy v Horním Pojizeří.78 

                                                 
75 Rozhovor s Kristinou Bartoníčkovou (nar. 1933) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2014. 
76 Rozhovor s Věrou Bariakovou (nar. 1938) z Pasek nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Paseky nad Jizerou 
2014. 
77 Rozhovor s Kristinou Bartoníčkovou (nar. 1933) z Vysokého nad Jizerou vedl Daniel Dědovský. Vysoké nad 
Jizerou 2014. 
78Zdroj: Vlastní zpracování. 
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V posledních letech se lidová strava regionu stává předmětem nově a často spontánně 

vznikajících vesnických i městských slavností; zmínit lze již druhý ročník úspěšné akce 

„Řemesla - dřívější i ta dnešní“ v Roprachticích, kde probíhá soutěžní ochutnávka slaných 

i sladkých hubníků z domácí produkce místních občanů, vysocké „Zelobraní“, Otevřené 

mistrovství Semil v přípravě kváskového kysela „Kyselo v Semilech“ nebo soutěže o nejlepší 

hubník či kyselo v rámci hasičských a pouťových zábav, kde bývá nedílnou, ba zcela 

samozřejmou součástí stánkového občerstvení pečení sejkor. Příprava sejkor tvoří pravidelnou 

součást soutěžní Národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní 

podzim ve Vysokém nad Jizerou, kde se v roce 2016 objevily i kytice pro oceněné vytvořené 

z místního červeného zelí.  

Lidovou stravu připravují i v regionálních etnografických muzeích u příležitosti 

vernisáží nových výstav nebo tematických přednášek; vznikají kuchařky tradičních receptů 

sepsané samotnými obyvateli. Znatelně narůstá vliv tradiční stravy na formování lokální 

identity, jelikož stravovací návyky tvoří významnou a všem společnou kulturní kategorii, 

dodávající lidem pocit kulturní jedinečnosti a svébytnosti. 
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Abstract 

The author presents ethnographic and documentary photography from Subcarpathian 
Ruthenia in the interwar period from the perspective of both Czechoslovak ethnologists and 
photographers. Subcarpathian Ruthenia was a part of the Czechoslovak Republic in the first 
half of the 20th century, specifically from 1919 to 1938. The government constantly 
developed the region, where one of the important moments in terms of policy was to inform 
Czechoslovak citizens about this new part of the country. This involved using two types of 
information – textual representation (literature and reportages) and visual representation in the 
form of photography, which documented everyday life and cultural heritage in the region. In 
the modern world, Subcarpathian photography constitutes a representation of Ruthenian 
cultural memory in the Czechoslovak scopic regime. This means it is possible to analyse and 
reconstruct the identity of the local population through such imagery. 
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Úvod 

Podkarpatská Rus převážně obývaná rusínským obyvatelstvem po roce 1919, jakožto nově 

připojené území do správy Československé republiky, usilovala o vlastní autonomii. Tyto 

snahy však nebyly naplněny, protože region byl oproti ostatním částem tehdejšího 

Československa zaostalý. Prvotní investice dle potřeb směřovaly do jeho správy, 

hospodářství, infrastruktury, školství a zdravotnictví. Vyjma toho vznikla potřeba území 

přiblížit ostatním spoluobčanům, kteří v karpatském areálu spatřovali svým způsobem 

exotiku. Za účelem osvěty a šíření informací o Podkarpatské Rusi české veřejnosti, 
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dokumentace stávajícího stavu a postupného rozvoje, ale i se záměrem rozvoje turismu, 

cestovali zástupci z odlišných kulturních odvětví na toto území, aby jeho svébytnou podobu 

reflektovali ve své tvorbě, ať už umělecké či dokumentární. Vznikl pestrý obraz Podkarpatské 

Rusi složený z různorodých fragmentů, jenž se skrze jednotlivá média proměnily v nosiče 

kulturní paměti. Jedno z těchto médií tvoří fotografie, respektive dobové snímky, jež 

lze z dnešní perspektivy považovat za formu archivu nesoucího svědectví své doby a které je 

věnována tato studie 

Podkarpatská Rus, její podoba a proměny 

Po první světové válce spolu s rozpadem Rakousko-Uherska se část území, nově označovaná 

jako Podkarpatská Rus, stala součástí Československé republiky. Rozhodnutí o podobě hranic 

země vyplynulo v důsledku Saint-germainské dohody z 10. září roku 1919. V rámci státního 

uspořádání československá vláda přislíbila územní správě Podkarpatské Rusi statut 

autonomního území, k tomuto kroku však de facto nikdy nedošlo. Vyjma už tehdejších snah 

o autonomii Podkarpatska, dochází k prvnímu a dosud poslednímu zlomu až v roce 1938 

spolu s mnichovskou dohodou, kdy se místní obyvatelstvo autonomie dočkalo. Tato 

nezávislost krátce na to zanikla kvůli maďarské okupaci. Po druhé světové válce dochází 

k oddělení Podkarpatské Rusi od Československa.1 Území se stává součástí Sovětského svazu 

a je přejmenováno na Zakarpatskou Ukrajinu. Od rozpadu SSSR v roce 1991 a vzniku 

samostatného Ukrajinského státu dochází k poslednímu přejmenování regionu na 

Zakarpatskou oblast Ukrajiny. Dnes oblast téměř identicky kopíruje původní hranice 

Podkarpatské Rusi a stále se jedná o území obývaného Rusíny bez autonomního statutu. 

Pojmenování oblasti zůstává od 50. let 20. století sporné. V historickém kontextu byl 

tento geografický prostor pojmenován podle pohoří Karpaty, kde se jednotlivá slovanská 

společenství usadila a utvořila svébytnou kulturu. Život místních spojoval právě horský 

způsob života a zemědělská obživa, což však většinou znamenalo pastevectví, lesnictví a 

těžbu dřeva Odtud pocházel i název Podkarpatská Rus, jelikož místní žili tzv. pod Karpaty.2 

Nehledě na to, že se celý karpatský areál aktuálně rozkládá na rozhraní pěti států, 

a to Slovenska, Polska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Jenže při současném pohledu 

z ukrajinského hlavního města Kyjeva žijí Rusíni tzv. za Karpaty, proto vzniklo geografické 

označení Zakarpatská oblast, se kterým se někteří obyvatelé oblasti dodnes neztotožňují. 

                                                 
1 POP, Ivan: Malé dejiny Rusínov. Bratislava, Združenie inteligencie Rusínov Slovenska 2011, s. 140. 
2 HOŘEC, Jaromír: Země naděje: O minulosti a současnosti Podkarpadské Rusi. Praha, Česká expedice, 
Podkarpatská Rus 1995, s. 52. 



Kulturní studia • 2/2019                                                                                                          

 

104 
 

 
Ilustrační foto: Československá armáda umístěná na hradě Palanok-Podkarpatská Rus – před rokem 

1938 (Miroslav Hubálek).3 

 

 Podkarpatská Rus v první polovině 20. století zabírala území o velikosti 12 617 km2 

a rozkládalo se zde 487 obcí, kde celkem žilo zhruba 585 tis. obyvatel, většinu z nich tvořilo 

původní rusínské obyvatelstvo. Rusíni zde tvořili majoritu a trvale zde bydlelo 

přes 372 tis. příslušníků rusínského etnika. Další významně početnou skupinou v regionu bylo 

103 tis. Maďarů a 80 tis. chasidských Židů.4 Mezi méně početně zastoupené minority 

se řadilo ještě 14 tis. Rumunů žijících převážně v pohraničí,5 dále 12 tis. etnických Němců, 

kteří zde žili už od konce středověku,6 2,5 tis. Slováků a 1,5 tis. zástupců dalších marginálně 

zastoupených minorit.7 Historicky je podkarpatský areál národnostně pestrý už z dob 

Habsburské monarchie a tato etnická heterogenita se projevuje rovněž v náboženské otázce. 

Řeckokatolická církev si udržovala dominantní postavení a vliv v oblasti s 359 tis. věřících. 

                                                 
3 Zdroj: File: Karpatenukraine vor 1938-001.jpg. [online] [2019-09-25]. https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Karpatenukraine_vor_1938-001.jpg. 
4 Židovská minorita v Podkarpatském areálu byla během druhé světové války prakticky vyhlazena.  
5 Hranice mezi Podkarpatskou Rusí a Rumunskem vzniklá ve 20. století, rozdělila historicky provázané území, 
kde žijí Huculové. Podle některých badatelů se jedná o rusínské etnikum, ale oni sami se za Rusíny nepovažují, 
spíše se ztotožňují s tím, že sekundárně se vnímají jako etnografickou podskupinu Ukrajinců. 
6 V případě německé minority se jedná o evangelíky, kdy evangelické vyznání zůstalo dodnes jedním z předních 
prvků konstitující německou etnickou identitu, oproti tomu však němčina v současnosti upadá. Stejně 
tak v té době hojně početná skupina židovského obyvatelstva se významně podílela na podkarpatské 
každodennosti, s holocaustem za druhé světové války prakticky z regionu zmizela. In: LOZOVIUK, Petr (ed.): 
Etnicita a nacionalismus v diskurzu 20. století: Příspěvek intelektuálů z českých zemí ke studiu kolektivních 
identit. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, Etnologická řada 2012, s. 242. 
7 POP, Ivan: Malé dejiny Rusínov. 
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Pravoslavná víra se u Rusínů též těšila značné popularitě, avšak počet jejích příznivců byl 

oproti řeckým katolíkům ani ne třetinový.8 

Vzhledem k politické situaci, za jaké byla Podkarpatská Rus k Československu 

připojena, je nutné brát v potaz fakt, že nebylo v zájmu okolních států, aby po první světové 

válce na nově vznikající mapě Evropy existovala společná státní hranice mezi Polskem 

a Maďarskem. Navzdory tomu, že si Podkarpatskou Rus nárokovalo více států, a to od Ruska, 

přes Rumunsko až po Maďarsko,9 bylo připojení k Československé republice pro Rusíny 

nejpříznivější z více důvodů, což ovlivnilo několik zásadních faktorů.10 Pro rusínskou 

politickou reprezentaci, která byla převážně exilová a řízená aktivisty z USA a Kanady, se 

nabízená alternativa v podobě připojení k Československu s příslibem autonomie stala 

nejpřijatelnějším řešením vzniklé situace.  

Československá vláda investovala do regionu hlavně ve 20. a 30. letech 20. století, aby 

pomohla regionu se rozvíjet. Do jisté míry jej ekonomicky ale především politicky 

stabilizovala. Motivací k těmto krokům byla snaha tzv. dohnat životní úroveň v oblasti 

natolik, aby byla alespoň minimálně v základu srovnatelná se zbytkem Československé 

republiky. Situaci komplikovala československou ústavou deklarovaná autonomie 

Podkarpatské Rusi, k níž z mnoha důvodů nedošlo. Podkarpatská Rus se potýkala s více 

problémy než jen politickými a národnostními otázkami. Stejně tak problematická se stala 

náboženská nejednotnost napříč Československem, na niž se vázala neochota státu 

podporovat jiné náboženské vyznání než římskokatolické. Ač například řeckokatolická víra 

byla spjata s tradiční rusínskou kulturou a náboženské vyznání prostřednictvím liturgie 

do jisté míry formovalo vzdělanost u rusínského obyvatelstva. V některých případech se 

náboženská příslušnost do jisté míry podílí na konstituci etnické identity, byť v případě 

Rusínů se nejedná o hlavní prvek jejich etnické identity jako takové, víra sama o sobě pro ně 

významná je. Vysoká negramotnost místního obyvatelstva byla jedním z hlavních problémů, 

který musela československá vláda v oblasti řešit jako jeden z prvních. Církevní školy 

řeckých katolíků státní správa v regionu nepodporovala a místo toho zakládala své školy. 

Jednalo se ale o české školy a učili čeští učitelé v českém jazyce, nikoliv rusínsky. Převažující 

                                                 
8 POP, Ivan: Dějiny Rusínů:Podkarpatská Rus v Československé republice (1919–1939). [online] [2019-09-25]. 
Https://www.rusyn.sk/dejiny-rusinu-i/. 
9 Hranice s Maďarskem byla ještě dodatečně upravena Triatonskou mírovou smlouvou, ač se tak definitivně 
vyřešily územní spory. Se začátkem druhé světové války Maďaři území z části obsadili. 
10 Sovětský svaz se tzv. dočkal svého po druhé světové válce, kdy území připadlo sovětské Ukrajině. Ze strany 
Maďarska hrozilo utiskování rusínské komunity, k čemuž ve výsledku po roce 1938 došlo při maďarské okupaci 
a následné maďarizaci oblasti. V případě Rumunska lze polemizovat o jisté jazykové bariéře, opětovnému 
minoritnímu postavení a stejně tak diferenci v historicko-společenském kontextu, zahrnující např. absenci 
společných dějin v rámci jednoho státního zřízení apod. 
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absence vzdělaní u obyvatelstva v tomto regionu byl problém trvající už od dob Habsburské 

monarchie.11  

Stejnou měrou byl taktéž problematický národnostní statut, kdy nebylo možné 

se oficiálně přihlásit k rusínské národnosti, pouze k ruské a ukrajinské12 – viz legislativa 

věnovaná národnosti při rozdělování Československa po roce 1945 pojednávající 

o možnostech občanství ve spojitosti s národností, z níž byli Rusíni, jako samostatný národ, 

vyjmuti.13 Toto s sebou nese i to, že často byly rusínské instituce – především školy, kulturní 

domy a divadla, označovány jako ruské, a to nejen na Podkarpatské Rusi, ale i na území 

současného východního Slovenska.14 Stejně tak jako rusínští umělci, kteří byli označováni 

za československé např. fotograf Taras Kuščynskyj nebo diskurzivní rozpolcenost etnické 

příslušnosti Andyho Warhola daná historickou migrací do USA.15 Legislativní problém se též 

dotýkal úředního jazyka, kdy bylo možné na Podkarpatské Rusi používat ukrajinštinu, nikoliv 

rusínštinu ani ruštinu, nicméně tato situace zůstala v současné Zakarpatské oblasti dodnes 

stejná.16 

Investice byly klíčové pro stabilizaci lokální vlády a z hlediska rozvoje infrastruktury 

a proměn urbánního prostoru jsou považovány za relativně úspěšné, včetně rozvoje vzdělání. 

Bohužel problémy spojené s jazykovou bariérou, obecným postavením minorit a kvůli 

absenci podpory rozvoje jejich etnické a kulturní identity za účelem zachování svébytné 

diverzity regionu, zůstaly v mnoha ohledech přehlíženou záležitostí. Československá vláda 

tyto aspekty příliš neřešila, přesto kultura místních obyvatel svůj exotický potenciál těžila 

                                                 
11 RYCHLÍK, Jan – RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna: Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946. 
Praha, Vyšehrad, spol. s r. o. 2016, s. 153. 
12 Česká a slovenská národnost je v tomto případě samozřejmostí, ne však žádoucím substitutem z rusínské 
strany, přestože dnes žijí na území České republiky a Slovenska etničtí Rusíni, kteří mají státní občanství jedné 
nebo druhé země.  
13 Částka č. 28/1945. In: Zákon č. 60/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení 
smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské 
Ukrajině. Praha, Státní tiskárna 1945.; Částka č. 28/1945. In: Zákon č. 61/1945 Sb. Vládní nařízení o přípravě 
opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 
o Zakarpatské Ukrajině. Praha, Státní tiskárna 1945. 
14 Se vznikem samostatné Slovenské republiky v roce 1993 byl Rusínům uznán minoritní statut (též v České 
republice), roku 1995 byla kodifikována rusínština, minorita je podporovaná ze strany státu a institucí různého 
typu, na východní hranici Slovenska s Ukrajinou se setkáme s rusínskými školami, podporovaná 
je i řeckokatolická církev včetně rozvoje liturgie v rusínštině, avšak i zde je situace trochu komplikovanější. 
Komplikaci lze shledat především v pojmové nejednotnosti, kdy se používají pojmy rusínsko-ukrajinská kultura 
apod. 
15 Rusíni masivně migrovali do USA (především do Pensylvánie) a do Kanady na přelomu 19. a 20. století, kdy 
jim byl přislíben lepší život, často ale končili v dělnických profesích. Odtud se brala též exilová politická hnutí, 
jež se angažovala na připojení k Československu, stejně tak označení Rusínů jako „národa odnikud“, které 
převzal i prof. P. R. Magocsi pro stejnojmennou knihu o Rusínech – viz MAGOCSI, Paul R.: Národ odnikud: 
Ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod, Vydavatelství V. Paďaka 2014, s. 116. 
16 RYCHLÍK, Jan – RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna: Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946, 
s. 238. 
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prostřednictvím cestovatelů a dalších.17 Podkarpatský areál nedisponoval běžně přístupnými 

informacemi o své podobě a stal se tak výzvou pro cestovatele, novináře, umělce a další 

autory mezi, něž patřili i vědečtí pracovníci, kteří byli pověřeni úkolem Podkarpatskou Rus 

objevit pro ostatní obyvatele Československa. Ať už se jednalo přímo o zakázky ze strany 

státu nebo vědeckých institucí, tak i ze strany vydavatelství periodik a knižních 

nakladatelství.18 

Podkarpatská Rus byla zvěčněna na mnohých dokumentárních, etnografických 

i uměleckých fotografiích. Fotografie většinou vznikaly nezávazně na sobě, naopak byly 

spojeny s cestami většinou československých autorů, kteří měli za úkol území nějakým 

způsobem oblast zadokumentovat, ať už s ohledem na zadanou práci například 

vydavatelstvím nebo z vlastní iniciativy. Dokumentaci zahrnovaly především fotografie 

pořizované při výstavbě infrastruktury, železniční sítě19 a mostů. Reportážní fotografie se 

objevovaly v tisku, většinou zobrazovali místní obyvatelstvo, tradiční architekturu, lidové 

zvyky a tradice. Etnografické fotografie sloužily formou doprovodné dokumentace při 

expedičních cestách a terénních výzkumech. Též je nutné brát v potaz stav ve vědě na počátku 

20. století, fotografie nebyla rozvinuta jako samostatná výzkumná metoda, natož aby byla 

předmětem samostatného bádání a analýzy. Spíše snímky sloužily jako pomocný doprovodný 

prvek okrajově doplňující hlavní metodu napříč jednotlivými obory – od antropologie, 

etnografie až po lékařství.20 

V první polovině 20. století tak souběžně vznikala textová a vizuální reprezentace 

Podkarpatska. Mezi vyprodukovaná textová média jsou zařazeny novinové články, reportáže, 

cestopisy a fiktivní literatura na reálné motivy. Mezi přední autory zacházející s karpatskou 

tematiku se standardně řadí autoři jako Ivan Olbracht,21 Karel Čapek,22 Vladislav Vančura23 

                                                 
17 HOŘEC, Jaromír: Země naděje: O minulosti a současnosti Podkarpadské Rusi, s. 52. 
18 RYCHLÍK, Jan – RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna: Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946, 
s. 160–162. 
19 Železnice spojovala Československou republiku přímou linkou z Prahy až do Jasiňu. Tento železniční spoj byl 
po druhé světové válce Sovětským svazem od hranice s Československem zbourán a nahrazen úzkokolejkou. 
Byl tak zbourán symbol první republiky spojující Podkarpatskou Rus s Československem. 
20 V tomto ohledu o vědeckost fotografie usiloval Charcot při konstrukci obrazu klinického stavu hysterie, 
který nejenže byl na hraně morálních a etických hodnot, ale byl především obraz vznikl záměrně a úmyslně 
manipulovaným počínáním a Charcota nelze tak považovat za objevitele hysterie, ale spíš za jejího konstruktéra, 
vynálezce. In: DIDI-HUBERMAN, Georges: Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography 
of the Salpêtrière. London, MIT Press 2003, s. 373. 
21 Ivan Olbracht napsal na motivy Podkarpatí několik knih: Země bez jména (1932) – soubor reportáží 
o sociálních, hospodářských a kulturních poměrech na Podkarpatské Rusi; návazné Hory a staletí (1935), Golet 
v údolí (1937) na židovské motivy. Nejznámější z jeho děl je Nikola Šuhaj Loupežník (1933; získal za něj Státní 
cenu za literaturu), který se dodnes objevuje v podobě divadelních adaptacích nejen v České republice, ale také 
na Slovensku. 
22 Z tvorby Karla Čapka lze zmínit například dílo Hordubal (1941) na reálné motivy rusínské reemigrace 
z Ameriky zpět na Podkarpatskou Rus. 
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a Stanislav Kostka Neumann24.25 Ti zpracovávali motivy načerpané během svých cest 

po Podkarpatské Rusi, vyjma horské přírody a každodenního způsobu života místních, 

se častými motivy staly rovněž jejich zvyky, tradice, náboženství a společenský způsob života 

tak národnostně pestrého regionu. Literární obraz, který byl autory na Podkarpatské Rusi 

vytvořen, získal významné místo v československé literatuře reprezentující právě 

meziválečnou éru a zároveň se stal prvkem konstitujícím kulturní paměť obyvatel karpatského 

areálu.  

Za médium tvořícím přechodník mezi textovou a vizuální reprezentací bývá 

považován film. V návaznosti na výše zmíněné spisovatele právě Vladislav Vančura 

spolupracoval s Barrandovskými filmovými ateliéry26 a v této kooperaci byla reprodukována 

Olbrachtova kniha na film nazývaný Marijka nevěrnice z roku 1934. Film vznikal na počátku 

30. let a byl komponován velice autenticky i vzhledem k tomu, že se jedná o fiktivní film. 

Fiktivní narativ si k této autenticitě pomáhá několika způsoby. Jednak obsazení filmu je 

tvořeno výhradně místními lidmi, nikoliv profesionálními herci. Akorát Vančura sám hraje 

českého turistu, který přijel Podkarpatskou Rus objevovat a obdivovat. Dále film těží 

z rozmanitosti prostředí samotného, ať už je to etnická skladba místního obyvatelstva a 

jazyková pestrost. Ve filmu zaznívá rusínština, čeština, ale například i židovský jidiš, protože 

židovská minorita zde byla hojně zastoupená. V regionu si příslušníci různých etnik bez obtíží 

mezi sebou rozuměli, i když každá skupina mluvila svým jazykem. Zbytek dokresluje 

karpatská příroda a tradiční těžba dřeva, v níž se odráží společenské a ekonomické problémy 

regionu v té době. Obecně film z části sestává z kombinace takřka etnograficko-

dokumentárních vizuálních materiálů. Tento způsob přístupu k filmu je ve své době svým 

způsobem průkopnický a mimořádný, ačkoliv nebyl ze strany kritiků přijat. Z hlediska 

kulturní paměti zůstává tento film minimálně médiem, jež uchovává relativně autentickou 

podobu života na Podkarpatské Rusi. Tyto filmové fragmenty svým způsobem archivují svou 

dobu obdobně jako dokumentární nebo etnografická vizuální média, navzdory tomu, že se 

jedná o fiktivní film, obdobně je tomu též v případě fotografie. 

                                                                                                                                                         
23 Vladislav Vančura zapracoval motivy Podkarpatské Rusi do románu Poslední soud (1929; získal za něj Státní 
cenu za literaturu), dále se věnoval i filmové tvorbě provázané s Podkarpatím - např. Marijka nevěrnice (1934; 
režie). 
24 V případě S. K. Neumanna se jednalo převážně o reportáže a cestopisné deníky – např. Encián z Popa Ivana 
(1932), Deník cesty kolem republiky od 28. dubna do 28. října 1933 (1933) a Československé cesta (1934). 
25 BLAHYNKA, Milan a kol.: Čeští spisovatelé 20. století: Slovníková příručka. Praha,  Československý 
spisovatel, Ústav pro českou a světovou literaturu, ČSAV 1985, s. 830. 
26 Filmové ateliéry vznikly v Praze v roce 1921, jako jedny z prvních na světě, česká produkce se významně 
zasadila o rozvoj filmu různých žánrů.  
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Fotografie jako forma vizuální reprezentace 

Fotografie byla objevena v druhé polovině 19. století a původně se hojně využívala 

k dokumentárním účelům,27 protože: fotografie podávají důkazy. […] Fotografie platí 

za nesporný důkaz, že se daná věc vskutku stala.28 Z technických důvodů fotografie 

disponovala mnohými nedostatky a nebyla tak zcela spolehlivým médiem. Základním 

problémem fotografie byl dlouhý expoziční čas, který de facto znemožňoval pořizovat snímky 

okamžitě, ale bylo zapotřebí vyvinout určité úsilí, to však už ale hraničilo s ateliérovým 

aranžmá.29  

Průmyslová expanze, kterou přineslo 20. století, se významně podepsala na rozvoji 

fotografie trojím způsobem: tak jako industrializace zajišťovala pro práci fotografa sociální 

uplatnění, reakce proti němu posílily sebeuvědomování fotografie jako umění.30 Druhá změna 

byla o vývoji technických parametrů, typu fotoaparátů včetně materiálů používaných 

při fotografování a následném vyvolávání snímků. Třetí zásadní změna znamenala přijetí 

nového vizuálního kódu ovlivňujícího způsob vidění světa a jeho reprezentace, selekci 

zobrazovaného na fotografiích až po čistě technickou dokumentaci zaznamenanou v sériích 

snímků, které zachycovaly např. celé stavební procesy (továrny, budovy atd.), postupující 

výstavbu železnic a mostů, také snímky krajiny, konče portrétními snímky od rodinných 

portrétů až po fotografie v úředních dokladech.  

Podle Bourdieuho přinesla fotografie nové možnosti pro sběr a analýzu dat 

v antropologickém a etnografickém výzkumu, kde byla (a dosud je) rovněž využita 

k dokumentaci, jen objektem fotografování se stává populace, tradice, zvyky, náboženské 

rituály, kulturní a sociální realita obecně.31 Fotografie se v jeho pojetí stává jakýmsi 

ideogramem nebo alegorií toho, jak individuální a nahodilé skutečnosti se vztahují 

                                                 
27 Sontagová zmiňuje například využití fotografie pařížskou policií v roce 1871, od té doby se používá fotografie 
jako důkazní materiál. 
28 SONTAGOVÁ, Susan: O fotografii. Praha, Ladislav Horáček – Paseka 2002, s. 11. 
29 Otázku technologické stránky aparátu, fotografování samotného a způsobům dokumentování válečných 
konfliktů prostřednictvím fotografie řeší Sontagová ve své knize S bolestí před očima druhých. (SONTAGOVÁ, 
Susan: S bolestí před očima druhých. Praha, Ladislav Horáček – Paseka 2011). Právě zde upozorňuje na 
technické nedostatky a de facto ateliérovou strojenost fotografií z přelomu 19. a 20. století, kdy se jednalo 
z technických důvodu o zinscenovanou fotografickou scénu, jež byla následně snímána do podoby obrazu 
zachycujícího skutečnost, která však vznikla pouze v důsledku fyzické montáže a manipulace se scénou obrazu. 
Jako jeden z mnoha příkladů uvedených Sontagovou, mohou posloužit Fentonovy fotografie zobrazující válku 
při tažení na Sevastopol v roce 1857, vyfotografoval rozbombardované údolí dvakrát, nejprve ve stavu, kdy už 
vojáci byli pryč a cesta byla uklizena tak, aby bylo možné oblastí projíždět, následně ale Fenton nechal po údolí 
dodatečně rozházet dělové koule, aby snímek působil živěji a pravdivěji, ač se jednalo o montáž, je druhý 
snímek tím, který je častěji reprodukován jako fotografie dokumentující jedny z prvních válečných konfliktů 
SONTAGOVÁ, Susan: O fotografii. Praha, Ladislav Horáček – Paseka 2002, s. 46–51.  
30 Tamtéž, s. 13. 
31 BOURDIEU, Pierre: Photography A Middle-brow Art. Cambridge, Polity Press 1998, s. 218. 
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ke společenským, náboženským a kulturním normám a hodnotám jako rámec sociálního pole 

daného společenství.32 Vizuální reprezentace, v tomto případě fotografie, je fenomén 

zachycující obraz každodenního života. Ze své povahy fotografie ukazuje všechno a zároveň 

nic v týž okamžik. S odkazem k interpretaci kulturní a sociální reality kolikrát samotná 

vizuální rétorika fotografického snímku nestačí, je nutné jej při interpretaci doplnit výkladem 

v podobě textu, popiskou, což bylo důvodem její doprovodné funkce. 

Současně je podle Barthese fotografie něčím, co: reprodukuje donekonečna to, 

co se stalo pouze jednou: Fotografie je mechanickým opakováním toho, co se existenciálně 

nikdy opakovat nemohlo.33 Taktéž je úzce omezena na diskurz vizuální reprezentace, 

jež se skládá z kompoziční strategie a kódu, který je vázán konvencí, ale tento znakový 

systém se nachází vně obrazu, fotografie.34 Interpretaci vizuálního jazyka je vázaná 

na zprostředkovávající médium, jehož kód se váže na vizuální reprezentaci. V případě 

fotografie se vizuální reprezentace považuje za formu skopického režimu rozumění světa. 

Skopický režim definoval Jay v návaznosti na „vizuální obrat“ jako novou perspektivu vidění 

a reprezentace světa v západní společnosti, tj. jakým způsobem je obraz samotný čten. 

Jeho teorie se zakládá na dvojím přístupu a to, způsobu, jak mohou lidé vidět okolní svět 

a zároveň tomu, jak je obrazu samotnému včetně perspektivy, kterou disponuje, rozuměno. 

Perspektiva je v rovině teorie obrazu zkonstruovaná jako systém, jenž je limitován svou 

vizuální silou a poznáním.35  

Tato kontingentní povaha fotografie se zakládá na jedinečnosti diference mezi 

percepcí lidských smyslů a reprezentace reality, která je však interpretována jako diference 

mezi smyslovou a intelektuální percepcí světa.36 Finální snímaný obraz usiluje o reprezentaci 

pravdivé verze světa. Ona pravdivost obrazu se v případě dokumentární a etnografické 

fotografie předpokládá, je jejím ontologickým statutem, protože v Barthesově slova smyslu: 

Fotografie proměnila subjekt v objekt, dokonce, lze-li to tak říci, v objekt muzeální.37 

Fotografie je typem dokumentu, který používá vizuální reprezentaci jako konzervu času 

a prostoru, deklaruje, že toto se stalo v daný okamžik a nic jiného. Díky tomu může 

tak být považována za typ archivu, jehož obsah lze analyzovat jako médium reprezentující 

formu kulturní paměti.  

                                                 
32 NĚMCOVÁ, Veronika: Limity fotografie: Ženský akt. In: Kulturní studia 4, č. 2 (2017), s. 71–92. 
33 BARTHES, Roland: Světlá komora: Poznámka k fotografii. Praha, Fra 2005, s. 13. 
34 Tamtéž, s. 122. 
35 JAY, Martin: Scopic Regimes of Modernity. In: FOSETR, Hal (ed.): Vision and Visuality. Seattle, Bay Press 
1989, s. 3–23. 
36 JANATA, Michal: Vědět viděním: Fotografie jako rozhodnutí. Zlín, Archa 2015. s. 147. 
37 BARTHES, Roland: Světlá komora: Poznámka k fotografii. Praha, Fra 2005, s. 20. 
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Fotografie archivem kulturní paměti 

Z dokumentárních a etnografických fotografií pořízených českými autory v období první 

republiky lze abstrahovat primární motivy a prvky tvořící nedílnou součást kulturní identity 

Rusínů žijících na Podkarpatské Rusi. Vzniknul tak obraz, jenž je těmito fragmenty 

konstruován a v současné době re-konstruován prostřednictvím kulturní a národní paměti, 

protože: Národní paměť38 se neomezuje na „kulturu“; kdykoli může být stejně politická 

jako oficiální paměť, především pokud proti ní vystupuje v podobě protivzpomínání 

a zpochybňuje její legitimizaci založenou na monumentech, cenzuře a propagandě.39 Obnova 

kulturního vědění skrze kulturní obrat je umožněn tím, že: Je-li hranice otevřená, snadněji 

může docházet ke směně prvků a přestrukturování konfigurace smyslu. V opačném případě 

hrozí ustrnutí paměti.40 Funkční paměť se ukládá zejména v umění, vědě, archivech a 

muzeích, jejich koncepce je závislá na proměně sociální reality, což ovlivňuje výklad dějin a 

váže se na to též perspektiva, ze které je na problematiku nahlíženo. V písemných kulturách 

existují obě formy a z hlediska budoucnosti kultury závisí mnohé na tom, zda se obě vedle 

sebe udrží v nových podmínkách definovaných užívanými médii.41  

 Assmannová si všímá toho, že od dob Lutze Neithammera je na paměť nahlíženo jako 

na nové paradigma historických věd, jen paměť není stavěna proti dějinám, spíše je doplňuje, 

substituuje při konstruování sociálního smyslu historie. A proto je paměť, která je převedena 

do archivu a zpřístupněna funkční paměti, v perspektivě Assmanové signifikována 

jako kulturní dědictví a denotací tohoto kolektivního porozumění světu v sociálním 

a historickém kontextu, může být dále použito pro pozdější generace k rekonstrukci jejich 

kulturní identity prostřednictvím dobových fotografií. 

 Vliv politické moci na národní paměť u Rusínů je zjevný od druhé poloviny 

20. století, ač koncem 90. let se uskutečnila změna režimu, rozpadl se Sovětský svaz, vliv 

moci trvá dodnes. V případě současných Rusínů na Ukrajině lze na problematiku nahlížet 

z více úhlů, a to kvůli problémům s minoritním statutem (kdy se uznání minority 

na zakarpatské oblasti uskutečnilo, nikoliv tak v dalších regionech, kde Rusíni žijí, 

a ani to nemá reálný dopad na místní obyvatelstvo), zkreslování oficiálních statistických dat 

                                                 
38 Assmannová klade důraz na to, že národní paměť není něčím, co by vznikalo paralelně s národním obrozením, 
ač právě v 19. století se státy v evropském prostoru začaly transformovat na národní státy, přesto platí, 
že národní hnutí 19. století utvářející identitu za pomocí rekonstrukce či „vynalézání“ společných tradic národa 
jako nového politicky aktivního subjektu. In: ASSMANNOVÁ, Aleida: Prostory vzpomínání: Podoby a proměny 
kulturní paměti. Praha, Karolinum 2018, s. 157. 
39 Tamtéž. 
40 Tamtéž, s. 158. 
41 ASSMANNOVÁ, Aleida: Prostory vzpomínání: Podoby a proměny kulturní paměti, s. 158. 
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a neumožnění autonomie rusínskému národu na území Ukrajiny z důvodu obavy 

ze separatismu. Dnešní národnostní politika Zakarpatí nevnímá Rusíny jako svébytný národ 

se všemi atributy národa – jazykem, osobitou kulturou, náboženským vyznáním, společným 

územím a tradicemi, ale pojímá je jako etnografickou skupinu ukrajinského národa. Rusínští 

aktivisté nejsou ochotni tento názor akceptovat, vnímají jej jako další krok k tomu, aby byla 

potlačena jejich identita. Týká se to neuznání svébytné rusínské kultury a v neposlední řadě 

i rusínského jazyka.42 Proto je potřeba národní paměť určitým způsobem archivovat, ať 

formou dokumentů, textů, fotografií, filmů či orální tradicí. 

Archiv v Derridově definici znamená paměť moci ve striktně politickém kontextu, 

je to cesta, jak legitimizovat paměť. Kontrola nad archivem je tak kontrolou nad pamětí 

doprovázená politickými změnami a následně strukturována legitimitou, kdy je struktura 

archivu změněna. Tato proměnlivost archivu a paměti je důležitá, primárně z toho důvodu, 

že podle Derridy bez archivu neexistuje ani veřejnost, ani kritika veřejnosti. Jelikož každá 

politická moc bdí nad kontrolou archivu, stejně tak kontrola nad pamětí, protože: Totalitní 

režimy eliminují úložnou paměť ve prospěch funkční paměti. Demokratické režimy směřují 

k expandování úložné paměti na úkor paměti funkční. Kde archiv zobrazuje společné 

vlastnictví tak jako muzeum, spadá pod záštitu úřadů, které pro zachování stavu připravují 

zvláštní zajištění preventivních opatření.43 Proměnlivost je přitom vázána na politickou moc, 

jež daný archiv buď zpřístupňuje nebo uzavírá před veřejností. Přesto archivem nemusí držet 

ve výhradní moci pouze politika jednoho státu. Okolní státy, jichž se tematika v kontextu 

národní paměti z daného důvodu týká, může disponovat minimálně fragmenty paměti, které 

se uchovávají v archivech, jež mohou být zpřístupněny či naopak uzavřeny, než je tomu 

v jiném státě. Tímto je tak vydán archiv k dispozici minoritám, které mohou být v původním 

státě cenzurovány a s proměnou hranic a politické moci se mohou ocitnout na území jiného 

státu, aniž by migrovaly. 

 Po připojení k Československé republice zájem o Podkarpatskou Rus významně 

vzrostl, ne vždy tomu však bylo z vlastního rozhodnutí či iniciativy. Jistou nedobrovolnost 

žití v této oblasti mohli pociťovat především úředníci, vojáci, pedagogové a lékaři, kteří byli 

na pokyn přestěhováni a pověřeni rozvojem jednotlivých oblastí v regionu. Ani v případě 

spisovatelů nešlo vždy o otázku prestiže, spíše existenčních problémů samotných autorů, a 

navíc práci na Podkarpatské Rusi jim často dotoval stát. Kdy většinou podpora ze strany státu 

                                                 
42 MALINOVÁ, Irina – OTČENÁŠEK, Jaroslav – LENDĚLOVÁ, Věra: Skejuš – Skejušané – Skejušan: Rusíni 
v Chomutově. Původ, historie a současnost. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2016, s. 51. 
43 ASSMANNOVÁ, Aleida: Prostory vzpomínání: Podoby a proměny kulturní paměti, s. 387. 
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byla jediným možným zdrojem finančních prostředku pro tvorbu. Zájem české vědy přišel po 

roce 1922, nejen u technických oborů a etnologů, ale též ze strany geografů, historiků, 

archeologů a dalších.44  

 Obraz tehdejší Podkarpatské Rusi sestává z fotografií pořízených několika českými 

etnografy a fotografy, mezi něž patří například Bohumil Vavroušek, Bohumil Šťastný, 

Amálie Kožmínová, Florian Zapletal a další, kteří na Podkarpatsko cestovali za účelem 

dokumentace tamních poměrů pro různé vědecké instituce, periodika a další vizuální média 

typická pro meziválečné Československo. Některé z těchto cest podporovala přímo Česká 

akademie věd a umění. Fotografie reprezentující Podkarpatskou Rus pokrývají celé spektrum 

fotografických žánrů i motivů, ať už se jedná o různé lokality v regionu nebo o kulturní 

diverzitu a identitu místních obyvatel. K často fotografovaným tématům patřila typická 

roubená sakrální architektura, exteriéry a interiéry těchto dřevěných kostelů, rusínské a 

huculské tradiční kroje a folklór. Jinak fotografové standardně zachycovali všeobecné 

momenty z každodenního života, horská krajina a příroda. Minimálně zobrazovaným tématem 

byly náboženské obřady různého typu, takřka to lze nahlížet jako na obrazem nedosažitelné 

tabu. 

 Bohumil Vavroušek cestoval na Podkarpatskou Rus už v dobách Habsburské 

monarchie, konkrétně do oblasti Haliče a Bukoviny, kde dokumentoval tradiční rusínskou 

roubenou architekturu jako fragmenty staré slovanské architektury.45 Většinu cest ale 

realizoval až po první světové válce. Například ve Vavrouškově práci tvoří dominantní téma 

architektura na Podkarpatské Rusi, ale také lze na jeho fotografiích vidět motivy lidí 

příslušejících k různým etnikům, ať už se jednalo o Rusíny, Čechy, Slovácky, Židy a další. 

Z Vavrouškovo tvorby publikováno relativně málo snímků oproti tomu, kolik jich ve 

skutečnosti stihnul pořídit. Mnoho fotografií zůstává v archivech znepřístupněno veřejnosti, 

kolikrát jsou fotografie v depozitářích pouze ve formě negativu bez vyvolaného pozitivu.46 

Florian Zapletal se orientoval na národopisná témata, na nichž se zakládá jeho badatelská 

a fotodokumentační činnost v Českém lidu. Stěžejní význam mají v Zapletalově fotografickém 

odkazu snímky sakrálních stavem – cerkví, ale i sídel, obydlí a lidových typů Rusínů na 

východním Slovensku a na historické Podkarpatské Rusi (Zakarpatské Ukrajině). […] 

Zapletalovy technicky i kompozičně kvalitní fotografie zachycují typologickou variabilnost 
                                                 
44 HOŘEC, Jaromír: Země naděje: O minulosti a současnosti Podkarpadské Rusi, s. 52. 
45 VAVROUŠEK, Bohumil: Církevní památky na Podkarpatské Rusi. Praha, Kvasnička a Hampl (Orbis) 1929, 
s. 294. 
46 TYKAL, Roman (ed.): Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury: Sborník referátů 
ze semináře ke 130. výročí narození Bohumila Vavrouška, konaného dne 20. října 2005 v Akademii věd České 
republiky. Praha, Česká národopisná společnost 2005, s. 5–6. 
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rusínských cerkví – od lemkovských kolem Bardějova a Svidníku až po huculské a 

marmarošské na východě u hranic s Rumunskem a v bývalé Bukovině – ale také konstrukční a 

výzdobné detaily i zasazení do sídelní krajiny.47 Dalším cestovatelem fotografujícím 

Podkarpatskou Rus byl Bohumil Šťastný, český novinář, který experimentoval koncem 30. let 

20. století s ručně kolorovanou fotografií. Tematika byla obdobná jako u Vavrouška, ale 

převážně publikoval v českých magazínech jako byl Pestrý týden, než aby měl ambice 

vydávat ucelené soubory fotografií v knižní podobě. Standardně autoři své fotografie 

publikovali v magazínech, periodikách, knihách a atlasech, jinak tomu nebylo ani v tomto 

případě, často to byly právě tituly jako Pestrý týden, Světozor nebo Zlatá Praha. 

Ve 30. letech rovněž cestovala na Podkarpatskou Rus: …významná znalkyně země 

a nadšená propagátorka její lidové kultury, etnoložka Amálie Kožmínová, po prvním setkání 

s krajem Rusínů ho dokonce pojmenovala „danajským darem“, Pandořinou skříňkou, 

z níž se náhle vysypalo na Čechy neštěstí.48 Toto neštěstí si neuvědomovala pouze Kožmínová 

ale i další odborníci nejen z akademické sféry viděli v regionu zaostalost a chudobu tamního 

negramotného obyvatelstva, které žilo ve zcela jiných hospodářských a společenských 

podmínkách, než byl standard v Československu, přesto lokální kultura výzkumníky 

fascinovala.49 U Kožmínové je toto zjevné na tematice jejích fotografií pořizovaných 

na skleněné desky, kde se ústředním motivem staly rusínské národní kroje a součásti oděvů. 

Své cesty podnikla v letech 1918 až 1936. Své cesty započala v roce 1918 jako školní 

inspektorka, jejím úkolem bylo podílet se na zorganizování školství a vzdělávacích kurzů, 

práci v terénu vykonávala svědomitě, ale v doprovodu československé armády. Životní úrovní 

a vysokou negramotností obyvatelstva byla zděšena, živočišnost a erotický podtext některých 

zvykoslovných úkonů ji pohoršoval. Studium lidové kultury se však pro ni stalo základem 

                                                 
47 TYKAL, Roman (ed.): Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury: Sborník referátů 
ze semináře ke 130. výročí narození Bohumila Vavrouška, konaného dne 20. října 2005 v Akademii věd České 
republiky, s. 29–30. 
48 POP, Ivan: Jak čeští vědci objevovali Podkarpatskou Rus. [online] [2019-09-05]. Https://www.rusyn.sk/jak-
cesti-vedci-objevovali-podkarpatskou-rus/. 
49 Od roku 1922 pak čeští odborníci začínají skutečně vědecký výzkum Podkarpatské Rusi především na poli 
národopisném, geografickém, archeologickém a historickém. Vydávají encyklopedická díla, sborníky či odborné 
studie: Kočí, B. Podkarpatská Rus. Její poměry hospodářské, kulturní a politické, 1922; Chmelař, J. Klíma, 
S. Nečas, J. Podkarpatská Rus, 1923; Osm přednášek o Podkarpatské Rusi, 1925. Vydávají se i první 
monografická díla: Nečas, J. Politická situace na Podkarpatské Rusi, 1925; Kožmínová, A. Podkarpatská Rus. 
Práce a život lidu po stránce kulturní, hospodářské a národopisné, 1922; Zapletal F. Podkarpatská Rus 
ve statistice, 1925; Zapletal, F. Rusíni a naší buditele, 1921; Zapletal, F. Horjanská rotunda, 1922; Zapletal, 
F. A. I. Dobrjanský a naší Rusíni r. 1849-1851, 1927. […] Zlatník, A. Studie o státních lesích na Podkarpatské 
Rusi. Příspěvky k dějinám státních lesů a lesnictví na Podkarpatské Rusi, 1934. […] Gabriel, F. a 
Dušanko, J. Pověsti ze Zakarpatské Ukrajiny, 1946. Viz POP, Ivan: Jak čeští vědci objevovali Podkarpatskou 
Rus. 
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a východiskem pro organizování vzdělávací činnosti v nejširším slova smyslu.50 Publikovala 

například knihu Podkarpatská Rus: Práce a život lidu v roce 1922 v Praze. Na Podkarpatskou 

Rus podnikla několik cest až do roku 1936. Svou zkušenost s fotografováním místních 

považovala za obtížnou z důvodu, že se fotoaparátu báli, neb jej neznali.51 

Obecně jsou kolekce fotografií Podkarpatské Rusi kulturně a historicky významné, 

protože věrohodným způsobem a kvalitou zpracování mapují tradiční architekturu, ale i stav 

sociální reality z období první poloviny 20. století. Jejich úloha je archivovat, býti médiem 

nesoucím kulturní paměť regionu v podobě fotografií, které v mnohých případech mohou 

být posledním fragmentem něčeho, co už reálně neexistuje. Ale lze zmiňované snímky použít 

například při revitalizaci kulturních památek různého charakteru – výstavní materiály, 

dokumentace k obnově původních staveb, rekonstrukce lidových krojů apod. Toto je důležité 

především v případě uchovávání kulturního dědictví pro budoucí generace a z hlediska 

paměti, mohou být právě fotografie posledním svědkem své doby. Tradiční roubená 

architektura byla relativně rychle s průmyslovým rozvojem a urbánními změnami 

zdevastována a místy zcela zanikla, dřevo vytlačili nové materiály, především cihla a další 

materiály pro období První republiky typické. Zásluhou profesora Z. Wirtha byla zachráněna 

řada rusínských dřevěných kostelíků přenesením z východního Slovenska a Podkarpatské Rusi 

do českých zemí. Tento seznam uzavírá soubor dřevorytů J. Řeřichy (1931) s odborným 

úvodem profesora F. Žakavce a větší soubor kreseb rusínských dřevěných kostelů J. Řeřichy 

uložený v roce 1937 v Národopisném muzeu v Praze. Svou uměleckou i odbornou hodnotou 

má jedinečný význam pro studium dřevěného stavitelství v Karpatech.52 Právě tradiční 

sakrální architektura a stejně tak jako lidové roubené stavby (od domků, chalup, stodol a další 

zemědělské zástavby), mohou dobové fotografie v současné době pomoci při jejich obnově. 

Ať už je tím míněna obnova starých budov ve smyslu památkové péče, tak revitalizace 

kulturního dědictví například do podoby výstavby skanzenu. Dále jsou východiskem pro 

současné architektonické trendy v oblasti roubenek a dřevostaveb, kdy jsou nové domy 

stavěny s ohledem na tradici. 

K vědeckému výzkumu Podkarpatské Rusi přispěl rovněž Slovanský ústav v Praze, 

jehož součástí se stála Společnost pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi, založená 

profesorem K. Chotkem. Ten vypracoval projekt a stal se hlavním redaktorem sborníku 

                                                 
50 TYKAL, Roman (ed.): Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. Sborník referátů 
ze semináře ke 130. výročí narození Bohumila Vavrouška, konaného dne 20. října 2005 v Akademii věd České 
republiky, s. 43. 
51 Tamtéž. 
52 POP, Ivan: Jak čeští vědci objevovali Podkarpatskou Rus. 
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Carpatica, na jehož stránkách publikoval materiály z dějin, kultury, národopisu a geologie 

Slovenska a Podkarpatské Rusi. Poslední částí tohoto sborníku se stalo významné 

monografické dílo V. Sičinského, ukrajinského autora, působícího v Praze – Dřevěné stavby 

v Karpatské oblasti (1940), ilustrované dřevoryty J. Řeřichy. Proces vědeckého poznávání 

Podkarpatské Rusi českými vědci ukončila mnichovská katastrofa.53 Jednotlivé sbírky 

fotografií jsou stále atraktivním archivním materiálem pro muzea, kulturní instituce a galerie 

v České republice. Soubory nalezneme v depozitáři Národního muzea v Praze, v Archivu 

Akademie Věd České republiky54, dále v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze 

a Etnografickém ústavu v Moravském zemském muzeu v Brně. Poslední výstavou 

s podkarpatskými motivy byly fotografie právě Bohumila Vavroušky v ateliéru Josefa Sudka. 

Tato výstava se zde uskutečnila v zimě 2019. Další fotografické snímky se nachází například 

v Archivu Národního muzea v Praze, kde se pracuje na restaurování a vyvolávání dosud 

neznámých negativů z meziválečného období z Podkarpatské Rusi. 

Závěr 

Podkarpatské fotografie se staly součástí kulturní paměti vizuálně reprezentující první 

polovinu 20. století každodenního života na Podkarpatské Rusi. Skrze fotografie je možné 

abstrahovat komplexní obraz v kulturním, sociálním a historickém kontextu. V dnešní době 

je postupně využívají kulturní instituce participující se především na rekonstrukci kulturní 

identity Rusínů a dalších minorit v současné zakarpatské oblasti, ale i v kontextu 

rekonstruování české kulturní paměti z období první republiky. Navzdory demografickému 

propadu u židovského obyvatelstva v návaznosti na dění během druhé světové války, následné 

utlačování původních Rusínů ze strany rétoriky Sovětského svazu propagující jeden národ 

v jednom státě, v tomto případě Ukrajinců v USSR,55 až po současné problémy ukrajinského 

státu pokračující od jeho vzniku v 90. letech 20. století, které se týkají například uznání 

oficiálního statutu národnostní menšiny Rusínu, včetně práv pro tuto minoritu vyplývajících, 

ale jejich uplatňování v praxi je prakticky nedosažitelné,56 zůstaly fotografické snímky svědky 

                                                 
53 POP, Ivan: Jak čeští vědci objevovali Podkarpatskou Rus. 
54 TYKAL, Roman (ed.): Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. Sborník referátů 
ze semináře ke 130. výročí narození Bohumila Vavrouška, konaného dne 20. října 2005 v Akademii věd České 
republiky, s. 29–30. 
55 USSR zde míněno jako Ukrajinská svazová socialistická republika, nikoliv anglická zkratka pro SSSR, 
tj. Sovětský svaz socialistických republik. 
56 Na doporučení Rady OSN z roku 2007, byl Rusínům statut minority na Ukrajině oficiálně uznán, ale jedná 
se pouze o formalitu, nikoliv statut, který by menšinu opravňoval k menšinovým právům, ať už je to užívání 
mateřského jazyka, rozvoje vzdělávání v rusínských školách, podpora a rozvoj jejich kultury atd. Především 
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své doby a zakonzervovaly vizuální podobu této bohaté diverzity jako otisk času a prostoru 

v původní podobě. 

 To, že Rusíni nejsou v Zakarpatské oblasti na Ukrajině státem podporovanou 

minoritou, ať už se jedná o podporu v oblasti vzdělávání, kulturních institucí, v regionální 

vládě ani v oficiálních statistikách. Však neznamená, že by nemohli ze své kultury těžit a 

uchovávat ji pro další generace, byť za podpory okolních států, kde jsou uznávanou 

menšinou, ale pojí je s historií národů společná minulost a tím i paměť. Rusínská muzea a 

skanzeny najdeme na území východního Slovenska, na Lemkovině v Polsku, též v České 

republice jsou opečovávány sakrální roubené stavby a cerkve, které sem byly za první 

republiky z Podkarpatské Rusi přemístěny. Stejně tak se na zachování kulturní identity 

podílejí různá média, v českém prostředí je to například literatura z meziválečného 

Československa, filmová tvorba, bohatá publikační činnost, a především dokumentární a 

etnografické fotografie z té doby, a komplexně tak utváří archiv paměti života na 

Podkarpatské Rusi. Nehledě na to, že i pro zmíněné významné české kulturní instituce jsou 

tyto materiály v depozitářích a archivech atraktivní, dále se s nimi pracuje a výstava 

Vavrouškových fotografií v letošním roce, tj. 2019, atraktivitu tématu Podkarpatské Rusi za 

Československé republiky v meziválečném období jen potvrzuje. 
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Petr Kokaisl 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol 
E-mail: kokaisl@pef.czu.cz 

V rámci uzbeckého projektu Ўзбекистоннинг маданий мероси жаҳон тўпламларида – 

(Kulturní dědictví Uzbekistánu ve světových sbírkách), byla v Taškentu vydána monografie 

o uzbeckých artefaktech uchovávaných v českých státních kulturních institucích. Uvedený 

uzbecký projekt započal v roce 2015 a v rámci něj doposud vyšlo 19 monografií mapujících 

uzbecké kulturní dědictví ve světových sbírkách (více viz http://c-

legacy.uz/en/category/about-project/). Monografie o sbírkách České republiky je šestnáctým 

dílem tohoto projektu. 

Kniha sestává z šestnácti kapitol, které jsou k dispozici ve třech jazycích – uzbečtině, 

angličtině a ruštině. Větší část publikace je věnována sbírce Národního muzea – Náprstkova 

muzea v Praze, která představuje nejobsáhlejší a nejkompletnější sbírku uzbeckých artefaktů 

v České republice, dále pak sbírce Národní galerie Praha a písemným památkám Národní 

knihovny v Praze. Jednotlivé uzbecké artefakty byly objeveny také např. na zámku Červená 

Lhota či v Západočeském muzeu v Plzni. Stručná kapitola je věnována opeře Tamerlán od 

českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka. 

Obsah monografie sestavila etnoložka Tereza Hejzlarová, která v minulosti odborně 

zpracovávala středoasijskou sbírku Náprstkova muzea a dlouhodobě se zabývá uměleckým 

řemeslem Střední Asie. Z jejího pera pochází kapitola o historicko-kulturním dědictví 
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Uzbekistánu ve sbírkách České republiky, v níž mapuje veškeré významné uzbecké památky 

uložené v českých státních kulturních institucích. V dalších deseti kapitolách se věnuje 

uzbecké sbírce z fondu Náprstkova muzea, v níž představuje jednotlivé skupiny artefaktů – 

oděv a jeho součásti, tkaniny, výšivku, zlatou výšivku, šperky, kovové nádoby, keramiku, 

hudební nástroje a předměty každodenního použití.  

Kapitolu o historii Náprstkova muzea a vzniku středoasijské sbírky napsala Dagmar 

Pospíšilová, kurátorka sbírek jižní Asie, jihovýchodní Asie a Blízkého východu Náprstkova 

muzea. Oddíl věnující se sbírce Náprstkova muzea uzavírá inventář všech uzbeckých 

artefaktů se stručnými popisky. 

Uzbecké artefakty z Národní galerie Praha jsou představeny v kapitole od Zdenky 

Klimtové, kurátorky Sbírky asijského a afrického umění, pojednávající o sbírce interiérových 

výšivek, tzv. suzani. Mezi písemné památky patří dvě faksimile rukopisů právníka Abu’l-Layt 

Samarqandího (944–983) a především kniha Historie o Tamerlánovi, králi tatarském, kterou 

z latiny do češtiny přeložil Bartoloměj Macer z Letošic a vydal tiskem v Praze již roku 1598, 

jíž se podrobněji věnuje kapitola Aleny Písařové Smítkové a Davida Macha, odborných 

pracovníků Národní knihovny v Praze. Poslední kapitolu pak tvoří stručný text o opeře 

Tamerlán Josefa Myslivečka z pera Josefíny Panenkové, vedoucí Archivu Národního divadla 

v Praze. 

Součástí knihy je rovněž slovníček, jmenný rejstřík a rejstříky geografických 

a etnických názvů. Monografie je doplněna množstvím fotografií ilustrujících nejvýznamnější 

uzbecké artefakty uchovávané ve sbírkách České republiky. 

 

 

 

 


