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1. ÚVOD 

 

Psal se rok 1918. Svět zažil první velkou válku, která zasáhla spoustu zemí. Na 

bojištích první světové války zahynulo asi osm miliónů lidí, destrukce a náklady války 

dosáhly do té doby nevídaných rozměrů. Po jejím skončení se svět snažil udržet mír. 

Spousta států se rozpadla, včetně Rakouska - Uherska. Na území již zaniklé velmoci 

začaly vznikat nové státy. Jednou z nich bylo 28. října 1918 také Československo.  

Československo bylo od svého počátku demokratický stát, který zaručoval občanům 

svobodu, ženám plná práva, chránil menšiny. Řízení veřejných záležitostí se v roce 

1918 ujal Národní výbor, jehož členy byli například Antonín Švehla, Vavro Šrobár či 

náš první ministr financí Alois Rašín, kterému se budu ve své bakalářské práci 

věnovat.  

K tématu hospodářské politiky první republiky bylo napsáno mnoho knih. Autoři na 

jejich stranách rozebírají nejen ekonomickou situaci nového státu, dědictví, které 

nám zanechalo Rakousko-Uhersko, ale také životy těch, kteří se o hospodářskou 

politiku první republiky zasloužili. V každé z nich autoři rozebírají hospodářskou 

politiku Aloise Rašína, následovanou hospodářskou politikou profesora Karla 

Engliše, kteří se o ni zasloužili asi nejvíc. Fiskální a monetární politika nového státu 

byla velmi úspěšná, republika však musela projít řadou bolestivých reforem, bez 

kterých by ovšem nebyla jednou z nejstabilnějších a velmi rychle se rozvíjejících 

ekonomik tehdejšího světa. O to se, krom našeho prvního ministra financí Aloise 

Rašína, postaral například také jeho názorový protivník Karel Engliš, Vilém Pospíšil, 

Jaroslav Preiss a spousta dalších.  

Ve své bakalářské práci se budu zabývat hospodářskou politikou Aloise Rašína, ať 

už zavedením československé koruny, díky níž nastartoval ekonomiku mladého 

Československa, ale také její následnou deflací či nostrifikačním zákonem. Každá 

hospodářská politika s sebou však přináší důsledky, ať už pozitivního, či negativního 

charakteru. Rašínova deflační politika ze začátku přinesla kýžený efekt, postupem 

času se ale situace, hlavně lidí ze sociálně slabších vrstev, začala zhoršovat. I těm 

se ve své práci budu věnovat.  
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V druhé kapitole pak rozeberu životopis Aloise Rašína od jeho narození až po jeho 

předčasnou smrt.  Rašínův život byl velmi dramatický, několikrát byl ve vězení, hrozil 

mu trest smrti, kterému unikl jen o vlásek, díky amnestii císaře Karla. Nakonec však 

podlehl zraněním, která mu způsobil mladý anarchista, jenž na něj spáchal atentát. 

V této kapitole jsem se zabývala také československými médii, která o atentátu na 

Rašína a jeho smrti také informovala. Navíc v článcích dochází ke shrnutí jeho 

hospodářské politiky a média psala i o přínosu Aloise Rašína československé 

ekonomice a československému národu.  

Ve čtvrté kapitole se pak zabývám využitím dané problematiky v médiích – úvodní 

článek jsem napsala o životní úrovni obyvatel první republiky, o tom, s jakými 

problémy se tehdy lidé museli potýkat a o tom, jaká opatření dělala vláda. Na 

rozhovor jsem si přizvala paní docentku Janu Čechurovou, historičku z Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která se životem a politikem Aloise Rašína 

dlouhodobě zabývala. Je také autorkou jedné z knih, se kterými jsem ve své 

bakalářské práci pracovala. Následně jsem téma hospodářské politiky rozebírala 

ještě v anketě a jako recenzi jsem si vybrala dokument o prvním ministrovi financí 

Československé republiky.  
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2. BIOGRAFIE ALOISE RASINA  

 

Alois Rašín se narodil 18. října 1867 v malé vesnici v Podkrkonoší. Měl osm 

sourozenců, byl devátým a předposledním dítětem svých rodičů. Jeho otec František 

Rašín byl pekař. František Rašín byl iniciativní a snažil se, aby se věci i 

v Podkrkonoší dělaly jinak, vnášel do nich novou energii a pohyb. Byl váženým 

měšťanem, zajímal se o politiku a byl dokonce místním radním i starostou. Rašín 

svého syna velmi ovlivnil.  

 

2.1. MLÁDÍ 

Alois Rašín se zajímal o politiku od útlého mládí. Vystudoval gymnázium, v roce 

1885 odešel studovat medicínu do Prahy. Plicní onemocnění ale způsobilo, že se 

lékařem nestal. Odstěhoval se proto do Podkrkonoší ke své sestře, kde pobýval na 

čerstvém vzduchu. Následně přestoupil na právnickou fakultu, kde navíc nemusel 

pravidelně docházet. Do Prahy se natrvalo vrátil až ve třetím ročníku právnické 

fakulty.  

V Praze se počátkem 90. let tvořila nová národní hnutí, některá byla radikální a 

opírala se především o mládež a studenty vysokých škol. V nich se mladý Rašín 

angažoval. Byl slovansky orientovaný, vítal sjezdy slovanských studentů v Praze 

nebo jel pro ostatky polského básníka Adama Mickiewicze z Francie do Krakova. 

Promován na doktora práv byl v říjnu 1891. Byl rád středem dění, uměl se prosadit a 

byl dobrý organizátor. Rašín protestoval proti státu, poměrům, měl podíl na náladě i 

stavu naší společnosti.  

Na podzim roku 1891 vychází jeho brožura České státní právo. Popisoval v něm 

obnovení českého státu jako demokratické a svobodné země se zárukou práv 

národnostních menšin. Brožura byla nejprve zabavena, posléze ale vyšla ve čtyřech 

vydáních, prodalo se téměř 15 000 výtisků. Rašín byl vůdčí typ, angažoval se také 

v radikálním hnutí pokrokové mládeže, byl členem redakce časopisu Neodvislost a 

předsedou stejnojmenného vydavatelství. Kritizoval vídeňskou vládu a císaře. 6. října 

1893 byl zatčen, uvězněn a obviněn, že je členem a iniciátorem tajného spolku 

Omladina. V soudním řízení bylo souzeno 76 obžalovaných a 68 z nich bylo za 
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velezradu a rušení veřejného pokoje odsouzeno. Mladý Rašín vystoupil u soudu 

s řečí proti žalobě. Alois Rašín si odpykal dva roky ve věznici u Plzně.  

Pro propuštění z vězení se začal více angažovat v politice a zapojil se do radikálně 

pokrokového hnutí. Byl také redaktorem a následně editorem časopisu tohoto hnutí, 

Radikálních listů. V únoru 1899 spolu s dalšími členy založil Státoprávně radikální 

stranu. Docházelo v ní však k častým sporům a tak ji Rašín, spolu se svými přáteli 

Jaroslavem Preissem (ředitel Živnostenské banky), Vincencem Červinkou (český 

novinář, publicista a překladatel) a Janem Kučerou, opustil a na čas se odešel 

z aktivní politiky. V roce 1900 si založil vlastní advokátní kancelář a dařilo se mu i 

v osobním životě – oženil se a narodily se mu tři děti. V právní praxi si postupně 

získával klientelu, hlavně mezi měšťany v Praze. V roce 1901 také založil týdeník 

Slovo, komentoval v něm českou politiku. 

 V roce 1907 vstoupil do Kramářovy Národní strany svobodomyslné (Mladočeské 

strany), podílel se na její reorganizaci a řídil kampaň k prvním volbám. Stal se také 

místopředsedou strany. Mladočeská strana měla být nositelkou liberálních idejí, 

stranou moderní buržoazie, české samozřejmě. Strana bojovala za to, aby české 

země ekonomicky i politicky prosperovaly, aby se vyrovnaly vyspělejším národům a 

národnostem. Alois Rašín chtěl ve straně zavést registrované členství, příspěvky 

členů, snažil se, aby fungovaly kanceláře strany. Ve volbách však jeho strana získala 

11,5 procenta hlasů. Volby sice nedopadly podle Rašínových představ, Karel Kramář 

(československý politik, předseda československé vlády), který byl ve vedení strany, 

jej ale pověřil, aby se staral i o vliv strany, v podstatě o její propagaci.  

Rašín chtěl získat nejvlivnější noviny té doby, Národní listy. Po dlouhých jednáních 

s Grégrovými (zakladatelé Národních listů, Julius a Eduard Grégrovi) dědici se mu to 

na začátku roku 1910 přece jen podařilo. Do své smrti byl jejich ředitelem. Spolu 

s Jaroslavem Preissem se věnoval hlavně národohospodářské rubrice Národních 

listů. Strana tak získala kontrolu nad „mediální velmocí“ té doby, kterou Národní listy 

nějaký čas bezesporu byly.  

Rašín usiloval i o poslanecký mandát za Prahu, ale zvolen nebyl. V  červnu 1911 

však získal za klatovský okres. Pracoval ve finančním výboru a snažil se najít řešení 

pro řešení českých financí. Rašín podporoval prorakouskou politiku, věděl však, že 
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rozbití monarchie chtěli hlavně nacionalisticky smýšlející Němci, kteří usilovali o 

připojení celé západní části monarchie, včetně českých zemí, k Německu. 1 

 

2.2. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK REPUBLIKY  

V letech 1914-1918 svět zasáhl válečný konflikt nevídaných rozměrů. Zapojily se do 

něj všechny světadíly a lidé ho tehdy nazvali velkou válkou. Mysleli si, že se nikdy 

nebude opakovat, ale mýlili se. My ho proto nazýváme první světovou válkou.  

Válka začala atentátem na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda 

d´Este. On a jeho žena zemřeli 28. června 1914 při návštěvě Sarajeva. Vídeň dala 

Srbsku ultimátum. To většině požadavků vyhovělo, ale pro monarchii nebyly kroky 

Srbska dostatečně uspokojivé, proto přistoupila k mobilizaci. První světová válka 

začala na konci července roku 1914, když Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku 

Srbsku.2 

Se začátkem první světové války se ale projevilo Rašínovo pročeské smýšlení. Válka 

v lidech vyvolávala nejen strach, ale i naděje. Rašín v ní viděl šanci, jak se konečně 

odpoutat od Rakouska – Uherska. Když první světová válka skutečně vypukla, 

rozdělili se čeští politikové na dvě poloviny – někteří z nich vyjádřili loajálnost 

monarchii, jiní projevili odpor. Rakousko – Uhersko s vypuknutím války omezilo 

demokratická práva a zavedlo cenzuru. Čeští vojáci se na frontách nechali zatýkat a 

mnozí z nich přecházeli k „nepřátelům“. 

V listopadu 1914 vydává Alois Rašín spis Politické zločiny. Usiloval o společný 

postup českých politických stran, byl jedním z prvních členů Maffie, kterou založil 

Edvard Beneš (ministr zahraničí a druhý československý prezident) a která byla jádro 

našeho protirakouského odboje. Rašín spolupracoval zejména s už zmíněným 

Benešem a také s Přemyslem Šámalem (československý politik, advokát). Rašín 

                                                           
1 Klimek, A., Vítejte v první republice, 2003, str. 113-116. 

 
2 Dějepis.com: První světová válka, in: dejepis.com [online]. [2016-04-26]. Dostupné z: 

http://www.dejepis.com/ucebnice/prvni-svetova-valka-prvni-a-druha-etapa-valky-1914-1916/. 
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pomáhal také Karlu Kramářovi, předsedovi jejich strany, i když nesouhlasil 

s Kramářovou orientací na Rusko. Rašín sám obdivoval politiku Anglie.  

Za rozvracení mocnářství Vídeň Rašína 12. července 1915 zatkla.  V roce 1916 byl 

za velezradu odsouzen k smrti oběšením. Ve vězení psal spis Národní hospodářství, 

kde se zabýval nejen problematikou národohospodářství, ale hlavně také finančními 

otázkami. Sám se o bankovnictví velmi zajímal, měl úzký vztah s ředitelem 

Živnostenské banky Jaroslavem Preissem. Rašínova právnická firma Živnostenskou 

banku také hájila.  

Nový císař Karel (poslední rakousko-uherský císař, 1916 -1918) rozsudek následně 

změnil. Nechtěl totiž, aby byl jeho nástup na trůn spojen s popravami, zvláště pak 

vysokých představitelů českého odboje. Císař Karel proto trest smrti změnil a Rašín 

si tak měl odsedět deset let ve vězení. V roce 1917 byl ale propuštěn, záhy obnovil 

vedení v Národních listech a do jejich redakce získal řadu výborných českých 

novinářů.  

V únoru 1918 se spojili mladočeši, staročeši a realisté, Rašín se stal místopředsedou 

nově vzniklé strany, která nesla název Státoprávní demokracie. Připravil první verzi 

tzv. Tříkrálové deklarace, v níž poslanci vyhlásili právo na sebeurčení Čechů a 

Slováků. Převrat se měl uskutečnit až na jaře roku 1919. Do českých zemí se dostala 

informace, že Němci už situaci považují za ztracenou.  

První světová válka si vyžádala do té doby nevídaný počet obětí. V bitvách a 

zákopech zemřelo na 9 milionů mužů, dalších 12 milionů bylo zraněno a část z nich 

si nesla trvalé následky. Velká část lidí přestala věřit v humanitu, která byla do dob 

před válkou jedním ze základních pilířů evropské společnosti. Svět zaznamenal 

národní a sociální radikalismus.  

Z Evropy zmizely čtyři monarchie. Rakousko – Uhersko se rozpadlo, vznikly nové 

státy – ČSR, Polsko, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko, Finsko a Irsko. Německo ztratilo 

kolonie a Turecko přišlo o svůj vliv na Předním Východě. Spojené státy se staly 

ekonomicky nejsilnější zemí světa, dolar mezinárodním platidlem. 
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2.2.1. Rok 1918 – VZNIK REPUBLIKY 

V říjnu 1918 nebyla situace na území budoucího Československa dobrá. Lidé neměli 

čím topit, elektřinu si málokdo z nich mohl dovolit a také přívod plynu byl omezován. 

Lidé žádali o větší dodávky uhlí, situace se ale nezlepšovala. Podobné to bylo také 

s jídlem a oblečením. Někteří občané začali krást. Ne však drahocennosti, ale hlavně 

jídlo a pokrývky. Rakousko – Uhersko zmobilizovalo za války téměř osm milionu 

mužů – a ty také muselo na frontách živit. Monarchie se potýkala také s nedostatkem 

pracovních sil. Ryze mužské práce přebíraly ženy – mužů byl nedostatek.  

Nepříznivou situaci zaznamenaly také české noviny, některé přestaly vycházet. Naši 

novináři se pustili do kritiky monarchie. Podle nich byl právě český tisk v Rakousku – 

Uhersku cenzurován nejvíc. Z burzovních zpráv vyplynulo, že kurzy stále klesaly a 

situace se vůbec nelepšila. Rakousko – Uhersko ale stále trvalo na předpisech 

z bohatých dob před válkou. Vlastenecká nálada Čechů a touha po vlastním státě se 

stále umocňovala. Spory mezi Němci a Čechy byly čím dál tím větší. Policie a úřady 

zakazovaly a rozpouštěly schůze českých politických stran. Československý politický 

odboj ale pracoval ve dne v noci. Jednání probíhala i v zahraničí, hlavně Velké 

Británii, Francii a Spojených státech. Tyto státy nás považovaly za zcela suverénní 

celek, který mohl fungovat jako samostatný stát. Podle toho jsme měli také jednat – 

Masaryk měl převzít finance a ministerstva, Beneš záležitosti vnitřní a zahraniční a 

Štefánik vládu.  

Český názor v době první světové války zastupovaly dva vrcholné orgány – Svaz 

českých poslanců na říšské radě a český Národní výbor. Ten fungoval od července 

1918 a na začátku měl 38 členů, které nominovaly politické strany na základě 

výsledků posledních voleb v roce 1911. Zastoupení v Národním výboru měli sociální 

demokraté, agrárníci, národní demokraté, čeští socialisté, katolíci, konzervativci i 

realisté. Předsedou se stal Karel Kramář, místopředsedy Antonín Švehla (předseda 

agrární strany) a Václav Klofáč (československý novinář a politik), jednatelem pak 

František Soukup (právník, novinář, publicista). Lidé navíc chtěli, aby se tyto 

vrcholové orgány rozšířily a vytvořilo se tak prozatímní národní shromáždění.  

Alois Rašín patřil mezi výrazné osobnosti Národního výboru a dost se angažoval při 

vzniku republiky. Byl přirozený vůdce, schopný organizátor, rozhodný a statečný 

politik. Vidina samostatného Československa pro něj byla v podstatě splněným 
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snem. Sešel se například s majorem Rudolfem Kalhousem (podplukovník 

generálního štábu). Rašín byl přesvědčený, že armády se využívá ve prospěch 

policie. Připravoval politická a hospodářská usnesení v novém státě. Spolu se 

Šámalem a Metelkou hledal vhodné úředníky a pracovníky pro centrální instituce 

státu. Alois Rašín měl původně zastávat funkci ministra na politicky klíčovém 

ministerstvu vnitra. Rakousko 27. října kapitulovalo. Rašín byl, spolu se Švehlou, 

hlavním z mužů, kteří se nejvíc zasloužili o 28. říjen.  

Pražané se ráno sešli na Václavském náměstí, když vešla ve známost tzv. 

Andrássyho nóta (uherský šlechtic, ministr zahraničí Rakouska-Uherska), která 

oznámila, že monarchie přijímá podmínky pro jednání o mír. Lidé si nótu ministra 

zahraničí vyložili jako kapitulaci. Chodili od úřadu k úřadu, strhávali výsostná 

označení státu nejen na budovách, ale i ze samotných vojáků. Jiří Stříbrný (politik, 

novinář, ministr), František Soukup, Antonín Švehla a Alois Rašín se to ráno vydali 

převzít Obilní ústav (chtěli zabránit odvozu obilí z vlasti, jeho zaměstnanci měli 

přísahat na republiku). Národní výbor československý byl od té chvíle zodpovědný za 

klid a pořádek v zemi. O situaci v Praze dostala zprávu také Vídeň. Problém byl jen 

s armádou, protože se v Praze nacházely také jednotky, které nemluvily česky.  

Odpoledne „muži 28. října“ oznámili, že Československo vstoupilo v řadu 

samostatných kulturních států světa. Národní výbor se stal nejvyšším zákonodárným 

orgánem státu. Návrh Aloise Rašína měl pouze pět článků. Byl to první 

československý zákon. Podle mnohých byl napsán stručně a proto geniálně. 

V listopadu 1918 se Alois Rašín stává ministrem československé vlády a poslancem 

nově utvořeného Národního shromáždění.  

Čl. 1. Státní formu Československa určí Národní shromáždění spolu 

s Československou národní radou.  

Čl. 2. Zákony z dob monarchie zůstávají v prozatímní platnosti.  

Čl. 3. Všechny úřady budou podřízeny Národnímu výboru. 

Čl. 4. Zákon začne platit 28. října 1918. 

Čl. 5. Národní výbor provede tento zákon.  
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Národní výbor československý byl od chvíle vyhlášení samostatné Československé 

republiky zodpovědný za klid a pořádek v zemi. O situaci v Praze dostala zprávu také 

Vídeň. Večer probíhala schůze vlády, kde měla zastoupení také nově vzniklá 

republika. Tu zastupoval Vlastimil Tusar (druhý ministerský předseda ČSR) a mluvil 

hlavně o tom, co se v Praze děje. Z hlavního města se převrat šířil do ostatních koutů 

republiky. Moci se i v dalších městech začaly ujímat národní výbory. Ty byly tvořeny 

také v zahraničí.  

Ve volbách v roce 1919 byla Rašínova strana poražena. Národní a liberální hesla už 

pro obyvatele nebyla tolik důležitá, Rašín navíc podcenil určitou propagaci své 

strany. Do své, nečekané, smrti však pracoval na její renesanci. 

Rašín byl tvrdý nejen k sobě, ale také k jiným. Dělníkům vyčítal lenivost, jeho 

úsporná politika krátila platy, kritizoval sociální vymoženosti, na které podle něj 

republika neměla. Kritizoval také legionáře, kteří byli považováni za národní hrdiny. 

Mluvil o tom, že tito lidé sice nasazovali životy v boji za samostatný stát Čechů a 

Slováků, ale teď chtějí, aby jim nejen platil, ale poskytoval také výhody a privilegia. 

Podle Rašína se za to, co se dělá pro národ, zkrátka neplatilo. Legionáři se bouřili, 

chtěli se s ministrem soudit, Masaryk se snažil situaci uklidnit tím, že se Rašín 

omluví. Ten ale odmítl vzít svá slova zpátky, nabízel ale vysvětlení.  

Rašín se řídil heslem „pracuj a šetři“. Do podvědomí Čechů a Slováků vstoupil jako 

tvůrce pevné československé měny a jako tvůrce hospodářské politiky. Dbal na 

prosté pravdy hospodaření, prosazoval už zmíněnou pracovitost a šetřivost s tím, že 

stát nemá co darovat a kompetence a ručení spolu souvisejí. 3 

2.3. RAŠÍNOVA PŘEDČASNÁ SMRT  

V pátek ráno 5. ledna 1923 vyšel ministr z domu, kde bydlel. Přijelo pro něj auto, 

které ho mělo odvézt na úřad. V té chvíli mladík, potulující se okolo, vytáhl zbraň a 

dvakrát Rašína zasáhl. Následně začal prchat. Záhy jej zatkli policisté, kteří ale 

atentátníka museli chránit před davem lidí. Rašín vědomí neztratil, rány dostal do 

zad. Necítil však nohy. Byl odvezen do sanatoria v Podolí a operován. V průběhu 

dne pak ministra navštívili jeho kolegové – Šámal, Novák či Bechyně. Jedna z kulek 

zasáhla vnitřní orgány a usadila se v páteři. Zdravotní stav Rašína nebyl dobrý, i 

                                                           
3 Kárník, Z., České země v éře první republiky, 2000, str. 34-37. 
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přesto však ze sanatoria vycházely optimistické zprávy, s ohledem na Rašínovu 

rodinu a také veřejnost. Atentát na ministra financí odsoudil, i přes jejich spory, 

prezident Masaryk. Násilí spáchané na Rašínovi, jak sám řekl, považoval za nečeské 

a nelidské. Rašín ale nebyl jediný československý politik, na kterého byl spáchán 

atentát. Na počátku roku 1919 se stal cílem atentátu také Karel Kramář.  

Vláda se sešla krátce po atentátu a obávala se, že atentátníkem byl jeden 

z legionářů, podezřelí byli ale také komunisté. Rašínovo místo na ministerstvu financí 

na čas zaujal Augustin Novák. Ukázalo se, že devatenáctiletý mladík Josef Šoupal 

členem KSČ býval, ale vystoupil ze strany a vyznával anarchismus. Jako anarchista 

měl dojem, že stačí odstranit pár pro něj nepohodlných jedinců a bude se mu žít 

lépe. Rašín přišel na řadu jako první, nebyl však jediný cíl Josefa Šoupala. Policie 

také zjistila, že mladík měl čin naplánovaný už na prosinec. Prohlásil, že chtěl Rašína 

zabít jako symbol toho, co nenáviděl. Podle všeho chtěl zabít Živnostenskou banku, 

kapitalismus, všechno, co Rašín reprezentoval. Šoupalovi se zřejmě nelíbila 

Rašínova tvrdá měnová politika. Byl odsouzen na 18 let vězení, ne na doživotí, neboť 

v té době v podstatě ještě nebyl plnoletý. V žaláři měl ale problémy, propustili ho až 

v roce 1943. Jako nebezpečné individuum byl sledován nacisty. Změnil si proto 

jméno a stal se funkcionářem komunistické strany. Zemřel v roce 1959.  

V Praze 5. ledna 1923 došlo k mohutným demonstracím nacionalistů. Vláda vyzvala 

obyvatelstvo, aby zůstalo v klidu a snažila se jej udržet, byť byla situace napjatá. 

Rašín se svým stavem bojoval šest týdnů. Ze začátku se opravdu zdálo, že existuje 

nějaká naděje. Ministrův stav se však začal postupně zhoršovat – zvýšila se mu 

teplota, vykašlával krvavé hleny a dostal infekci do mozkomíšního vaku. Masaryk 

dokonce zvažoval, že Rašína prohlédne nějaký zahraniční lékař, nejlépe z Francie. 

Kvůli stále se zhoršujícímu stavu našeho prvního ministra financí se však žádný 

nedostavil. 

 Rašín zemřel 18. února 1923. Po jeho smrti vyhlásila vláda osmidenní státní smutek. 

Masaryk dorazil do sanatoria krátce po ministrově skonu. Jiří Stříbrný vzpomínal, že 

se mu prezident svěřil, že Rašín uměl umřít v pravý čas. Pohřeb Aloise Rašína se 

konal ve středu 22. února. Na Václavském náměstí se sešli truchlící z řad rodiny, 

přátel, známých i veřejnosti. S ministrem financí se nepřišli rozloučit jen kolegové, ale 

také národ a jeho odpůrci. Když Rašín ležel v nemocnici, lidé mu posílali do 
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Podolského sanatoria květiny a dary, Rašín ale i na smrtelné posteli trval na tom, aby 

raději investovali do zlatého pokladu mladé republiky.  

Rašínovi se líbila politika Francie a Anglie. Obdivoval anglické finanční metody, 

usiloval o vyrovnané příjmy a výdaje, vštěpoval úspornost a všechny schodky chtěl 

hradit daněmi, ne půjčkami. Pracoval na ozdravení válkou narušeného českého 

hospodářství a vytvoření samostatné československé ekonomiky, která by byla 

schopná se zapojit také do mezinárodní dělby práce. Prosazoval efektivní mírovou 

výrobu, vysokou pracovní morálku, která podle něj byla nezbytná, kvalitní práci, 

tvořivé a neúnavné podnikání a v neposlední řadě likvidaci inflace, která 

znemožňovala úplné fungování tržního hospodářství. Věřil, že jen takhle se nová 

ekonomika může nastartovat. Chtěl omezit spotřebu a tvořit kapitál. Ostře se stavěl 

proti importu luxusního zboží ze zahraničí, který nás okrádal o potřebné devizy. 

Rašín nebyl populárním člověkem, byl strohý, kategorický, neměli ho rádi 

spolupracovníci ani národ, a to zejména proto, že jim říkal pravdu, kterou mohli 

někteří lidé, zejména z chudších vrstev, vnímat jako pravdu buržoazní. Zemřel 

v době, kdy si plnil svůj největší sen, životní sen: dát Československu dobré základy 

pro hospodářský rozkvět a prosperitu. K dosažení tohoto cíle nebral ohledy na těžké, 

avšak dočasné, sociální problémy, k nimž docházelo právě kvůli jeho hospodářské 

politice. Snažil se o čistý politický život, bojoval proti korupci a měl odpůrce i 

nepřátele. Ke konci svého života patřil, hlavně levicově smýšlejícím obyvatelstvem, 

k málo populárním až nenáviděným politikům. Po jeho smrti se však něco změnilo. 

Pro lidi navždy zůstane „mužem 28. října“ a člověkem, který se zasloužil o vznik a 

hospodářský rozkvět Československé republiky.4 

 

2.3.1. ATENTÁT NA RAŠÍNA V DOBOVÝCH MÉDIÍCH  

I za první republiky hrál tisk velkou roli. Československý rozhlas byl založen „až“ roku 

1923, a tak se pozornost obyvatelstva soustředila na tisk. V Československu byly 

politické strany reprezentovány právě médii. Rašín sám byl spojen s Národními listy, 

sociální demokraté pak měli Právo lidu. Kromě stranických deníků, které se otevřeně 

                                                           
4 Lacina, V., Alois Rašín, 2000, str. 5-19.  
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hlásily k té či oné straně, ale fungovaly i nezávislé deníky jako Lidové noviny či deník 

Tribuna. Všechny se v lednu a únoru roku 1923 zabývaly stavem ministra financí 

Aloise Rašína, na kterého byl spáchán atentát. Rašínova smrt československou 

společností otřásla. Ačkoliv Rašín nepatřil mezi některými lidmi k populárním 

politikům, na atentáty nebyli Češi a Slováci zvyklí. Atentát na ministra financí a jeho 

smrt proto rozebírala i československá média té doby. Nás zajímají hlavně Národní 

listy, s nimiž byl Alois Rašín spojen a pak jsem si vybrala také Lidové noviny jako 

přední noviny první republiky.  

 

NÁRODNÍ LISTY 

Národní listy byly československé noviny, které vycházely od roku 1861 do roku 

1941. Založeny byly bratry Grégrovými a v roce 1910 je Alois Rašín získal pro 

Kramářovu Mladočeskou stranu.  

V den atentátu na Rašína, 5. Ledna 1923 ráno, Národní listy o útoku nepsaly. 

Atentátník totiž zaútočil v dopoledních hodinách, večerní číslo Národních listů se 

však atentátu na ministra financí věnovalo. Titulek nesl název Vražedný atentát na 

ministra dra Rašína. Do večerního vydání už stihli redaktoři Národních listů zjistit 

řadu informací – v článku se pak zabývali stavem doktora Rašína, operací, kterou 

podstoupil.  

Ranní vydání z následujícího dne, 6. ledna, přibližuje obyvatelstvu republiky atentát 

na ministra financí i zprávy z Podolského sanatoria. Následně pak na svých 

stránkách rozebírá ministrův stav i projevy jeho kolegů, které atentát na Rašína velmi 

zasáhl. Útok vzbudil rozruch i na ulicích hlavního města. Národní listy, jakožto noviny 

patřící Rašínově straně, se útokem zabývají detailně a popisují ho hned na několika 

stranách.  

Osmnáctý a devatenáctý únor 1923 

Noviny informovaly o stavu doktora Rašína téměř denně. S blížícím se koncem 

února ale nepřicházely pozitivní zprávy. Rašínův stav se zhoršoval, až 18. února 

zemřel. V ranním vydání noviny o stavu ministra informovaly, večer se však objevila 

na titulní stránce Rašínova podobizna. Ministr dotrpěl. Národní listy popisovaly 
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poslední vzkaz umírajícího národu, věděly o přesném čase jeho smrti. Ke smutné 

události se vyjadřovali přední novináři listu. Následujícího dne věnovala Národní listy 

Rašínovi téměř celé číslo. Na stránkách listu se s kondolencemi vyjadřovali známí i 

neznámí, list samozřejmě řešil i ministrovu politiku. V krátké zprávě noviny 

zprostředkovaly svým čtenářům reakce lidí v Praze, na smuteční schůzi se sešla i 

poslanecká sněmovna.  

LIDOVÉ NOVINY   

Lidové noviny byly založeny v roce 1893 v Brně Adolfem Stránským, 

československým novinářem a politikem. Do Lidových novin pak přispívali významní 

čeští novináři jako například Karel Čapek, Josef Čapek, Eduard Bass či Karel 

Poláček. Lidové noviny, na rozdíl od Národních listů fungují dodnes.  

Pátý a šestý leden 1923 

Lidové noviny psaly o atentátu na ministra financí až 6. ledna 1923. Stav Rašína byl 

podle novin kritický, ministr se podrobil operaci, po níž byl upoután na lůžko. 

Zavražděno mělo být ještě deset dalších lidí, jednalo se o politický zločin, dílo 

komunistického spiknutí. Vláda odsoudila zločin a zavedla opatření proti násilí. Svá 

těžká zranění Rašín snášel statečně, na duchu podle novin nepoklesl ani v těch 

těžkých chvílích. Noviny byly informovány i o tom, že ministr ve dvě hodiny 

odpoledne usnul, existovala také malá naděje, že Rašín překonal krizi, tep měl okolo 

devadesáti, teplotu 37,2 stupňů Celsia.  

Noviny také popsaly, že atentát byl připravován měsíc, list narážel také na výtržnosti 

komunistů v Ostravě. Ministerstvo financí prozatímně převzal Augustin Novák, vše se 

odvíjelo od stavu ministra financí Rašína.  

Vojsko i policie byly v pohotovosti nejen ve městech, ale i ve vesnicích, zvýšila se 

ochrana osob, které byly ohroženy. Lidové noviny útok na ministra financí odsoudily 

a zabývaly se také rozdílnosti atentátníka a jeho oběti. Zatímco o Rašínovi psali jako 

o muži, který patřil celému národu, o muži, který státu věnoval spoustu své energie. 

Byl pro ně člověkem s životními zkušenostmi, o jeho politice psaly jako o té 

nejskvělejší, považovaly ho za statečného člověka, kterým ale opravdu byl. A i 

přesto, že se setkal s odporem svých kolegů, vždycky jej kritizovali úctou. Na druhé 

straně stál devatenáctiletý kluk, nemajíc jméno a ani vzdělání. Šoupal, považující se 
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za hrdinu, nesouhlasil s Rašínovou politikou a k činu se doznal. U výslechu prý 

odpovídal cynicky a policii se vysmíval. Jediné, čeho litoval, bylo, že se mu 

nepodařilo atentát provést zcela úspěšně, s tím, že Rašín by jej nepřežil. Lidové 

noviny vzpomínaly také na atentát v roce 1919, kdy na Rašínova kolegu, předsedu 

jeho strany, Karla Kramáře někdo zaútočil. Útočník se také přikláněl k levicové 

politice. K odpornému činu se vyjádřil také československý spisovatel Karel Čapek. 

Čapek odkazoval na Rašínovu sílu a věk atentátníka. Spisovatel a novinář v jedné 

osobě se ve svém sloupku zabýval také politickými důvody, kterými devatenáctiletý 

Josef Šoupal svůj čin hájil. Zamýšlel se nad tím, co asi o politických důvodech může 

vědět téměř dvacetiletý hoch. Karel Čapek se pak lidí v článku ptal, jestli se 

nestyděli, když si onu špatnou zprávu o atentátu na ministra financí přečetli. Lidský 

stud. Národní stud, hrůza a strach, že takový čin je vůbec možný.  

Osmnáctý a devatenáctý únor 1923  

19. února ráno vychází v Lidových novinách článek, jehož titulek je prostý – Ministr 

dr. Rašín mrtev. Lidové noviny popisovaly Rašína jako člověka s lvím srdcem, který 

pracoval pro dobro republiky, a jeho smrt považovaly za velikou ztrátu. Zabývaly se 

také politikou Rašína – popsaly ho jako politicky vyhraněnou osobnost, odpůrce 

socialismu, náruživého vlastence a ledově důsledného člověka, kterého možná právě 

z těchto důvodů lidé nenáviděli. První finanční ministr naší republiky postavil kameny 

měnové a finanční politice a zásadám, měl proto zásluhy na českém peněžnictví. 

Rašín byl známý hlavně pro měnovou deflaci a proto, že se nebál krizí a vše dělal 

s čistými a šlechetnými úmysly. Hledal pro Československo hospodářský a finanční 

ideál. Lidové noviny napsaly také životopis Aloise Rašína, který se objevil spolu 

s článkem na titulní straně novin ze dne 19. února 1923.  
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3. POZITIVA A NEGATIVA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ALOISE RAŠÍNA 

(zavedení československé koruny, nostrifikační zákon, deflace koruny…) 

 

Svět zažil první velkou válku, která zasáhla spoustu zemí. Na bojištích první světové 

války zahynulo asi osm miliónů lidí, destrukce a náklady války dosáhly do té doby 

nevídaných rozměrů.  

Československo převzalo 21 procent území a 25 procent obyvatelstva Rakouska-

Uherska. Rozloha první republiky byla asi 140 000 kilometrů čtverečních, v roce 

1921 v ní žilo na 13 miliónů obyvatel. Krom tohoto dědictví však Československo 

převzalo ještě část dluhů, zajištěných i nezajištěných, Rakouska a Uherska. Celkový 

dluh se vyšplhal na 13,40 miliard K v nové měně bez úroků. Haagská komise pak 

snížila dluh na 6,342 miliard K, ale Československo splatilo jen část.  

Alois Rašín je známý pro své tři kroky – měnová odluka, měnová reforma a deflační 

politika. V této kapitole si ale popíšeme i nostrifikační zákon, který proběhl ve 

spolupráci ministerstva financí a Živnostenské banky. Rašínova finanční politika 

vycházela z jeho teoretického náhledu na peníze. Zdravý peněžní oběh podle něj 

závisel na penězích krytých kovem. Peněžní systém stojí a padá na důvěře lidí 

v peníze. Rašín věřil, že koruna bude jednou směnitelná za drahý kov. 

Československo bylo vnímáno jako mladý stát, který, na rozdíl od svých sousedů, 

měl stabilní ekonomiku, silnou měnu a nepotýkal se s inflací.  

 

3.1. EKONOMICKÁ SITUACE NOVÉ REPUBLIKY  

Stát vznikl na území, které se do roku 1918 vyznačovalo hlavně odlišnou 

ekonomickou úrovní v závislosti na území. Rakousko, spolu s českými zeměmi, 

patřilo k ekonomicky vyspělé části monarchie, Uhry a s nimi i Slovensko za západní 

částí Rakouska-Uherska zaostávalo. A nejinak tomu bylo i v prvních několika letech 

po vzniku Československa. České země měly nejenom více obyvatel a tudíž i 

pracovní síly, ale soustředil se v nich také průmysl. Disponovaly také zdroji paliv a 

energie a co víc, měly i výhodnější geografickou polohu. Slovensko za Českem 

zaostávalo podle některých zdrojů někde až o sedmdesát let. Slovensko disponovalo 
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zemědělskou půdou. Slovenský průmysl za tím českým zaostával, což mělo vliv i na 

nezaměstnanost, která byla na Slovensku vyšší.  

Československo získalo kolem 60 procent průmyslového potenciálu Rakouska-

Uherska, z Předlitavska 70-75 procent, ze Zalitavska necelých 20 procent. 

Československo zdědilo vyšší část z lehkého průmyslu, zejména pak textilního, 

oděvního, sklářského anebo průmyslu keramiky a bižuterie. Z těžkého průmyslu jsme 

získali zejména strojírenství. Zemědělská produkce monarchie čerpala z budoucího 

Československa asi 27 procent. Některé zemědělské produkty říše vyvážela, hlavně 

cukr, ječmen, slad a chmel. České země musely některé produkty, zvlášť chlebové 

obilí, tuky a maso dovážet. Slovenské zemědělství produkovalo i při nižším stupni 

vývoje přebytky, zvláště ječmen a maso.  

Československo získalo také hustou železniční síť. Ta s sebou ale nesla také 

nevýhody – hlavní trati směřovaly především na jih, do Vídně a Budapešti, spojení 

mezi Českem a Slovenskem bylo nedostatečné. Přestavba železniční sítě byla velmi 

náročná na investice a tak postupovala pomalu 

Prvním ministrem financí se 14. listopadu 1918 stal doktor práv Alois Rašín, kterého 

do funkce zvolilo Revoluční národní shromáždění. Rašín, aby zajistil prostředky na 

fungování státu, vyhlásil tzv. půjčku svobody ve výši jedné miliardy korun. Chtěl, aby 

republika prosperovala a měla dobré hospodářské základy. Chtěl pro ni zajistit 

pravidelné příjmy a omezit státní výdaje. Přesto ale první státní rozpočty vykazovaly 

velké schodky. V roce 1918 rychle rostla nezaměstnanost. Rakousko-Uhersko do 

války potřebovalo řadu mužů, jejichž místa na trhu práce následně přebíraly ženy a 

mládež. V březnu roku 1919 propouštěl své zaměstnance také Tomáš Baťa, protože 

zakázky z války už nepřicházely. Nezaměstnanost rostla také v textilním a zbrojním 

průmyslu. V roce 1918 přijalo Národní shromáždění zákon o státní podpoře 

nezaměstnaných. Podpora činila asi 4 K denně, nezaměstnaných bylo k lednu 1919 

evidováno na 228 000, jejich počet ale postupně klesal. Bohužel ale úřady evidovaly 

jen nezaměstnané v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, neboť na Slovensku nebylo 

možné počet lidí bez práce zjistit. Hrozily sociální nepokoje. V Československu navíc 

prudce rostly ceny, ale klesaly mzdy. Stále častěji docházelo k lichvám, hlavně 

v souvislosti s potravinami. Ceny byly často srovnávány s cenami před válkou, které 

byly v roce 1918 několikanásobně vyšší. Byla ustanovena osmihodinová pracovní 
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doba, vláda schválila také zákon o zřízení Všeobecného penzijního ústavu a před 

Vánocemi odsouhlasila nařízení o příplatcích k drahotním přídavkům pro státní 

zřízence, kteří měli opravdu malé platy. Rašín měl proti osmihodinové pracovní době 

námitky, tvrdil, že s válkou upadla pracovní morálka. S agrární stranou bojoval o 

nemocenské pojištění zemědělských dělníků.  

Ceny rostly také v obuvnictví a v textilu. Postupně se ale dostávaly do normálu. 

Českoslovenští statistici se zabývali hlavně cenami spotřebního zboží na základě 

spotřebních košů. Pro nás jsou ale důležité také mzdy. Například v  ostravských 

dolech se mzdy dělily podle pozice – žena a mladiství na haldě si vydělali v průměru 

6,11 korun denně, tedy okolo 36 korun týdně, vozači asi 8,55 korun denně, havíři na 

„předku“ a střelci asi 76,50 korun týdně. Údaje z kladenských dolů jsou pak podobné. 

Od května 1919 však mzdy na Kladensku začaly růst. Platy truhlářů se pohybovaly 

od 430 do 650 korun za měsíc, platy úředníků byly nižší. Výpočet reálných mezd 

není snadný. Je ale pravdou, že mzdy se od mezd z roku 1913 lišily – prudce 

poklesly.  Lidé mohli z tohoto platu opravdu jen přežívat, brát z posledního. Někteří 

občané rozprodávali majetek (pokud ho vůbec měli), ti slabší to bohužel nezvládli.  

Lidé byli z ekonomické situace znepokojeni a nadšení z nabyté národní svobody 

opadlo. Věřili totiž, že nově nabytá svoboda povede i ke změnám společenským. 

V roce 1919 vzrostly mzdy o 70 procent, ceny (podle indexu cen vybraného zboží) o 

50 procent. Situace se začala postupně pomalu zlepšovat a vše se vracelo na 

předválečnou úroveň. Dělníci volali po socializaci průmyslu, rolníci a zemědělci 

doufali v možnost velkostatkářské půdy. Změny chtěli i podnikatelé a bankéři. Stát 

měl před sebou velké reformy, než je ale začal realizovat, musel krotit řadu stávek. 

Davy lidí vyšly do ulic, přepadávaly obchody, rabovaly. Na začátku roku 1919 se 

navíc sama vláda musela potýkat se svou, vůbec první, krizí. Lidé vládě vyčítali, že 

nedělá nic proti nedobrým obchodníkům s potravinami. Lidé chtěli vyrazit do ulic. 

Vláda nejprve pracovala bez politického programu, následně ale lidem slíbila 

demokratické volby do zastupitelstev obcí, ohlásila i „dávku za jmění“ válečných 

zisků, postátnění těžby uhlí, vyvlastnění velkostatků. Vláda chtěla udržet pořádek a 

lichváře stíhala za nejtěžší zločin proti lidu a státu. Následovalo zavedení nově 
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československé koruny a s ním i vytvoření měnového systému Československé 

republiky. 5 

 

3.2. ZAVEDENÍ ČESKOSLOVENSKÉ KORUNY 

První hospodářská opatření vlády vyvolala špatná sociální situace v zemi. Lidé byli 

naštvaní, že ve válce, kterou české země ani nevyvolali, ztratili tolik blízkých a co víc, 

že stát se strůjci války nedokázal zúčtovat. První světová válka si vyžádala nejen 

miliony mrtvých, ale také spoustu peněz. Monarchie si z krize vypomáhala tiskem 

nových a nových bankovek, které ale s neustálým zdražováním znovu a znovu 

ztrácely svou hodnotu. Ke konci války už tiskařské podniky pracovaly téměř pořád. 

V předvečer první světové války bylo v oběhu 2,13 miliard korun, na konci října roku 

1918 30,68 miliard korun a v únoru 1919 dokonce 35,57 miliard korun.  

Bylo ale jisté, že dokud budeme měnově propojeni s Rakouskem a Uhrami, budou 

tak znehodnoceny všechny kroky, které vláda do té doby provedla. Potýkali jsme se 

s prudkou hyperinflací, katastrofálním stavem zásob a černým trhem. Měnová odluka 

nebyla nutná jen z hlediska hospodářského, ale sociálního a politického. Ministr 

financí ji chtěl provést co nejrychleji. Právě inflace dělala Rašínovi největší starosti – 

s velkou inflací nemůže správně fungovat tržní hospodářství. Sousední Rakousko a 

Německo se praly s obrovskou hyperinflací a my na něj byli kvůli rakousko-uherské 

koruně napojeni. „Hyperinflace je extrémní formou inflace, při níž rostou ceny o 

tisíce, desetitisíce, statisíce a miliony procent ročně.“ (Jurečka, 2013) Peněžní 

systém té dané země se zhroutí, stát přechází k naturální směně, neboť náklady 

spojené s tiskem nových platidel jsou vyšší než samotná hodnota měny.6 

Rašín odmítal poskytovat peníze například na podporu v nezaměstnanosti, nebo na 

dotování vnitřního trhu, na který proudily výrobky ze Spojených států. Často se tak 

dostával do sporů s ostatními, zvláště pak sociálně demokratickými ministry. Rašín 

ale dokázal svými výroky občas šokovat – zvláště pak svými výroky, že lidé ve válce 

zlenivěli, protože v zákopech se nemuselo pracovat. Ministr zahraničí Edvard Beneš 

                                                           
5 Kárník, Z., České země v éře první republiky, 2000, str. 34-37.  

 
6 Jurečka, V. Makroekonomie, 2013, str. 122 
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Rašínovi navrhl, abychom novou měnu svázali s francouzským frankem, doporučoval 

dokonce frank užívat. Ministr financí věděl, že pokud bude vláda nadále odkládat 

reformní kroky, byť byly bolestivé, tím horší situace bude.  

Rašín v přípravě na měnovou reformu povolal ty největší odborníky – Jaroslava 

Preisse a Antonína Tilleho, ředitele tehdy největší banky u nás, Živnobanky, Viléma 

Pospíšila z pražské Městské spořitelny, šéfy Zemské banky Emila Roose a 

Augustina Nováka a další. Porady mezi nimi začaly na začátku ledna a ministr vše 

držel v tajnosti. Rašínův plán na zavedení nové měny byl prostý – staré peníze měly 

zůstat v oběhu, neboť každý tisk nových peněz a následně jejich nastolení do oběhu 

by znemožnilo ono utajení. Problém byl navíc i v tom, že speciální tiskárny na 

bankovky se nacházely ve Vídni a v Budapešti. Chtěl však peníze okolkovat, jejich 

podstatná část měla být stažena z oběhu a přeměněna ve státní jednoprocentní 

půjčku, krytou z majetku a progresivní dávkou z válečného přírůstku majetku. Rašín 

chtěl v případě problému zasáhnout i vůči zbohatlíkům. Ministr vnitra Antonín Švehla 

a ministr národní obrany Václav Klofáč zajistili, že jakmile bude program přijat, do 

týdne budou uzavřeny státní hranice. Navíc si ministr financí zajistil i cenzuru 

poštovní a telegrafickou na hranicích.  

Parlamentu svůj návrh předložil 25. února 1919 jako hotovou věc, navíc se nesetkal 

s odporem. Rašín původně chtěl stáhnout 80 procent peněz z oběhu, což mu 

Parlament neschválil, povolil však 50 procent. V noci na 26. února byly podle plánu 

uzavřeny hranice, finanční instituce byly v neustálé pohotovosti, úředníci byli vzati 

pod přísahu. Vytištěno bylo velké množství kolků, které měly být lepeny na bankovky.  

Později v noci pak došlo k onomu kolkování peněz a jejich padesátiprocentnímu 

stažení z oběhu. Akce byla na území českých zemí úspěšná, s menšími potížemi se 

ale setkala na Slovensku, kde nebylo k dispozici spolehlivé úřednictvo. Kolkovaly se 

jen bankovky v hodnotách od 10 K nahoru. Jednokorunové a dvoukorunové papírové 

bankovky propadaly držitelům, a to bez náhrady. Někteří profesoři financí a 

bankovnictví později říkali, že krok Rašína byl riskantní a že byl v podstatě amatér, 

protože k tomuto by odborníci jen tak nepřistoupili.  

Československo díky tomuto kroku ministra financí Rašína získalo určitou 

mezinárodní prestiž a stalo se jednou z vyspělých zemí světa. Rašín tak oddělil 

republiku od bývalé monarchie, přibrzdil stoupající inflaci a na ni napojený černý 
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obchod, s ním související korupci. Zákonem byla koruna upravena ještě 10. dubna 

1919. Některé bankovky navrhl například Alfons Mucha. Tištění nového platidla 

trvalo řadu měsíců, do oběhu bylo zaváděno postupně. Dokonce se uvažovalo o 

změně názvu československé koruny, neboť příliš připomínala monarchii. Naše 

měna se tedy mohla jmenovat například sokol nebo lev. Co však vytvořeno nebylo, 

byla národní banka. Rašín si při svém ministerstvu financí vytvořil ještě Bankovní 

úřad, který pověřil prováděním státní monetární politiky, dokud nebude zřízena 

centrální banka. Bankovní úřad vedl už zmíněný Augustin Novák.  

Následovala další Rašínem vytvořená opatření, uvalení dávky z majetku a válečných 

zisků. Rašín se snažil minimalizovat inflační tlaky proti nově vytvořené 

československé koruně, proto snížil objem oběživa. Zároveň ministerstvo financí 

vypsalo čtyřprocentní státní půjčku ve zlatě. Měla vytvořit základ zlatého pokladu 

republiky a stát se tak pevnou základnou naší nové měny. Byla, alespoň ze začátku, 

dobrovolná, nejvíce pomáhaly banky, zlato ale donesli také úplně obyčejní lidé. 

Československo přestávalo být v sociálně-hospodářské krizi, v níž se nacházel 

zbytek střední Evropy. V květnu sice v Československu proběhla další vlna 

demonstrací, bohužel ale nebyly zásoby. Stávky probíhaly ve velkých průmyslových 

centrech, lidé křičeli po nižších cenách.  Rašínovým snem, bohužel nikdy 

nesplněným, bylo, aby koruna měla předválečnou kupní hodnotu měny rakouské a 

byla směnitelná za zlato.  

I přesto, že v oběhu již byly nové československé bankovky, neměla mladá republika 

stále jeden důležitý prvek – mince. Naštěstí pro nás se na území Slovenska 

nacházela mincovna, kde se začaly razit naše první mince, desetihaléře, 

dvacetihaléře, padesátihaléře a od roku 1922 i kovové koruny. Mince byly v oběhu od 

roku 1921. Definitivní stažení drobného rakousko-uherského oběživa umožnily tedy 

právě nové mince. K 31. prosinci 1924 stáhlo ministerstvo financí a s ním i bankovní 

úřad definitivně nominály s Rašínovy měnové reformy. 7,8 

                                                           
7 Vondra, R., Peníze v moderních českých dějinách, 2012, str. 55-65. 
8 Sirůček, P., Hospodářské dějiny a ekonomické teorie, 2007, str. 68. 
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3.3. NOSTRIFIKACE FIREM  

Československo mělo vytvořené vlastní celní území a zavedlo i vlastní měnu, 

rozhodující kapitál však zůstával v Rakousku, Německu a Maďarsku, kde byl od dob 

Rakouska-Uherska. Ve Vídni a Budapešti totiž sídlila řada institucí, což pro podniky 

mohlo znamenat kupříkladu jednodušší komunikaci s úřady nebo bankami.  

Češi a Slováci se na průmyslovém a obchodním podnikání nepodíleli ani z poloviny, 

zastoupení měli hlavně v malých a středních podnicích. V zemědělství stále 

dominovaly velkostatky rakousko-uherské a německé šlechty. S Rakouskem či 

Maďarskem zůstaly po vzniku Československé republiky propojené i takové podniky, 

jako Vítkovické horní a hutní těžířstvo, Báňská a hutní společnost, Pražská 

železárenská společnost či Škodovy závody. Československo nemohlo tyto podniky 

kontrolovat a hrozily nežádoucí majetkové transakce.  

Už září 1918 došli významní českoslovenští politikové k tomu, aby po vzniku 

republiky byla sídla firem přesunuta. Situace, která nastala po 28. říjnu, využili 

českoslovenští podnikatelé ve spolupráci se státem. Cíl byl jediný – přesun kapitálu 

do Československa, v náš prospěch. Některé firmy přenesly svá sídla krátce po 

vzniku republiky, úvěrování podniků následně převzaly československé banky. 

Legislativním základem se stal zákon o nostrifikaci akciových společností. První 

nostrifikační zákon z července 1919 zahrnoval železniční společnosti, kterých bylo 

tehdy sedmnáct, a byly soukromé. Hlavní část nostrifikačního zákona byla přijata 11. 

prosince 1919 a jeho přípravu nezaznamenala žádná média, protože se vláda 

obávala stupňujících se požadavků socializace kapitalistického vlastnictví. Pokud 

firmy přenesly svá sídla do Československa, vláda jim zajistila nárok na zisk a 

zaručila se za jejich akciový kapitál. Na oplátku ale požadovala, aby ve správních 

radách seděli jen českoslovenští občané.  

Nostrifikace byla realizována po dohodě s Rakouskem a Maďarskem. Rakousko a 

Československo ratifikovaly dohodu o nostrifikaci v srpnu 1920. Dohoda byla 

uzavřena proto, aby se předešlo problémům a nostrifikace proběhla hladce. Náš jižní 

soused pak získal dodávky uhlí a Československá republika mu přislíbila také úvěr. 

Nostrifikační dohoda mezi námi a Maďary byla uzavřena až v roce 1927 kvůli napětí, 

které mezi oběma státy panovalo. Podobně ale postupovala i Jugoslávie nebo 

Polsko a Rumunsko.  
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Nostrifikační zákon požadoval přenést sídla společností na území Československa, 

protože právě zde měla svá bydliště většina představitelů dozorčích a správních rad 

firem.  Nostrifikační zákon zvyšoval vliv českého a slovenského kapitálu v těchto 

firmách. Úvěrování podniků, kterých se nostrifikace týkala, přebíraly české a 

slovenské peněžní ústavy. U spousty firem se změnilo také personální složení, neboť 

v nich zasedali Češi a Slováci. Českoslovenští podnikatelé pak ve velkém nakupovali 

akcie československých firem i další cenné papíry od zahraničních vlastníků. Během 

nostrifikace se zvýšil počet akciových společností v Československu z 605 firem na 

952. Převody byly mimořádně výhodné právě pro Československo, protože 

zahraniční držitelé cenných papírů se obávali socializace svých firem v Rakousku a 

Maďarsku. Velkou roli v těchto transakcích hrála také československá koruna, jejíž 

vývoj byl více než příznivý. Tento proces je označován jako repatriace akcií.  

Nostrifikace byla nejintenzivnější od roku 1921 do roku 1924. Na Slovensku 

probíhala pomaleji, zasáhla ale většinu významných průmyslových podniků. 

V Československu se během ní upevnil také vliv některých velkých bank, zvláště pak 

té Živnostenské, v podnicích, jako byly Pražská železářská společnost, Poldina huť, 

Dynamit Nobel v Bratislavě nebo žilinská chemička Hungaria. Některé podniky byly 

nostrifikovány za účasti zahraničního kapitálu, zejména pak z Francie a Velké 

Británie. Francouzský kapitál tak například ovládl Škodovy závody, Báňskou a hutní 

společnost, britský pak třeba Anglo-československou banku. Nostrifikováno bylo 

v průběhu 20. Let na 230 velkých podniků, z nichž 52 bylo na Slovensku. Jejich 

základní kapitál činil dvě miliardy korun.9 

Nostrifikace se týkala také bank a opírala se o nařízení ministerstva financí. Filiálky 

zahraničních bank, hlavně pak rakouských a maďarských, dostaly povolení 

k obchodní činnosti v ČSR na pět let, ale musely splnit několik podmínek. Jednou 

z podmínek bylo například to, že nebudou převádět vklady do svých ústředí mimo 

území Československa. Jejich centrály je nemohly vybavit ani potřebným kapitálem. 

Existující pobočky pak přijímaly vklady jen do určité výše. Pozici maďarských a 

rakouských bank komplikovalo také to, že jejich prostředky byly součástí obligací 

válečných půjček z dob monarchie a část válečných přebytků z období první světové 

války byla ve Vídni nebo Budapešti.  

                                                           
9 Sirůček, P., Hospodářské dějiny a ekonomické teorie, 2007, str. 68-69.  
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Vídeňské banky zakládaly pro své československé pobočky nová ústředí. Naše a 

zahraniční dohodové banky v nich měly kapitálovou účast. Rakouská banka Merkur 

si pobočku v ČSR založila a vznikla tak Česká komerční banka. Länderbanka u nás 

měla centrálu, která nesla název Banka pro obchod a průmysl. Z filiálek Wiener 

Bankverein vznikla Všeobecná česká bankovní jednota. K Anglo-rakouské bance se 

přihlásila britská vláda. Na Slovensku se nostrifikace poboček maďarských bank 

zúčastnily také Eskontná a hospdodárská banka, Tatrabanka či Slovenská 

všeobecná úverná banka v Bratislavě. Pozice slovenských bank zlepšil také příliv 

amerických dolarů, následně pak vznikla Americko-slovenská banka. 10 

 

3.3.1. ŽIVNOSTENSKÁ BANKA  

Živnostenská banka byla založena 8. prosince 1868 v Praze, na Staroměstské 

radnici. Stala se první bankou, která byla financována výhradně českým kapitálem. 

Vznikla proto, aby podporovala rozvoj ryze českých firem, před první světovou válkou 

měla pobočky například také v Terstu, Krakově či ve Vídni.  

Po válce se stala klíčovou bankou Československé republiky, poskytovala úvěry 

velkým průmyslovým podnikům a vlastnila značnou část československého 

průmyslu. O její úspěch se po první světové válce postaral zejména Jaroslav Preiss. 

Narodil se v prosinci 1870 na Plzeňsku, po absolvování gymnázia odešel na práva 

do Prahy. Studoval i v zahraničí, například ve Francii. Po svém návratu se zapletl do 

procesu s Omladinou, kde se setkal s budoucím ministrem financí Aloisem Rašínem. 

Spolu s ním pracoval také v Národních listech.  

V roce 1907 stanul ve vedoucí funkci jednoho z oddělení Živnostenské banky. Za 

první světové války nechtěl poskytovat úvěry válčícímu Rakousku, za což ho Vídeň 

odsoudila a skončil ve vězení. Po konci války se vrátil do vedoucí pozice 

v Živnostenské bance, stál v pozadí nostrifikačního zákona a patřil k nejmocnějším 

lidem v Československu. Lidé mu říkali „žralok od Prašné brány“. Atentát na ministra 

financí bral i jako útok na svou osobu. Měl velmi dobrý vztah s prezidentem 

Masarykem, ten ho považoval za výborného finančníka. Byl faktickým vůdcem 

                                                           
10 Průcha, V., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2004, str. 96-99, 121-122.  
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československé ekonomiky. Masaryk chtěl, aby se stal ministrem financí. 11 Byl 

předsedou Svazu bank, stál v čele Ústředního svazu československých průmyslníků 

a byl i hospodářským poradcem prezidenta Masaryka.12 

 

3.4. DEFLACE KORUNY  

Deflace je v ekonomice méně častý jev, častější je inflace. Deflace znamená pokles 

cenové hladiny. Pokles cen je pro nakupující dobrý, horší je ale pro prodávající. 

Deflace je jev, který se stále mění a je závislý na tom, co koná nebo nekoná centrální 

banka, nebo za Rašína ministerstvo financí.13 Deflační politika ale vytváří přímé oběti 

ze státního rozpočtu, protože stahujete peníze z oběhu.  

Když v roce 1921 Karel Engliš podal demisi, Rašín okamžitě přebral „kontrolu“ nad 

hospodářskou politikou ČSR, i když z počátku ne jako ministr financí. Nejprve byl 

členem Pětky, což bylo kolegium představitelů českých politických stran, které za 

úřednické vlády rozhodovalo o základních politických otázkách. Pětku krom Rašína 

tvořili Švehla, Šrámek, Stříbrný a Bechyně.   

V roce 1921 byla koruna stále nestabilní, avšak tržní hospodářství už fungovalo. 

Průmyslová výroba, konsolidace dopravy a dobrá úroda vedly ke stále lepší 

hospodářské situaci Československa.  

Vývoj koruny do května 1921 kopíroval vývoj německé marky, který měl ale inflační 

charakter. Posléze ale koruna vykazovala na burzách stabilní kurz, marka oproti 

tomu začala klesat. Odpoutání koruny od marky umožnilo zvýšit hodnotu naší měny 

na zahraničních peněžních trzích. Rašín dal Československu pevnou a hodnotnou 

měnu, která začínala být v zahraničí ceněna a byla výrazem stability a hospodářské 

síly mladé republiky. A jak toho chtěl Rašín dosáhnout? Úspěch viděl v podstatném 

zhodnocení koruny tak, aby její hodnota na burzách byla okolo dvaceti švýcarských 

centimů. V lednu 1922 byla hodnota koruny osm až devět centimů.  

                                                           
11 Euro.cz: Jaroslav Preiss: Žralok od Prašné brány, in: Euro.cz [online]. 16. 12. 2010  [2016-04-19]. 

Dostupné z: http://www.euro.cz/byznys/jaroslav-preiss-zralok-od-prasne-brany-900797. 
12GELŠLOVÁ J., M. SEKANINA. Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství,  VŠB-

TUO, 2002, str. 31.  
13JUREČKA, V.: Makroekonomie, 2013, str. 114-115.  
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Koncem září 1921 nastupuje místo úřednické vlády vláda Benešova, Rašín ale ještě 

nebyl její součástí. Členové Pětky chtěli zatím rozhodovat v pozadí a nebrat přímou 

odpovědnost za kroky vlády. V prohlášení vlády stálo, že zastaví inflaci a stabilizuje 

korunu, bylo ale jasné, že nový ministr financí nebude pokračovat v krocích bývalého 

ministra rezortu Karla Engliše.  

Vhodná doba na zhodnocení československé koruny přišla v lednu 1922, i když se 

vše již připravovalo. Bankovní úřad, který ministerstvo financí pověřilo řízením měny 

a devizového hospodářství, shromáždil k intervencím na mezinárodních trzích peněz 

1,25 milionu deviz (k roku 1921). Signál veřejnosti k provedení deflační politiky vyslal 

právě Rašín. Vystoupil v rozpočtovém výboru parlamentu s požadavkem podstatně 

zhodnotit korunu. V únoru pak jednala o tomto kroku Živnostenská banka, která se 

za Rašína samozřejmě zcela jednoznačně postavila. Deflace koruny podle ní povede 

hlavně k politické stabilizaci. Plně ho podpořil i Edvard Beneš. I ten chápal 

zhodnocení koruny jako záležitost národní prestiže. Rašín si také představoval, že 

hospodářské ustálení povede k ustálení politickému. Pevná, ale hodnotná koruna 

měla do Československa a zejména do Prahy přivést obchod s valutami ze střední a 

jihovýchodní Evropy, zajistit Československu nezávislost na Německu. Deflace 

zhodnocovala také finance našich bank, posilovala jejich význam, zvýhodňovala 

nakupování akcií československých firem, které se nacházely v Německu, Rakousku 

nebo Německu. Podniky přecházely do Československa. Rašín ale nedomyslel 

dopad deflace na průmyslové podniky, zejména na jejich export, československé 

zboží se na zahraničních trzích stávalo drahým. 14,15 

 

                                                           
14  Průcha, V., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2004, str. 59-63.  

15  Sirůček, P., Hospodářské dějiny a ekonomické teorie, 2007, str. 70. 
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3.5. DŮSLEDKY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ALOISE RAŠÍNA  

Československou republiku tvořily oblasti s rozdílnou hospodářskou úrovní, 

technologickým vybavením, infrastrukturou, s různou mírou industrializace a 

podobně.  

S Rašínovými kroky nemusela být řada lidí spokojena. Například střadatelé rozhodně 

nijak nadšení nebyli, je ale pravdou, že Rašínova měnová reforma byla ze všech 

reforem, kterými koruna prošla, nejmírnější. Ochranné prvky byly u prvních 

československých bankovek nedokonalé, právě kvůli rychlosti, s jakou byla měna 

zavedena. Stát i Rašín si tento fakt uvědomovali, proto byly bankovky v oběhu jen 

krátce. Byly nahrazovány novými. „Rašínovky“, jak se prvním československým 

penězům říkalo, byly sběratelsky vysoce ceněné  - desetikoruny s motivem 

husitských bojovníků či modrá tisícikoruna byly také velmi vzácné. „Rašínovky“ se 

ale setkaly s paděláním – tvůrci padělků byli Maďaři, včele s profesorem Gyolou 

Meszároszem, kteří se tímto snažili rozvrátit mladé československé hospodářství. 

Cíle nakonec nedosáhli, vyrobili však na 60 000 padělků, které byly z oběhu staženy 

až v roce 1922.  

Československá koruna se v meziválečném období stala poměrně rychle měnou 

pevnou a na devizových trzích v zahraničí také měnou vysoce ceněnou. Zasloužila 

se o to již zmíněná deflační politika Aloise Rašína. Jeho důsledně prosazovaná 

fiskální politika podstatně snížila projevy menší hospodářské krize v letech 1921-

1923, která zasáhla celou Evropu, ale v Československu nenapáchala výraznější 

škody.  Díky Rašínovým přísným deflačním opatřením se nám vyhnula prudká 

inflace, která byla po válce typická. Koruna se zhodnotila také díky britské půjčce, po 

níž naše měna dosáhla na 16 švýcarských centimů. Koruna se tak konsolidovala 

nejrychleji ze všech evropských měn. Kroky československé vlády na mezinárodních 

burzách přispěly k výraznému zhodnocení koruny začátkem 20. let. Na její vysoké 

hodnotě si mladá republika dlouhá léta zakládala.  

Deflace koruny měla ale i svá negativa, zejména pak zdražení vývozu 

československého zboží, které nebylo na zahraničních trzích tak 

konkurenceschopné. Stát se dostal do poválečné hospodářské krize, rostla 

nezaměstnanost, podniky musely omezit výrobu. Lidé se potýkali s nejistotou, a 

nervozitou z toho, co bude dál. Deflační politika Aloise Rašína vedla ke snížení 
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reálné hodnoty našich dluhů v zahraničí, do Československa se levněji dovážely 

některé suroviny, o které měl zájem zejména těžký průmysl. Deflace koruny také 

napomohla repatriaci kapitálu. Na druhou stranu byly naše výrobky pro zahraničí až 

příliš drahé, tudíž začal stagnovat export. Deflační politika tak měla negativní dopad 

zejména na zahraniční obchod mladé republiky. Někteří Rašínovi vládní kolegové se 

stavěli proti němu, zvláště pak ministři zabývající se obchodem a průmyslem.  

Podniky pak musely snížit výrobní náklady, mzdy i ceny. Došlo také ke zdražení 

úvěrů a některé podniky se staly na bankách závislými. V době hospodářské krize 

však právě síla československé koruny narušovala náš vývoz. Pro exportní politiku 

měla právě tato Rašínova opatření kontraproduktivní význam. Ekonomický vývoj 

ovlivnil i vztahy mladé republiky se zahraničím, například s Němci. Ve 20. letech 

jsme spolupracovali zejména v oblasti peněžnictví, němečtí podnikatelé však byli 

nespokojeni s odbytem výrobků lehkého průmyslu, orientovaného na export, také 

kvůli Rašínově deflační politice. Nezaměstnanost v pohraničních oblastech byla 

navíc vyšší než ve zbylém Československu. Rašín nebyl příznivcem sociální politiky. 

Na některé kroky však přistoupit musel, protože počet lidí bez práce stoupl při jeho 

deflační politice na 440 000. Nezaměstnanost po válce byla velká, neboť firmám 

odpadly vojenské zakázky, nebyl dostatek paliv a surovin. Vláda uzákonila státní 

podporu v nezaměstnanosti. Původně měla být vyplácena dva měsíce, ale situace 

nebyla příznivá, proto se dávky vyplácely až do roku 1925.  

Když srovnáme československou korunu s dalšími světovými měnami, zjistíme 

například, že koruna měla vyšší kurz než francouzský frank. S librou se však koruna 

stále nemohla měřit. Kdybychom srovnali československou korunu s korunou dnešní, 

došli bychom k závěru, že její hodnota mohla odpovídat přibližně naší dvacetikoruně.  

Po nostrifikaci firem a převedení kapitálu do Československa došlo k přeměně 

českých bank v čele se Živnostenskou bankou z ústavů provinčního charakteru ve 

velkobanky, které ovládaly rozsáhlé koncerny, například v oblasti průmyslu a 

obchodu. Došlo k rozšíření pozic u slovenských podnikatelů. A i na Slovensku vládl 

český kapitál. Došlo k obměně hospodářských elit, z Československa už 

neodcházela část daní, kterou naši podnikatelé do oné nostrifikace platili ve Vídni a 

v Budapešti.  
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Ve druhé a třetí československé vládě přešel Rašín do opozice. Vláda tehdy byla 

levicově orientovaná, opírala se o sociální demokracii a agrárníky. Rašínovi se kroky 

vlády nelíbily, zatěžovaly podle něj státní rozpočet. Rašín podporoval opatření 

upevňující stát a byl pro konsolidaci hospodářství Československa. I přesto, že nebyl 

ministrem financí v těchto dvou vládách, se snažil ovlivňovat hospodářskou politiku 

mladé republiky. Angažoval se v rozpočtovém výboru parlamentu a byl také součástí 

bankovního výboru při ministerstvu financí.  

V roce 1920 byl ministrem financí Československé republiky jmenován Rašínův 

názorový protivník, profesor Karel Engliš, jehož hospodářská politika se orientovala 

hlavně na export naší ekonomiky. Rašín a Engliš se brzy dostali do sporu, nejprve o 

válečné půjčky. Zatímco Rašín byl striktně proti jejich honorování, Engliš, z důvodu 

rozsáhlé vnitřní půjčky, prosadil, že část této půjčky byla splácena v půjčkách 

válečných, čímž je vlastně zhodnocoval.  

K hlavnímu střetu mezi nimi však došlo proto, že každý z nich chtěl dělat monetární 

politiku jinak. Karel Engliš chtěl československou korunu pouze stabilizovat, a to na 

její nižší úrovni. Alois Rašín naopak prosazoval zvýšení hodnoty naší měny. Vysoká 

hodnota totiž pro něj představovala hospodářskou sílu Československa, byla pro něj 

otázkou národní hrdosti. Podporu našel u naší tehdy největší banky, banky 

Živnostenské. S jejím ředitelem Jaroslavem Preissem pojilo našeho prvního ministra 

financí dlouhodobé přátelství a s bankou měl úzké styky už před válkou. V roce 1920 

byl Rašín zvolen do správní rady Živnostenské banky, posléze se stal také členem 

jejího výkonného výboru, který řídil nejen chod banky, ale v podstatě také celého 

bankovního koncernu. Tady realizoval své představy o hospodářské politice ČSR. 

Karel Engliš následně podal demisi. O Rašínovi se mluvilo jako o kapitalistickém 

diktátorovi, který porazil finanční plány Karla Engliše a vlastně celou republiku. Když 

se pak vrátil do křesla ministerstva financí, znepokojena byla řada levicových stran i 

Rašínovi spolupracovníci. Rašín prosazoval tvrdou politiku, která nebyla jen politikou 

ministerstva financí, ale koneckonců také vlády – mohla proto mezi lidmi vyvolat 

nepokoje a Rašín sám si vytvářel řadu názorových oponentů, protivníků a nepřátel.  

Ve 20. letech Československo patřilo mezi průmyslově agrární státy s vyspělou 

ekonomikou.  V prosinci 1921 proběhla v Československu řada sociálních nepokojů. 

Stávkujících sice bylo méně, ale stávky byly o něco delší. Nestávkovali jen 
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zemědělci, ale například také bankovní úředníci či dělníci. V Československu po jeho 

vzniku byly zavedeny sociální reformy, o něž usilovala právě dělnická a rolnická 

hnutí. Rašín se ale sociální politikou moc nezabýval. Přesto bylo zavedeno několik 

právních norem, kupříkladu pozemková reforma, zákon o ochraně nájemníků, či 

osmihodinová pracovní doba. Právě v zavedení 48hodinové pracovní doby týdně 

bylo Československo jednou z prvních zemí. Stát také nezasahoval do výše mezd, 

jen do té nejnižší – ta byla ale opravdu až neuvěřitelně nízká a týkala se domáckých 

dělníků. Systém pojištění zůstával stejný, Československo ho převzalo od Rakouska-

Uherska, v roce 1919 však byla prodloužena doba vyplácení dávek v nemoci, 

nejprve na 39 týdnů, posléze na jeden rok. Rašín usiloval o omezení rozsahu 

státního rozpočtu, snažil se, aby byl rozpočet vyrovnaný, odmítal mimořádné výdaje. 

Zavedl majetkovou dávku a dávku z uhlí, ale daňová povinnost po válce nebyla 

respektována, nedoplatky z daní byly velké. Hrubý domácí produkt v roce 1920 

dosáhl devadesátiprocentního objemu hrubého domácího produktu z roku 1913. 

Československo obchodovalo zejména s Rakouskem, Německem, USA, Francií a 

Itálií, jeho úspěšnost spočívala nejen na představitelích naší vlády, ale také na vývoji 

světového hospodářství.  

Sociální poměry se v roce 1921 zlepšily, situace se uklidnila a spolu s ní se měnily i 

politické nálady. Revoluční hnutí ustupovala a na naši politickou scénu se tak dostala 

například Komunistická strana Československa. Republika se osamostatnila, rychleji 

překonala následky války. Pozemková reforma a zákon o nostrifikaci firem přinesly 

více podnikatelů jak na straně českých zemí, tak i Slovenska. Hospodářství se 

obnovilo a vzrostla také životní úroveň Československa. Začalo se více stavět, 

vznikaly nové výrobny, některé podniky začaly také s modernizací. Vzrůst 

zaznamenala hlavně průmyslová výroba, navázali jsme hospodářské styky s dalšími 

zeměmi a zvýšila se také bilance zahraničního obchodu, kde vývoz převládal nad 

dovozem. V říjnu 1921 mělo Československo zatím nejmenší nezaměstnanost. 

Následně se ale objevila hospodářská krize. 16 

                                                           
16 Průcha, V., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2004, str. 45-63. 

 

 



30 
 

4. VYUŽITÍ DANÉ PROBLEMATIKY V MÉDIÍCH  

 

Poslední část bakalářské práce věnuji zpracování dané problematiky v médiích. Tato 

kapitola je určena pro neodbornou i odbornou veřejnost, hlavně pro čtenáře Lidových 

novin, 21. století a podobně. Všem útvarům, kterým se v této části práce zabývám, 

by tak měla rozumět i laická veřejnost, která nemá o hospodářské politice Aloise 

Rašína větší povědomí a díky těmto textům se může dozvědět více. 

 

4.1. ÚVODNÍ ČLÁNEK  

Rašín byl pro stát, Engliš pro národ?  
 

Když 28. října 1918 vznikla samostatná Československá republika, lidé byli nadšení 

z nově nabyté svobody. Získali jsme nezávislost na Rakousku-Uhersku a i přesto, že 

jsme v první velké válce ztratili řady vojáků, byli jsme konečně samostatní. Euforie 

z vytvoření nového státu však netrvala dlouho, protože se začaly objevovat první 

problémy, související hlavně s ekonomikou mladé republiky. S jakými potížemi se 

tehdy potýkali lidé a jaká opatření musela zavádět vláda v čele s ministrem financí, 

původně vystudovaným právníkem, Aloisem Rašínem?  

V první československé vládě zasedl Alois Rašín jako ministr financí. Původně měl 

být ministrem vnitra, z toho ale nakonec sešlo. Jeho úkolem bylo nastartovat 

poválečnou ekonomiku. Hospodářství narušila velká válka, které se až mnoho let po 

jejím konci začalo říkat první světová. Mladá republika se tak musela vypořádat 

nejen se ztrátou na životech, ale také, z pohledu ekonomického, s obrovskou mírou 

inflace, která bránila rozvoji tržního hospodářství a s dluhem, který si nástupnické 

státy rozdělily po zániku Rakouska-Uherska. Jedním z východisek bylo zavedení 

československé měny. „Rašín ty nepříjemné kroky, které ale následně vedly 

k nastartování naší ekonomiky, udělat musel,“ říká historička Michaela Závodná 

z Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity. Jelikož Československo bylo exportní zemí, která vyvážela hlavně do 

Německa, a navíc se u nás ještě platilo habsburskou korunou, musela vláda začít 
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jednat. Ministerstvo financí, vnitra a obrany na základě zákona z února roku 1919 

uzavřela hranice a začala s kolkováním rakousko-uherských bankovek. První 

československý ministr financí chtěl z oběhu nejprve stáhnout osmdesát procent 

peněz, což ale vláda zamítla a povolila Rašínovi padesátiprocentní stažení oběživa. 

„Zda byl krok zavedení koruny riskantní, nelze porovnávat. Jednalo se o jinou dobu. 

Rašínovými kroky se ale finančníci inspirovali, třeba při rozpadu Československa,“ 

zamýšlí se profesor Lumír Kulhánek z Katedry financí Ekonomické fakulty Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. S tímto tvrzením souhlasí také Lenka 

Spáčilová, která na téže fakultě učí ekonomii. „Neřekla bych, že jeho kroky byly 

riskantní, ale odvážné byly určitě. Každopádně, spousta politiků z jiných zemí Rašína 

za jeho krok respektovala a obdivovala.“ 

Rašínova (ne)sociální politika 

Kdo ale Rašína neobdivoval, ba dokonce ani nerespektoval, byly sociálně slabší 

vrstvy. Náš první ministr financí totiž nebyl sociálně smýšlející politik. „Můžeme říct, 

že měl klapky na očích a viděl jen své cíle,“ dodává Michaela Závodná. Přestože byl 

Rašín ministr financí, nesledoval sociální politiku, v podstatě ho nezajímala, což 

potvrzuje i profesor Kulhánek. Měnová politika a prosperita státu pro něj v jeho 

politice byla na prvním místě. A i přesto, že jeho kroky ovlivnily životy mnoha lidí, 

zvláště pak těch, kteří pracovali ve státní sféře, říkal, že lidé musí ještě chvíli vydržet. 

Kvůli svým opatřením byl proto mezi nimi značně nepopulární. Rašín vždycky říkal, 

že za to, co se dělá pro stát, se neplatí. Radši vybíral daně, než aby si vzal půjčku od 

mezinárodních bank či jiných států. Jeho deflační politika však přinesla řadu 

negativních i pozitivních důsledků. Negativní dopad měla zejména na státní 

zaměstnance. Jeho kroky tak zasáhly hlavně učitele, řemeslníky či dělníky ve 

fabrikách, kterým klesaly mzdy. Negativní důsledky Rašínovy deflační politiky cítili 

také malí podnikatelé, jejichž zisk spočíval hlavně na exportu. Jejich zboží se totiž, 

nejen pro zahraničí, kvůli silné koruně stávalo drahým a nedostupným, do 

Československé republiky pak také začaly proudit levné produkty ze Spojených států 

amerických. Rašín ale proexportní potřeby našeho průmyslu neviděl. Neohlížel se 

ani na Slovensko. Rašín sám nesnášel monarchií prováděný centralismus, 

v podstatě jej ale prováděl právě vůči Slovensku.  
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Oponent Engliš  

Jeho názorový protivník, ministr financí v druhé a třetí československé vládě, 

profesor Karel Engliš, si všímal sociální politiky více. Karel Engliš se věnoval 

ekonomii přece jen do hloubky a všímal si i aspektů sociální politiky. Právě monetární 

a sociální politika byly kamenem úrazu v jejich vztahu. Engliš chtěl korunu „pouze“ 

stabilizovat, Rašín prosazoval její zhodnocení. Snil o silné koruně, která by 

konkurovala světovým měnám. „Není to ale tak, že by byl mírný,“ dodává profesor 

Jurečka. „Rašín mu ale vyšlapal cestičku, právě díky svým krokům, které jako první 

ministr financí musel provést,“ dodává Závodná. „I Karel Engliš následně pokračoval 

v Rašínově deflační politice. V roce 1924 pak přišla konjunktura, která vytáhla 

Československo na samotný vrchol,“ dodává Lenka Spáčilová. Rašín i Engliš mezi 

s sebou sice měli konflikty, považovali se však vzájemně za profesionály. 

Dvě kulky pro Rašína  

Rašín byl tvrdý nejen vůči sobě, ale i ostatním. Byl workoholik a v podstatě fanatik, 

který chtěl, aby jeho stát prosperoval. „Ve vládě na sklonku svého života byl krátce a 

do svého úřadování se pustil s vervou,“ říká profesor Václav Jurečka z Katedry 

ekonomie Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Politika ministerstva financí byla také 

politikou vlády. Přátelé Rašínovi říkali, ať zvolní tempo, jinak se mu jeho kroky mohou 

vymstít.  

A to se také stalo. 5. ledna 1923 byl před svým domem postřelen bývalým 

komunistou, posléze anarchistou Josefem Šoupalem, kterého se dotýkala Rašínova 

přísná politika. Mladý atentátník byl, protože v té době nedosáhl plnoletosti, zatčen a 

odsouzen. Podle všeho ale neplánoval jen útok na ministra financí Rašína, ale také 

například na Jaroslava Preisse, ředitele tehdy největší banky, Živnostenské. Preiss 

se nejspíše správně domníval, že atentát byl útok i na něj a po Rašínově smrti rodinu 

ministra nejen finančně podporoval. Jedna z kulek zasáhla páteř a míchu a upoutala 

Rašína na lůžko. Přesto boj se svým stavem nevzdával. I v Podolské nemocnici, kde 

byl hospitalizován, se zajímal o politické dění v Československu. Boj o život však 

prohrál. Nebylo to ale poprvé, co se ocitl tak blízko smrti. Za první světové války byl 

odsouzen k trestu smrti za rozvracení mocnářství. Jemu unikl díky amnestii nového 

císaře Karla I., který jako poslední usedl na rakousko-uherský trůn. „Když v roce 

1923 nečekaně zemřel, českou společností jeho smrt otřásla,“ říká Michaela 
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Závodná. Českoslovenští politikové vyjadřovali Rašínově rodině soustrast a 

solidaritu. I přes rozepře, které mezi Rašínem a jeho kolegy panovaly, byly tyto 

projevy upřímné. „Jistě existovala i část společnosti v Československu, která to 

Rašínovi přála,“ uzavírá téma historička Jana Čechurová, která se Rašínem zabývala 

a napsala o něm i knihu.  
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4.2. PUBLICISTICKÝ ROZHOVOR  

Alois Rašín patří mezi významné československé politiky. Celý život bojoval za vznik 

našeho samostatného státu, ale také za jeho prosperitu a dobře fungující ekonomiku, 

která by byla schopná konkurovat ekonomikám světovým. Životem Aloise Rašína se 

zabývá také doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D, která přednáší na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy a sama napsala o Rašínovi knihu, ze které jsem mimo jiné 

čerpala při psaní této práce 

Čím vás zaujala osobnost Aloise Rašína a změnil se v průběhu let váš názor na 

něj?  

Psát diplomovou práci o Aloisi Rašínovi mi navrhl na počátku 90. let prof. Robert 

Kvaček, inspirací mu bylo moje jméno za svobodna – Šetřilová. Přišlo mi to jako 

vzácná náhoda, nebo spíš osudové setkání, protože od malička mi tatínek u nás – na 

hřbitově u sv. Matěje v Dejvicích – ukazoval Rašínovu urnu se slovy, že to byl ten 

provorepublikový ministr, na kterého byl spáchán atentát. Mé názory na Rašína se 

v průběhu let měnily, od okouzlení a obdivu, ke kritickému náhledu, a dnes, po 25 

letech, kdy se s Rašínem „setkávám“ jen občas, vnímám s větším nadhledem jeho 

roli a význam v širším kontextu našich moderních dějin. 

Rašín byl jedním z mužů 28. října. Ministrem financí ale původně být neměl. 

Stál o křeslo ministra vnitra. Jak se srovnal s tím, že ho nezískal? 

Vnitro pro sebe okupovali již natrvalo agrárníci, byl to klíčový resort ovládající státní 

správu, ujal se jej Antonín Švehla. Čs. státoprávní demokracie, k níž Rašín patřil, 

držela i přes svou relativní politickou slabost post premiéra, kterým se stal Karel 

Kramář. Na to, uhájit vnitro, tak silný mandát tato strana neměla. Agrárníci a sociální 

demokraté byli nejsilnějšími subjekty. Pokud získal Rašín finance, pak to můžeme 

vnímat nikoli jako jeho prohru, ale jako morální vítězství a respekt k jeho autoritě. I on 

to tak vnímal. Nemohl sice velet a „čistit“ na vnitru, ale finance se mu staly důstojným 

polem seberealizace, na němž mohl rovněž účinně přispět k budování vytouženého 

státu. A o to mu šlo.  

Rašín byl vystudovaný právník. Hodily se mu znalosti z právnické fakulty ve 

funkci ministra financí? 
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Rašín byl právník, obživu měl ze své advokátní kanceláře a leta se věnoval vrcholné 

politice. Systém myšlení, který si právníci osvojují, se mu jistě při státotvorné činnosti 

hodil. Funkci ministra vykonával poprvé jako padesátník, v tomto věku se primárně 

nevracíte ke znalostem ze školy, ale spíše k onomu systému, na kterém stavíte. 

Kde získal znalosti z finančnictví a ekonomie? 

V době Rašínova mládí bylo studium národního hospodářství součástí právě 

právnického vzdělání. Jeho tyto otázky od mládí zajímaly, mnoho z této oblasti četl, 

překládal, autorsky tvořil, zabýval se především kritikou marxismu, své sehrálo i to, 

že dva jeho nejbližší přátelé – právníci – působili bezprostředně v oblasti financí a 

obchodu, byl to Jan Třebický a Jaroslav Preiss. Karel Kramář, předseda Rašínovy 

mladočeské strany, rovněž věnoval mnoho energie studiu a přemýšlení o 

národohospodářských otázkách a jejich převádění do praxe. Český národ se tehdy 

dostatečně emancipoval jazykově a kulturně, a jeho elity nyní intenzívně řešily 

ekonomickou a posléze i politickou emancipaci.  

Pro spoustu obyvatel byl Rašín symbolem finanční oligarchie, Rudolf Bechyně 

o něm řekl, že Rašín byl kapitalistický diktátor. Je na těchto tvrzeních něco 

pravdivého?  

Jako symbol finanční oligarchie byl vnímán pro své úzké propojení s Živnostenskou 

bankou, Rašínova advokátní kancelář banku zastupovala a Preiss byl jeho životní 

přítel. V zjitřené poválečné době, kdy marxistická hesla byla velmi populární, Rašín 

demonstrativně nevolil rétoriku kompromisu, ale naopak provokativně a velmi 

nepopulárně razil hesla vyzdvihující původní buržoazní ctnosti. Domníval se, že je 

třeba takto výchovně působit, že aspoň někdo to natvrdo říci musí, že někdo musí 

být zodpovědný a hledět především na zájmy státu a jeho ekonomiky jako celku, a 

nikoli jen sbírat krátkodobé politické body podbízivou sociální politikou a rétorikou. 

Nikdo tehdy nechtěl být pravičák, socialismus si bral do úst kde kdo, ale Rašín to 

nedělal. A jako diktátor si počínal především během měnové reformy, kdy mu byla 

svěřena mimořádná moc a on svůj organizační potenciál a vůli k moci dal 

bezvýhradně do služeb československé koruny. Rašín vycházel z úvahy, že když lidé 

byli schopni byť i vynuceného sebeobětování pro stát, k němuž nebyli citově vázání – 

tj. přinejmenším pro válečné Rakousko, tak pro stát svůj – který představuje 

nespornou pozitivní hodnotu – tedy pro Československo – by se měli alespoň chvíli 
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obětovat dvojnásob, resp. na nějaký čas ještě potlačit svoje požadavky. S tímto tvrdě 

formulovaným postojem mnoho politických bodů ve své době nesehnal. 

Ví se, že Rašín měl velmi blízko také k Živnostenské bance. Nebylo mu to 

někdy na škodu? Přeci jen, dnes bychom řekli, že takové provázání ministra 

financí s největší bankou u nás je více než zvláštní.  

Jenže při vzniku nového státu nepadají zralé politické osobnosti z nebe. Rašín se 

orientoval v národohospodářských otázkách právě také díky své vazbě 

k Živnostenské bance, do jeho týmu však patřila celá řada představitelů i z jiných 

finančních ústavů. A ti, jako experti, stvořili jeho finanční plán. On mu dal politickou 

záštitu a sílu. Živnobanka byl nejsilnější český bankovní dům a je třeba také 

připomenout, že československý stát žil zpočátku na dluh, neměl k dispozici 

prostředky vybrané z daní, a byla to na prvním místě Živnostenská banka, kdo 

pomohl toto přechodné období překonat.  

Není tajemstvím, že se Rašín názorově rozcházel s Karlem Englišem, přestože 

oba studovali u Albína Bráfa, zakladatele české či potažmo československé 

národohospodářské školy. Proč tomu podle vás tak bylo? 

Všichni studovali u Bráfa… Engliš byl univerzitní profesor, teoretik, byl to skutečný 

národohospodář. Byl to politizující intelektuál, ale nebyl to bytostný politik. Rašín 

naopak. Silná a spořádaná měna se mu měla stát vyjádřením vítězné české (resp. 

československé) státnosti, byla symbolickým prostředkem politického poselství.  

Znamená to tedy, že Rašín byl lepší politik, kdežto Engliš finančník? 

Určitě. Engliš byl národohospodář, Rašín politik. Ale nikde není řečeno, že ten 

resortní ministr, který nemá vystudován příslušný obor a nepraktikuje jej, musí jako 

politik ve své funkci selhat. 

Můžeme říct, že Rašínova hospodářská opatření byla oproti opatřením Engliše 

radikálnější? 

Ano. Rašín chtěl tvrdá opatření, jasnější a rychlejší efekt, a v něm mu šlo o politickou 

demonstraci, mnohdy s moralizujícím efektem. Méně mu záleželo na dlouhodobě 

udržitelném trendu. Také měl názorově blíže k finanční skupině, která reprezentovala 

střadatele, a méně hleděl na proexportní potřeby českého průmyslu. 
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Hospodářská opatření Aloise Rašína vedla k tomu, že jimi trpěly slabší vrstvy 

obyvatelstva. Utrpěla tím jeho popularita?  

To je sporné, kdo tím trpěl více. Pokud se týká měnové reformy, tak Rašín požadoval 

zadržení poloviny oběživa jako nucenou půjčku státu. Ta ovšem nebyla nevratná, ale 

byla to reálná půjčka. A pak je otázkou, zda trpí více ten, komu je zadržena polovina 

z mála, anebo ten, komu je zadržena polovina z mnoha. Stejně tak deflační politika 

pomohla zhodnotit úspory, ale také přivodit ztrátu těm, kteří byli závislí na exportu. 

Chudým i bohatým. I relativně chudý člověk mohl mít pochopení pro Rašínovu 

vlasteneckou státotvornou rétoriku, a na druhou stranu řada movitých se cítila 

Rašínem poškozena. Jeho snahou o zvýšené zdanění válečných příjmů, jeho 

odmítáním uznání válečných půjček, jeho názorem, že deflační krize, je krize 

ozdravná, a to, co stojí na pevných základech, přežije a posílí.  

Jaký měl vztah ke svým dalším kolegům – politikům, například k Masarykovi a 

Benešovi?  

Pokud se týká jeho vztahu k Masarykovi a Benešovi, tak jej můžeme označit za 

pragmatický a státotvorný, Přestože Rašín patřil ke straně Karla Kramáře a přestože 

před první válkou Masaryka a jeho okruh skutečně neměl v lásce, tak ve chvíli, kdy 

se spojili „ke společnému dílu“, prokazoval k nim konstruktivní přístup. Důvěrnou 

spolupráci a loajalitu. Masaryka si bezpochyby vážil pro jeho zásluhy o stát, i když 

s ním nemusel souhlasit, Beneše rovněž a jistě oceňoval jeho konstruktivní přístup a 

pracovní nasazení. I v době, kdy byl v opozici, respektoval klíčovou roli obou dvou a 

udržoval korektní vztahy. 

Rašín je pro nás důležitý zejména jako tvůrce měnové odluky a následně i 

měnové reformy. Nebyl jeho krok, to znamená uzavření hranice a kolkování, 

z dnešního pohledu riskantní? 

Možná ano, ale naštěstí vyšel. Byl to test fungování nově utvořeného státu, který 

potvrdil jeho životaschopnost.  

Rašín spolupracoval spolu s Jaroslavem Preissem také na nostrifikačním 

zákoně. Jaká byla pozice státu a jaká byla pozice Živnobanky? Jak se na 

nostrifikační zákon reagovaly Rakousko a Maďarsko?  
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Živnostenská banka na nostrifikaci bezpochyby vydělala, podařilo se jí výhodně 

získat klíčové podíly v řadě ekonomických subjektů. Maďarsko a Rakousko se v té 

době zmítaly v existenčních problémech, ale tato otázka se týkala primárně 

soukromých podniků. 

Jak se na Rašína jako na ministra financí mladého Československa dívali 

v zahraničí? 

Realizace měnové reformy měla vzbudit v zahraničí respekt a navodit obraz 

konsolidovanosti nového státu. Což se Rašínovi v podstatě povedlo. 

Mladý anarchista Josef Šoupal spáchal na Rašína atentát. Jak na něj obyvatelé 

Československa reagovali? Jak reagovali kolegové Aloise Rašína?  

Velká část české společnosti se vyděsila, že je něco takového možné, navíc rukou 

českého občana, nezralého mladíka. Atentáty nebyly součástí české politické kultury, 

proto to bylo tak šokující. Rašínovi byla vyjadřována solidarita, budil velké emoce. 

Státotvorní politici včetně Masaryka demonstrovali Rašínovi podporu, a domnívám 

se, že to byla upřímná vyjádření. Byl to čas na zpytování svědomí. Jistě existovala i 

část společnosti v Československu, která to Rašínovi přála.  

Rašín po sobě zanechal v historii samotného Československa znatelnou stopu. 

Je něco, co dnešním politikům z jeho vlastností chybí? 

Nelze asi paušalizovat. Každopádně Rašín byl i jako politik statečný, upřímný, 

otevřený, jasně artikulující i nepříjemná fakta, a byl to bytostný vlastenec.  

Děkuji za rozhovor.  
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4.3. ANKETA 

Alois Rašín patří bezesporu mezi významné československé politiky. 

Československo patřilo mezi průmyslově agrární státy, které ve 20. letech 20. století 

směle konkurovalo vyspělým světovým ekonomikám.  

ANKETNÍ OTÁZKA: JAK SI ČR STOJÍ DNES V POROVNÁNÍ S OBDOBÍM 

PROSPERITY ČESKOSLOVENSKA ZA PRVNÍ REPUBLIKY? 

 Lucie, 23 let, studentka VŠB-TUO  

Domnívám se, že Česká republika takové prosperity, jaké dosahovala za období 

první republiky, nedosáhne. Tehdy se vládě, pomocí tvrdých opatření podařilo 

Československo dostat na vysokou úroveň. Myslím si ale, že každá doba měla své 

pro a proti.  

Václav, 65 let, strojní technik  

Je to samozřejmě nesmysl, za první republiky se Československo pohybovalo v 

první desítce hospodářsky prosperujících států. Kde se pohybuje ve srovnání se 

světem dnes? Příčinu tohoto úpadku vidím ve čtyřiceti letech socialismu, který tady 

byl až do roku 1989.  

Patrik, 33 let, strážník 

Československo za éry první republiky určitě prosperovalo, nemyslím si ale, že 

bychom se dnes měli špatně. Životní úroveň lidí je v současnosti někde jinde, než 

byla za první republiky a doba pokročila nejen v naší životní úrovni, ale také 

v technologiích, infrastruktuře, medicíně a spoustě dalších oblastí. Myslím si ale, že 

Česká republika může stále těžit ze svého věhlasu, který měla před nástupem 

socialismu.  

Mojmír, 40 let, účetní 

Neřekl bych, že se máme špatně, nebo že by naše ekonomika fungovala zle. Je ale 

fakt, bohužel, že za éry první republiky jsme se mohli srovnávat se světovými 

velmocemi, kdežto teď toto srovnání nelze provést. Srovnávat Českou republiku 

můžeme třeba se zeměmi Visegrádské čtyřky nebo se státy Evropské unie.  
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Marie, 50 let, lékařka 

Je těžké srovnávat tato období, protože máme dnes úplně jiné technologie a životní 

úroveň lidí. Přesto si myslím, že ČR prosperity doby první republiky nedosahuje. 

Dříve mělo Česko jednu z nejsilnějších ekonomik, což se teď říci nedá. Celý svět 

zaplavovaly naše výrobky, které byly všude známé pro svou kvalitu. Myslím, že to 

teď o České republice říct nemůžeme.  

Ondřej, 28 let, historik  

První republika zažila v době své existence poválečnou konjunkturu, která při součtu 

průmyslu, jaký nám tady nechal Habsburk, dopomohla k velkému růstu. Nicméně 

tento růst byl tažen díky obrovskému protekcionismu zemědělství a průmyslu, 

v němž pracovalo největší množství obyvatel. Žádné služby. Z hlediska životní 

úrovně jsme byli chudý národ a velká ekonomická sláva první republiky je spíše 

mýtus. Česká republika je z hlediska životní úrovně a prosperity jejího národa na 

mnohem vyšší úrovni a to i přesto, že rosteme v průměru o 2-3 procenta ročně.  

Jaroslav, 80 let, důchodce 

Já si myslím, že Česká republika na tom už nikdy nebude tak dobře, jako tehdy. Byla 

to jiná doba, lidi byli hrdí na to, že jsou Čechoslováci. Taky průmysl byl převážně u 

nás a monarchie na tom jenom vydělávala, takže jsme se tehdy měli dobře a měli 

jsme hezky našlápnuto. Dokud nepřišli v devětatřicátém Němci, od té doby to s námi 

jde jenom z kopce. Komunisti tomu taky moc nepomohli a dneska už nebude ani na 

vaše důchody, natož na nějaký rozvoj. Vůbec vám mladým nezávidím, jsem rád, že 

už mám svoje odděláno. 

Jana, 19 let, studentka 

 

Myslím si, že se to moc nedá srovnávat. Byla to situace skoro před 100 lety. Na 

tehdejší dobu Československo prosperovalo, dařilo se nám prakticky všude. Dnes se 

nám ale daří taky, ekonomika roste, lidé mají práci a ve velkém studují. Myslím si, že 

se to nedá porovnat. 
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4.4. RECENZE  

Historie. cs: Dobrodružný život ministra 
 

V roce 2007 Česká televize poprvé odvysílala pořad Historie.cs. Za celým projektem 

stál Čestmír Staněk, tvůrcem scénářů a moderátorem byl Vladimír Kučera. Pořad byl 

diskuzí odborníků k našim starším i moderním dějinám. Pořad získal několik ocenění, 

ať už z řad laické či odborné veřejnosti. V jednom z dílů trojice historiků, Jana 

Čechurová, která je mimo jiné autorkou knihy Alois Rašín: Dramatický život 

českého politika, Radek Soběhart a Josef Tomeš rozebírali život a politiku 

ministra financí Československa Aloise Rašína. V pořadu vystupovali krom tří 

jmenovaných také například Zdeněk Tůma, bývalý guvernér České národní banky, 

Jan Mládek, stínový ministr financí za ČSSD ve vládě Petra Nečase. Autoři pořadu 

ale neoslovili jen stínového ministra financí, ale také samotného ministra tohoto 

rezortu Miroslava Kalouska.  

O tom, že byl Rašín velkým československým politikem, jedním z „mužů 28. října“, 

není třeba dlouze diskutovat. Postaral se nejen o zrod československé koruny jako 

takové, ale nastartoval také naši ekonomiku. Jeho život byl ovšem velmi dramatický 

a dobrodružný. Trojice se spolu s moderátorem pořadu 52 minut bavila o životě 

Aloise Rašína, zejména o jeho studiích, pobytu ve vězení, o jeho hospodářské 

politice a o vztahu našeho prvního ministra financí k jeho kolegům, hlavně ke Karlu 

Englišovi. Mimochodem, vztahem Rašína a Engliše se v jednom ze svých článků 

zabýval i Ferdinand Peroutka a jeho myšlenka je v Historii.cs rozebrána. Zaujala mě 

proto, že sám Peroutka napsal, že Rašín byl spíše finanční kazatel, než vědec a 

Karel Engliš byl lepší finančník, lépe se vyznal v bankovnictví, naproti tomu mu ale 

chyběly politické a vůdcovské vlastnosti našeho prvního ministra financí. Rašín a 

Engliš byli dokonce chvíli členy jedné strany. Peroutka Rašínovu práci obdivoval, ve 

svém článku však přiznal, že nevěděl, jak by Rašín uspěl před zkušenými odborníky 

na finance. Rašína ctil pro jeho lidské vlastnosti, zejména vůli a důslednost. Rašín si 

šel houževnatě za svým, i přesto, že mohl přebrat myšlenku od někoho jiného. Uměl 

ji ovšem lidem prodat tak, že na ni nezapomněli. 
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Pořad se věnoval zejména politickému životu Aloise Rašína, jeho aktivním politickým 

létům, nejen v období samotného Československa, v pořadu se hovořilo o jeho 

angažovanosti ve studentských hnutích a také o jeho aktivní politické činnosti za dob 

Rakouska-Uherska.   

Bylo až obdivuhodné, kolik toho Radek Soběhart, Jana Čechurová a Josef Tomeš o 

životě Aloise Rašína věděli. Šlo vidět, že se dané problematice již dlouho věnují a 

znají spoustu detailů z Rašínova politického i soukromého života. Velkou výhodou 

celého pořadu byly nejen výroky Rašínových přátel, ale i nepřátel a samotného 

Rašína. V průběhu vysílání se objevovaly záběry na našeho prvního ministra financí, 

zvláště pak z politického života. Záběry byly několik desítek let staré, což vše ještě 

umocnilo. Na pořadu se mi líbilo také to, že se k Rašínovi a jeho hospodářské 

politice vyjadřovali také odborníci ze strany vlády.  

Tento díl Historie.cs o Rašínovi Česká televize sice odvysílala v roce 2013, ale jako 

ekonomové bychom měli tyto osobnosti znát a postavu dnes už bývalého ministra 

financí Miroslava Kalouska nemusím určitě nikomu představovat. Pořad Aloise 

Rašína představil jinak, než jako nepřístupného radikála, za kterého ho mnozí lidé 

považovali či stále považují. Pro prosperitu Československa byl ochotný udělat 

cokoliv. Pokud by musel, pracoval by i 24 hodin v kuse. Alois Rašín a jeho politika 

mě zaujaly už při přednáškách ve škole. Životem Rašína jsem se zabývala při psaní 

této práce do hloubky, přesto mě ale informace v pořadu ještě v lecčem dokázaly 

překvapit.  

Myslím, že pořad byl, je a bude přínosem nejen pro studenty historie, ekonomie či 

žurnalistiky, neboť i té se Rašín během svého života věnoval, ale i těm, které vznik 

Československa a lidé spojení s ním zajímají. Když jsem se lidí ve svém okolí ptala, 

ve kterém období naší historie by chtěli žít, někteří mi řekli, že právě za první 

republiky, která je pro mnohé z nich symbolem prosperity českých zemí a Slovenska. 

Československo se však „narodilo“ do doby, kdy bylo neznámé pro zahraniční 

kapitálové trhy, muselo se vypořádat s následky války a muselo si vytvořit nejen 

vlastní měnu, ekonomiku a politiku, ale také určitou image a prestiž mezi světovými 

velmocemi. Problémy tehdejších lidí, kteří kvůli válce přišli nejen o své blízké, ale 

ocitli se i na hranici chudoby, byly horší, než Československo a potažmo Česko 

řešilo v průběhu své další historie, pokud tedy nemluvíme o druhé světové válce.  
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  ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo prozkoumat hospodářskou politiku prvního ministra 

financí Československé republiky, Aloise Rašína. Nejprve jsem se věnovala jeho 

životu, ať už veřejnému, nebo soukromému. Rašín vystudoval Právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy, angažoval se nejen v advokacii a politice, ale také v žurnalistice. 

Sám byl autorem mnoha spisů. Neměl rád Rakousko-Uhersko, a když začala první 

světová válka, angažoval se v československém odboji. Vznik samostatné 

Československé republiky byl jeho sen a tento jeho sen se mu splnil. Jedním 

z mnoha dalších cílů našeho ministra financí bylo také to, aby Československo bylo 

prosperujícím státem, a mohlo tak směle konkurovat velmocem. Bral to jako takové 

zadostiučení vůči monarchii.  

Ve třetí kapitole rozebírám samotnou hospodářskou politiku Aloise Rašína. Nejprve 

jsem ale nastínila situaci po první světové válce, jejíž konec přinesl také rozpad 

Rakouska-Uherska a vznik několika nových států, včetně republiky Československé. 

Ta, stejně jako další nástupnické státy, zdědila nejen část průmyslu a zemědělství, 

ale také území, obyvatel a stejně tak i státní dluh, inflaci a společnou měnu. Bylo 

potřeba jednat. Rašín se podílel nejen na měnové odluce, ale také na měnové 

reformě. Zavedl československou korunu rychle a byl to krok úspěšný, byť ho mnozí 

za onen čin kritizovali. Alois Rašín se ale neproslavil jen zavedením československé 

měny, ale také svou přísnou deflační politikou, která s sebou přinesla nejen pozitivní, 

ale také negativní důsledky, které nejvíce pocítil exportní, tedy lehký, průmysl a státní 

zaměstnanci. Rašín se neohlížel na zájmy sociální demokracie a v podstatě ani na 

sociální zájmy obyvatel mladého Československa. Domníval se, že právě sociální 

demokracie a její voliči by měli přinášet oběti. Mnohdy se dostal do sporu nejen 

s nimi, ale i s agrárníky, posléze s legionáři. Odmítal půjčky od jiných států, myslel si, 

že vše pokryjí daně.  

Jeho hospodářská politika nastartovala naše hospodářství a v podstatě můžeme říct, 

že vyšlapal cestičku svým dalším následníkům v křesle ministerstva financí. Do sporu 

se dostal nejen s uznávaným profesorem Karlem Englišem, který také byl jedním 

z ministrů financí, ale také se samotným prezidentem Tomášem Garrigue 

Masarykem i Karlem Kramářem, se kterým na počátku 20. století vedl Mladočeskou 
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stranu. Život Aloise Rašína vyhasl předčasně 18. února 1923, kdy podlehl zraněním, 

která mu způsobil mladý anarchokomunista Josef Šoupal. Rašín se stal obětí 

atentátu, který otřásl československou společností.  

V poslední, čtvrté kapitole mé bakalářské práce jsem nově nabyté znalosti využila 

v praxi. V úvodním článku spolu se svými respondenty, historičkou Michaelou 

Závodnou z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, profesory Lumírem Kulhánkem a 

Václavem Jurečkou a Lenkou Spáčilovou z Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské 

– Technické univerzity Ostrava, rozebírám dopad Rašínovy hospodářské politiky na 

československou společnost. K rozhovoru o osobnosti prvního ministra financí jsem 

přizvala Janu Čechurovou, která o Rašínovi napsala knihu, z níž jsem také čerpala 

při psaní této práce. Součástí mé práce je také anketa, na kterou mi odpovídali lidé 

různého věku i různé profese. Moje anketní otázka se týkala hospodářské prosperity 

Československa a situace dnes, o téměř sto let později. Poslední částí čtvrté kapitoly 

bylo napsání recenze. Vybrala jsem si dokument Historie.cs, který se v jednom ze 

svých dílů Rašínem a jeho politikou i osobností zabýval. Odvysílala ho Česká 

televize.  

Alois Rašín nebyl typickým národohospodářem a nemůžeme ani říct, že byl běžnou 

osobností československého politického života. Nedělal líbivou politiku, protože 

dobře věděl, že některé kroky, byť bolestivé, se udělat musí, aby se lidé zkrátka měli 

dobře. Rašín lpěl na svých zásadách, měl silnou vůli a až fanaticky se staral o to, aby 

Československá republika jako nástupnický stát prosperovala a aby konkurovala 

zvláště Rakousku, Německu a Maďarsku, pod jejichž nadvládou jsme byli od roku 

1620.  
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