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1.  Úvod 
Druhá světová válka byla jedním z nejničivějších mezníků 20. století. Jednalo 

se o mezinárodní konflikt, při němž zahynuly tisíce lidí a jenž po sobě zanechal nesmazatelné 

stopy. S důsledky druhé světové války se lidé nedokázali vypořádat ještě spoustu dalších let. 

V době nejhoršího válečného běsnění si asi nikdo nedokázal představit, že tahle válka někdy 

skončí a už vůbec ne, co bude potom. I přesto již v roce 1943 vznikla organizace jménem 

UNRRA, jež chtěla podporovat válkou zasažené státy, a poskytovala jim bezplatnou pomoc.  

Tato práce se bude věnovat výše zmiňované organizaci UNRRA a jejímu bezpochyby 

šlechetnému poslání, využiji v ní historickou a srovnávací metodu zkoumání a analýzu. 

Nejprve přiblížím hospodářskou situaci Československa po druhé světové válce a poté se 

zaměřím na pomoc, kterou našemu tehdejšímu státu poskytl východ, tedy Sovětský svaz. 

V následující části se budu věnovat pomoci ze západu, tedy pomoci organizace UNRRA a 

okolnostem jejího vzniku v celosvětovém měřítku. Dále se budu zabývat vznikem 

Československého úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu, distribuci a dovozu zboží do 

Československa, jejíž složitost je možno zdůvodnit zejména nevýhodnou geografickou 

polohou ČSR. Zaměřím se rovněž na jednotlivé hospodářské a sociální oblasti 

Československa a popis pomoci organizace UNRRA těmto jednotlivým oblastem života 

v ČSR.  

Publikací, které by se zabývaly tématem UNRRA, rozhodně není mnoho. Z toho 

důvodu budu v první řadě čerpat z knihy Karla Sommera – UNRRA a Československo a také 

z diplomové práce Mgr. Jany Frydryškové, která se organizací UNRRA rovněž zabývá. Kvůli 

nedostatku materiálu použiji i zahraniční publikaci George Woodbridge, která komplexně 

popisuje činnost této organizace.  

Činnost organizace UNRRA významně ovlivnila životy obyvatel Československa, 

a proto není divu, že o ní byly zmínky i v tehdejším tisku. V této práci chci dohledat tehdejší 

noviny a články, které byly v souvislosti s akcí UNRRA uveřejněny, mimo jiné se zde zmíním 

i o nerealizovaném projektu – filmu o organizaci UNRRA, který měl být poděkováním za 

práci, kterou UNRRA pro Československo vykonala.  

Práce bude zakončena žurnalistickou částí, ve které aplikuji poznatky do úvodního 

článku, ve kterém budu srovnávat humanitární organizace, které pomáhají dnes a které 

pomáhaly kdysi. Jelikož se jedná o téma historické, součástí bude také interview s historikem 



5 
 

Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. V neposlední řadě využiji žánru anketa, jehož 

prostřednictvím budu v Moravskoslezském kraji zjišťovat, zda respondenti znají podobnou 

organizaci, která by, ovšemže ne v takové míře, působila i dnes a vědí, v čem spočívala 

čínnost organizace UNRRA. 
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2. Hospodářská situace v Československu po roce 1945 
Konec války v Evropě nastal v květnu 1945, kapitulací Německa a Japonska 

definitivně skončila o čtyři měsíce později. Ekonomickým vítězem tohoto nejničivějšího 

válečného konfliktu v dějinách lidstva se staly Spojené státy. Bezprostředně po válce 

na ně připadalo – při podílu 6 % na světové populaci – téměř 60 % světové průmyslové 

produkce (Průcha, 2009). USA tak zvýšily svůj předstih oproti západní Evropě, nejen 

technickým náskokem, soustředily většinu světových zásob měnového zlata, disponovaly 

strategickými zásobami potravin a v neposlední řadě poskytovaly potřebnou hospodářskou 

pomoc pro válkou postižené země. Upevnila se i moc Spojených států, opustily dřívější 

politiku izolacionismu a získaly tak pevnější mocenské postavení v novém 

hospodářskopolitickém uspořádání světa, a to nejen v poraženém Japonsku, ale i v Německu, 

Rakousku či v západní Evropě.  

Německo tedy kapitulovalo 7. května 19451, následně po sebevraždě Adolfa Hitlera 

(30. dubna 1945). Nadále však doznívaly boje, mimo jiné i v českých zemích. Definitivně 

skončila druhá světová válka až kapitulací Japonska 2. září 1945. 

I Sovětský svaz po druhé světové válce přes obrovské lidské a materiální ztráty 

mocenskopoliticky posílil. Mohl se pochlubit největší pozemní armádou světa, rovněž 

zasahoval do mezinárodního dění a rozšiřoval své zájmy. Výhoda Sovětského svazu spočívala 

především ve skutečnosti, že smýšlení celého poválečného světa zaznamenalo posun doleva 

a tím i odklon od kapitalistického systému, čemuž pomohl i rozpad koloniálních imperií. 

V Evropě vznikaly lidově demokratické režimy, samozřejmě za podpory Sovětského svazu, 

v Číně zvítězila revoluce vedená komunistickou stranou.  

Válka se dotkla stamiliónů lidí a lidská populace začala požadovat pronikavé 

společenské změny, zároveň se vystupňoval i její kritický postoj vůči kapitalismu, který 

mnohé občany v období hospodářské krize zklamal. Tyto události tak přispěly 

k tzv. politickému posunu doleva, k němuž přispěla i neschopnost demokratického systému 

zabránit válce. 

Úloha komunistů a sociálních demokratů v antifašistickém odboji byla značná 

a zvyšovala tak sympatie vůči Sovětskému svazu. Také systém národohospodářského 

                                                           
1 Konec války slavíme 8. května ačkoli Německo 7. května 1945 podepsalo dohodu o bezpodmínečné kapitulaci 

a válka definitivně skončila až 2. září 1945 kapitulací Japonska, jak uvádí Průcha (str. 30 v Hospodářských a 

sociálních dějinách Československa 1945 – 1992). 
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plánování v Sovětském svazu byl přitažlivý, zejména, protože v něm byla spatřována jedna 

z příčin vzestupu jeho ekonomiky jak v době hospodářské krize (40. léta), tak odolnost 

v průběhu vojenského konfliktu (Průcha, 2009). 

Svět se tedy již v letech 1946 – 1948 zřetelně dělil na dvě části. Toto bipolární 

rozdělení světa pod vlivem dvou nejsilnějších velmocí – Spojených států a Sovětského svazu 

– ústilo do tzv. studené války. Konfrontační politika ovlivnila i vzájemné hospodářské vztahy. 

Československo se v letech 1941 – 1942 potýkalo s problémy ohledně Mnichovské 

dohody a uznání československé exilové vlády. Dr. E. Beneš v exilu usiloval o potvrzení 

předmnichovských hranic ČSR. Potvrzení neplatnosti mnichovské dohody vyžadovalo 

podpisy jejich signatářů Británie a Francie, předpokládaných válečných vítězů. ČSR nakonec 

byla v roce 1945 obnovena jako země demokratická a v původních předmnichovských 

hranicích s výjimkou Podkarpatska (Frydryšková, 2006). Problémy s uznáním čs. exilové 

vlády Francií a Velkou Británií a počáteční nejasný postoj obou velmocí k anulování 

mnichovské dohody přispěly k tomu, že Beneš hledal oporu v Sovětském svazu 

(Průcha, 2009). Beneš předpokládal, že SSSR bude i po válce spolupracovat 

s demokratickými státy a jako bývalému ministrovi zahraničních věcí se mu Sovětský svaz 

zdál jako nejvhodnější partner pro budoucí zahraniční vývoj Československa. 

Exilový prezident Edvard Beneš se již v roce 1943 účastnil jednání s nejvyššími 

sovětskými představiteli J. V. Stalinem a V. M. Molotovem, a tak byla 12. prosince 1943 

podepsána československo-sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné 

spolupráci. Tento dokument je historicky považován za zlomový okamžik pro budoucí vývoj 

země (Frydryšková, 2006). Československu dávala naději na podporu Sovětského svazu 

v pozdějších mezinárodních jednáních, zakotvovala vojenskou i jinou pomoc v poválečném 

období. Součástí byl také bod o vzájemné hospodářské pomoci – na čs. poválečném 

zahraničním obchodě se bude značnou měrou podílet východ, tedy Sovětský svaz. Od této 

spolupráce se očekávalo, že „zajistí československému průmyslu na dlouhou dobu plnou 

zaměstnanost“. Kromě jiného se zde uvádělo, že v ČSR dojde k nacionalizaci hlavních 

průmyslových odvětví (Průcha, 2009). 

Po druhé světové válce bylo především nutné uvést do chodu výrobu a obnovit 

ekonomiku. Ekonomická situace Československa po osvobození nebyla sice dobrá, ale 

jednoznačně nejlepší ze všech zemí střední Evropy. Výroba byla ve všech odvětvích průmyslu 

značně zredukovaná, v některých oblastech se ještě před koncem války zcela zhroutila. Objem 
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průmyslové výroby klesl v roce 1945 ve srovnání s rokem 1938 až o 50 %, produktivita práce 

poklesla na 40 – 60 % předválečného stavu. 

Tisíce závodů bylo válkou poničeno, chybělo výrobní zařízení, obyvatelstvo a dělníci 

byli vyčerpáni. Velice nepříznivá situace byla i v zemědělství, například hovězí dobytek klesl 

na 80 %, vepřový dobytek na 57 % a drůbež na 59 %, dobytku, který zůstal, se nedostávalo 

dostatečného výkrmu (Frydryšková, 2006). Utrpěla i produkce mléka a vajec, dohromady 

o 51 % a 60 %. Zemědělství, které bylo značně oslabeno, ohrozilo výživu a zdraví českého 

obyvatelstva. Hrozba hladu byla naštěstí odvrácena, jednak díky zahraniční pomoci, jednak 

díky uspokojivé úrodě v roce 1946. I tak však bylo ministerstvo výživy už v roce 1945 

zmocněno k rozhodování o potravinových přídělech (Průcha, 2009). 

Československý průmysl se ke konci třicátých let připravoval na válku s Němci, byl 

zásoben kovy a surovinami, avšak Němci tyto zásoby kovů, surovin, polotovaru jako cement, 

ale i kůže, spotřební zásoby jako cukr anebo tabák, odváželi do Říše (Frydryšková, 2006). 

Také doprava, ať už silniční či železniční, byla válkou těžce poškozena. Bylo zničeno 73 % 

celého stavu železničních staveb (vodáren, výtopen, skladišť), 50 % přijímacích budov, 

56,5 % výhybek a zabezpečovacích zařízení v 390 stanicích (UNRRA v Československu, 

s. 68) Co se týká silniční dopravy, byla většina škod způsobena přímo vojenskými operacemi. 

Zničeno anebo poškozeno bylo 20 520 kilometrů silnic (29,2 %) a 218 mostů (33,3 %), 

zničeno nebo zavlečeno bylo 41 644 osobních aut (49 %), 1475 autobusů (47,9 %) a 17 282 

nákladních aut (63,5 %), (UNRRA v Československu, s. 68). 

Rozvrácen byl i sociální systém. Němci se velmi snažili, aby jejich opatření na poli 

sociálním a na pracovním trhu vedlo ke zvýšení válečné výroby, brali české obyvatelstvo jako 

rasově méněcenné a jejich cílem bylo naprosté vyhlazení českého národa. Ovšem tato snaha 

byla díky českému podílu na německém válečném úsilí utlumena. 

Nejbolestivější stránkou byly ztráty na lidských životech. Statisíce Čechů bylo 

donuceno opustit své zaměstnání, ať už byli odvedeni kvůli práci do Německa, 

do koncentračních táborů, anebo z jiných důvodů. Rodiny byly roztrženy, mladí lidé byli 

vyučeni pro válečnou výrobu a nemohli se tedy vyučit pro povolání mírová. Došlo tak k jejich 

dislokaci na pracovním trhu. Přesná čísla mrtvých během druhé světové války nejsou známa, 

odhaduje se však, že v důsledku války (koncentrační tábory, bombardování, při odboji, 

vojenských operacích aj.) zahynulo kolem 300 tisíc lidí, z toho se z koncentračních táborů 

nevrátilo asi 220 000 lidí, dalších 93 000 Čechů padlo v domácím a zahraničním odboji 
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(Frydryšková, 2006). Přibylo skoro 100 000 invalidů a práce neschopných. Index počtu 

nemocných stoupl na 177,3 v roce 1945 oproti 100 v roce 1938. Následkem podvýživy 

se zvýšil počet nemocných tuberkulózou o celých 100% k poměru v roce 1938, čímž také 

stoupla úmrtnost na 110 v roce 1945 ze 100 v roce 1938. Německá pracovní politika a otrocká 

práce vedly pochopitelně k podlomení pracovní morálky (Frydryšková, 2006). Velké ztráty 

Československo tak samozřejmě zaznamenalo na národním důchodu, spousta lidí nebyla 

schopna pracovat, důsledkem okupace přibylo mnoho chorob a předčasných úmrtí. 

Celková bilance škod po druhé světové válce nelze zcela přesně vyčíslit, proto 

se i čísla v různých publikacích liší. Dr. Leopold Chmela, autor posudku Hospodářská 

okupace ČSR, její metody a důsledky, vyčíslil škody války v roce 1946 v hodnotě staré koruny 

z roku 1938 takto: 

Celková bilance 

 

Tabulka 2.1. Zdroj: Archiv ČNB, karton č. 157/423, signatura NP PXVII – 327, okupace 1941-46, znalecký 

posudek v procesu s K.H. Frankem, druhá složka, str. 65  

Samozřejmě, že byly provedeny i další odhady a šetření přesných škod, které 

způsobila ČSR německá okupace. Například výsledky odhadů škod pro jednotlivé úseky 

československého hospodářství: 

                                                           
2 Zdroj tabulka 2.1: Archiv ČNB, karton č. 157/423, signatura NP PXVII – 327, okupace 1941-46, znalecký 

posudek v procesu s K.H. Frankem, druhá složka, str. 65 

Průmysl a obchod 38 415 mld. Kč 

Doprava 25 122 

Zemědělství 44 509 

Veřejné ústavy a budovy 3 816 

Zařízení 10 499 

Platidla a díla vědecká 15 453 

Domy a budovy, zejména soukromé 13 447 

Vojenské náklady 16 539 

Ztráty na životech, zdraví a pracující síle 25 429 

Výlohy německé okupace 113 836 

Ostatní státní a soukromé nároky 40 447 

CELKEM 347, 512 mld. korun2 
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Tabulka 2.2.  Zdroj: Archiv ČNB, karton č. 650, Škody a náhrady – Vyšetřování zločinů spáchaných za okupace, 

složka druhá – soupis škod způsobených německou říší, Škody a ztráty způsobené v ČSR německou okupací zde 

dne 27. 1. 1948, s. 4. 

Celkové škody, které byly českému hospodářství způsobeny německou okupací, byly 

vyčísleny na 430 miliard Kč, v cenách roku 1937 (Sekanina, Geršlová 2002). Reparační 

nároky, které Československo uplatňovalo na Pařížské konferenci, jakožto škody a ztráty 

utrpěné válkou, byly ve výši 3614 mld. Kč.  Tato částka však nezahrnovala měnové škody 

ve výši 100 mld. Kč, které byly vypuštěny. 

Dne 5. dubna 1945 byl v Košicích vyhlášen tzv. Košický vládní program jako program 

nové vlády. V době přijetí tohoto programu byla ještě velká část území Československa 

okupována, proto bylo úkolem nové vlády v prvé řadě dovést osvobozenecký boj úspěšně 

do konce, likvidovat následky války a obnovit národní hospodářství. Vláda Národní 

fronty5 byla ustanovena jako prozatímní s tím, že po osvobození zbylých částí republiky mělo 

být svoláno Národní shromáždění, jež mělo potvrdit prezidenta v jeho funkci až do řádné 

volby a jehož úkolem bylo jmenovat vládu novou.  

Mezi hlavní body Košického programu patřilo ekonomické opatření Košického 

vládního programu, spočívající v zajištění majetku cizích a tuzemských Němců a Maďarů 

a domácích zrádců a kolaborantů, přičemž o znárodnění majetku se v tomto programu zatím 

výslovně nehovořilo, ačkoliv s ním bylo počítáno po osvobození republiky. Komunistům 

se podařilo prosadit do programu téměř všechny své požadavky, především změnu zahraniční 

                                                           
3 Zdroj tabulka 2.2: Archiv ČNB, karton č. 650, Škody a náhrady – Vyšetřování zločinů spáchaných za okupace, 

složka druhá – soupis škod způsobených německou říší, Škody a ztráty způsobené v ČSR německou okupací zde 

dne 27. 1. 1948, s. 4. 
4 Reparační nároky, které byly Československem uplatňovány na reparační konferenci v Paříži (Frydryšková, 

2006 z archivu ČNB, karton č. 650, Škody a náhrady – Vyšetřování zločinů spáchaných za okupace, složka 

druhá – soupis škod způsobených německou říší, Škody a ztráty způsobené v ČSR německou okupací ze dne 

27. 1. 1948, s. 4.) 
5 Národní fronta byla mimoparlamentní orgán, vytvořený politickými stranami, jež představovaly odboj proti 

nacistické okupaci. Jejich úkolem bylo sjednocovat politický život v Československu. 

Materiální škody a ztráty, které utrpěly v mld. Kč 

Měna 135, 5 

Státní finance 96, 8 

Matrikulární příspěvek 42, 3 

Vojenské škody, výdaje 51, 0 

Peněžnictví 64, 9 

Průmysl 38, 4 

Zemědělství 44, 5 

Doprava 46, 2 

Židovská majetek 30, 0 

CELKEM 456, 33 
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orientace Československa od západní Evropy na východ k Sovětskému svazu 

(Frydryšková, 2006).  

První poválečné volby v květnu 1946 probíhaly v poměrně demokratickém duchu. 

S 37,94 % je vyhrála komunistická strana (KSČ), postavení komunistů tak bylo tímto 

v Československu posíleno.  Následná hospodářská opatření pochopitelně odpovídala 

poválečné situaci i celkovému politickému posunu (Frydryšková, 2006). Národní fronta 

disponovala rozsáhlou politickou mocí, tvořila politický základ státu, určovala linii státní 

politiky, rozhodovala o hlavních sporných politických a mocenských otázkách (Kaplan, 

1991).  

Průzkum veřejného mínění z let 1945 a 1946 potvrzoval, že omezení počtu politických 

stran odpovídá představám většiny občanů. Důsledkem tohoto opatření se strany 

Československa seskupily v Národní frontě (NF), (Kaplan, 1991). NF měla za úkol 

sjednocovat politický život v Československu a také politické strany. V českých zemích KSČ, 

sociální demokraty, národní socialisty a lidovce, na Slovensku Komunistická strana 

Slovenska (KSS) a Demokraté a do politického života tak nebyla vpuštěna politická pravice -

 agrárníci, živnostníci, národní demokraté – národní sjednocení a slovenští luďáci 

(Frydryšková, 2006). Komunistům přitom připadla klíčová ministerstva, jako například 

ministerstvo vnitra, ministerstvo informací s řízením státní propagandy a rozhlasu, 

ministerstvo školství a měli také vliv na ministerstvo zahraničí. Národní fronta měla v tehdejší 

vládě téměř mocenský monopol, stála v ČSR do značné míry nad parlamentem a byla lidově 

demokratickou koalicí zvláštního druhu. Komunisté usilovali o vedoucí pozici v NF, vynutili 

si jí a také udrželi. 

Prezident Beneš podepsal 24. října 1945 dekret o znárodnění dolů a některých 

průmyslových podniků (č.100/45 Sb.), o znárodnění některých podniků průmyslu 

potravinářského (č.101/45 Sb.), o znárodnění akciových bank (102/45 Sb.) a o znárodnění 

soukromých pojišťoven (č.103/45 Sb.). Současně se znárodněním byl vydán i zvláštní dekret, 

který dával podnikovým a závodním radám právo kontroly a účasti na řízení podniků, 

ať už znárodněných či soukromých. Rozsah znárodnění se v jednotlivých odvětvích lišil. 

V průmyslových odvětvích mimořádného státního zájmu se znárodnění uskutečňovalo v plné 

rozsahu (doly, hutě, elektrárny, výroba léčiv, klíčového chemické obory, zbrojní závody atp.), 

to samé platilo i pro bankovnictví a pojišťovnictví s výjimkou lidových peněžních ústavů 

(Sekanina, Geršlová, 2002). V dalších oborech byl rozsah znárodnění stanoven podle počtu 
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pracovních sil – tedy podniků s více než 150 až 500 zaměstnanci. V některých případech byly 

pro znárodnění rozhodující i ekonomické důvody, mnohé z podniků stály na pokraji bankrotu. 

Celkem bylo znárodněno přes 3000 podniků, jednalo se o 16,2 % všech průmyslových 

podniků v ČSR, v nichž pracovalo 61,2 % zaměstnanců. Znárodněné podniky byly postupně 

slučovány a staly se z nich tzv. národní podniky, jež podléhaly dohledu příslušných 

ministerstev. 

Znárodněním vznikla smíšená ekonomika – veřejný sektor, který zahrnoval národní 

podniky, státní podniky, komunální podniky a družstva, konfiskáty. Dále vznikl 

soukromopodnikatelský sektor, tj. menší a střední podniky a malovýroba. Soukromý sektor 

již nebyl schopen určovat směr ekonomického vývoje země, vždyť po roce 1945 šlo v tomto 

sektoru z 85 % o menší podniky do padesáti zaměstnanců, jeho roli proto přezval znárodněný 

sektor. 

Kromě znárodnění bylo potřeba provést i nutnou pozemkovou a měnovou reformu. 

Pozemková reforma se omezila pouze na zabavení majetku kolaborantů. Cílem měnové 

reformy, která byla provedena k 1. listopadu 1945, bylo vyřadit inflační přebytek 

znehodnoceného oběživa. Jeho rozložení a skladba neodpovídala objemu výroby a nabídce 

zboží na trhu. Na konci války byly na území ČSR přibližně čtyři měny, například 

protektorátní koruna, slovenská koruna, marky a pengö. Nejprve byla vyřazena marka 

a pengö, dále byla vyměňována protektorátní a slovenská koruna za novou Kčs v poměru 1:1, 

šlo do té doby o největší měnovou operaci na území ČSR (Frydryšková, 2006). 

Ve dnech 4. a 11. února 1945 se konala krymská (jaltská) konference Velké trojky 

(SSSR, USA a Velká Británie), na které se rozhodlo například o rozdělení poraženého 

Německa na čtyři okupační pásma. Němečtí váleční zločinci měli být postaveni 

před mezinárodní tribunál a ozbrojené síly Německa měly být zlikvidovány. 

Mimo jiné účastnici této konference přislíbili „napomáhat národům osvobozeným 

z nadvlády nacistického Německa i národům bývalých satelitních států Osy (v říjnu 1936 

vytvořily Německo a Itálie tzv. osu Berlín – Řím) v Evropě, aby demokratickými prostředky 

vyřešily své naléhavé politické a hospodářské problémy“ (Průcha, 2009). Zároveň zde 

deklarovali, že nemají v úmyslu zničit Německý národ a v protokolu o reparacích uvádí, 

že budou mít především naturální charakter v podobě různých demontáží či dodávek zboží a 

mohou být také vymáhány použitím německé práce. 
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Již v období před koncem druhé světové války měly státy antifašistické koalice jasný 

cíl – založení mezinárodních institucí, které by pomohly zabránit chaosu, známému 

po skončení první světové války po roce 1918. Cílem těchto organizací bylo zajištění potravin 

a dalších výrobků, čelit hyperinflaci, urychlit obnovu států poničených válkou a podpořit 

rozvoj obchodních styků. Proto v roce 1943 vznikly organizace UNRRA, Mezinárodní 

potravinářská a zemědělská organizace (FAO), Mezinárodní měnový fond (MMF) 

a Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD). Největší organizací, která byla založena 

po druhé světové válce, byla Organizace spojených národů (OSN) v říjnu 1945, jejímž jedním 

z hlavních orgánů se stala Rada bezpečnosti s pěti stálými členy (kromě volených nestálých 

členů) s právem veta – Čína, Francie, SSSR, USA a Velká Británie.  

Československo patřilo, zásluhou londýnské exilové vlády, mezi zakládající členy 

některých organizací. V hospodářské sféře to byla především UNRRA a FAO.  

MMF zahájil svou činnost 18. prosince 1945 a mezi jeho hlavní cíle patřila péče 

o stabilitu měnových kurzů a obnovu konvertibility měn, pomoc členských státům 

při překonávání deficitů platebních bilancí a podpora mezinárodního obchodu, mj. 

odstraňováním devizových omezení a obranou proti „soutěživému znehodnocování měn“ 

(Průcha, 2009) IBRD byla založena 25. června 1946 a poskytovala například investiční úvěry, 

které byly zaměřené na poválečnou obnovu a mírovou konverzi hospodářství a na rozvoj 

méně vyspělých ekonomik. Podporovala také formou záruk některé soukromé investice 

v zahraničí (Průcha, 2009). Obě tyto organizace měly sídlo ve Washingtonu, a i když 

formálně spadaly pod OSN, fakticky nad nimi mělo rozhodující vliv USA.  
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3. Zahraniční pomoc poválečnému Československu 

3.1 Zahraniční pomoc z východu 
Politická reprezentace Československa se již během svého působení v Londýně snažila 

vyjasnit a smluvně upravit otázky se sovětskou vládou, jež vznikly v průběhu osvobozování 

republiky Rudou armádou. Dne 31. března 1945 byly mezi oběma státy podepsány významné 

dohody (Průcha, 2009).  

V první dohodě se SSSR zavázal uhradit výdaje spojené s působením čs. vojenských 

jednotek bojujících po boku Rudé armády po celou dobu, co budou podřízeny, sovětskému 

vrchnímu velení. ČSR převzala závazek krýt náklady na vydržování jednotek Rudé armády 

na území ČSR po celou dobu trvání války. Finanční expert dr. Jan V. Mládek později 

informoval vládu, že náklady na potřeby Rudé armády dosahovaly měsíčně 600 – 900 

mil. Kčs. Je ale pravdou, že SSSR daroval československé armádě vlastní i ukořistěnou 

armádní výzbroj, rovněž výstroj v hodnotě okolo 20 miliard předválečných korun 

(Průcha, 2009). Sovětská vojska se z území ČSR stáhla 15. listopadu 1945 a poslední 

americké jednotky 20. listopadu t.r. 

Druhá dohoda se týkala způsobu využití sovětské válečné kořisti na území 

Československa. Toto ujednání uvádělo, že z čs. území „mohou být“ do SSSR vyvezena 

zařízení německých podniků a jiný ukořistěný majetek, pokud mají důležitý vojenský 

význam, aby jich bylo použito pro válečnou potřebu. Ovšem tato obecná formulace 

vyvolávala značné nejasnosti. Docházelo i k odvozům zařízení nebo zásob z původních 

československých podniků, které byly za války germanizovány či arizovány. Problémy 

nastávaly také okolo některých českých a slovenských bank, jež byly ovládány německým 

kapitálem, např. Česká eskomptní banka aj. (Průcha, 2009). Tuto situaci řešilo až usnesení 

československé vlády ze 7. června 1945, podle něhož měly být všechny závody na území 

ČSR okamžitě předány do rukou Československa, včetně těch, které byly 

dle dohody z 31. března 1945 považovány za válečnou kořist. Některé další majetkové otázky 

mezi ČSR a SSSR byly dořešeny až během jednání s J. V. Stalinem, V. M. Molotovem 

a ministrem zahraničního obchodu A. J. Mikojanem v Moskvě, až v polovině roku 19466 

(Průcha, 2009, str. 122). 

Mezi významné dokumenty pro budoucnost ČSR patří bezesporu tajná dohoda mezi 

vládami ČSR a SSSR z 23. listopadu 1945, kterou podepsali ministr zahraničního obchodu 

                                                           
6 Průcha uvádí pouze zástupce SSSR – Stalina, Molotova a Mikojana, nikoli zástupce ČSR. 
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dr. Hubert Ripka a zplnomocněnec vlády SSSR Ivan Bakulin. Tato smlouva o „rozšíření těžby 

rud a koncentrátu v Československu, obsahujících radium a jiné radioaktivní prvky, jakož 

i o jejich dodávkách Svazu sovětských socialistických republik“ byla iniciována sovětskou 

stranou ve snaze využití československého uranu ke zlomení amerického monopolu jaderných 

zbraní (Průcha, 2009, s. 124). V době podpisu smlouvy ani jedna strana netušila, jak velkým 

uranovým bohatstvím Československo disponuje. Experti původně předpokládali výtěžnost 

1000 tun uranu, později se ukázalo, že se jednalo o pouhé procento z celkové těžby uranu 

v Československu do konce 80. let.  

Sovětský svaz tak získal důležitého dodavatele uranové rudy, protože v podmínkách 

nastupující studené války se mohl spolehnout pouze na naleziště v Československu, 

ve východním Německu a Rumunsku a na vlastní ložiska v Tádžikistánu. Zásluhou a pomocí 

SSSR Československu, bylo především vybudování jednoho z nejmladších průmyslových 

odvětví. Nevýhodou této pomoci bylo získání kontroly výroby a vytvoření monopolu na 

odbyt radioaktivních materiálů z ČSR. 
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3.2 Zahraniční pomoc ze západu 

3.2.1 Vznik organizace UNRRA 

Již 25. září 1941, v době, kdy v Evropě byla druhá světová válka, a Německo 

vyhrávalo, vznikl v Londýně Mezispojenecký výbor pro poválečnou první pomoc v Evropě. 

V roce 1942 tak mohlo vzniknout Postwar Requiremenst Bureau, známá spíše podle jména 

svého předsedy Leithe – Ross Comittee. Toto Comittee se dlouhou dobu zabývalo výzkumem 

a výpočtem potřeb, které bude Evropa po skončení ničivého běsnění druhé světové války 

potřebovat. Připravilo tak výborné podmínky pro vznik organizace UNRRA, která po roce 

1945 pomáhala státům postiženým válkou. Comittee odvedlo obrovský kus teoretické práce, 

hodící se v budoucnu organizaci UNRRA, nemělo ovšem dostatek finančních prostředků 

na uskutečnění této pomoci (Frydryšková, 2006).  

Poté, co USA vstoupilo do války, začal prezident F. D. Roosevelt vážně uvažovat 

o budoucí pomoci válkou postižené Evropě. Dospěl k názoru, že USA, protože disponovalo 

obrovským ekonomickým potenciálem, by mělo Evropě pomoci. Byl si vědom, 

že po skončení války bude potřebovat velké množství spotřebního zboží, potravin k překonání 

zásobovacích obtíží a aby průmysl, doprava a zemědělství mohly opět nabýt životaschopnosti 

a zotavit se z tragických důsledků válečných akcí (Sommer, 1993). Mezinárodní organizace 

UNRRA, United Nation Relief and Rehabilitation Administration (Správa spojených národů 

pro hospodářskou pomoc a obnovu), vznikla na popud amerického prezidenta Franklina 

Delana Roosevelta 9. listopadu 1943 v Bílém domě, kde se sešli zástupci 44 delegátů 

Spojených národů, které bojovaly proti společnému nepříteli, a podepsali zde smlouvu, jež 

zřizovala UNRRU (Frydryšková, 2006). Od 10. listopadu do 1. prosince 1943 se konal první 

tzv. Council – Rady UNRRA, na němž se všech 44 států 18 měsíců před koncem války 

společně domluvilo na fungování této mezinárodní organizace, jež měla přispět k obnově 

poválečné Evropy.  

Již během druhé světové války bylo jasné, že spojenecké národy neutrpěly během 

války stejné ztráty. Všechny státy utrpěly značné ztráty na životech, byly bombardovány 

a ničeny německými vojsky. Avšak hospodářství některých z nich nebylo tak rozrušeno jako 

národů jiných. Základní myšlenkou organizace UNRRA byla vzájemná hospodářská pomoc 

těm osvobozeným územím, která kvůli velkým válečným ztrátám, špatným vyživovacím 

podmínkám, válkou ochromenému hospodářství a špatnému zdravotnímu stavu obyvatelstva 

nemohou obnovit národní hospodářství, protože na něj nemají dostatek prostředků. 

Organizace UNRRA měla umožňovat vzájemnou hospodářskou spolupráci při rehabilitaci 
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válkou zničených zemí. V prvních letech (relief) dodávala UNRRA především potraviny, 

šatstvo, léčiva, přispívala na pomocné služby zdravotní a sociálně-politické a na spolupráci 

při repatriaci osob, návraty válečných zajatců, politických vězňů atp. (Frydryšková, 2006). 

V období obnovy (rehabilitation) UNRRA dodávala osvobozeným zemím zboží potřebné 

k obnově produkce a dopravy pomocných dodávek, jako jsou osiva, umělá hnojiva, suroviny, 

rybářské výstroje, stroje a součástky. Také pomáhala při obnově důležitých zařízení – 

vodáren, elektráren, plynáren, dopravy a při obnově škol (Frydryšková, 2006). 

UNRRA podporovala členské státy Spojených národů na základě žádostí o naléhavou 

pomoc, kterou následně komise Rady Správy Spojených národů posoudila a tuto žádost 

doporučila. Pomoci se dostalo těm zemím, které neměly dostatek prostředků, aby za ně mohly 

platit v cizích valutách a těm, které byly válkou a okupací hospodářsky oslabeny. Tyto země 

dostaly veškerou pomoc od UNRRY zdarma. 

UNRRA poskytovala takto rozsáhlou pomoc i zcela zdarma, umožňovala to rezoluce 

č. 14, která doporučila, aby každá členská země, jejíž území nebylo v době války okupováno, 

přispívala na nákup dodávek a financování služeb, přičemž všichni členové organizace 

přispívali na administrativní potřeby UNRRY. Příspěvek států, který byl určen na provozní 

náklady (nákup dodávek a financování služeb), činil 1% ročního národního důchodu dané 

země, jedna desetina tohoto příspěvku byla odevzdána ve valutách a zbývajících devět desetin 

mělo být určeno na potraviny či jiné dodávky a služby (Frydryšková, 2006). Takto 

přispívajících států bylo celkem 31 a měly tak na dodávkách UNRRY největší podíl, celkově 

jejich prostředky dosáhly výše 3,5 mld. dolarů. Země, které přispívaly na administrativní 

náklady, dostala UNRRA i dodávky v hodnotě 22 miliónů dolarů. Přispívaly i státy, které 

nebyly členy, dohromady částkou 2 miliónů dolarů. Největší podíl z uvedených 31 členských 

států UNRRA měly Spojené státy, již v roce 1943 činil příspěvek na poválečnou pomoc 1,35 

mld. dolarů a celý rozpočet organizace se v prvním roce působení pohyboval okolo 

1,8 mld. dolarů (Frydryšková, 2006). 

K chodu UNRRY nepřispívaly jen státy, ale i nestátní mezinárodní organizace, které 

si většinou vybraly určitou zemi, jíž přispívaly. Tyto dary, zahrnující například živá zvířata, 

patřily mezi nejlepší dodávky UNRRY. Dále poskytovaly oblečení v rámci různých oděvních 

akcí, které probíhaly ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Kromě 

mezinárodních organizací přispívali organizaci i jednotlivci, firmy, dobrovolnické organizace 

či charity z více než třiceti zemí. 
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3.2.2 Smlouva mezi Československem a organizací UNRRA 

Dříve, než se vědělo, kdy skončí druhá světová válka, začaly v Československu 

přípravy na poválečnou spolupráci s organizací UNRRA. V červenci roku 1944 požádal první 

generální ředitel UNRRA, Herbert H. Lehman evropské státy, aby oznámily své finanční 

a ostatní požadavky, které budou potřebovat na nákup a dodávky zboží. Této možnosti využili 

čtyři evropské státy – Polsko, Československo, Řecko a Jugoslávie. Československá exilová 

vláda udržovala v Londýně kontakt s touto mezinárodní organizací. Akce „UNRRA pro ČSR“ 

tedy začala již na začátku roku 1944 a byl jí pověřen ministr hospodářské obnovy František 

Němec. Pod jeho vedením vypracovali odborníci z ministerstva průmyslu, obchodu a živností 

spolu s experty jeho ministerstva předběžný návrh na dodávky zboží UNRRA do ČSR 

(Sommer, 1993). Tento plán byl zpracován pouze na základě odhadů bez přesné znalosti 

situace v Československu a vztahoval se jen na období šesti měsíců po druhé světové válce. 

Předběžný plán byl kontrolován mezinárodními pracovníky UNRRY. Účelem této kontroly 

bylo zjistit, zda státy skutečně potřebují požadované množství zboží a jestli toto zboží náleží 

do rámce první pomoci tak, jak je určeno v resolucích UNRRA. Tento plán obnovy 

Československa byl organizaci UNRRA předložen v srpnu 1944 a stal se východiskem 

pro dohodnutý objem pomoci a pro delimitaci této pomoci na jednotlivé druhy zboží 

(Frydryšková, 2006). 

První předběžný plán se stal základem pro budoucí jednání ČSR s organizací UNRRA. 

Československá vláda rozeslala návrh smlouvy všem ministerstvům a Nejvyššímu 

kontrolnímu úřadu, aby se od nich dozvěděla všechny námitky k tomuto návrhu. Poté, co tak 

učinili, vyvrcholila jednání mezi UNRROU a Československem. Dne 26. února 1945 byla 

podepsána smlouva mezi ČSR a organizací UNRRA, Janem Masarykem, ministrem 

zahraniční exilové vlády a sirem Frederikem W. Leith Rossem, zástupcem generálního 

ředitele UNRRY.  

Československo bylo organizací uznáno za zemi, jejíž hospodářství bylo válkou 

natolik zdevastováno, že nebyla schopna obnovy pouze z vlastních prostředků. Z toho důvodu 

bylo Československu povoleno čerpat veškeré zboží zdarma. To bylo nakupováno UNRROU, 

která je sama financovala a poskytovala z vlastních zásob. Zboží pak bylo rozdělováno 

prostřednictvím ministerstev, svazů, velkoobchodů a maloobchodů a tzv. „ryzí výtěžek“, 

zůstatek, jehož bylo dosaženo po odečtení všech výdajů vzniklých dopravou, distribucí 

a uskladněním zboží, byl použit na další okamžitou pomoc obnovy hospodářství 

a znovuobnovení republiky. 
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Povinností Československé republiky bylo předkládat organizaci UNRRA seznam 

požadavků vždy na každý měsíc zvlášť, půl roku před obdobím, na které žádala zásoby. 

Zároveň byla vláda povinna podávat Správě UNRRA zprávy o distribuci, cenách a prodeji 

jednotlivých dodávek. Dále musela čtvrtletně posílat statistickou zprávu o výši čistých 

výtěžků získaných vládou z předchozího čtvrtletí z prodeje, pronájmu nebo jiného převodu 

dodaných zásob a služeb. Dodávky UNRRA byly posílány na adresu Mise UNRRA, kterou 

se vláda ČSR zavázala na svém území zřídit. Zboží tedy bylo posíláno do předem určených 

přístavů, přičemž zodpovědnost za dopravu z těchto míst do ČSR závisela na vládním úřadě 

Československa (Frydryšková, 2006). 

3.2.3 Vznik úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu a zřízení Mise UNRRA na 

území ČSR 

Již ke konci roku 1944 bylo zřejmé, že se na území Československa musí zřídit úřad, 

který by zabezpečoval technickou stránku organizace UNRRA v ČSR, ještě před skončením 

války. Po uzavření smlouvy bylo totiž nezbytně nutné uskutečnit první dodávky zboží 

UNRRA. Československá vláda se proto 5. dubna 1945 usnesla, že záležitosti okolo 

této organizace budou svěřeny do správy ministerstva výživy. Za tímto účelem byl 

na ministerstvu výživy zřízen V. odbor a sekretariát odboru pod vedením Evžena Löbla. Dále 

zde bylo utvořeno oddělení pro styk s misí UNRRA, oddělení pro soustřeďování požadavků 

jednotlivých resortů a oddělení pro překládání a převzetí zboží UNRRA, součástí tohoto 

odboru bylo i finanční oddělení vedené Emanuelem Pohlem. 

Časem se ukázalo, že prozatímní V. odbor ministerstva výživy na celou agendu 

UNRRY v Československu nestačí. Proto vláda 8. června 1945 vydala nařízení, které dalo 

vzniknout samostatnému úřadu při ministerstvu výživy pod názvem Československý úřad 

UNRRA. Do čela tohoto úřadu postavila československá vláda Františka Němce, který stál již 

u zrodu organizace, měl o ní nejrozsáhlejší znalosti a byl respektován vedoucími činiteli 

organizace UNRRA. Ve funkce náměstka a přednosty úřadu jmenovala vláda Evžena Löbla.  

Úřadu UNRRA v Praze náležel: 

- výlučný styk s mezinárodní Misí UNRRA pro Československo,  

- zajišťování a koordinování návrhů jednotlivých odvětví československé státní správy 

na pomoc UNRRA a vypracování dovozních plánů ve spolupráci s mezinárodní 

organizací UNRRA a jednotlivými ministerstvy, 
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- řízení, kontrolování dopravy a určování, do kterých distribučních středisek 

ve vnitrozemí a jaký druh a množství zboží má být dopravováno,  

- vystavování účtů na dovážené zboží, pokud nebylo dodáno bezplatně, a kontrolování 

zaplacené účtů určenému peněžnímu ústavu a 

- kontrolování ve spolupráci s příslušnými ministerstvy distribuce dováženého zboží 

(NA, Fond UNRRA7). 

Název úřadu, stejně jako personální obsazení se brzy změnil. Usnesením vlády 

z 10. srpna 1945 byl úřad přejmenován na Československý úřad pro hospodářskou pomoc 

a obnovu. Přednostou úřadu byl jmenován dr. Miroslav Kerner a jeho stálým náměstkem byl 

ustanoven dr. Vojtěch Schlesinger. Úřad získal pevnou organizační strukturu, fungovalo zde 

i prezídium v čele s Emanuelem Pohlem, které mělo na starosti záležitosti všeobecné správy, 

organizační věci zaměstnanecké včetně dohledu nad zaměstnanci, jejich evidenci 

a kvalifikační záznamy všeobecné účetní záležitosti (Frydryšková, 2006). Dále se úřad dělil 

na šest odborů: 

- koordinační odbor,  

- objednací odbor, 

- dopravní a distribuční odbor,  

- finanční odbor,  

- odbor pro přijímání a distribuci aut a součástek a  

- NON UNRRA odbor (zřízen v září 1946)8. 

Dne 27. dubna 1945 byla také svolána porada za účelem oficiálního pozvání Mise 

UNRRA do Československa. Hlavními úkoly této mise bylo:  

- zjišťovat, zda odhady domácí produkce, jež byly brány za základ při stanovení 

programu, jsou správné,  

- zjišťovat, zda čs. orgány provádějí distribuci v souhlasu s rezolucemi organizace 

UNRRA,  

- podávat vyjádření k dalším požadavkům vlády, 

- plnit funkci hlavního spojovacího a poradního orgánu mezi ČSR a organizací UNRRA 

(Frydryšková, 2006). 

                                                           
7 NA, Fond UNRRA, kart. č. 5., inv. č. 85, záznamy koordinačního zřízení, zřízení úřadu. 
8 NA, Fond UNRRA, kart. č. 20, inv. č. 104, 2. složka, organizační status. 
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V čele této Mise stál Petr I. Aleksejev, jenž byl zvolen za šéfa čs. Mise UNRRA již 

v lednu roku 1945. Členové Mise byli také američtí, britští a kanadští hospodářští odborníci. 

22. června 1945 začala Mise oficiálně pracovat. Spolupráce mezi Misí a československou 

vládou nebyla tak složitá jako v jiných zemích (Frydryšková, 2006). I přes počáteční 

hospodářsko-politický chaos bylo Československo označeno za jednu z nejlépe pracujících 

přijímajících zemí. Stav zaměstnanců Mise čítal na začátku okolo patnácti lidí a v době 

největšího rozmachu práce Mise to bylo okolo čtyřiceti pěti lidí v první třídě a osmdesáti osmi 

ve třídě druhé (Woodbridge, 1950). 

Československo mělo dostat od organizace UNRRA celkový obnos v hodnotě 275 

miliónů (13 a ¾ miliardy korun) dolarů9, bylo tak v rámci UNRRA zařazeno na šesté místo 

(přičemž Čína obdržela obnos v hodnotě 490 miliónů, Polsko 470 miliónů, Itálie přes 417 

miliónů, Jugoslávie více než 407 miliónů a Řecko 346 miliónů dolarů)10. Tento obnos byl 

po dohodě s odborníky rozdělen takto:  

Potraviny 105 miliónů dolarů 

Průmyslová obnova (včetně výdajů za 

dopravní prostředky) 
75 miliónů dolarů 

Textilie a obuv 34 miliónů dolarů 

Zemědělská obnova 34 miliónů dolarů 

Léky 27 miliónů dolarů 

Celkem 275 miliónů dolarů11. 

Tabulka 3.1. Zdroj:  WOODBRIDGE, George. The History of UNRRA. New York: Columbia University Press, 

1950, s. 187. 

Jak se později ukázalo, tato částka rozhodně nebyla konečná, v červnu 1946 byla 

snížena na 270 miliónů dolarů a dále redukována o dalších 6 miliónů dolarů. Kvůli tomuto 

snížení a ostatním změnám se v únoru 1947 dostala konečná částka na 264 075 000 miliónů 

                                                           
9 FRYDRYŠKOVÁ, Jana. Hospodářská zahraniční pomoc při poválečné obnově ČSR se zaměřením na pomoc 

ze Spojených států (1944 – 1948). Praha, 2006. Diplomová práce. Karlova Univerzita, Filosofická fakulta, 

Katedra hospodářských a sociálních dějin. 
10 SOMMER, Karel. UNRRA a Československo. Opava: Slezský ústav AV ČR Opava, 1993. 112 s. 
11 Zdroj tabulka 3.1: WOODBRIDGE, George. The History of UNRRA. New York: Columbia University Press, 

1950, s. 187. 



22 
 

dolarů a 15. března 1948 dokonce na 261 337 400 miliónů dolarů, což při kurzu 50 Kčs12 

za jeden dolar představovalo konečnou částku 13 066 870 000 Kčs13. 

Československo nebylo pouze zemí, která pomoc přijímala. I když bylo její 

hospodářství válkou téměř zničeno, stala se i tak jednou z prvních osvobozených zemí, která 

ostatním zemím pomáhala a byla v tomto ohledu nakonec na prvním místě. Československo 

totiž již v době před druhou světovou válku disponovalo tzv. bílým zlatem – mělo silně 

vyvinutý cukrárenský průmysl. Proto Československo v době svého nejvyššího nedostatku 

věnovalo 2 000 tun cukru a na podzim 1946 věnovalo, díky mimořádně dobrému létu, 

sousedním státům více než 30 000 tun brambor, okurek, rajských jablíček, hrušek, jablek 

a zelí (Frydryšková, 2006). 

3.2.4 Doprava zásilek do Československa 

Zajistit dopravu, vyložení, uskladnění a přerozdělení zboží UNRRA 

v Československu, nebyl vůbec snadný úkol. Ovšem nakonec fungovala tato mezinárodní 

spolupráce výborně. Zásilky se musely dopravovat po územích zničených válkou. Cesty byly 

rozbombardovány, řeky často nebyly splavné na celém svém toku, mnoho přístavů, stejně 

jako železničních tratí, bylo zničeno. 

První zásilka UNRRY musela být na území Československa dopravena ještě v době 

okupace nepřítelem. Dopravit zboží bylo o to obtížnější, protože středomořské 

a západoevropské přístavy zatím nepřipadaly v úvahu. První loď s názvem EL MUNDO 

a dodávkou UNRRA proto připlula do rumunského přístavu Konstanta 8. dubna 1945, byla 

to zásilka 1 350 tun rozmanitých výrobků, od masových konzerv, sojových bodů, luštěnin, 

až po obnošené oděvy a obuv, lékařské potřeby, léky a 44 nákladních vozů. ČSR totiž nejenže 

měla poškozenou dopravní síť, ale po válce neměla ani dostatek automobilů k dopravě zboží 

v rámci přerozdělování zboží UNRRA. Přístav Konstanta jako jediný až do podzimu roku 

1945 sloužil k dovozu zboží do Československa. ČSR bylo jediným státem, který si své zboží 

vyzvedával přímo v přístavech a nikoliv na hranicích své země. Zásilka, která dorazila 

8. dubna do přístavu Konstanta, byla už 2. května na území Slovenska ve městě Trebišov 

a přišla právě včas. Slovensko bylo válkou silně zpustošeno a na mnoha místech hrozil hlad. 

                                                           
12 80 let historie naší centrální banky [online]. Brno, 2006 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/do/1456/soubory/aktivity/obzor/6182612/7667820/04martincikOPRAVENO.pdf. Akademická 

práce. Masarykova univerzita. 
13 FRYDRYŠKOVÁ, Jana. Hospodářská zahraniční pomoc při poválečné obnově ČSR se zaměřením na pomoc 

ze Spojených států (1944 – 1948). Praha, 2006. Diplomová práce. Karlova Univerzita. Frydryšková uvádí 

konečnou částku 261 337 400 miliónů dolarů a Sommer 335 490 344 dolarů. Sommer do konečné sumy zahrnul 

i dvacetiprocentní náklady na dopravu zboží k hranicím Československa. 



23 
 

Veškeré zásilky v prvních měsících působení UNRRY byly dováženy na nejpostiženější místa 

Československa, jednalo se o především východní část Slovenska, jižní Moravu včetně Brna 

a Ostravsko. 

Doprava zboží do přístavu Konstanta také podléhala různým omezením, velkým 

problémem byla vzdálenost od Československa, přístav nestačil kapacitně a přístavní zařízení 

byla válkou poškozena. Po válce proto bylo třeba otevřít i jiné přístavy a umožnit tak dopravu 

stále zvyšujícího se množství zboží od UNRRY. V říjnu 1945 byly otevřeny přístavy 

Hamburk a Brémy a také zde byly zřízeny expozitury UNRRA. V lednu 1946 umožnil 

dopravu i přístav v Rotterdamu, v únoru přístav v Aschaffenberku a v dubnu 1946 přístav 

v Antverpách. Rozšíření dopravy přes Středozemní moře a opuštění nevýhodně položeného 

přístavu Konstanta umožnilo otevřít další expozitury v Benátkách v únoru 1946 a v Terstu 

v dubnu 1946. Poslední expozitura byla otevřena roku 1946 v Rijece (Frydryšková, 2006). 

Dodávky pak byly z přístavů transportovány vlaky a loďmi, využívala se hlavně splavnost řek 

na Labi a Rýnu, zejména pro těžké a objemné náklady. A jen výjimečně se do ČSR dostávalo 

zboží leteckými transporty. 

Dopravu zboží a jeho rozdělování příslušným institucím měl na starost dopravní 

a distribuční odbor Československého úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu (Sommer, 

1993). Československo bylo jedinou zemí, která si vyzvedávala zboží přímo v přístavech. 

Ovšem pro lepší organizaci a plnění operativních úkolů nebyly expozitury pouze v přístavech, 

ale i mimo mě. První byla expozitura v Londýně, zřízená ještě za války. Na území naší 

republiky pak fungovala brněnská a bratislavská s odbočkou v Košicích. Významná byla 

i expozitura v Plzni, kam UNRRA dovážela především nákladní vozidla z francouzského 

přístavu Le Havre. Všechny expozitury na území ČSR zaměstnávaly dohromady 51 

pracovníků (Frydryšková, 2006). 

Samozřejmě, že nejenom Československo bylo válkou zničeno a obyvatelstvu hrozil 

hlad. I státy, přes které projížděly automobily a vlaky UNRRA se potýkaly s problémy 

způsobenými válečným běsněním. A právě tyto dodávky se spotřebním zbožím, jídlem 

a jiným zbožím, byly velkým lákadlem pro vyhladovělé civilisty a zdecimované vojáky. Proto 

docházelo na těchto dlouhých cestách k častým krádežím. Z toho důvodu byl 3. září 1945 

při Československém úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu zřízen Dopravní a strážní 

prapor UNRRA. Úkolem tohoto praporu bylo především zamezit rozkrádání zásilek, konat 

strážní službu v přístavech, kde zásilky přicházely, střežit dočasné skladiště se zbožím 
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a doprovázet zboží z přístavu až do místa určení. Strážní prapor byl rozdělen na strážní 

a dopravní roty, ty pak byly rozčleněny podle místa působnosti (Frydryšková, 2006). 

Do 16. srpna 1947 bylo z 160 000 vagónů UNRRA pohřešováno 335, oproti jiným zemím 

se jednalo o minimální ztráty (Frydryšková, 2006).  

Dodávky zboží UNRRA do Československa v jednotlivých měsících (v tisících tun): 

Měsíc 1945 1946 1947 

Leden 5,2 115 067,0 96 422,1 

Únor - 49 806,7 42 603,1 

Březen - 127 445,5 22 961,0 

Duben 1 186,1 120 128,4 10 394,2 

Květen 8 765,4 114 181,1 13 207,9 

Červen 9 636,6 105 179,6 6 486,0 

Červenec 17 297,5 118 010,8 - 

Srpen 11 535,9 81 751,9 - 

Září 54 692,3 69 454,8 - 

Říjen 45 124,3 95 983,9 - 

Listopad 67 526,1 83 676,7 - 

Prosinec 77 415,6 40 476,3 - 

Celkem 293 185,0 1 121 162,8 192 074,314 
Tabulka 3.2. Zdroj: WOODBRIDGE, George. The History of UNRRA. New York: Columbia University Press, 

1950, s. 189. 

3.2.5 Dodávky a distribuce potravin a ošacení 

Po druhé světové válce bylo nejen obyvatelstvo, ale i průmysl a zemědělství značně 

zdecimováno. Továrny nevyráběly, buď byly zcela zničeny, anebo byla jejich výroba 

převedena na válečnou. Velké škody utrpělo i zemědělství, lesní i orná půda. Obyvatelstvo 

nemělo dostatečné množství potravin a UNRRA v té době přispěchala na pomoc. 

Na potravinový program Československo připadalo 5 979 240 000 Kčs, tedy téměř 45 % 

z celkové přiznané částky (Sommer, 1993).  

Dopravu a distribuci potravin měl na starosti dopravní a distribuční odbor 

Československého úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu. Veškeré zboží, které UNRRA 

dodávala, pak bylo přebíráno jednotlivými ministerstvy, takže ministerstvo výživy 

disponovalo velkým množstvím potravin, ministerstvu dopravy náležely automobily, 

lokomotivy, ale i pneumatiky. Odbor dopravy a distribuce, který byl za zboží zodpovědný, 

se snažil, aby byly potraviny dopraveny co nejrychleji ke spotřebiteli. Podle příkazů 

ministerstva výživy byly některé zásilky dováženy přímo na místo zpracování do mlýnů 

či rafinérií, hotové zboží pak do skladišť firem. Transportní náklady tak byly sníženy 

                                                           
14 Zdroj tabulka 3.2: WOODBRIDGE, George. The History of UNRRA. New York: Columbia University Press, 

1950, s. 189. 
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na minimum a obchodníci rozdělovali zboží na základě zásobovacího systému. Důležité 

druhy se vydávaly na základě ústřižků, většina druhů zboží podle bodovacího systému 

a zbytek potravin se prodával volně.  

Je potřeba říci, že ač distribuce probíhala poměrně plynule, neminuly jí některé 

problémy – méně závažné, jako případ, kdy si jedno zboží nárokovala dvě ministerstva a ty 

vážnější, kdy na Slovensku neexistoval přídělový systém, a stávalo se, že zatímco sklady byly 

plné potravin, trpěly některé okresy na severovýchodě Slovenska hlady. Distribuce se však 

potýkala i s jinými problémy, například s nedostatkem dopravních prostředků, potíži 

se stanovením cen a málo energickým přístupem příslušných úřadů (Frydryšková, 2006). 

Je důležité říct, že distribuce zboží neprobíhala zdarma. Jen velmi malá část 

se obyvatelstvu poskytovala bezplatně, nejčastěji do nejvíce postižených oblastí Oravy 

a východního Slovenska a pak také zboží pro děti. 26. února 1945, po dohodě s organizací 

UNRRA, stanovila vláda ceny potravin. Při určování cen dbala československá vláda na to, 

aby zboží UNRRA bylo dostupné všem vrstvám obyvatelstva a aby po skončení akce 

UNRRA nedocházelo k cenovým výkyvům.  

Po skončení války byla výživa obyvatelstva opravdu špatná. Denní příděly klesly 

na pouhých 1 350 kalorií za den oproti doporučované dávce 2 600 kalorií na den (Sommer, 

1993). Bez přispění organizace UNRRA nebylo zlepšení této situace možné, Československo 

nedisponovalo prakticky žádnými potravinami, které by mohly tento energetický přísun 

zvýšit. Díky organizace UNRRA se zvýšil příjem kalorií na 1 600 za den, tedy minimální 

možnou hranici. 

Největší položkou v rámci zásobovacího programu UNRRA bylo 793 451 tun různého 

zboží. Až 50 % představovala mouka a obilí, dále maso, masové a rybí konzervy a solené 

ryby asi 14 %, mléko přes 4 %, mýdlo více než 2 % a káva, kakao a kakaové boby necelé 

2 %. UNRRA dodávala opravdu bohatý sortiment zbožím, na 100 druhů výrobků – kromě 

základních potravin také burskou pomazánku, špagety, makaróny, polévkové konzervy, 

skořice, sojový a palmový olej atp. (Sommer, 1993). 

Potraviny, jež dodávala UNRRA, byly kvůli životnosti konzervovány, sterilizovány 

nebo sušeny a hermeticky uzavřeny. S balením jídla do konzerv se však obyvatelstvo 

Československa setkalo poprvé, proto muselo Ministerstvo výživy v dubnu 1946 vydat 

brožuru s názvem „Jak připravovat zboží UNRRA“. Lidé se v ní dočetli podrobné informace 
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o přípravě takto upravovaných jídel, o tom, jak zacházet s konzervami a jak tyto potraviny 

požívat.   

UNRRA ve svém potravinovém programu myslela také na děti, což se projevilo 

především velmi pestrým výběrem dováženého zboží. Dostávaly balíčky s čokoládou, 

mlékem, šunkou a máslem, šťávy z nejrůznějšího ovoce, které obsahovaly potřebné vitamíny 

pro zlepšení fyzické kondice podvyživených a nemocných dětí. I nemocnice dostávaly 

speciální dodávky produktů, jako byla rýže, sušená vejce, káva, čaj a kakao.  

Celkový přínos potravinové akce UNRRA lze měřit i z ekonomického hlediska. 

Od začátku akce až do 30. června 1950 dosáhl celkový výtěžek z prodeje potravin, jedlých 

tuk, oleje, mýdla a cigaret částku 9 673 274 007 Kčs. Tyto prostředky mohly být dále využity 

v průmyslových odvětvích, v zemědělství a na zdravotní a sociální obnovu země (Sommer, 

1993). 

3.2.6 Obnova zdravotnictví díky akci UNRRA 

Nucené práce, neúnosné pracovní vytížení, totální fyzické a mentální vyčerpání 

obyvatelstva – to vše jsou důsledky nacistické okupace, která se negativně podepsala 

na zdravotním a psychickém stavu obyvatelstva. Ve válečných podmínkách a militarizovaném 

československém hospodářství bylo zřejmé, že se lidé museli přizpůsobit zcela odlišným 

pracovním a životním podmínkám. K tomu patřila nedostatečná výživa obyvatelstva, jež byla 

neslučitelná s obrovským vydáváním fyzických sil (prodlužování pracovní doby a zvyšování 

intenzity práce). Oproti mírovým podmínkám nebyly dostupné kvalitní a energeticky výživné 

potraviny. Lidé byli po válce podvyživení a nemocní, po válce přibylo přes 100 000 invalidů 

a částečně práce neschopných (Sommer, 1993). Podvýživa měla za následek rozšíření 

tuberkulózy a infekčních chorob a zvýšení úmrtnosti obyvatel. Počet lékařů klesl 

až o 1/3 oproti roku 1937, zdravotnická péče byla nevyhovující a vybavení zdravotnických 

zařízení nedostačující, zastaralé nebo zničené.  

V rozpočtu organizace UNRRA se na zdravotnické účely počítalo s částkou 27 mil. 

dolarů 15 . Československo potřebovalo největší zdravotnickou pomoc bezprostředně 

po skončení války, bylo potřeba postarat se o vězně z koncentračních táborů a věznic, bojovat 

s infekčními chorobami a zlepšit zdravotní stav obyvatelstva a péči o něj. Proto byla pomoc 

této organizace v této oblasti nejvyšší ihned po válce. Československu v tomto období poslala 

3 127 223 kg nemocničního zařízení, 2 413 856 kg léků a chemikálií, 267 097 kg 

                                                           
15 WOODBRIDGE, George. The History of UNRRA. New York: Columbia University Press, 1950. s. 187. 
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chirurgických nástrojů, 70 066 kg veterinárních potřeb a 100 426 kg stomatologických 

pomůcek, jak uvádí Sommer (1993, str. 84). Dále československým nemocnicím poskytla 

také vybavení, které vyrabovali němečtí okupanti.  

Zlepšování zdravotní péče spočívalo i v rekonstrukcích a stavbách nemocnic, 

porodnic, lázní, sanatorií. Přičemž prostředky na obnovu zdravotnických zařízení plynuly 

z prodeje zboží UNRRA.  

UNRRA dodávala československému zdravotnictví také potřebné léky, které lze 

rozdělit do tří základních skupin na známé a používané, medikamenty známé, 

ale přizpůsobené vojenským účelům a léky, které lidé neznali. Do Československa přivezla 

i první penicilin.  

3.2.7 UNRRA a obnova průmyslové výroby a báňského průmyslu 

Prakticky všechna klíčová průmyslová odvětví v Československu byla v době okupace 

militarizována. Průmyslové podniky byly za války přetěžovány a přeorientovány na výrobu 

válečnou. Zásoby surovin byly vyčerpány a československá výroba po válce zaostávala 

za nejvyspělejšími průmyslovými státy světa. Fašistické Německo u nás zavedlo nucené 

práce, které oslabily kvalifikační úroveň československých pracovníků. Škody utrpěly 

především textilní a báňský průmysl. V textilkách byla výroba buď úplně zastavena a stroje 

rozebrány, nebo byla převedena na výrobu zbrojní. Zaměstnanci těchto závodů byli 

přeškoleni, aby mohli pracovat pro zbrojní průmysl.  

Ostravský průmysl16 utrpěl obrovské škody kvůli náletům. Vítkovickým železárnám 

zničili bombardováním okupační vojska ústřední skladiště, sklad modelů, ohýbárnu trub, 

ocelárenskou laboratoř a slévárnu, válcovnu trub a další zařízení. Vojenskými operacemi bylo 

v Československu zničeno 30 průmyslových závodů a v báňském průmyslu byla poškozena 

mnohá povrchová zařízení dolů (Sommer, 1993).  

Průmyslové ztráty, jež utrpělo Československo během druhé světové války bylo 

vyčísleno na více než 38 miliard korun, vyjádřených v předmnichovské měně. Až 38 % z této 

částky tvořily škody na kovodělném průmyslu, 25 % na báňském průmyslu, 8 % na textilním 

a 3 % na průmyslu energetickém a textilním (Sommer, 1993). 

                                                           
16 V roce 1947 byl dokonce karvinský důl Gabriela přejmenován na důl UNRRA, později na důl Mír. V současné 

době je tehdejší důl UNRRA součástí dolu Darkov.   
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Úkol Československa po druhé světové válce byl tedy jasný. Obnovit válkou poničený 

průmysl, zlikvidovat válečné škody, zabezpečit základní suroviny a také oživit zahraniční 

obchod. Rekonstrukce průmyslové základny nebyla jednoduchá a postupovala pomalým 

tempem, chyběly důležité suroviny jako železná ruda, kovy, textilní vlákna atp. a uhlí, 

elektrická energie, plyn i pohonné hmoty. Proto se ihned po válce nesla obnova průmyslu 

v improvizovaném duchu řízení průmyslové výroby, bylo potřeba urychleně obnovit 

nejdůležitější odvětví a promyslet převedení válečné výroby na výrobu mírovou.  

Po válce bylo také důležité obnovit především báňský průmysl. Na uhelné těžbě byla 

totiž závislá i ostatní průmyslová odvětví, zejména hutní průmysl, ale také strojírenský, 

energetický a chemický. Tato obnova nebyla jednoduchá, doly byly vydrancované, měli 

opotřebované zařízení, vyčerpané zásoby materiálu, ale i špatnou pracovní morálku, vysoký 

věk havířů atp. Kromě důsledků německé okupace prodlužovala obnovu dolů i délka dodacích 

lhůt nových strojů či zavádění mechanizace těžby. 

Všech těchto negativních faktorů si byli vědomi už i zástupci Československa 

v Londýně, tedy emigrační vláda. Proto byl již v druhé polovině roku 1944 vypracován 

podrobný program pomoci báňskému průmyslu, jehož vytvořením byl pověřen 

Ing. V. J. Smělý, renomovaný báňský odborník (Sommer, 1993). Tento plán se ale nemohl 

opírat o přesné znalosti poměrů, protože nebylo jednoduché odhadnout škody, které vznikly 

československému báňskému průmyslu během okupace, bombardováním či válečnými 

operacemi.  

UNRRA podle tohoto plánu začala do Československa dodávat soupravy CARDOX 

pro střelbu, odpalovací strojky, odpalovací kabel, rozbušky a spojovací dráty a všechny 

možné strojní mechanizmy a zařízení. Do Československa tak dodala nejmodernější stroje, 

které u nás byly dosud neznámé.  

Dodávky UNRRA, které měly pomoci československému báňskému průmyslu 

představovaly přes 400 vagónů strojů a cena těchto zařízení se vyšplhala k 6 349 000 dolarů, 

tedy 9 % plánovaného průmyslové programu na pomoc Československu (Sommer, 1993). 

Zásilky UNRRA přispěly významnou měrou k obnově báňského průmyslu, i když 

se tato pomoc začala projevovat až od poloviny roku 1946, kdy se realizovala největší část 

dodávek strojů.  
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3.2.8 Obnova textilního průmyslu 

Velké ztráty utrpěl i textilní průmysl, pro který byla po válce příznačná zastaralost 

a opotřebovanost strojních zařízení. Situaci v textilním průmyslu stěžovaly i omezené 

a nepravidelné dodávky uhlí a nedostatek pohonných hmot. Textilní závody těsně po válce 

nedisponovaly ani dostatečným množstvím surovin důležitých pro výrobu, sklady měli 

zaplněné na dva až tři měsíce dopředu. Chyběly jim především materiály jako vlna, bavlna, 

hedvábí (přírodní i umělé), konopí a juta. Kromě látek bylo nedostatkovým zbožím také různé 

jemné druhy příze, sody, pšeničného škrobu a bílého vápna.  

Do konce roku 1945 již UNRRA Československo zásobila 6 913 485 kg vlny, 

6 864 055 kg bavlny a 1 943 366 kg juty, rovněž pytli a motouzy pro samovazače. Přejímáním 

bavlny bylo pověřena Hospodářská skupina československého textilního průmyslu 

už v květnu 1945  a do konce roku 1947 přijala 19 684 485 kg bavlny v hodnotě 348 211 227 

Kčs (Sommer, 1993). 

Pomoc organizace byla pro československý textilní průmysl důležitá nejen z hlediska 

zásobování, ale také protože jej pomohla zachovat. Dodávky UNRRA zajišťovaly 

zaměstnanost v bavlnkářských přádelnách na téměř devět měsíců a na celkových dodávkách 

bavlny pro civilní potřebu se podílely až z 57 %. 

3.2.9 UNRRA na Ostravsku 

Denní dávky potravin byly na Ostravsku opravdu minimální a dodávky UNRRA 

pomohly zažehnat hlad i v této průmyslové lokalitě. Lidé museli čelit podvýživě a nemocem, 

proto byly zřizovány stravovací stanice pro děti ve školním věku od šesti to patnácti let. 

Ve školním roce 1945/1946 se v 219 žákovských jídelnách v okresech Bílovec, Nový Jičín, 

Místek, Český Těšín, Fryštát, Hlučín, Opava a Ostrava stravovalo téměř 27 000 dětí 

(Sommer, 1993). Potraviny, které dodávala UNRRA, byly dětem poskytovány bez ohledu 

na sociální poměry rodičů a především těm oslabeným a nemocným. Každé dítě, které bylo 

zařazeno do stravovací akce UNRRA, bylo zváženo, a sledovala se změna jeho váhy. Kromě 

jiného dostalo každé dítě z potravinových dodávek UNRRA tabulku čokolády. Expozitura 

ostravské UNRRY převzala k 15. březnu 1946 12 vagónů šatstva, 41 beden a 32 kartónů nové 

obuvi a 308 kartónů obnošené obuvi (Sommer, 1993). 

Pomoc organizace UNRRA nezahrnovala opravu válkou poničených silnic. 

V ostravském regionu měla silniční nákladní doprava důležité místo, řadě podniků nestačil 

vozový park průmyslové výroby. Ostravská expozitura proto byla zaplavena žádostmi 
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o nákladní vozy. Od konce války do dubna 1947 zařídila pro ostravský region více než 500 

nákladních automobilů a několik desítek vlečných vozů (Sommer, 1993). Tyto dodávky 

pomohly zmírnit nedostatek automobilů v ostravském regionu, který se díky svému 

průmyslovému charakteru bez dostatečného vozového parku neobešel. 

3.2.10 Konec programu UNRRA a likvidace úřadu pro Hospodářskou pomoc a 

obnovu 

Již v polovině roku 1946 začaly na světovém fóru diskuze o skončení programu 

UNRRA. Podle tehdejšího ředitele organizace Fiorella La Guardia měla UNRRA ukončit 

svou činnost v Evropě koncem roku 1946 a na Dálném východě na jaře 1947. Finance, které 

měla k dispozici, byly téměř vyčerpány a USA, největší dodavatel pro organizaci, dokonce 

na konferenci v Ženevě v létě 1946 oznámilo, že nebude nadále poskytovat žádné dodávky 

zboží (Frydryšková, 2006).  

I přesto UNRRA dostávala žádosti a požadavky na další zboží. Některé státy příliš 

nepokročily v poválečné obnově a požadovaly pokračování, nebo modifikaci programu 

UNRRA. Proto se na konferenci v Ženevě vytvořily dvě skupiny. Spojené státy a Velká 

Británie byly pro skončení organizace, ve druhé skupině byly státy, již požadovaly její 

pokračování.  

V Československu UNRRA oficiálně skončila 1. července 1947. Mise UNRRA tímto 

dnem ukončila svou činnost v ČSR. 19. prosince 1947 pak bylo vládou ČSR vydáno 

rozhodnutí o likvidaci Československého úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu 

od 1. ledna 1948. Do 1. února 1948 měl za úkol ministr výživy, ministerstvo financí 

a Nejvyšší kontrolní úřad vypracovat likvidační plán, přičemž likvidační práce probíhaly 

v podstatě celý rok 1948. Do konce května 1948 byla ukončena činnost zahraničních 

expozitur v Terstu, Rotterdamu, Aschaffenburgu a Hamburku (Frydryšková, 2006).  

V únoru 1948 vyhrála volby v ČSR komunistická strana. Komunisté organizaci nikdy 

neměli „příliš v lásce“, založili Akční výbor, který měl dohlížet na likvidaci úřadu UNRRA. 

Výbor pak postupně začal propouštět zaměstnance a likvidovat úřad, jehož přednosta 

Miroslav Kerner se dokonce dostal na tzv. index nespolehlivých (Frydryšková, 2006).  

3.2.11 Ekonomický přínos akce UNRRA a celková bilance 

Jak již bylo zmíněno, veškeré zboží akce UNRRA bylo Československu poskytováno 

bezplatně, protože tento stát po druhé světové válce neměl prostředky, ze kterých by mohl 

tuto pomoc uhradit. S výtěžkem, který z akce UNRRA v Československu plynul ale nemohly 
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organizace libovolně nakládat. Mezi organizací UNRRA a Československem byly uzavřeny 

dodatkové dohody, v nichž bylo přesně stanoveno, jak může ČSR naložit s čistým výtěžkem 

z prodeje zboží po odečtení nákladů spojených s dopravou a distribucí. Peníze, které 

československá vláda utržila z prodeje zboží UNRRA, mohly být využity na sociální 

a zdravotní služby, na zemědělskou a průmyslovou obnovu, na rozvoj běžných služeb 

a na repatriaci čs. příslušníků z ciziny do vlasti, a to na dobu pěti let od roku 1946 (Sommer, 

1993). 

Ceny, za které si mohli českoslovenští občané zakoupit zboží UNRRA, neurčovala 

Mise UNRRA. Jejím úkolem bylo pouze kontrolovat, zda je zboží, jež bylo dovážené 

do Československa rozdělováno a používáno dle směrnic rady UNRRA. Ceny zboží určovalo 

ministerstvo financí spolu s Nejvyšším cenovým úřadem. V mnohých případech byly ceny 

UNRRA příliš vysoké a neumožňovaly sociálně slabším vrstvám obyvatelstva, aby si toto 

zboží mohli zakoupit. Vyšší ceny u některých produktů měly od obyvatelstva odčerpat část 

přebytečného oběživa a zmírnit tržní nerovnováhu. Lidé byli po válce slabí a nemocní, jejich 

pracovní výkony byly silně poznamenány, stejně jako pracovní disciplína. Pracovních sil byl 

po válce nedostatek a je jasné, že kdyby bylo zboží UNRRA prodáváno za příliš nízkou cenu, 

nemotivovalo by to obyvatelstvo k vyšším pracovním výkonům. Na druhou stranu posláním 

organizace UNRRA bylo dodávat zboží všem vrstvám obyvatelstva. Fiorella La Guardia, 

generální ředitel UNRRA se v srpnu 1946 vyslovil k příliš vysokým cenám zboží UNRRA 

v Československu a požadoval jejich snížení (Sommer, 1993). Po jeho vyjádření následovala 

redukce cen zboží organizace.  

Hrubý výtěžek z akce UNRRA, který byl odveden do státní pokladny, činil patnáct 

a půl miliardy korun. Tato suma stačila v předválečném období na pokrytí státního rozpočtu 

na dva roky. Státní rozpočet Československa na rok 1948 byl z prostředků UNRRA obohacen 

o částku vyšší než 8 miliard korun, tedy cca 12 % celkových příjmů státního rozpočtu. 

Pořizovací hodnota zboží z akce UNRRA činila 273 082 658 dolarů tj. 13 654 132 900 Kčs. 

K této sumě je nutné přičíst výlohy s obstaráváním zboží a jiné pořizovací náklady, které byly 

spojeny s dopravou zboží na hranice Československa. Konečná pořizovací suma z akce 

UNRRA tedy dosáhla částky 335 490 344 dolarů tj. 16 774 517 200 Kčs (Sommer, 1993).  
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Tržba za zboží UNRRA od počátku akce do 30. 6. 1950: 

Druh zboží v tunách dle váhy v % tržba v Kčs 

Potraviny, jedlé tuky 

a oleje, mýdlo, 

cigarety, 

793 451 48,70 9 673 274 007 

šatstvo, textilie, 

obuv, 

61 580 3,78 825 661 997 

lékařské a 

zdravotnické 

zařízení, 

8 823 0,54 671 133 113 

průmyslové stroje a 

zařízení, 

11 184 0,69 579 817 959 

dopravní a 

dorozumívací 

zařízení, mosty a 

konstrukce,  

99 752 6,12 1 496 951 360 

ostatní zařízení 

(promítací stroje, 

učební pomůcky), 

288 0,02 62 471 246 

hospodářské a 

zemědělské potřeby, 

zařízení, stroje, 

374 905 23,01 987 588 442 

různé výrobky, 

nástroje, náhradní 

součásti, 

7 996 0,49 205 872 820 

paliva, mazací oleje, 

petrolej, benzin a jiné 

produkty, 

141 305 8,67 1 477 850 267 

suroviny, materiál a 

polotovary. 

129 943 7,98 2 081 374 894 

Celkem 1 629 227 100 18 061 996 10317 

Tabulka 3.3. Zdroj: SOMMER, Karel. UNRRA a Československo, str. 98. 

                                                           
17 Zdroj tabulka 3.3: SOMMER, Karel. UNRRA a Československo, str. 98. 
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4. Ohlas pomoci organizace UNRRA v dobovém tisku 
Po válce došlo i k obnovení vydávání tiskovin, již v období protektorátu nemohly 

vycházet, nebo vycházely pouze ilegálně. Média se odteď neměla řídit ziskem, ale měla být 

prospěšná celé společnosti. Dohled nad vydáváním tiskovin získalo ministerstvo informací, 

konkrétně tiskový odbor. Kromě tohoto odboru sem spadal ještě odbor informací, publikační 

odbor, odbor rozhlasu, odbor filmu a odbor pro kulturní a informační styky se spřátelenými 

národy. Již na začátku května 1945 začaly legálně vycházet listy, které nemohly být vydávány 

za války. Patří mezi ně Rudé právo (6. května 1945) a Právo lidu. Některé noviny musely 

změnit svůj titul Lidové listy na Lidovou demokracii a České slovo na Svobodné slovo.  

RUDÉ PRÁVO 

Tyto listy vůbec poprvé vyšly 21. září 1920 a bylo již od začátku hlavním tiskovým 

orgánem KSČ, jež měla kromě hlavního Rudého práva v roce 1921 třicet čtyři ústředních, 

župních, okresních časopisů a z toho čtyři deníky – Rudé právo, Rudé právo – večerník, 

Dělnický deník, Rovnost (Bednařík, 2011). Rudé právo nemohlo za protektorátu legálně 

vycházet a zůstávalo v ilegalitě. 

První poválečné Rudé právo vyšlo ještě v době, kdy zatím nebyla osvobozená celá 

Československá republika, tedy 6. května 1945. První článek, který se zabývá organizací 

UNRRA, byl uveřejněn 25. května 1945 a oznamoval, že zboží UNRRA pro Československo 

již dorazilo do černomořského přístavu Konstance s více než 19 000 tunami zásob pro Polsko 

a Československo. Zároveň vláda ČSR oznámila, že zboží dochází podle smluveného plánu. 

Rudé právo se o pomoci organizace zmiňuje také 1. června 1945. Potraviny z přístavu 

Konstance dorazily po jedenácti dnech putování do Prahy. Tato první zásilka o čtyřiceti 

vagónech obsahovala sušené mléko, sušené švestky, hrách, cukr, kávu, konzervované maso 

a šatstvo. V článku se dále uvádí, že celou zásilku osobně zkontroloval ministr výživy Majer, 

doprovázel ho šéf misse UNRRA Alexejev a československý vládní delegát František Němec 

a další zástupci ministerstva výživy a ministerstva dopravy. Ministr Majer ve svém projevu 

u příležitosti doručení první pomoci do Československa zmiňuje, že ČSR má dostat také 

pomoc v podobě dopravních prostředků a strojních zařízení a že veškeré zboží bude co 

nejdříve rozděleno a posláno do oblastí, které tuto pomoc potřebují nejvíce, například 

na Slovensko a do Moravské Ostravy. Dále ve svém proslovu zmiňuje, že již byl dán příkaz, 

aby pro dopravu zboží byly otevřeny i přístavy v Terstu a Hamburku. 



34 
 

Rudé právo se účastnilo i tiskové konference, která se konala na ministerstvu výživy 

a kde byly podány další doplňující informace o pomoci organizace. Václav Majer zde 

zmiňuje, že všechno zboží, jež je doposud Československu dodáváno, je založeno pouze 

na odhadech vypracovaných československou emigrační vládou v Londýně. Potvrzuje tak, 

že první plány organizace UNRRA byly vytvořeny jako prozatimní na základě pouhých 

odhadů poválečných škod. Zároveň Majer počítá s tím, že pomoc bude značná a upozorňuje 

obyvatelstvo ČSR, aby nepropadalo zbytečnému optimismu, „který by způsobil ochabnutí 

vlastního úsilí. V prvé řadě si musíme pomoci sami.“  

Působení organizace se vztahovalo na celý svět. Důkazem může být zmínka v článku 

Rudého práva ze 3. července 1945: „Střední a jižní Evropa budou hlavními pásmy činnosti 

UNRRA do té doby, než bude osvobozena Čína.“ Rudé právo se ve svých článcích z roku 

1945 věnovalo především samotným dodávkám, jako například zvýšení pomoci Evropě, kolik 

vozidel dosud UNRRA poskytla anebo zmínce o prodeji syrového špeku. Dne 5. října 1945 

bylo navíc vydáno interview s Evženem Löblem, náměstkem a přednostou Československého 

úřadu UNRRA. V rozhovoru se například dovídáme, že UNRRA dodá Československu zboží 

za 6 – 7 miliard předmnichovských korun. Evžen Löbl potvrzuje, že největším přispěvatelem 

organizace jsou Spojené státy, druhým Velká Británie, třetím Kanada a čtvrtým Austrálie. 

Články, které jsou o organizaci UNRRA napsány 8. a 23. prosince 1945 už zdaleka tak 

pozitivní nejsou. Rudé právo přináší například informaci: „Obvinění proti americké armádě 

a organisaci UNRRA. – Ředitel zdravotní sekce tábora UNRRA v Landsbergu, západně 

od Mnichova, kde je ubytováno 6 200 židovských uprchlíků, podal ve středu demisi a vznesl 

obvinění proti americké armádě a proti organizaci UNRRA na základě nemožných životních 

podmínek za kterých tito uprchlíci jsou nuceni tráviti svůj pobyt v táboře. Ředitel pravil, 

že každou hodinu hrozí propuknutí nakažlivých nemocí a dodal, že strava, kterou uprchlíci 

dostávají, se nehodí pro lidi, kteří po šest let trpěli pod nátlakem nacistů ve vězení. Americké 

vojenské úřady zavedly vyšetřování.“ Ani poslední článek roku 1945 nebyl nijak pozitivní. 

Organizace UNRRA musela ve svých řadách udělat čistku po zjištění, že někteří její 

zaměstnanci na černo obchodují se zbožím UNRRA. 

Rudé právo také 5. července 1947 uveřejnilo dopis dr. Edvarda Beneše generálnímu 

řediteli UNRRA, Lowellu W. Rooksovi. Beneš ve své depeši děkuje organizaci za její pomoc 

Československu, zmiňuje, že Československo bylo první, které se stalo obětí německého 

útoku a jedno z posledních, které bylo osvobozeno.  
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PRÁVO LIDU 

Právo lidu bylo založeno v roce 1893 jako periodikum východočeské sociální 

demokracie. V roce 1897 se pak stalo ústředním deníkem sociálních demokratů (Bednařík, 

2011).  

První článek, který se objevuje bezprostředně po válce v Právu lidu, byl vydán 12. 

července 1945. Redaktoři v něm upozorňují na pomoc organizace UNRRA, ale také 

na dodávky od Sovětského svazu, který sliboval rychlé dodání některých rud a bavlny. Kromě 

článků týkajících se transportu zboží a dodávek zde čtenáři našli také praktické články. 

Příkladem může být článek z 21. července 1945, který nabízí podrobný popis přípravy 

hovězího masa a detaily o její přepravě ke spotřebiteli.  

V článku z 31. července 1945 se objevuje také doporučení, se kterými žádostmi 

by se na Československý úřad UNRRA lidé neměli obracet. Skutečnost, že se pomoc UNRRA 

neomezovala pouze na dovoz potravin, dokazuje stať z 15. srpna 1945, v níž se lidé mohli 

dočíst o znovuobnovení tatranských rekreačních středisek vlastně již tři měsíce po skončení 

války.  

Do ČSR dorazilo, dle Práva lidu z 1. září 1945, prvních třicet šest automobilů 

z francouzského přístavu Le Havre a již 12. září 1945 sem dorazila další zásilka celkem 1 250 

nákladních vozidel.  Mimo tyto automobily dodávala UNRRA Československu i potřebná 

paliva. 

Právo lidu také zmiňuje nepříznivou finanční situaci organizace UNRRA. 2. září 1945 

se uvádí, že první přínos spojených národů, tedy jedno procento z národních příjmů, kterým 

státy přispěly, je již téměř vyčerpán. V článku se dočteme o naléhavé žádosti zástupce ředitele 

UNRRY, R. C. A. Jacksona z Austrálie, o dodání pět seti padesáti milionů dolarů 

od Spojených států, které budou potřeba pro pokrytí nejnutnějších provozních výdajů 

do konce roku 1945. Již 4. listopadu 1945 uveřejnilo Právo lidu informaci o tom, jak 

se s tímto problémem UNRRA vypořádala: „Sněmovna representantů schválila 399 hlasy 

proti 17 hlasům návrh zákona, jímž se povoluje pro finanční prostředky organisace UNRRA 

dalších 550 milionů dolarů. Dodatkový návrh k tomuto zákonu stanoví, že těchto prostředků 

nemůže býti použito v žádné zemi, která by neumožnila pozorovatelům Spojených států volný 

přístup, aby se mohli informovati o činnosti UNRRA.“ 
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Také se zde dočteme o zvýšení dodávek UNRRA všem státům, kterým dodávala 

zboží, včetně Číny a Filipín. Právo lidu ve svých článcích několikrát zmiňuje, že Slovensko 

a Morava potřebují největší pomoc organizace UNRRA. Dne 18. prosince 1945 byl otištěn 

článek, jehož autor opakovaným stěžovatelům vysvětluje, že Morava dostává dostatečnou 

pomoc už jen proto, že první dodávky UNRRY byly většinou přímo distribuovány na Moravu 

a na Slovensko. Právo lidu také v článku ze 14. října 1945 zmiňuje, že UNRRA pomáhá 

i vězňům a Němcům, kterým rovněž dodává potřebné potraviny.  

11. listopadu 1945 se v Právu lidu objevilo hned několik článků o této organizaci. 

Redaktoři píší, že ačkoliv je pomoc značná, ani Československá vláda nezanedbává péči o své 

obyvatele a ujišťuje své občany, aby se nebáli krize zásobování. Jak se můžeme z tehdejšího 

tisku dozvědět, v roce 1945 očekávalo Československo mimořádně krutou zimu, i proto byly 

dodávky UNRRY zvýšeny a do distribuce zboží byly zapojeny i vrtulníky, aby obyvatelům 

pomohly v očekávaných složitých situacích.  

I v Právu lidu je článek o poděkování prezidenta dr. Edvarda Beneše, ministra Jana 

Masaryka a předsedy mise UNRRA v ČSR organizaci, jež proběhlo rovněž 11. listopadu 1945 

prostřednictvím rozhlasového vysílání.  

LIDOVÁ DEMOKRACIE 

Lidové listy vycházely od 1. ledna 1922 jako deník Československé strany lidové. 

Po druhé světové válce se tyto listy musely přejmenovat. Setkáváme se s nimi i během 

protektorátu, a protože jim bylo umožněno vydávání i po válce, musely změnou názvu 

dokázat distancování se od vlastní minulosti. Proto Lidové listy změnily svůj název 

na Lidovou demokracii a zůstaly ústředním deníkem Československé strany lidové (Bednařík, 

2011). 

Lidová demokracie přinesla 28. června 1947 krátký rozhovor s tehdejším předsedou 

vlády Klementem Gottwaldem. „Vyskytují se obavy, že zakončení pomoci UNRRA se odrazí 

nepříznivě v naší zásobovací situaci. Jaká bude, podle vašeho názoru, naše zásobovací situace 

po skončení dodávek UNRRA?“ Ptal se tehdy redaktor Klementa Gottwalda na obavy z krize 

zásobování. „Je samozřejmé, že pocítíme tíživě skončení pomoci UNRRA. Jsem však 

přesvědčen, že při dobré organisaci našeho zásobování a při dobré úrodě nepovede skončení 

pomocné akce UNRRA k žádnému zhoršení zásobovací situace u nás,“ ubezpečoval Klement 

Gottwald. Otázka redaktora byla na místě, v perexu článku bylo zmíněno, že akce UNRRA 
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má v Československu skončit k 30. červnu 1947. 1. července 1947 u nás oficiálně ukončila 

svou činnost Mise UNRRA. 

23. července 1946 se v Lidové demokracii dočteme o těžkostech úředníka, který 

pracoval pro organizaci UNRRA. Popisoval zde, jak si o něm lidé říkají, že když pracuje pro 

organizaci UNRRA, má doma všeho dostatek. Kromě jiného se dovídáme, jak vlastně taková 

práce úředníka pro UNRRU vypadala.  

V Lidové demokracii z roku 1946 se dále různě vyčíslovaly dodávky UNRRA, 

můžeme tady najít i krátkou zmínku o návštěvě zástupců UNRRY (Alexejev – šéf misse 

UNRRA a Mr. Edward, jeho zástupce pro Slovensko) na Oravě. 

SVOBODNÉ SLOVO 

Založení Českého slova se datuje do roku 1907 jako deníku České strany národně-

sociální. I tento deník musel být, ze stejného důvodu jako Lidová demokracie, po válce 

přejmenován na Svobodné slovo a zůstal ústředním deníkem Československé strany národně 

socialistické (Bednařík, 2011). 

Ve Svobodném slovu z 13. srpna 1946 se z článku s názvem „O pokračování činnosti 

UNRRA – projev generálního ředitele organisace La Guardie“, dočítáme o schůzi generální 

rady organizace UNRRA.  „Na pondělní schůzi generální rady organisace UNRRA 

pokračovala potyčka mezi zeměmi, jež pomoc organisace dostávají, a zeměmi, jež 

ji poskytují. Čínský a jugoslávský delegát naléhali, aby organizace UNRRA pokračovala 

v činnosti i v roce 1947. Stanovisko států, jež financují akci organisace UNRRA, vysvětlil 

kanadský velvyslanec ve Washingtonu Lester Pearson. Velvyslanec navrhoval, aby o celém 

finančním problému dovozu důležitých potravin jednalo valné shromáždění OSN na svém 

příštím zasedání. Vyskytl se i návrh kompromisní – polský a československý – aby likvidace 

UNRRA byla odložena až do listopadu 1946, kdy se rada organizace sejde znovu a kdy bude 

po ruce jasnější obraz světové potravinové situace. Československý delegát dr. Schlesinger 

prohlásil, že organisace UNRRA by neměla být zrušena dříve, než bude zřízena jiná 

organizace, jež by převzala její závazky, a slíbil, že Československo učiní vše, co bude v jeho 

moci, aby zvýšilo svůj příspěvek organisaci UNRRA. Posledním řečníkem na pondělní schůzi 

byl generální ředitel organisace Fiorello La Guardia. V zásadě souhlasil s kanadským 

návrhem. Také on se domnívají, že ať bude učiněno jakékoli opatření, aby se nahradila 
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činnost organisace UNRRA, mělo by se pamatovat na organisaci 

potravinářství a zemědělství.“ 

Článek potvrzuje skutečnost, že se státy na tomto zasedání rozdělily do dvou 

názorových skupin. Spojené státy a Velká Británie byly proti pokračování organizace 

UNRRA a některé státy, zejména ty, které nepřispívaly na činnost organizace, byly proti. Dá 

se říct, že největšími odpůrci ukončení činnosti UNRRA byla Čína a Jugoslávie. Nicméně 

bylo ustanoveno, že činnost organizace UNNRA bude ukončena, USA a Velká 

Británie na této ženevské konferenci potvrdily, že nadále nebudou dodávat další zboží. Ovšem 

i přesto skončila Mise UNRRA v Československu až za rok, tj. 1. července 1947 a likvidace 

Československého úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu trvala bezmála celý rok 1948. 

NEREALIZOVANÝ PROJEKT O ČINNOSTI UNRRA 

Jak je již zmíněno výše, objevovaly se v letech 1945 až 1947 v tisku slova díků 

organizaci UNRRA. Děkoval jí prezident Edvard Beneš i předseda vlády Klement Gottwald. 

Kromě těchto slov díků, chtělo Československo organizaci UNRRA poděkovat i jinak. Proto 

již v lednu 1946 projednávalo ministerstvo výživy natočení dokumentárního filmu o činnosti 

UNNRA v Československu, který by ukazoval, jak UNRRA v Československu 

fungovala a veřejnosti by tak poskytl komplexní obraz o přínosnosti celé akce. Nemělo se 

jednat o zcela první snímek o působení této organizace, v roce 1945 již bylo natočeno několik 

zpravodajských snímků, jež ale sloužily výhradně pro propagaci v zahraničí.  

Financování filmů o organizaci UNRRA 

Plánovalo se natočení jednoho až tří krátkých propagačních snímků a přibližné výdaje 

na jeden film o délce cca 400 m měly činit 300 000 Kčs. V případě, že by byl natočen pouze 

jeden film, počítalo se s tím, že každé ministerstvo bude mít v tomto snímku vyhrazen 

přibližně minutový prostor. Kdyby byly natočeny snímky tři, měly by být ideově 

propojeny a tematicky rozčleněny podle přínosnosti UNRRA jednotlivým ministerstvům, tedy 

ministerstvu výživy a ministerstvu zemědělství, dále druhý snímek ministerstvu 

průmyslu a ministerstvu dopravy a poslední, třetí film, by byl věnován ministerstvům 

zdravotnictví a sociální péče. Jeden z návrhů počítal i s tím, že by tyto snímky byly označeny 

jako vládní, aby k nim mohl provést řeč prezident republiky a aby se tak zvýšila hodnota 

snímků pro tuzemské diváky (Malečková, 2011).  
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S prvním nápadem ohledně natočení tohoto filmu sice přišlo ministerstvo výživy, 

avšak požádalo ministerstvo informací, aby nad filmem dozorovalo a garantovalo tak 

rozpočet plánovaného filmu. Ministerstva se kvůli krátící se době působení organizace 

UNRRA v Československu snažila zrychlit veškeré byrokratické postupy, které 

znemožňovaly rychlé získání finančních prostředků. 

Náklady na výrobu měly být rozděleny mezi ministerstva a zúčastněné úřady, přičemž 

ministerstvo informací by přispělo částkou 400 000 Kčs. Následně, na konci dubna 1946, 

požádalo toto ministerstvo ministerstvo financí o uvolnění 900 000 Kčs 18 , investujícími 

orgány bylo ministerstvo informací, financí, průmyslu, výživy, zemědělství, ochrany 

práce a sociální péče a také Poverenístvo pre informácie v Bratislave. Finanční příspěvky 

logicky nebyly žádány po organizaci UNRRA. Ministerstvo financí tedy uvolnilo částku 

400 000 Kčs19 na výrobu těchto snímků. Tato částka by bohužel stačila na vytvoření pouze 

jednoho propagačního filmu.  

Natočení filmu o organizaci UNRRA 

Výroba jednoho filmu o působení organizace UNRRA v Československu byla sice 

schválena již 13. dubna 1946 a 19. dubna 1946 byla již finančně zajištěna, ale protáhlo 

se získávání spolehlivých informací o její činnosti v Československu. Proto byl až na začátku 

srpna téhož roku vypracován námět krátkého filmu Hugem Hruškou ve spolupráci 

s odborným poradcem Jiřím Krátkým. 20  Tento námět dokumentoval předválečné 

Československo, dále škody způsobené druhou světovou válkou a okupací a nakonec rychlou 

obnovu poválečného hospodářství právě díky akci UNRRA. V tomto návrhu filmu mělo být 

využito několik záběrů, které již pořídila organizace UNRRA, k tomu mělo být natočeno 

několik nových scén a vše mělo být doplněno animovanými mapami a grafy. Avšak tento 

návrh byl kritizován zástupcem UNRRA (Malečková, 2011). Námět byl údajně příliš 

orientován na Spojené státy americké a mohl by urazit i ostatní státy, které organizaci 

UNRRA přispěly oním jedním procentem ze svého národního důchodu. 

Z toho důvodu byl vytvořen druhý scénář filmu. S tímto sice byli referenti UNRRA 

spokojeni, nicméně vyjádřili názor, že už nemá cenu podobný snímek natáčet. Vše se totiž 

                                                           
18 NA, f. Ministerstvo informací (1945 – 1953) – Inventář, k. 184, Krátké filmy T-V, Dopis ministerstva 

informací ministerstvu financí, Praha, 3. 4. 1946. 
19 NA, f. Ministerstvo informací (1945 – 1953) – Inventář, k. 184, Krátké filmy T-V, Dopis ministra financí Dr. 

Tondla ministerstvu informací, Praha, 19. 4. 1946. 
20 Jiří Krátký – vedoucí tiskového a propagačního oddělení Československého úřadu pro hospodářskou pomoc a 

obnovu. 
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odehrálo v listopadu 1946 a 19. prosince 1947 bylo Československou vládou vydáno 

rozhodnutí o likvidaci Československého úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu, a to od 

1. ledna 1948. Proto ministerstvo informací zastavilo přípravné práce na vytvoření tohoto 

snímku. 

SHRNUTÍ 

Lze říci, že se v dobovém tisku o organizaci UNRRA psalo poměrně často. Rozdíly 

v četnosti článků a jejich obsahu jsou patrné pouze mezi Rudým právem a Právem lidu, které 

vycházely v roce 1945. V Rudém právu se dočteme převážně o samotných dodávkách, 

o množství zboží, které organizace UNRRA ČSR dodala. Tyto listy se tedy zaměřují 

především na informování o velikosti dodávek.  

Oproti tomu Právo lidu, které vycházelo také v roce 1945, nabízelo čtenářům daleko 

komplexnější informace. O organizaci UNRRA se lidé mohli dočíst prakticky každý měsíc. 

Přitom se Právo lidu neomezovalo pouze na informace o množství zboží, které bylo do ČSR 

dovezeno, ale uveřejňovalo i články ohledně přípravy potravin, jež dovážela organizace 

UNRRA. Kromě jiného se zde také čtenáři dočetli o problémech s financováním organizace.  

Co se týká Lidové demokracie, byl jistě zajímavý rozhovor s tehdejším předsedou 

vlády Klementem Gottwaldem, či zamyšlení úředníka organizace, můžeme zde vidět, že se 

Lidová demokracie kromě velikosti dodávek zabývala i příběhy okolo organizace UNRRA. 

Není ovšem pochyb, že UNRRA významným způsobem zasáhla do života lidí 

v poválečném Československu a tehdejší tisk se o ní snažil pravidelně informovat. Pro 

všechny oblasti lidského života znamenala nezanedbatelnou pomoc, což dokazují i obavy 

československých občanů o to, co bude, až UNRRA v ČSR ukončí svou činnost. Tyto důvody 

měli na paměti i zaměstnanci ministerstev i občané Československa. Nerealizovaný projekt 

měl být poděkováním organizaci UNRRA za její pomoc. Ovšem možná právě proto, že její 

pomoc byl tak významná, ale trvala pouze poměrně krátkou dobu, nebylo možné tento film 

natočit.  
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5. Využití řešené problematiky v médiích 
 

5.1 Editorial 

Co je to paradoxní pomoc 

Kdysi jsem viděla film s názvem Pianista. Nebudu popírat, že mě dostal. Nemyslím 

přitom „dostal“ v tom pozitivním slova smyslu. Nýbrž „dostal“ tak, že se mi chtělo brečet, 

ano, brečet. Zakrývala jsem si oči a zapřísahala se, že se na tento snímek podruhé už nikdy 

nepodívám. Víte, o čem je Pianista? 

Ve zkratce je to film o mladém pianistovi, který je žid. Film zobrazuje období těsně 

před začátkem války, kdy tento mladý muž hraje na piáno v kavárně. Jenže pak začne druhá 

světová válka. Celou rodinu mladého muže odvedou do koncentračního tábora a on jediný 

přežívá v polské Varšavě. A má to štěstí, že přečká celou válku, ale sáhne si až na samé dno, 

protože samozřejmě nebydlí v čistém bytě a nemá každý den pravidelný přísun jídla.  

Americká vláda byla již během války natolik osvícena, že založila organizaci 

UNRRA, která od roku 1945 až do léta 1947 zdarma pomáhala státům, které byly válkou 

nejvíce postiženy. Dodávala těmto zemím snad vše, od potravin, oblečení, bot, přes důlní 

stroje, žvýkačky, léky, automobily až po cigarety a rentgenové snímky.  

Skončila druhá světová válka a skončilo i období pomoci od organizace UNRRA. 

Žijeme ve 21. století. Až jedna miliarda mužů a dvě stě padesát miliónů žen na světě údajně 

kouří. V současné době řeší naši politici, zda zrušit, anebo nezrušit kouření na veřejných 

místech jako jsou například restaurace a kluby. V mnoha zemích už do této fáze došli, kouření 

v těchto prostorách zakázali a já jsem ještě neslyšela nikoho, že by si stěžoval. Ovšem to je 

téma na dlouhé zimní večery.  

Tento editorial nemá být mravokárný a já rozhodně nemám v úmyslu kohokoli 

přesvědčovat o tom, jak moc je, či není kouření škodlivé a že by s tím lidé měli přestat. 

Nicméně mi přijde více než pozoruhodná následující myšlenka. 

Představme si pianistu, kterak se protlouká svým smutným životem, kdy mu kvůli 

moci jednoho „směšného muže“, kterého zpočátku nikdo nebral vážně, umře celá rodina 

v koncentračním táboře a on tak tak přežije druhou světovou válku. Pak si představme více 

než šlechetnou organizaci UNRRA, která lidem po válce pomohla. Pomohla jim postavit 

se opět na vlastní nohy. Dokázala jim zajistit prvotní životně důležité potřeby, aby si dokázali 

jakžtakž uspořádat nový, krásný, poválečný život. Dodávala jim potraviny, pomáhala jim opět 



42 
 

získat zaměstnání a v neposlední řadě i sebedůvěru a chuť do života. A nakonec 

si představme, jak ta samá UNRRA dodává lidem cigarety, o kterých lidé nic neví. Ví jen, že 

jim pomáhají, aby se uklidnili. Nevím, nejsem kuřák, tipuji tak pouze z vysvětlení, které jsem 

dostala na svou otázku: „Proč kouříš?“ Aby se uklidnili, protože stres ze ztráty rodiny, 

známých, obavy z toho, co bude zítra, tohle všechno rozhodně nejsou jednoduché situace.  

UNRRA dodávala po válce vytoužené žvýkačky a čokoládu, kterou děti dosud 

neznaly. Pomáhala lidem, jako byl pianista, získat zpět ztracené sebevědomí. A v neposlední 

řadě dodávala cigarety, které již stihly zabít více lidí, než obě světové války dohromady.  
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5.2 Úvodní článek 

Jaká byla pomoc před lety a po nich 

Každý z nás občas potřebuje pomoc. 

Pomoc od lékaře, právníka, přiznejme si, 

že i od psychologa. Pomoc materiální, 

finanční, citovou. Když má člověk všechno, co 

si kdy vysnil, ani v nejmenším nepomyslí na to, 

že by to někdy mohlo být jinak. A přeci se 

stane, že se dostane do složité životní situace, 

ve které mu nemůže pomoci ani rodina, ani 

známí. Pak musí zakročit nějaká organizace.  

 

 

V současné době existuje spousta různých sdružení, které lidem pomáhají, například 

organizace Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, UNICEF atp. Ovšem žádná z těchto 

humanitárních institucí nenabízí pomoc v takovém měřítku a tak rozsáhlou, jako organizace 

UNRRA, která vznikla v roce 1943 za pomoci 44 států a jejímž zakladatelem bylo USA v čele 

s Rooseveltem. „UNRRA vznikla jako nepolitická organizace Spojených národů z toho 

důvodu, aby bylo možné zaručit základní prostředky pomoci a obnovy zemím bezprostředně 

zasažených válkou a byla jim dána možnost rychlého hospodářského zotavení a odstranění 

válečných škod,“ říká o této organizaci Jana Frydryšková, doktorandka oboru Historické vědy 

na Karlově univerzitě, která se organizací zabývá již několik let. „Dalším nelehkým 

a podstatným úkolem této organizace bylo zřízení táborů pro zavlečené osoby tzv. Displaced 

persons.  Bylo třeba shromáždit tyto běžence v táborech v různých zemích, obstarat jim 

potraviny, šaty a dle možnosti jim pomoci k návratu do jejich domovů,“ pokračuje 

Frydryšková. 

Co nám UNRRA dala 

V čem se tato organizace tolik liší od těch, které působí dnes? Hlavní rozdíl je určitě 

v rozsahu jejího působení. UNRRA působila na celém světě, její produkty mohli lidé najít 

v Evropě, Asii i na Filipínách, jak ostatně dokládá i dobový tisk. Pomoci se dostalo všem 

vrstvám obyvatelstva, bez omezení. Bylo jedno, zda šlo o lidi, kteří neměli peněz nazbyt, 

Obrázek 1. Zdroj: Válka.cz [online]. 2007 [cit. 2013-

05-04]. Dostupné z: 

http://www.valka.cz/clanek_12063.html 
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a těch byla po druhé světové válce většina, anebo se jednalo o lidi, kteří měli i přes těžkou 

dobu nadbytek. UNRRA dodávala vše, potraviny potřebné pro výživu obyvatelstva a snažila 

se o zvýšení jejího energetického příjmu. Dodávala také léky nutné pro ozdravení pacientů, 

kteří ve válce utrpěli zranění, ale i proti rozšíření infekčních chorob, například tuberkulózy. 

UNRRA vůbec poprvé dodávala do Československa i tzv. zázračný lék, penicilin, který do té 

doby v ČSR chyběl.  

„Vůbec první dodávka penicilinu do Československa, díky organizaci UNRRA, činila 

až 60 miliónů jednotek. Dalším zázračným lékem, který UNRRA dovezla, byl inzulín“, uvádí 

v publikaci UNRRA a Československo, Karel Sommer. 

Kromě bezprostřední péče o československé obyvatele se organizace starala také o náš 

průmysl. Dodávala Československu potřebné stroje a suroviny pro obnovení průmyslu, který 

byl za války přetransformován na průmysl zbrojní, a ani zemědělství nezůstávalo ochuzeno.  

Organizace, které 

působí dnes, dodávají zvláštní 

potraviny a léky i různě 

nemocným a vyhublým dětem, 

především v Africe. I UNRRA 

dodávala do některých oblastí, 

které byly extrémně postižené, 

speciální dodávky potravin pro 

děti (mléka, rybího tuku apod.), 

které je dostávaly ve školách a 

to zcela zdarma. „V obecné 

škole jsme jako děti dostávali 

po obědě rybí tuk od UNRRA, který nikomu nechutnal, kromě mě a kamaráda, se kterým jsme 

ho od ostatních spolužáků sbírali a jedli všechen najednou,“ říká o dodávkách rybího tuku 

do škol pamětník Alois Stařičný. 

Z čeho UNRRA žila? 

Organizaci UNRRA největší částkou a největším množstvím zboží přispívala vláda 

USA, dále Velká Británie, Kanada a Austrálie. Státy, které byly postižené nejen drancováním 

německých válečných vojsk, ale i nacistickou okupací, jako například Československo, 

Obrázek 2. Zdroj: UN Pictorial History [online]. 2000, 12.3.2000 [cit. 

2013-05-04]. Dostupné z: http://www.un.org/UN50/Photos/40s.html 
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dostávaly tuto pomoc zcela zdarma. „Československo zareagovalo mezi prvními na výzvu 

tehdejšího generálního ředitele organizace o oznámení požadavků a svých potřeb a bylo 

později uznáno za zemi, jejíž hospodářství bylo zasaženo v takové míře, že není schopno 

pomoci a rehabilitace pouze z vlastních prostředků“ potvrzuje Frydryšková. 

Zboží, které vláda ČSR obdržela, pak za ceny, které měly být dostupné pro všechny 

vrstvy obyvatelstva, prodávala lidem. Nutno podotknout, že ČSR tyto ceny ne vždy 

dodržovala a byla na ni uvalena stížnost kvůli příliš vysokým cenám za toto zboží. I toto je 

výrazný rozdíl mezi humanitární pomocí UNRRA a organizacemi dnes, které zpravidla 

poskytují pomoc lidem zcela zdarma a peníze na svou činnost získávají například díky 

dobrovolným darům. Nebyla to pouze americká vláda, kdo organizaci UNRRA sponzoroval, 

neméně důležitou roli hrály příspěvky různých společností, přičemž největší dar dosahoval 

výše až tří miliónů amerických dolarů. 

Obrázek 3. Zdroj: Z Normandie až do Plzně [online]. 2012 [cit. 2013-

05-04]. Dostupné z: http://www.slavnostisvobody.cz/aktuality/archiv-

aktualit-2012/v-pondeli-zacina-na-radnici-vystava-o-humanitarni-

pomoci-po-valce.aspx 
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„Obyvatelé Československa do té doby neznali konzervované potraviny, proto muselo 

ministerstvo výživy vydat speciální brožuru s návodem na manipulaci a přípravu těchto jídel“, 

píše Karel Sommer. 

Prezident Beneš děkuje organizaci UNRRA 

Skutečnost, že byla tato akce velice důležitá, potvrzují i slova tehdejšího ministra 

výživy Václava Majera: „Jsme v situaci, že pomoc, kterou může poskytnout jedině taková 

organisace jakou je UNRRA, nezbytně potřebujeme nejenom pro zásobování našeho 

obyvatelstva nejnutnějšími životními potřebami v době přechodné, ale i k tomu, aby náš 

hospodářský život mohl být obnoven co nejdříve po osvobození.“ Akce UNRRA 

v Československu trvala poměrně krátkou dobu. První vagóny naplněné nadějí, přijely do 

Československa již pár dní po osvobození, tedy v květnu 1945. Organizace v Československu 

pak oficiálně skončila 1. července 1947. Za necelé dva roky narostla ve státní pokladně částka 

z této dobročinné akce na patnáct a půl miliardy korun. 

Hodnota této pomoci se nedá 

počítat pouze v penězích. „UNRRA 

pomohla nastartovat hospodářství, 

zemědělství, pomohla v obnově 

zdravotní péče a výživy obyvatelstva. 

Je jasné, že pokud by Spojené národy 

prostřednictvím této organizace 

pomoc neposkytly, obyvatelé zemí 

postižených válkou by tak byli 

vystaveni mnohem většímu hladu, 

bídě, strádání a možné anarchii, jak 

to obvykle v poválečných zónách 

bývá. Samotná organizace a celý průběh akce je také výsledek první úspěšné spolupráce 

národů v takovém rozsahu,“ hodnotí Jana Frydryšková. 

Není proto divu, že generálnímu řediteli organizace UNRRA Lowellu W. Rooksovi 

děkoval sám Edvard Beneš v depeši, kterou 5. července 1947 otisklo Rudé právo: „Přijměte, 

prosím můj upřímný dík za poselství, které jste mně poslal ve chvíli, kdy UNRRA končí svoji 

činnost. Československému lidu, mně i členům naší vlády bylo po celou dobu působení 

UNRRA u nás radostí spolupůsobiti k úspěšnému provádění jejího programu.“ 

Obrázek 4. Zdroj: Akademický bulletin [online]. 2008 [cit. 2013-

05-04]. Dostupné z: http://abicko.avcr.cz/2008/12/03/svatky.html 
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Pomoc UNRRA je v mnoha rysech stejná jako pomoc humanitárních organizací, které 

působí dnes. Přesto se v některých výše vyjmenovaných rysech liší. Ovšem je málo 

pravděpodobné, že by v budoucnu vznikla podobná instituce, která by lidem pomáhala 

v takovém rozsahu jako právě tato organizace. Proč? Odpověď je nasnadě, snad nikdo si 

nepřeje, abychom znovu její pomoc, kvůli konfliktu, jakým byla druhá světová válka, 

potřebovali. 
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5.3 Interview 

Pomoc z východu je zbytečně idealizována 

 

UNRRA dodávala pomoc Československu 

zcela zdarma, anebo za tzv. bílé zlato. 

Naproti tomu Sovětský svaz s vládou ČSR 

obchodoval. „Tyto obchodní vztahy byly 

později ideologizovány v tom smyslu, že se 

přeci nejednalo o nezištnou pomoc, ale o 

normální obchod,“ jak říká historik Zdeněk 

Jirásek. V rozhovoru s tímto historikem, který 

v současnosti působí jako primátor města 

Opavy, jsme si povídali především o pomoci 

z východu, tedy ze Sovětského svazu. 

 

 

 

Jak byste laikovi vysvětlil, co to byla organizace UNRRA? 

Obecně se dá říct, že šlo o systém, který Evropě poškozené válkou dodával z přebytků 

americké armády některé potřebné komodity. Do systému organizace UNRRA pak byly 

zapojeny země, poškozené druhou světovou válkou a mnohdy také nacistickou okupací, které 

pomáhaly vlastními dodávkami, pokud je mohly v danou chvíli poskytnout. Mezi těmito 

zeměmi se tak vytvořily velmi operativně formované vztahy. 

 

A co byste mi řekl o pomoci Sovětského svazu Československu? 

Sovětský svaz s Československem obchodoval, po druhé světové válce šlo o běžné 

mezinárodní styky dvou států a velmi intenzivně se Sovětský svaz podepsal na situaci 

v Československu, především v roce 1947. A to dodávkami obilí, ať už pro zajištění spotřeby 

obyvatelstva, tak i z hlediska zajištění nového osevu. Sovětský svaz nám tehdy dodal cca 900 

tun těchto obilovin. Za tyto obiloviny pak Československo platilo především některými 

hutnickými a strojírenskými výrobky a tento obchod pak začal být Československem splácen 

v roce 1948.  

 

Obrázek 5. Zdroj: Opavský a Hlučínský 

deník.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-04]. Dostupné z: 

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/rozhovor-

primator-zdenek-jirasek22032012.html 
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Takže se jednalo o jakýsi obchod mezi Sovětským svazem a Československem. Nešlo 

o pomoc, řekněme, z dobré vůle? 

Zpravidla se v tomto případě hovoří o pomoci Sovětského svazu Československu. Zejména 

z toho důvodu, že ČSR bylo tehdy postiženo nebývalým suchem, což se týkalo i řady dalších 

evropských zemí. Československo jednalo o nákupu obilí i v jiných částech světa, ale nebylo 

úspěšné. Američané odmítli obilí dodat, stejně tak jako několik dalších zemí pod tlakem 

Spojených států amerických. Sovětský svaz toto obilí dodal. V tomto smyslu byl tento, dá 

se říct obchod, výhodný jak pro Československo, tak následně také pro Sovětský svaz. Tyto 

obchodní vztahy byly později ideologizovány v tom smyslu, že se přeci nejednalo o nezištnou 

pomoc, ale o normální obchod. A také kvůli následným dopadům poměrů Sovětského svazu, 

o kterých tehdy neměli českoslovenští představitelé dostatek informací. 

 

Máte dojem, že si pak lidé mysleli, že tato pomoc byla ČSR dodána, protože Sovětský 

svaz chtěl pouze upevnit svou moc v Československu? 

Tato událost začala žít další svébytnou legendou, kdy se jakákoli pomoc Sovětského svazu 

snižovala a bylo hovořeno o tom, že to bylo dodáno čistě z mocenských pozic a podobně. 

Vůbec nepodceňuju mocenské pozice, ale znova zdůrazňuji, že prioritně to byl obchod jako 

každý jiný. Nelze hovořit ani o skvělé bratrské pomoci, ani jenom o nějakém vypočítavém 

mocenském tahu, alespoň dle mého soudu. 

 

V tomto to bylo vlastně odlišné od organizace UNRRA, která dodávala zboží v podstatě 

zdarma. 

Odlišné od Unnry to samozřejmě bylo. Československo se samozřejmě podílelo na fungování 

organizace UNRRA a dodávalo jí cukr. 

 

Myslíte, že podobná organizace by mohla ještě někdy v budoucnu vzniknout? 

UNRRA byla zajímavá tím, že to byl systém založený pro Evropu, který odpovídal 

evropských zvyklostem. Na Unrru plynule navázal Marshallův plán, který část Evropy, která 

ze systému tohoto plánu mohla těžit, posunul ohromně rychle dopředu. Stabilizoval válkou 

značně rozvrácenou ekonomiku. Nedokážu si představit novou Unrru. Tato byla opravdu 

zajímavým přerozdělovacím systémem, který nejenže krmil obyvatelstvo, ale pobízel ho 

k tvořivé síle. 
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Mám to chápat tak, že UNRRA byla jakýsi předvoj Marshallova plánu? Bylo by to 

logické.  

UNRRA byla první krok a Marshallův plán byl nesporně druhým krokem. Méně se už ví, že 

se v jisté době uvažovalo o jakémsi „novém marshallově plánu“ pro Afriku. Výsledky tohoto 

plánu byly v podstatě nulové.  

 

Moravská Ostrava patřila mezi nejvíce postižené oblasti po druhé světové válce. Jaké 

pomoci se jí od organizace UNRRA dostalo? Zabýval jste se tím? 

Existují články o některých rozdělovnách UNRRA. Mám pocit, i když jsem se tímto 

dopodrobna nezabýval, že Moravská Ostrava mezi tyto oblasti, kterým byla dodávána 

speciální pomoc dětem, také patří. 

 

K jaké organizaci, která působí dnes, byste organizaci UNRRA přirovnal? 

K žádné, myslím, že toto nemá obdoby. 

 

Děkujeme za rohovor! 

 

5.4 Anketa 

 

Na koho se obrátit? 

Lidem se občas stane, že se dostanou do situace, ve které si neví rady. Anebo naopak, jsou 

v situaci, kdy mohou a chtějí pomáhat ostatním. Po druhé světové válce tomu nebylo jinak. 

Válka zasáhla všechny oblasti života. Znají ale lidé svou minulost? A co takhle současnost? 

Zeptali jsme se různých lidí, které organizace pomáhají lidem ve složité životní situaci a jestli 

znají nějakou organizaci, která pomáhala po druhé světové válce. 

Tereza Mučková, 21 let, studentka Ekonomické žurnalistiky 

Je obecně známo, že v těžkých životních situacích lidem pomohou například nadace, případně 

některé z náboženských organizací. Po druhé světové válce pomáhala UNNRA, která nabízela 

bezplatnou materiální pomoc. Určitě je vhodné zmínit i Červený kříž, který pomáhal lidem 

po stránce zdravotnické. Také zasahoval v koncentračních a internačních táborech, kde 

se snažil dostat lidi z toho nejhoršího. 
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Veronika Baranová, 27 let, doktorandka 

V současnosti pomáhají lidem například Unicef, OSN, Červený kříž, ADRA, Kapka naděje, 

Člověk v tísni. Znám jen organizace, které působily po druhé světové válce v rámci finanční 

podpory, jako například Světová banka, resp. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, 

samozřejmě zde přispěl i Marshallův plán, z neziskových organizací to byl pravděpodobně 

Červený kříž. 

 

Martina Polyviou Hriňáková, 34 let, architektka 

Medzi najznámejšie patria podľa mňa tieto: OSN - organizácia ochraňujúca mier vo svete 

a zabezpečujúca humanitárnu pomoc. UNICEF - organizácia venujúca sa dlhodobej 

rozvojovej pomoci a okamžitej humanitárnej pomoci deťom vo svete. Veľmi významnou 

svetovou organizáciou je tzv. Červený Kríž, teda Medzinárodné hnutie Červeného kríža, ktoré 

sa taktiež podiela na pomoci ľuďom v núdzi rôznymi spôsobmi. Po druhej svetovej vojne sa 

hospodársky silnejšie USA snažili pomôcť štátom, ktoré sa ocitli v ťažkej hospodárskej a 

ekonomickej situácii prostredníctvom tzv. Marshallowho plánu, ktorý im mal pomáhať 

vyrovnať sa s následkami vojny. Vznikla OSN - Organizácia spojených národov, ktorej 

úlohou bolo pomáhať pri udržaní svetového mieru. Jednou z dôležitých organizácií patriacich 

pod OSN je určite UNICEF - Detský fond OSN, ktorý vznikol pod jej mandátom, 

aby pomohlo najmä deťom po druhej svetovej vojne. 

 

Vladislav Ševčák, 52 let, stavební inženýr 

V současné době pomáhá lidem ve složité životní situaci například Adra, Člověk v tísni 

či Lékaři bez hranic. Po druhé světové válce lidem pomáhala organizace UNRRA anebo 

Červený kříž. 

 

David Kempný, 43 let, stavař 

Ve složité životní situaci jsem si vždy pomohl s rodinou sám. Ovšem fungující organizace 

v ČR je Červený kříž. Po válce lidem pomáhala UNRRA a snad i Organizace spojených 

národů. 

 

Alois Stařičný, 83 let, důchodce 

Organizace? Ne! Je to o stavu zdraví, společenské úrovni a vztazích mezi lidmi. Po válce 

lidem pomáhala především euforie z konce války, chuť změnit způsob života. Nikoho 
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nenárokovat, zaplatit strávený čas prací pro celek. Mezi lidmi vládla spokojenost 

z dosaženého způsobu života a mezilidských vztahů. 
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6. Závěr 
V této bakalářské práci jsem se zabývala organizací UNRRA, která vznikla v roce 

1943 za účelem pomoci státům postižených válkou a nacistickou okupací. Československo 

patřilo mezi takto postižené země, proto se tato práce zaměřila především na pomoc 

organizace UNRRA Československu po druhé světové válce.  

V první kapitole jsem se věnovala především hospodářské situaci Československa 

bezprostředně po skončení druhé světové války. Zmínila jsem bipolární rozdělení světa 

pod vlivem největších velmocí – Spojených států a Sovětského svazu a vyústění tohoto 

rozdělení do tzv. studené války. Hospodářská situace Československa po druhé světové válce 

nebyla dobrá, ovšem byla nejlepší ze všech zemí střední Evropy. Bylo potřeba, aby 

Československo obnovilo mírovou výrobu, aby došlo k obnovení národního hospodářství, 

sociálního systému a v neposlední řadě k obnovení zemědělství a výživy obyvatelstva. V této 

kapitole jsem se také snažila nastínit nejdůležitější kroky československé vlády, například 

Košický program, první poválečné volby, vládu Národní fronty či Benešovy dekrety. Již před 

koncem války vznikly některé světové organizace, které pomáhaly nejrůznějším odvětvím – 

například Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní potravinářská a zemědělská organizace, 

Organizace spojených národů či UNRRA. 

Hlavním tématem druhé, respektive třetí kapitoly byl systém pomoci 

Československu. První části této kapitoly se zaměřuje na pomoc z východu a druhá 

na samotnou pomoc organizace UNRRA. Popsala jsem vznik UNRRA od jejího prvopočátku, 

od prvních neúspěšných pokusů až po její založení v roce 1943 v Bílém domě. 

V následujících podkapitolách jsem se snažila popsat, jak tato organizace především 

v Československu fungovala, jak probíhalo financování organizace UNRRA, zda dostalo 

Československo veškerou tuto pomoc zdarma. Dále jsem se zabývala popisem dopravy 

dodávek a samotnou distribuci všech komodit, které UNRRA Československu během dvou let 

svého působení dodala. V neposlední řadě jsem zjišťovala, jakým způsobem organizace 

UNRRA pomáhala některým průmyslovým odvětvím, například hornictví, které úzce souvisí 

s ostravským regionem. Ten se od organizace dočkal velice brzké a také speciální pomoci 

s ohledem na jeho vysokou míru válečných škod a řadu nemocných a podvyživených dětí. 

Pomoc organizace UNRRA však nespočívala pouze v dodávce strojů, důlních zařízení anebo 

automobilů. UNRRA ČSR dodávala především potraviny, oblečení či léky, čímž výraznou 

měrou přispěla k obnově normálního života v ČSR a také například k zabránění rozšíření 

různých infekčních chorob. 



54 
 

UNRRA v Československu ukončila svou činnost v létě roku 1947 a likvidace úřadu 

pdo Hospodářskou pomoc a obnovu, který vznikl speciálně pro rozdělování zboží UNRRA, 

trvala téměř celý rok 1948.  

Další část této bakalářské práce byla věnována odrazu pomoci organizace UNRRA 

v dobovém tisku. Byly zde rozebrány články z tehdejších celostátních deníků, které 

se zabývali touto organizací, tj. dodávkami zboží, či jinými zajímavostmi. Čerpala jsem 

z několika výtisků Svobodného slova – situace je taková, že se v moravskoslezském regionu 

velice špatně dohledává dobový tisk z roku 1945, protože zde buď vůbec není k dispozici, 

anebo se dá v archivu dohledat jen několik málo výtisků. Kupříkladu ve vědecké knihovně 

města Ostravy jsou archivní noviny dostupné až od roku 1957 a elektronická podoba Rudého 

práva je v Archivu města Ostravy k sehnání až od roku 1950. Zemský archiv v Opavě naproti 

tomu nabízí pouze pár dochovaných výtisků.  

Celá práce je zakončena praktickou – žurnalistickou částí, kde jsem aplikovala své 

poznatky v různých žánrech – úvodní článek, interview, anketa a editorial.  

Doufám, že celá práce přispěje k lepšímu pochopení složité doby, která nastala 

v období po druhé světové válce a stane se tak východiskem pro hlubší studium této 

problematiky, protože pomoc organizace UNRRA byla dozajista nenahraditelná. UNRRA 

nejenže pomáhala, protože lidem dodávala potřebné potraviny, kterých bylo po válce 

nedostatek. Dodávala také nejrůznější stroje, chovná zvířata, nové léky jako je penicilín či 

inzulín, ale v neposlední řadě motivovala řadu lidí k nebývalé aktivitě, k práci na 

znovuobnovení Československa, k optimismu a k budování nové, poválečné vlasti. Ovšem 

nebyla to jen organizace UNRRA, která lidem pomáhala, museli si především pomoci sami. 

Naprosto proto souhlasím s výrokem jednoho z respondentů, pamětníkem Aloisem Stařičným: 

„Ne organizace, ale především euforie z konce války a chuť změnit způsob života, pomohla 

lidem v nesnadných poválečných letech!“ 
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