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PRANOSTIKY 

Září 
             
 
 Září je devátý měsíc roku. Po římského kalendáře to byl měsíc sedmý, proto byl nazván 
 september: toto označení proniklo do většiny evropských jazyků. České jméno září se v 
 lidovém povědomí spojuje se slovem záře. Ve skutečnosti však pochází od výrazu „záříjen“ 
 neboli malý říjen souvisí tedy s dobou podzimní říje jelenů, která už může koncem měsíce 
 začínat. 
  
                
                            Co srpen nedovaří, září nedosmaží. 
                            Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří. 
                            Na dešti v září rolníku moc záleží. 
                            Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 
                            Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 
                            Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 
                            Bouřka v září – sníh v prosinci. 
                            Bouřka v září – na jaře mnoho sněhu. 
                            Teplé září – říjen se mračí. 
                            Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 
    
                                                               
 
 
                  



                                      Říjen 
                           Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. 
                           Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 
                           Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny   
                           potrvají. 
                           Teplý říjen – studený listopad. 
                           Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 
                           Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. 
                           Mlhy v říjnu – sněhy v zimě. 
                           Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima. 
                           Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne. 
 
 
        Říjen je devátý měsíc roku. Podle starého římského kalendáře, v němž rok začínal březnem,to byl 
měsíc osmý – oktober; odtud pronikalo jeho jméno do většiny evropských jazyků. Český     název 
měsíce pochází od jelení říje, říje (souvisí se slovem řváti). 
      Pěkné a jasné počasí při měsíčku by asi vinobraní moc nepomohlo. Jasné počasí v noci bývá 
většinou provázeno i slunečním počasím během dne. Ale pouze suché, slunečné počasí nebývá  vždy 
výhradou. Trochu vlahy je na podzim třeba proto, aby hrozny nebyly moc malé.    
(zpracoval Michal Erben) 
                      
 

PŘIPRAVUJEME 
 

*Zveme  zájemce na rekondiční pobyt, který pořádá Místní organizace tělesně postižených Česká 

Lípa ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve dnech 18. -24. září 2016 

v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Společná doprava účastníků  z České Lípy zajištěna. Cena 

pro členy MO, ZO Česká Lípa a  další občany České Lípy-2.500,- Kč, pro ostatní(zájemce z jiných měst 

a obcí) 2.800,- Kč. Během pobytu- cvičení na židlích i karimatkách, dotykové masáže, klasické masáže, 

termoterapie-podložka Amethyst Bio-Mat, společenské a vědomostní soutěže, kondiční vycházky, 

sportovní soutěže. Přihlášky a podrobnosti: E. Zemanová-723594459, Z. Zahrádková-606161859  

Akce je finančně  podpořena Městem Česká Lípa 

 

*Ozdravně edukační víkendový pobyt pro rodiče(prarodiče) s dětmi proběhne 30. září – 2. října 2016 

rovněž v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Připraven je bohatý program. Cílem pobytu je 

upevnění rodinných vztahů a získání poznatků a zkušeností, jak se vyrovnávat s nejrůznějšími druhy 

postižení či hyperaktivitou dětí. Přihlášky a podrobnosti u E. Zemanové(723594459) nebo na www.stp-

cl.cz 

 

*Přijímáme přihlášky na kurz znakového jazyka. Zájemci se mohou hlásit u E. 

Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové(606161859). Kurz začíná 4. 10. 2016 od 15.00 

v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa 

 

*  Zveme všechny zájemce  na přednáškový  den do rekreačního střediska Termit v Doksech. Dne 

14.  října 2016 od 9.00 hod. se zájemci mohou seznámit se základy první pomoci(přednáší členové 

Městské policie Česká Lípa-včetně praktických ukázek), dále novinky v sociální oblasti(H. Klasnová, 

předsedkyně Správní rady STP v ČR, z.s. a další. Oběd zajištěn.(Zájemci se musí nahlásit do 

10.10.2016) 

Společná doprava účastníků z České Lípy bude zajištěna. Přihlášky a  podrobnosti u E. 

Zemanová(723594459) a Z. Zahrádkové(606161859). Akce je finančně  podpořena Městem Česká Lípa 

 

 

http://www.stp-cl.cz/
http://www.stp-cl.cz/


 

* Ozdravně edukační víkendový  pobyt pro seniory a osoby se zdravotním  postižením uskutečníme 

ve dnech 4. – 6. listopadu 2016  v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Během pobytu  dotykové 

masáže, výtvarná dílna, termoterapie-podložka Amethyst Bio-Mat, společenské a vědomostní soutěže. 

Společenské odpoledne s hudbou- k tanci i poslechu hraje p. Měkota, Přihlášky a podrobnosti: E. 

Zemanová-723594459, Z. Zahrádková-606161859 

 

*  V měsíci říjnu-listopadu chystáme besedu o Evropské unii s europoslancem Ing. Jaromírem 

Kohlíčkem,CSc. 

 

 

*28. 11. – 1.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A 

SENIORŮ. Výstava proběhne v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa. Součástí výstavy je i 

soutěž „O nejkrásnější vánoční svícen“.  

 

*7. 12. 2016 od 14. 00 v restauraci Skleník na Slovance v České Lípě pořádáme Mikulášské setkání. 

K tanci i poslechu hraje p. Měkota. 

 

POMOZTE NÁM NAJÍT  NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. hledá nové spolupracovníky pro středisko CANISTÉ. 
Pokud jste emapatičtí a Vaším parťákem je povahově vyrovnaný pes se základní poslušností, tak přesně 
takové dvojice hledáme. Podrobné informace na telefonu  728514132. 

 

ARTETERAPIE 

Pokračuje pravidelné setkávání zájemců v arteterapeutické dílně s Danou Hegerovou. Setkání budou 

probíhat vždy od 13.00 v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa v následujících termínech: 

13.9.,27.9., 11.10., 25.10., 8.11.,22.11.,6.12.2016 

CO SE NÁM POVEDLO 

 
Ve dnech 18. července – 4. srpna 2016 proběhla v prostorách Komunitního centra v České Lípě 

VÝSTAVA ENKAUSTICKÝCH OBRÁZKŮ Milady Janouchové. Výstavu navštívilo 88 zájemců.  

Enkaustická  malba, dnes známá jako malování horkým voskem, využívá horký včelí vosk, do kterého 

jsou přidány barevné pigmenty. Tato tekutá pasta je poté různými způsoby aplikována na různé povrchy- 

dřevo, plátno, leštěný papír. Jako nástroje dnes slouží umělcům speciální žehličky, horkovzdušné 

pistole, kovové štětce. 

    Výstava vzbudila mezi návštěvníky veliký zájem a bylo dohodnuto, že  do konce roku proběhne 

setkání s p. M. Janouchovou, která zájemcům předvede, jak se pomocí této techniky dá malovat, s tím, 

že si to budou moci sami vyzkoušet. 

VÍTE, ŽE…. 
 



… osobní asistence v ČR po listopadu 1989 se  rozvíjela ve dvou směrech? První, představovaný Ing. 

Janou Hrdou, která zastávala názor, že osobního asistenta si bude řídit sám klient, a že nebude potřeba 

je proškolovat; a druhý, představovaný PhDr. Martou Danešovou, která tvrdila(na základě osobní 

zkušenosti z rodiny) , že osobní asistent musí být řádně proškolený profesionál, který se musí neustále 

vzdělávat. Na vzdělávání osobních asistentů zajistila finanční prostředky z USA- na 5 akreditovaných 

kurzů, z toho 3 tyto kurzy se uskutečnily v České Lípě 

V České Lípě založila  E. Zemanová,vedoucí Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci, v červenci 

1996 službu osobní asistentce , která navazovala na zkušenosti PhDr. Marty Danešové., Byla to první 

služba osobní asistence v okrese Česká Lípa. Díky akreditovaným kurzům, na které získala prostředky 

PhDr. M. Danešová, se začal utvářet v České Lípě tým profesionálních asistentek a později i asistentů(.z 

řad osob, vykonávajících náhradní vojenskou službu.). 

… pokud dojde ke zhoršení  Vašeho zdravotního stavu, který Vám zabrání navštěvovat aktivity, na 

které jste zvyklí, můžete nás kontaktovat na tel. 723594459, 606161859 a zapojit se do projektu 

„NEJSME NA TO SAMI“. Navštívíme Vás u Vás doma, a nabízíme např. reflexní masáže, 

canisterapii(rehabilitace pomocí cvičeného psa nebo feny), paměťová cvičení, cvičení horních a dolních 

končetin, termoterapii-podložka Amethyst Bio-Mat, pásy Poko-Bio Belt, předčítání aj. Projekt je určen pro 

občany  regionu Českolipsko. 

…. Máte možnost zapůjčit si vhodné kompenzační a rehabilitační pomůcky v Půjčovně kompenzačních 

pomůcek Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Nově zapůjčujeme tříkolečkový schodolez, 

pásy Poko Bio-Belt. Dále půjčujeme mechanické skládací vozíky, WC židle, chodítka, el.polohovací 

postele, podložky Amethyst Bio-Mat, sedačky do vany atd. 

… pokračuje vydávání EUROKLÍČŮ. Euroklíče můžete získat ve Sdružení tělesně postižených Česká 

Lípa o.p.s., Školní 2213, Česká Lípa. 

Desatero asertivních práv 
1)Máme právo sami posuzovat své chování a city a být za ně odpovědni. 

2)Máme právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování. 

3) Máme právo posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědni za řešení problémů druhých lidí! 

4)Máme právo změnit svůj názor. 

5)Máme právo říci: „ Já nevím. „ 

6)Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních. 

7)Máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní. 

8)Máme právo dělat nelogická rozhodnutí. 

9)Máme právo říci: „Nerozumím.“ 

10)Máme právo říci: „ Je mi to jedno. „ 

 

A nezapomeňte : naučit se říkat „ NE“ !!! 

 



 

 

DESET KRITÉRIÍ 

Pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb 

 

1)  Překonávaný výškový rozdíl. Počet a klasifikace bariér.Dopravní vzdálenost 

2)  Umístění překonávané překážky 

3)  Charakter prostoru, budovy 

4)   Počet uživatelů a jejich věkové složení, fyzické a  jiné dispozice 

5)   Intenzita, pravidelnost a předpokládaná doba používání  

6)   Možnosti řešení a jejich alternativy .Existence podobného problému a jeho řešení 

7)   Současný stav objektů a jejich vhodnost pro  navržená řešení 

8)   Náročnost na používání a obsluhu navržených  řešení a zařízení 

9)   Technické a další parametry navržených řešení 

10) Finanční náročnost navržených řešení 

 

Zájemci o podrobnosti mohou kontaktovat E.Zemanovou 723594459, nebo Z. Zahrádkovou 606161859. 

Úplné znění brožury(15 stran, vydané Kontem Bariéry ), je k dispozici v Komunitním centru, Školní 2213, 

Česká Lípa 

 

ZPRÁVY Z NRZP 
 

Vážení, dovolujeme si Vás informovat o vyjádření NRZP k dopisu ministra A. Babiše , týkající se otázky 

vyrovnání minimální mzdy: 

„ Dopisem jsme velmi zklamáni, protože pan ministr nepodporuje vyrovnání minimální mzdy a 

pravděpodobně při jednání vlády bude proti. Považujeme jeho postoj za nepřijatelný. Rozdílná minimální 

mzda je nepochybně diskriminací z důvodu zdravotního postižení. Vyrovnání minimální mzdy bylo 

předmětem jednání, na kterém předseda vlády Bohuslav Sobotka i paní ministryně Michaela Marksová 

vyslovili souhlas s vyrovnáním mzdy k 1. 1. 2017. Tato věc je také zahrnuta v Národním plánu podpory 

vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2015 – 2020. Nerozumíme postoji, 

který vyjádřil 1. místopředseda vlády Andrej Babiš, protože z hlediska veřejných rozpočtů se ani při 

navýšení podpory zaměstnavatelů zaměstnávajících více než  

50 % OZP nijak neprojeví. V současné době se jedná o zvýšení této podpory v řádu několika stovek 

měsíčně. Takovou částku by bylo možné uhradit i ze současného rozpočtu MPSV ČR.  

 

Vážení přátelé, prosíme Vás všechny o pomoc, abychom mohli tento nesmyslný přežitek z minulých dob 

odstranit. Vláda bude o minimální mzdě jednat až počátkem září. Proto se na Vás obracíme se žádostí, 

abyste psali jednotlivým ministrům a žádali je, aby neprodlužovali diskriminační opatření vůči osobám se 

zdravotním postižením, kterým nepochybně nižší minimální mzda je. 7. září 2016 bude o minimální 

mzdě jednat Českomoravská konfederace odborových svazů. Chceme také je oslovit, aby nás v našem 

požadavku podpořili.  

 

Přeji Vám všechno dobré a věřím, že nám pomůžete svými dopisy jednotlivým ministrům.  



 

S pozdravem  

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR“ 

(Znění dopisu je k dispozici v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa) 

 

ZLEPSENI PODMINEK DOPRAVY NA ZELEZNICI PRO OZP 

 

„Vážení přátelé, 

 

České dráhy nyní začínají postupně nasazovat na linku Praha - Děčín - Berlín - Hamburk - Kiel a na vlak 

Slovenská strela Praha - Pardubice - Brno - Bratislava kompletně přestavěné a modernizované osobní 

vozy 2. třídy velkoprostorového uspořádání. Vozy nabídnou především místa pro cestující na vozíku 

včetně bezbariérového WC, uzavřený oddíl pro cestující s malými dětmi včetně místa pro uložení 

dětského kočárku a místa pro uložení až 8 jízdních kol. Vozy jsou určeny pro provoz rychlostí až 200 

km/h, jsou klimatizované, vybavené audiovizuálním informačním systémem s monitory LCD a mají další 

vybavení. Podrobnosti naleznete v přiložené tiskové zprávě.  

 

Tyto dva typy nových vozů doplnily již provozované modernizované vozy 1. třídy, oddílové vozy 2. třídy a 

restaurační vozy. Vozy 1. třídy nabízejí cestujícím polohovatelné kožené sedačky, rozkládací nebo 

sklopné stolky, elektrické zásuvky 230 V a USB konektory, WiFi a další novinky. Podobnými vylepšeními 

prošly i oddílové vozy 2. třídy.  

Přikládáme také ilustrační záběry vozu, které Vám na požádání můžeme zaslat ve vyšší rozlišení, resp. 

doplnit o další modernizované vozy, které již na těchto vlacích jezdí (např. 1. třída, oddílový vůz 2. třídy). 

 

NRZP ČR dlouhodobě spolupracuje s Českými drahami na zlepšení podmínek pro cestování osob se 

zdravotním postižením v železniční dopravě. Výsledkem spolupráce je i následující informace.  

 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 

• Tisková zpráva (doc) 

http://www.nrzp.cz/images/docs/16-08-22-TZ-vozy_praha-hamburk.doc 

• fotografie bezbariérového místa (JPG) 

http://www.nrzp.cz/images/foto/mista_pro_vozickare.jpg“ 

 
HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 
Bartolomějská noc 

 

 

Bartolomějská noc (francouzsky Massacre de la Saint-Barthélemy) je termín označující masakr 

hugenotů ve Francii v srpnu 1572. Násilnosti vypukly 24. srpna toho roku, kdy byl mezi prvními 
zavražděn předák hugenotů, admirál Gaspard de Coligny. Hromadné vraždění započalo v Paříži pod 
přímou patronací panujícího krále Francie Karla IX. z rodu Valois a jeho matky, Kateřiny Medicejské. 

http://www.nrzp.cz/images/docs/16-08-22-TZ-vozy_praha-hamburk.doc
http://www.nrzp.cz/images/foto/mista_pro_vozickare.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hugenoti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1572
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Admir%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaspard_de_Coligny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IX._Francouzsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valois
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Medicejsk%C3%A1


Z Paříže se vlna násilí rozšířila do dalších měst a na venkov a během dalších týdnů si vyžádala tisíce 

obětí. 

Okolnosti 

V roce 1572 měla Francie za sebou celé desetiletí náboženských válek, v nichž se mezi sebou ve vlnách 
střetávali katolíci a hugenoti. Symbolickým aktem smíření se měla stát svatba předního hugenota, 
navarrského následníka trůnu Jindřicha Bourbonského (který se později stal francouzským králem 
Jindřichem IV.), se sestrou Karla IX., princeznou Markétou z Valois, v rodině nazývanou Margot. 
Jindřichova matka, navarrská královna Jeanne d’Albret, byla velkou odpůrkyní tohoto sňatku, který jinak 
měl řadu příznivců. Jeanne však 9. června 1572 zemřela a svatbě už nic nestálo v cestě. 

Sňatek se konal 18. srpna 1572 a k této události se do Paříže sjelo mnoho hugenotských šlechticů, 
včetně uznávaného vůdce admirála Colignyho. Ženich, který jako hugenot neuznával katolickou mši, 
prostál většinu obřadu před kostelem. Když potom stanul před oltářem, ženich s nevěstou se na sebe 
nepodívali. Nevěsta neodpověděla ani na otázku celebrujícího, zda si Jindřicha bere dobrovolně za 
manžela. V té chvíli král Karel IX. položil ruku na sestřinu hlavu a přinutil ji přikývnout. 

Napětí mezi francouzskými katolíky a hugenoty zvýšila nizozemská revoluce a invaze hugenotského 
vojska do Španělského Nizozemí v květnu 1572 na pomoc nizozemským protestantům, kteří povstali 
proti náboženskému útlaku ze strany katolického krále Filipa II. Španělského. Mnozí francouzští katolíci 
se obávali, že Francie bude zatažena do války proti katolickému Španělsku a podezřívali Colignyho, že 

chce krále přesvědčit k francouzské vojenské intervenci na pomoc nizozemským povstalcům.[1] 

Průběh vraždění 

 

Le massacre de la Saint-Barthélemy. Malba od Françoise Duboise, dokončená před rokem 1584; 

nejznámější dobové zpodobnění události 

V příštích dnech, kdy byl královský sňatek v Paříži oslavován, přesvědčovala Kateřina Medicejská syna 
Karla, aby proti hugenotům zasáhl mocí, což se jí nakonec podařilo, ačkoliv král choval přátelský vztah 
k admirálovi Colignymu. 

K prvnímu pokusu o vraždu tohoto předáka došlo 22. srpna, kdy se ho pokusil na ulici zastřelit jeden 
z Kateřininých mužů jménem Maurevel, ale pouze admirála zranil. Tento čin hugenoty velmi pobouřil. 
Dva dny nato, na den sv. Bartoloměje, byl admirál spolu s dalšími hugenotskými vůdci zavražděn 
v hostinci v Ponthieu, kde během svého pařížského pobytu bydlel. To bylo signálem k masovému 
vraždění po celé Paříži i mimo ni, jež trvalo až do října t.r. Největší masakry probíhaly v Toulouse, 
Bordeaux, Lyonu, Bourges, Rouenu a Orléansu. Zdroje uvádějí různý počet obětí od dvou až po desítky 
tisíc. Soudobé prameny tvrdí, že v následujících týdnech plavalo ve francouzských řekách tolik mrtvol, 
že nebylo možno jíst ryby. 

Následky 

Hugenotské války pokračovaly až do roku 1598, kdy francouzský král Jindřich IV. vydal Nantský edikt 
zajišťující rovnoprávnost mezi katolíky a hugenoty. Byla to první listina zajišťující svobodu 
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náboženského vyznání. V roce 1685 král Ludvík XIV. ediktem z Fontainebleau edikt nantský zrušil a 
prohlásil protestantské náboženství za ilegální. 

Zajímavá byla reakce papeže Řehoře XIII. na masakr: všechny zvony se rozezvučely pro díkůvzdání 
a děla Andělského hradu vypálila oslavnou salvu. Byla vydána upomínková vatikánská medaile a Řehoř 
pověřil umělce Giorgia Vasariho, aby vytvořil nástěnnou malbu masakru, která se dosud nachází ve 
vatikánských sbírkách. Podle některých autorů je tento popis papežovy reakce přehnaný, zčásti prý jde 
dokonce o historický mýtus. Proti této bagatelizaci papežova jednání má svědčit jasná symbolika 
pamětní mince, která oslavuje vraždění hugenotů, a to, že král Karel IX. obdržel od papeže Zlatou růži. 
Obojí reakce ovšem nastaly vzápětí po obdržení prvních zpráv o události, v nichž francouzské zdroje 
popisovaly celou událost jako potlačení hugenotského povstání. Později, když se v římské kurii rozšířilo 
povědomí o skutečné podstatě celé akce, byl její postoj i postoj papeže podstatně chladnější. 

Filip II. Španělský, který byl znám jako fanatický katolík, vyjádřil nad zprávou o masakru potěšení,[2] 
naopak nábožensky tolerantní římský císař a český král Maxmilián II. Habsburský, bratranec Filipa II. a 
tchán Karla IX., byl zprávou o masakru zhnusen a označil událost za "ostudnou".[3] 

Edvard Beneš 

 

Edvard Beneš 

2. prezident Československa 

Ve funkci: 

18. prosince 1935 – 5. října 1938 

Předchůdce Tomáš Garrigue Masaryk  

Nástupce Emil Hácha 

Ve funkci: 

2. dubna 1945 – 7. června 1948 

Předchůdce Emil Hácha 

Nástupce Klement Gottwald  

 

prezident Československa v exilu 
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Ve funkci: 

21. července 1940 – 2. dubna 1945 

 

4. předseda vlády Československa 

Ve funkci: 

26. září 1921 – 7. října 1922 

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk  

Předchůdce Jan Černý 

Nástupce Antonín Švehla  

 

1. ministr zahraničí Československa 

Ve funkci: 

14. listopadu 1918 – 18. prosince 1935 

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk  

Předseda vlády 

Karel Kramář 

Vlastimil Tusar 

Jan Černý 

Edvard Beneš 

Antonín Švehla 

František Udržal 

Jan Malypetr 

Milan Hodža 

Předchůdce funkce zřízena 

Nástupce Milan Hodža  

 

Stranická příslušnost 

Členství 
Československá strana národně 

socialistická 

 

Narození 

28. května 1884 

Kožlany 

 Rakousko-Uhersko 

Úmrtí 3. září 1948 (ve věku 64 let) 
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Sezimovo Ústí 

 Československo 

Choť Hana Benešová 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, 

Sorbonna, 

Sciences Po 

Náboženství Římskokatolické 

Podpis 

 

Commons Edvard Beneš 

 

Edvard Beneš (28. května 1884 Kožlany[1] – 3. září 1948 Sezimovo Ústí) byl druhý československý 
prezident v letech 1935–1948, resp. v letech 1935–1938. V období tzv. Druhé republiky a německé 
okupace v letech 1938–1945 žil v exilu. Od roku 1940 až do osvobození Československa působil jako 
mezinárodně uznaný exilový prezident republiky. Úřadujícím československým prezidentem byl opět 
v letech 1945–1948. Byl jedním z vůdců prvního československého odboje a hlavním představitelem 
československého odboje během druhé světové války. 

Mládí a studium 

Edvard Beneš se narodil v Kožlanech na Rakovnicku jako Eduard, nejmladší syn (10. dítě) rolníka 
Matěje Beneše (1843–1910) a jeho manželky Anny Petronily (1840–1909), roz. Benešové. Jedním z 
jeho sourozenců byl pozdější politik Vojta Beneš. V mládí studoval nejprve na gymnáziu v Praze-
Vinohradech (1896–1904); bydlel tehdy v domě rodiny Oličovy, spřátelené s jeho přítelkyní a pozdější 
ženou Hanou Benešovou (tehdy Annou Vlčkovou). Po maturitě studoval dále na Filozofické fakultě 
pražské Univerzity Karlo-Ferdinandovy. 

 

 

Edvard Beneš s chotí 1934 

Od roku 1904 studoval ve Francii na Sorbonně a Svobodné škole politických nauk (Ecole libre des 
sciences politiques, dnešní Institut d'études politiques de Paris), v roce 1907 pak v Berlíně. V Paříži se 
roku 1906 zasnoubil se svou pozdější ženou Hanou a změnil si křestní jméno z Eduarda na Edvard.[2] 
Francouzská studia Edvard Beneš završil roku 1908 na právnické fakultě v Dijonu doktorskou prací 
(téma Problém rakouský a otázka česká. Studie o politických bojích slovanských národů 
v Rakousku)[zdroj?], tento diplom mu však pražská univerzita neuznala[zdroj?]. V roce 1909 pak v Praze 
složil rigorózní zkoušky a získal titul doktora filosofie (práce na téma Původ a vývoj moderního 
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politického individualismu). V témže roce mu v lednu zemřela maminka a 6. listopadu si vzal Hanu, 
svatba byla na Vinohradech v kostele sv. Ludmily[3]; v matrice jsou křestní jména snoubenců zapsána 
ještě jako Eduard a Anna. Tři roky vyučoval na obchodní akademii v Praze; současně se pokoušel 
studovat práva (nejprve na české, pak na německé právnické fakultě), studia však nedokončil (až v roce 
1945 Beneš obdržel čestný doktorát práv). Od roku 1912, poté, co se habilitoval v oboru filosofie, 
přednášel jako docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlo-Ferdinandovy. Za Rakouska neměly ani 
česká univerzita ani její Filozofická fakulta svou vlastní budovu. Přednášky i semináře se tedy musely 
konat na různých místech v Praze, proto Beneš přednášel v Krakovské ulici, v Klementinu či 
v Kaulichově domě. 

Politická činnost 

První československý odboj 

Po začátku první světové války organizoval Beneš vnitřní odboj (Maffie – český výbor odboje proti 
Rakousko-Uherské monarchii). Zajišťoval spojení odboje s T. G. Masarykem ve Švýcarsku. 1. září 1915 
odešel do zahraničí, kde spolupracoval s Masarykem a se Slovákem (tehdejším francouzským leteckým 
důstojníkem) Milanem Rastislavem Štefánikem. 

Pro úspěch celé revoluční akce, tedy pro rozbití Rakouska-Uherska a dosažení samostatnosti Čechů a 
Slováků (v té době byl používán termín „československý národ“) byl důležitý fakt, že Masaryk, Beneš a 
Štefánik měli ze svých dřívějších pobytů nejen v zemích Dohody, ale i v Americe, Rusku a v jiných 
zemích potřebné znalosti poměrů o celkové politické situaci ve světě. 

Dr. Edvard Beneš byl sice ze tří hlavních vůdců československého odboje nejmladší, ale získal mnoho 
zkušeností za svého předchozího pobytu ve Francii, za několikaměsíčního pobytu v Londýně a také za 
ročního pobytu v Německu několik let před válkou. I po dočasném návratu domů se věnoval dalšímu 
soustavnému studiu poměrů v cizině. 

Po příchodu do Paříže organizoval Beneš zahraniční protirakouský odboj a reorganizoval kurýrní službu 
pro spojení s Maffií. Uspořádal cyklus přednášek o Slovanstvu na pařížské Sorbonně a propagoval 
československý politický program řadou článků ve francouzských novinách. V roce 1916 se Edvard 
Beneš podílel na ustanovení Československé národní rady, v níž zastával místo generálního tajemníka. 
Společně se Štefánikem získal souhlas dohodových mocností se zakládáním československých 
vojenských jednotek a přispěl tak ke vzniku samostatných Československých legií ve Francii, Rusku 
a Itálii, které se úspěšně zapojily do bojů první světové války. Důležitým výsledkem Benešovy 
diplomacie bylo uznání Československé národní rady jako představitele nového státu Francií, Velkou 
Británií a Itálií. 

První Československá republika 
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Edvard Beneš s polským prezidentem Wojciechowským v roce 1925 

Koncem října 1918 zúčastnil jednání zástupců domácího i zahraničního odboje v Ženevě o budoucí 
podobě státu.[4] Po vyhlášení svrchovanosti Československé republiky 28. října roku 1918 byl jmenován 
ministrem zahraničí ve vládě Karla Kramáře. Z Francie domů se však vrátil až v září 1919 po svých 
úspěšných jednáních na Pařížské mírové konferenci, kde zajistil nové hranice státu vůči Německu, 
Rakousku a Polsku. Pro pozdější zahájení jednání o smlouvě s Maďarskem pověřil dalším 
zastupováním Československa Slováka Štefana Osuského, mimořádného a zplnomocněného vyslance 
ČSR na Pařížské mírové konferenci (viz též Pařížská mírová konference, 1919), vypracováním celé 
smlouvy o hranicích s Maďarskem. Podepsána byla dne 4. června 1920 v paláci Velký Trianon v zámku 
Versailles poblíž Paříže (tzv. Trianonská smlouva). 

Edvard Beneš také pomáhal zakládat Společnost národů, byl její místopředseda, člen Rady a předseda 
(1935). Prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti. Od počátku se orientoval na poválečnou evropskou 
velmoc Francii, s níž v roce 1924 Československo uzavřelo spojeneckou smlouvu, a na země Balkánu, 
Rumunsko a Jugoslávii, s nimiž smluvně vytvořil obranný systém, tzv. Malou dohodu. 

V letech 1921–1922 zastával Edvard Beneš funkci československého předsedy vlády (viz vláda Edvarda 
Beneše), poslancem parlamentu byl v letech 1919–1926 a 1929–1935. Byl členem a místopředsedou 
tehdejší České strany národně sociální a významně ovlivňoval její politiku. Po abdikaci T. G. Masaryka 
a po obtížných parlamentních jednáních byl Beneš zvolen 18. prosince 1935 druhým prezidentem 
Československé republiky. Ve stejném roce uzavřelo Československo Benešovým prostřednictvím 
spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem (po jeho přijetí do Společnosti národů) a s Francií. 
Vojenskou pomoc Sovětského svazu v případě konfliktu ovšem smlouva vázala na předchozí pomoc 
Francie. 

Nejpozději od roku 1927 byl Beneš svobodným zednářem[zdroj?]. Podle britského spisovatele Nigela 
Westa, autora knihy o tzv. projektu Venona, byl Edvard Beneš údajně sovětským informátorem s krycím 
jménem "19" (zmiňovaným v jedné depeši), které prý patřilo Benešovi.[5] Obdobná tvrzení uvádějí 
i někteří další autoři, mimo jiné Viktor Suvorov. V roce 2008 informaci o Benešově předválečné 
spolupráci se sovětskou tajnou službou zveřejnil na základě zprávy ruské Služby vnější rozvědky i 
slovenský deník Pravda, i když se vyskytují pochybnosti o důvěryhodnosti sovětských archivních 
dokumentů.[6] Sovětského zdroje uvádí jako agenta s krycím jménem "19" Edvarda Beneše[7]. Někteří 
zahraniční autoři jako Eduard Mark[8] a američtí autoři Herbert Romerstein a Eric Breindel došli k závěru, 
že krycí jméno "19" měl Rooseveltův poradce Harry Hopkins.[9] Podle amerických autorů Johna Earla 
Haynese a Harvey Klehra mohl mít krycí jméno "19" i někdo z britské delegace na Washingtonské 
konferenci v květnu 1943.[10] Dokumenty, které v roce 2009 zveřejnil bývalý důstojník KGB Alexander 
Vasiljev, ukázaly, že krycí jméno "19" patřilo pracovníkovi amerického ministerstva zahraničních věcí 
Laurenci Dugganovi[11]. 

Po Mnichovu 

Po přijetí Mnichovské dohody 5. října 1938 abdikoval a 22. října 1938 odletěl pravidelnou leteckou linkou 
nejdříve do Velké Británie, později odcestoval do Spojených států amerických, kde přednášel na 
univerzitě v Chicagu. Po okupaci Československa a vyhlášení Slovenského státu v březnu 1939 přesídlil 
do Londýna a zaslal protest proti německé okupaci Čech a Moravy vládám hlavních světových mocností. 
Stal se vůdčím představitelem československého zahraničního odboje i přes spory s některými dalšími 
exilovými představiteli (např. Štefan Osuský nebo Milan Hodža). Čs. exilová vláda byla Velkou Británií 
prozatímně uznána v červenci 1940, plného uznání Beneš dosáhl 18. července 1941, kdy SSSR i Velká 
Británie definitivně uznaly československou exilovou vládu. 

Jako vedoucí představitel zahraničního odboje se Beneš účastnil diskuzí o budoucím osudu sudetských 
Němců v ČSR. Sám nejprve navrhoval pouze menší úpravy hranic a částečný transfer německého 
obyvatelstva.[12] Tyto jeho návrhy byly odmítnuty vojenským odbojem v protektorátu, pod jehož vlivem se 
diskuze o budoucím odsunu Němců radikalizovaly.[zdroj?] Benešova vláda postupně prosadila 
u spojeneckých velmocí odsun naprosté většiny sudetských Němců, což mocnosti potvrdily na 
postupimské konferenci. V Londýně došlo i ke sporu s vedoucím představitelem sudetoněmeckého 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wojciechowski
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1#cite_note-pacner106-4
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministr_zahrani%C4%8D%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kram%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_m%C3%ADrov%C3%A1_konference_(1919)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Osusk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trianonsk%C3%A1_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1924
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jugosl%C3%A1vie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/1921
https://cs.wikipedia.org/wiki/1922
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Edvarda_Bene%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Edvarda_Bene%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_n%C3%A1rodn%C4%9B_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abdikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/1927
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A9_zedn%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Projekt_Venona&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Depe%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1#cite_note-5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Suvorov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba_vn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_rozv%C4%9Bdky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1#cite_note-6
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1#cite_note-7
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1#cite_note-8
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Hopkins&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1#cite_note-9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1#cite_note-10
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurence_Duggan&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurence_Duggan&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939%E2%80%931945)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Exilov%C3%A1_vl%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Osusk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudet%C5%A1t%C3%AD_N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudet%C5%A1t%C3%AD_N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1#cite_note-12
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postupimsk%C3%A1_konference


sociálně-demokratického exilu Wenzelem Jakschem, jehož předmětem byl možný odsun Němců z ČSR, 
Jakschův názor na platnost mnichovské dohody a rukování sudetských Němců v Británii do 
československé zahraniční armády. 

V prvních třech letech války byly snahy jak ze strany polské exilové vlády, tak ze strany Británie o 
poválečné federativní uspořádání Československa a Polska, které Beneš jen s malou snahou 
podporoval. Myšlenka federace Polska a Československa však přestala být realistická pro negativní 
postoj polské exilové vlády k SSSR (a vice versa), částečně také kvůli vzrůstajícím sporům mezi 
představiteli Polska a Československa. 

Edvard Beneš se v exilu snažil budoucí ČSR pojistit spojeneckými smlouvami s hlavními spojeneckými 
mocnostmi. Kromě smlouvy s Británií a Francií šlo zejména o novou smlouvu se SSSR uzavřenou 
v prosinci 1943. Tato smlouva se stala předmětem silné kritiky, zda neposouvá ČSR příliš do sovětské 
sféry vlivu. Smlouva byla výrazem nové zahraničněpolitické orientace československé zahraniční vlády 
na SSSR.[13] Během pobytu v Moskvě Beneš také začal jednat s představiteli exilové Komunistické 
strany Československa o poválečné podobě Československa (viz též článek Heliodor Píka). 

Léta 1945 až 1948 

Na jaře 1945 Beneš odcestoval přes Moskvu na osvobozené území republiky; v dubnu ve slovenských 
Košicích jmenoval první poválečnou vládu a 16. května přijel do Prahy. 28. října 1945 byl potvrzen ve 
funkci prezidenta a následně znovu zvolen prezidentem Československa dne 19. června 1946. 

Po dobu okupace a neexistence parlamentu vydávala exilová vláda prezidentské dekrety, jež Beneš jako 
nejvyšší činitel podepisoval a po němž jsou v zásadě nepřesně nazývány jako „Benešovy dekrety“. 
Poválečné dekrety, kterými se upravovala konfiskace majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů, 
ztráta čs. občanství a jiných práv občanů německé a maďarské národnosti (ale nikoli jejich vysídlení), 
a také znárodnění většiny československého průmyslu, bank a pojišťoven bez náhrady, jsou dodnes 
kontroverzní. Organizace vyhnanců v Německu a Rakousku, především Sudetendeutsche 
Landsmannschaft, se zatím marně snaží o zrušení „Benešových dekretů“ týkajících se občanů 
Československa německé a maďarské národnosti. 

Po obnovení Československa vznikla nová politická situace. Existovaly sice nadále různé politické 
strany, byly však sdružené v Národní frontě. V parlamentních volbách 1946 dosáhly Komunistická strana 
Československa a z části Komunistická strana Slovenska velkého úspěchu (na Slovensku vyhrála volby 
Demokratická strana). Připadlo na ně 114 poslaneckých mandátů z celkového počtu 300 míst 
v Národním shromáždění, tedy 38 %. V důsledku toho byl předseda KSČ Klement Gottwald jmenován 
a zvolen novým předsedou československé vlády. To vše, spolu se vzrůstajícím vlivem Sovětského 
svazu v zemi, také díky uzavřené smlouvě se SSSR,[14] směřovalo ke konci demokracie a udržení 
nezávislosti československého státu. 

20. února 1948 podalo demisi 12 ministrů nekomunistických stran, 25. února podali demisi další dva 
ministři[15][16][17] (z 26členné vlády). Tímto krokem chtěli ministři buď donutit komunisty, aby se podřídili 
vládě, anebo vyvolat krizi, kterou by řešilo jmenování úřednické vlády a vypsání předčasných voleb. 
Konečnou příčinou k podání demise bylo náhlé obsazení všech vedoucích míst ve Sboru národní 
bezpečnosti (policie) komunisty. Většina představitelů demokratických sil spoléhala, že se za ně Beneš 
postaví a demisi nepřijme.[18] Nekomunistické strany Národní fronty měly v té době omezené 
komunikační nástroje, komunisté ovládali rozhlas (ministerstvo informací) a díky přídělu papíru se snažili 
dlouhodobě omezovat prodemokratický tisk.[19] Ve svém tisku předáci nekomunistických stran místo 
mobilizace vlastních příznivců vyzývali ke klidu a ujišťovali, že se nic nestane.[20] Věřili v legální, ústavní 
a parlamentní řešení únorové krize.[21] Jediný kdo se proti tlaku komunistů v tzv. únorové krizi roku 1948 
otevřeně v Praze postavili, byli studenti, kteří byli při druhém pochodu na Hrad následně surově zbiti v 
Nerudově ulici.[22] Komunisti v té době ovládali Sbor národní bezpečnosti (policie), vetšinu armády a 
sdělovací prostředky (vydali zákaz dovozu zahraničního tisku)[23][24]. Beneš demisi ministrů po 
komunistickém nátlaku 25. února 1948 přijal a v rozporu s ústavou,[25] podle které měl vyhlásit nové 
volby při rezignaci nadpoloviční většiny ministrů, tj. 13, pověřil předsedu KSČ Klementa Gottwalda 
opětovným sestavením vlády, která pak vznikla již zcela pod komunistickým vedením. 
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V té době byl už Beneš ovšem velmi vážně nemocen. Dlouhodobě trpěl Ménierovou nemocí a častými 
migrénami. Již v roce 1943 jej v Londýně postihlo mozkové krvácení. Když ho v roce 1945 v Praze 
navštívil předseda národních socialistů Petr Zenkl, byl Benešovým tělesným i duševním stavem zděšen. 
V červenci 1947 jej postihl záchvat mrtvice; od té doby musel být pod stálým lékařským dohledem. 
Počátkem roku 1948 musel chodit o holi, trpěl nesnesitelnými bolestmi hlavy, místy i ztrátou řeči, a občas 

i výrazně slinil a musel odplivávat. Jeho postižení se stále výrazněji zhoršovalo.[26][27] 

V květnu 1948 se prezident Beneš ještě pokusil komunistům vzepřít, když odmítl podepsat novou 
československou ústavu, kterou bylo zlikvidováno demokratické státní zřízení.[28] Měsíc poté, 7. června 
1948, abdikoval Beneš na úřad prezidenta, jeho nástupcem se pak stal Klement Gottwald. Dne 3. září 
roku 1948 Edvard Beneš zemřel v Sezimově Ústí. Zde v parku své vily je spolu se svou manželkou 
Hanou pochován. 

Ferdinand Peroutka později o Benešovi v souvislosti s únorovými událostmi roku 1948 napsal: „Tento 
muž potřeboval klid, aby zápolil se svou nemocí. Místo toho se ocitl uprostřed tragédie.“ 

V dubnu 2004 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR opakovaně přes předchozí veto Senátu 
zákon 292/2004 Sb. tvořený větou „Edvard Beneš se zasloužil o stát.“ Prezident České republiky Václav 
Klaus tento zákon nevetoval, ale také nepodepsal, což vyvolalo jisté spory, má-li na takové jednání dle 
ústavy právo. 

Polemika 

Úloha Edvarda Beneše v československých dějinách je nazírána některými publicisty negativně, přičemž 
je mu přičítán významný podíl na zločinech proti lidskosti, [29][30]. 

Edvard Beneš až příliš vycházel z úvahy, že Československo se může stát "mostem" mezi Sovětským 
svazem a západními demokraciemi a napomoci tak stabilitě v Evropě. Jako sociolog byl přesvědčen, že 
politika je "praktická sociologie" a že jeho politika je vědecká.[31] 
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Druhá italsko-etiopská válka 

Druhá italsko-etiopská válka 

 

Italské dělostřelectvo u Tembienu 

Trvání: 3. října 1935 – 9. května 1936 

Místo: Východní Afrika, Somálsko, Etiopie 

Casus 

belli: 

snaha Itálie o rozšíření svých kolonií 

Výsledek: Okupace Habeše, vytvoření Italské 

východní Afriky 

 

Strany 

 Fašistická Itálie  Habeš 

Velitelé 

 Benito Mussolini  

 Emilio de Bono 

 Pietro Badoglio 

 Rodolfo Graziani 

 Haile Selassie I. 

Druhá italsko-etiopská válka byl ozbrojený konflikt vyvolaný fašistickou Itálií v roce 1935 a který 

skončil dočasnou okupací Habeše a vytvořením Italské východní Afriky. 

 

Plán útoku od listopadu 1932 zpracovával generál Emilio de Bono. Tento zkušený důstojník a veterán 

italsko-turecké války jakož i koloniálních válek v Eritrei a Etiopii si byl vědom toho, že italské jednotky se 

při tažení budou muset především vyrovnat s těžko přístupným terénem bez moderních komunikací, což 

kladlo zvýšené nároky na logistiku. Vzhledem k této situaci navrhoval postupovat „salámovou taktikou“ tj. 

napřed dobýt určité území, vybudovat tam komunikace a potřebné logistické zabezpečení a z tohoto 

předmostí pak postupovat dále. Výhodou této taktiky bylo, že byla dosažitelná při nasazení malého 
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počtu vojsk což umožňovalo korigovat jak náklady tak ztráty v rozumných mezích. Nevýhodou byla malá 

rychlost postupu, což bylo Mussolinimu trnem v oku. Italský duce měl neustále nutkání posílat do 

východní Afriky nové a nové síly, což ovšem snižovalo kontingent v Evropě a ve snaze udržet silné 

pozice vedlo velení armády ke katastrofální koncepci binárních divizí.Přípravy na zabrání Etiopie začaly 

již v roce 1925. Mussolini ji chtěl původně zabrat na základě smlouvy o přátelství z roku 1928. Italové 

začali shromažďovat své jednotky u hranic Etiopie. K prvnímu konfliktu došlo 5. prosince 1934 u Wal 

Walu, kde měla italská armáda na základě etiopsko-italské smlouvy od roku 1930 povoleno udržovat 

vojenskou posádku o síle 200 mužů, kdy Italové zaútočili na etiopské jednotky. Došlo k těžkým ztrátám 

na obou stranách. Etiopie se obrátila na Společnost národů s prosbou o pomoc, ale neuspěla, jelikož 

této situace využila Francie, která chtěla vylepšit své vztahy s Itálii, zabránit ji sblížit se s Německem a 

také oslabit britskou kontrolu v Africe. Koloniální dohoda mezi Francií a Itálií z ledna 1935 odevzdávala 

do italských rukou jak 20 % akcií železnice Addis Abeba-Džibuti, ale také část francouzského 

Somálska s přilehlým souostrovím Doumeira a také spornou oblast Tibesti a Aouzou na libyjsko-čadské 

hranici. 

Výsledkem bylo, že plán z roku 1934 předpokládal nasazení pětkrát až šestkrát více vojáků, než de 

Bono požadoval. 

De Bonův postup 

 

Italští vojáci během odjezdu do bojů 

V 5.00 hodin ráno 3. října 1935 překročily italské a eritrejské síly soustředěné do tří armádních sborů 
řeku Mareb a bez vyhlášení války vtrhly do etiopského vnitrozemí. Italové bez větších potíží zatlačovali 
slabou clonu etiopských pohraničních sil a více než s odporem nepřítele zápasili s členitým terénem. 5. 
října vstoupily italské jednotky do Adigratu a o den později vytlačil italský II. sbor Etiopce z Aduy (kde 
habešská vojska roku 1896 porazila italskou koloniální armádu). 

11. října u Agadamos kapituluje před italskou armádou Dejazmach (velitel armády) Haile Selassie 

Gugsa, zeť samotného císaře Haile Sela-ssieho. De Bono to ihned telegrafuje do Říma, což povzbudí 

italský tisk k poněkud bombastickým proklamacím o „zničení etiopských vojsk na severu“, což se 

ukazuje jako poněkud přehnané, neboť Gugsu následuje do zajetí jen 1200 vojáků. 

15. října 1935 vstupuje de Bono triumfálně do posvátného města Axum, odkud fašisté později odvezou 

Axumský obelisk, který roku 1937 u příležitosti oslav 15. výročí Pochodu na Řím vztyčí v italském 

hlavním městě. I přes Mussoliniho frustraci postupuje de Bono sice pomalu, ale záměrně a metodicky si 

vytváří nástupiště k dalšímu postupu. Ve stejné době Graziani v Somálsku v čele skupiny italských, 

somálských a libyjských oddílu během tří týdnů obsazuje města Dolo, Kelafo, Dagneraj, Gerlogubi a 

Gorahaj v provincii Ogaden, kde se může spolehnout na podporu místních náčelníků jako například 

sultánOlol Diinle, který bojuje v čele tisícovky mužů svého klanu na italské straně a oddíly Dubatů, 

naverbovaných z řad jemenských žoldáků. Italské oddíly se dostávají do Wal Walu, kde se spojují s 

místní posádkou. 

8. listopadu 1935 dobývají síly I. italského sboru a Eritrejského sboru město Makale, hlavní středisko 

východní části provincie Tigre. 16. listopadu je generál de Bono Mussoliniho rozkazem povýšen do 

hodnosti Maršál Itálie. Protože však ani po tomto povýšení nejeví de Bono snahu postupovat rychleji ale 

nadále se přidržuje své osvědčené strategie, dne 17. prosince dostává od Mussoliniho Státní telegram 
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13181, ve kterém stojí, že „dobytím Makaly je vaše mise skončena“. De Bono je nahrazen náčelníkem 

generálního štábu maršálem Pietro Badogliem. 

Eskalace bojů (prosinec 1935-jaro 1936) 

Nový velitel se ani nenadál a už musel řešit první problémy. Habešská armáda dokončila 

mobilizaci a císař se rozhodl nového velitele otestovat během tzv. Vánoční ofenzívy, což byla 

spíše série výpadu na střed italské formace. V průsmyku Dembeguina se Etiopanům podařilo 

zaskočit kolonu eritrejské pěchoty a oddíl doprovodných tančíku L3 pod velením majora 

Crinitiho, který prakticky rozprášili a donutili k ústupu, což bylo sice malé vítězství, ale 

povzbudilo to morálku císařských oddílu, deprimovaným pádem Makaly a zradou velitele 

Gugsy. 

Za této situaci se maršál Badoglio obrátil na Mussoliniho s žádosti nasadit chemické zbraně a 

získal souhlas. Záminkou se stala vražda italského pilota Tito Minnitiho, který 26. prosince 1935 

nouzově přistál na území obsazené etiopskou armádou. Ačkoliv dle etiopské verze nebyl pilot 

zabit armádou, ale místními obyvateli rozzuřenými předchozím náletem, brzy se rozšířila verze, 

že byl etiopskými vojáky ubit poté, co se vzdal. To spolu s faktem, že v boji některé etiopské 

oddíly použily střely Dum-Dum se stalo vítanou záminkou k zahájení chemické války. Italské 

letectvo začalo aplikovat metodu yperitového postřiku, zatímco pumy s chemickou náplní byly 

shazovány na místa koncentrace etiopských jednotek. 

Badoglio mezitím navýšil svou armádu o dva sbory a v lednu 1936 zahájil ofenzívu. Během 

prvního střetnuti v provincii Tembien (20-24. leden 1936) se ještě habešské armádě podařilo 

uhájit strategicky důležitý průsmyk Warieu. Dalším střetu u Amba Aradam v provincii Enderta se 

Badogliovi podařilo během 10. až 19. února zničit většinu vojsk Rase(vévoda a zároveň vrchní 

velitel armádní skupiny) Mulugety. To umožnilo Italům druhý nápor na Tembien, kde ve dnech 

27. až 29. února zlikvidovali zbytky etiopské severní armády. Badoglio pokračoval v tlaku na 

nepřítele a jedno dva sbory nyní zaútočily na uskupeni Rase Imru Haile Selassieho. Bitva 

probíhala v okolí města Shire od 29. února a italské letectvo nasadilo jak bojové plyny tak i 80 

tunové pumy. 2. března začal Ras Imru ustupovat a 3. a 4. března byly jeho oddíly opakovaně 

napadány letouny při překročení řeky Tekezé a to jak klasickou tak i chemickou municí. V této 

již naprosto zoufalé situaci, kdy se organizovaný odpor hroutil jak na severu tak i na jihu se 

císař Haile Selassie rozhodl nasadit do boje svou poslední rezervu − oddíly Císařské gardy. 

Dne 31. března 1936 zahájil poslední ofenzívu nedaleko města Mai Ceu. Během následujících 

dvou dnů byla padla většina jeho armády a zbylé oddíly byly ve dnech 2. a 3. dubna napadeny 

chemickou munici během ústupu u jezera Ašangi. Dne 4. dubna 1936 sledoval císař se 

zoufalstvím hladinu jezera pokrytou jedem a mrtvými těly vojáků jeho armády. Během této 

poslední velké bitvy zasáhl do války i generální sekretář fašistické strany Achille Starace, který 

si vymohl na Mussolinim hodnost generálporučíka a velení nad Východoafrickým rychlým 

oddílem, což byla smíšená formace, složená z 3. pluku Bersaglieri, motorizované kohorty 

fašistické milice a doprovodného oddílu tančíků a dělostřelectva. Starace vzdor skepticismu 

generálů s tímto oddílem vyrazil během boju u Shire neohroženě vpřed a už 1. dubna 1936 

dobyl důležité severoetiopské město Gondar a 3. dubna dorazil k jezeru Tana. Dne 24. dubna 

Starace zlomil poslední odpor, když dobyl tvrdě bráněné město Debra Tábor. 

Také na jihu obnovil Graziani postup 12. ledna 1936 a díky motorizovanému oddílů pod 

vedením plukovníka Pietro Malettiho již 20. ledna dobyli Italové svůj primární cíl − město Negele 

a zcela zničili armádu Rase Desty. Zkázu etiopských sil dovršila epidemie malárie a série 
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yperitových náletů. Poté Graziani zaměřil svou pozornost na sever provincie Ogaden, kde se 

poslední etiopské jednotky opevnily mezi městy Harah a Džidžiga a u města Degehabur. Velitel 

skupiny vojsk bránící tuto část země − Ras Nasibu měl k dispozici krom svých oddílu i dva 

dobře vyzbrojené prapory císařské gardy a náčelníkem štábu mu byl někdejší osmanský 

generál Mehmet Wehib Paša, kterého britský časopis Times označoval za jednoho z „hrdinů z 

Gallipoli“ a etiopské pozice přirovnával k „Hindenburgově linii“. I císař doufal, že se zde italská 

vojska na dlouhé měsíce zastaví. 14. dubna vyrazila Grazianiho armáda ve třech kolonách proti 

etiopským pozicím a 23. dubna dorazily všechny tři kolony před etiopské opevněné pozice. Italové do 

útoku nasadili velké množství plamenometných tančíků, které spolu s intenzivní dělostřeleckou palbou 

působili obráncům velké ztráty. 25. dubna prolomila italská vojska obrannou linii a 30. dubna padl 

Degehabur. Poté, co císař odešel do exilu, dne 3. května následovala třetina důstojníků jeho příkladu. 

Dne 8. května 1936 vstoupil generál Graziani a jeho oddíly do Hararu. 

Addis Abeba 

Zdravotnický materiál pro frontu v Addis Abebě. 

Začátkem dubna 1936 již nikdo z císařova okolí nemohl pochybovat, že je válka prohraná. Společnost 
Národu vzdor faktu, že prohlásila Itálii za agresora nedokázala italského diktátora ani zastavit ani mu 
zabránit, aby přisouval další a další posily. Po zhroucení severní skupiny etiopských vojsk bylo jen 
otázkou času, kdy maršál Badoglio zavelí k dalšímu postupu, tentokráte na hlavní město. Za této situace 
navštívil císař francouzské velvyslanectví, aby vyjednal možnost opustit svou zemi přes francouzské 
Somálsko pro sebe, císařovnu a své dva syny. Poté se vrátil do svého paláce, kde oslovil dav 
shromážděný na schodech: „Budeme bojovat o každou píď naši země. Kdo není nemocný, nechť vezme 
zbraň, jídlo na pět dní a jde na sever bojovat s útočníky“. Na tuto patetickou výzvu dav odpověděl „My 
půjdeme, my půjdeme“. Na frontu odešlo také posledních pět tisíc příslušníků císařské gardy. 

Císař poté rozhodl, že se vláda přesune do města Gora na západě země u hranic s britským Súdánem. 

Zároveň jmenoval Imru Haile Selassieho regentem po dobu, kdy bude v exilu. 2. května 1936 vyjel císař 

ve svém vlaku směrem na Džibuti, hlavní město francouzského Somálska. Když se generál Graziani 

obléhající v té době Harar o této cestě dozvěděl, odeslal depeši, kde žádá povolení zaútočit na vlak 

bombardéry. Mussolini tento návrh odmítá. Poté, co císař opouští město, dochází v celé Addis Abebě k 

nepokojům a v rabování, kterého se účastní i část etiopských vojáků. Dav vyrabuje císařský palác a bere 

útokem ministerstvo financí, kde je umístěn zbytek zlatých rezerv, které se nestihly odvézt. Několik 

úředníků, kteří se snažili odrazit útok davu kulometem, bylo zlynčováno. 

Pochod železné vůle 

Maršál Badoglio od 20. dubna zřídil své velitelství ve městě Dessie, 320 km severně od Addis Abeby. 

Protože odpor etiopských sil v té době byl prakticky nulový, rozhodne se Badoglio k riskantnímu kroku − 

výpadu motorizované kolony na etiopské hlavní město, které s Dessie spojuje tzv. Císařská dálnice, 

jedna z mála udržovaných komunikací v zemi. Tento smělý záměr ovšem naráží na fakt, že míra 

mechanizace v italské armádě roku 1936 není nikterak velká. Naštěstí pro Badoglia je v té době vrchním 

ubytovatelem italské armády, pod jehož pravomoc spadá zásobování, generál Fidenzio Dall'Ora, díky 

jehož organizačních schopnostem je Badogliova „mechanizovaná kolona“ během 21.–25. dubna 

sestavena z 1785 aut, kamionů a tahačů. K tomu oddíl tančíků, 11 dělostřeleckých baterií a také 

speciální vozidla pro 193 koní, určených na přehlídku. Celá kolona je schopna převést 12.500 vojáků. 

24. dubna posílá Badoglio předvoj dva oddíly po 4.000 Eritrejcích, ale toto preventivní opatření se 

ukazuje jako zbytečné neboť Eritrejci místo nepřítele zápolí akorát s blátem a deštěm. Také v průsmyku 

Termaber nenaráží na žádný odpor, nicméně kvůli opravě poničené dálnice zde kolona uvízne dva dny. 

Vojáci na nákladních automobilech mohli při průjezdu úrodnou provincií Shewa obdivovat nádhernou 

krajinu a mnozí už se těšili na konec války, kdy pušku vymění za rýč či motyku a budou sklízet plody 

zdejší krajiny. Mezitím během večera 4. května dosáhly předsunuté hlídky 1. eritrejské brigády 

předměstí Addis Abeby pěšky dříve, než čelo mechanizované kolony. Ta vjela do města následující den 
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ve 4 hodiny ráno. Italští vojáci byli v naprosté euforii, kterou jim nepokazil ani silný déšť. S příchodem 

Italů byl ve městě obnoven pořádek a za chvíli vlály z mnoha oken bílé vlajky, zatímco obyvatelstvo 

prchalo na jih. Badoglio mohl nyní využít koně, které s sebou Italové vezli v kamionech, a uspořádat 

triumfální vjezd. V 5.45 hodin se Badoglio zastavil v budově italského velvyslanectví. Byla vztyčena 

italská vlajka a provolána sláva králi i Mussolinimu. Poté se Badoglio obrátil na velitele letectva a 

prohlásil: „Dokázali jsme to! Zvítězili jsme!“. 

Tento Badogliův výpad na Addis Abebu bude později fašistickou propagandou oslavován jako 

„Pochod železné vůle“. Je sice faktem, že Italové během osmi dní urazili vzdálenost 320 km v 

těžkém terénu a v nepřízní počasí, nicméně za nulového odporu nepřítele. Později jeden 

žurnalista výstižně prohlásil, že tento výkon „spíše než na stránky událostí vojenských patří na 

stránku událostí sportovních“. 

Ohlas v Itálii 

V Římě, kde se další postup netrpělivě očekával Badogliův telegram způsobil vlnu euforie. 

Mussolini byl nadšeným davem nadšeně aplaudován a desetkrát se na výzvu davu musel vrátit 

zpět na balkon Palazzo Venezia, kde pronesl patetický projev o „zářícím meči, který přeťal 

všechna pouta a učinil africké vítězství čisté, tak jako si jej budou pamatovat všichni legionáři, 

kteří v boji padli i ti co přežili. Italský lid si vybojoval impérium, které zúrodní svou prací a které 

bude se zbraní v ruce hájit proti nepříteli“. Na závěr se otázal davu „Jste toho hodni?“ aby mu 

bylo odpovězeno hromadné „Ano!“. 

Na rozdíl od zářícího Mussoliniho, který se od té doby nechal oslovovat jako „zakladatel 

imperia“, měl král Viktor Emanuel III. k válce rezervovaný postoj. Když na něj pod jeho palácem 

Quirinal dav volal „Imperatore, Imperatore, Salute Imperatore!“ postavil se král do pozoru, 

zasalutoval davu a neřekl nic. 

Důsledky 

 

Král Haile Selassie I. v Jeruzalémě během cesty do britského exilu 

Válka v Etiopii zcela nepochybně přinesla režimu Benita Mussoliniho i jemu osobně velkou 
oblibu v širokých vrstvách italského národa. Nikdy předtím a nikdy potom nebyla popularita Il 
Duceho tak vysoká, než když slavnostně oznamoval založení impéria. 

Na druhou stranu byly však důsledky války pro Itálii nedobré. Válečné náklady přesáhly 

únosnou mez a ani nadšenecká sbírka Zlato pro otčinu, kdy manželské páry v Itálii, královnou 

počínaje, odevzdávaly své snubní prstýnky na pokrytí válečných výloh, tento vládní deficit 

nedokázala vyrovnat. Okupovaná Habeš se stala de facto černou dírou italského rozpočtu, 

neboť krom vydržování velké okupační armády zde Italové zahájili velkorysou výstavbu dálnic a 

nových měst pro budoucí italské kolonisty. 
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Osudový dopad měla tato válka ovšem v diplomacii. Francie a Spojené království, které byly 

ochotny připustit dominanci Itálie nad Habeší, byly šokovány a pobouřeny svévolným útokem a 

brutálně vedenými akcemi fašistických vojsk. I když mnoho britských konzervativců 

(včetně Winstona Churchilla) byla toho názoru že Mussoliniho spojenectví je v jejich zájmu, 

ohledy na veřejné mínění jakékoliv britské vládě nyní bránily otevřeně usilovat o spojenectví s 

fašisty. Ve Francii měla italská intervence za následek pád Lavalovy vlády a vítězství 

levicové Lidové fronty. Za této situace se Itálie dostala do izolace, kterou ještě prohloubila její 

intervence ve Španělsku. To vedlo Mussoliniho k jeho největšímu omylu − sblížení 

s nacistickým Německem. Osa Berlín-Řím a později i Ocelový pakt přivedl fašistickou Itálii pod 

německé velení a nakonec i do války, kterou neměla šanci vyhrát. 

(Zpracovaly Lenka Hrušková, Milada Janouchová)           

 
B L A H O P Ř E J E M E 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu měsíce září 

a října 2016 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání putuje k pp. Marii 

PROVAZNÍKOVÉ, Haně KVAPILOVÉ, Boženě HONSŮ,Květoslavě  ČERNÍKOVÉ, Janu GRUSOVI, 

Zdence PÍCHOVÉ, Josefe ŠEBELOVÉ, Mgr. Emilu MOZOLOVI. 
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