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The issue of Czechoslovaks returning from abroad after the Great War has received 
little attention to date in the Czech historiography. A clarification of this issue is, 
however, essential to understanding the migratory processes of this period in their 
entirety. It is practically impossible to separate the re-emigration of Czechs and 
Slovaks who had settled abroad before the war from the repatriation of persons 
forced across the borders during the course of the war (e.g. prisoners of war from 
the Austro-Hungarian army), since both occurred at the same period of time in the 
years 1918–1923 and the two groups of returnees frequently returned together.
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Součástí migračních procesů jsou, kromě vystěhovalectví, také návraty osob, které z růz-
ných důvodů (náboženských, ekonomických či politických) opustily vlast a pro něž pou-
žíváme termíny reemigrace a repatriace. Ačkoliv československé státní úřady používaly 
pro obě formy návratu většinou termín repatriace, je nezbytné obě odlišit. Do reemigrace 
zařazujeme návraty tzv. starousedlíků, tj. osob, které se vystěhovaly do ciziny před válkou 
a trvale či dočasně zde žily. Za repatrianty považujeme osoby, které se v průběhu první 
nebo druhé světové války  octly mimo území své vlasti, jako byli uprchlíci, vojáci, zajatci, 
vězni, totálně nasazení apod.

Po první světové válce se československá vláda snažila brzdit návrat reemigrantů, kteří 
neměli dostatečné finanční prostředky a zajištěné ubytování a zaměstnání v ČSR. Upo-
zorňovala, že hospodářské poměry v ČSR neumožňují překotný návrat krajanů.

Ministerstvo sociální péče (dále MSP) žádalo, aby zastupitelské úřady zasílaly seznamy 
osob, které se chtějí vrátit. Ty se neměly vydávat na cestu dříve, než jim došlo sdělení MSP, 
že byl pro ně vyhledán byt a zaměstnání. Podle těchto teoretických předpokladů se však 
reemigrace uskutečňovat nedala a krajané se vraceli spontánně sami bez oficiálního sou-
hlasu.1

* Studie vznikla v rámci projektu GAČR P 410/12/0142.
1 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR Praha (dále AMZV), fond V. sekce, kart. 508, dopis MSP 
Ministerstvu zahraničních věcí z 23. 7. 1920.
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Ke stanovení zásad reemigrace se sešla 31. července 1920 meziministerská porada, 
která určila, že účelem reemigrace je:

a)  usnadnění návratu Čechů a Slováků z ciziny a doprava jejich majetku;
b)  použití ve vlasti dle jejich zkušeností;
c)  opatření přístřeší;
d)  hrazení nákladů dopravy.

Dle názoru odborníků neměla být reemigrace uměle vyvolávána. Zastupitelské úřady 
měly brzdit snahy o překotný návrat poučením o poměrech v ČSR a přímým zrazová-
ním těch, jejichž životní poměry v cizině byly lepší, než jaké se daly očekávat ve vlasti. 
Repatriace a reemigrace probíhaly hromadnými transporty. MSP požadovalo průkazy 
o československé státní, resp. domovské příslušnosti a nemajetnosti úředně ověřené čes-
koslovenskými zastupitelskými úřady. MSP zabezpečovalo dopravu a stravování navrá-
tilců, potřebnou karanténu zajišťovalo Ministerstvo národní obrany. Přijetí nemajetných 
navrátilců mělo být neprodleně oznámeno domovským obcím s výzvou, aby se jim tyto 
postaraly o byt a zaměstnání.2 Přihláška k přestěhování majetku na státní útraty musela 
obsahovat také počet kusů určených k přepravě.

Repatriaci a reemigraci na Slovensko provádělo repatriační oddělení při úřadu minis-
tra s plnou mocí pro správu Slovenska v Bratislavě (oddělení pro záležitosti zahraničních 
Čechoslováků podřízené MSP). Nárok na návrat na státní náklady měli jen nemajetní pří-
slušníci ČSR, kteří byli mimořádnými poměry nuceni vrátit se na území československého 
státu.3 Koncem srpna 1920 zaslalo Ministerstvo zahraničních věcí zastupitelským úřa-
dům oběžník, ve kterém se jasně pravilo, že vzhledem k hospodářským a politickým pomě-
rům v RČS budiž snaha o překotný návrat československých příslušníků do vlasti zásadně 
brzděna.4

Bilance migračního procesu v letech 1918–1923, tj. porovnání počtu vystěhovalců 
s počtem navrátilců, vyznívá ve prospěch reemigrace. Úředně poválečná repatriace a re-
emigrace na účet MSP skončila k 30. červnu 1923. Zatímco reemigranti z USA byli často 
zklamáni poválečnými poměry, zejména na Slovensku, a mnohdy se vraceli zpět, repat-
rianti a reemigranti ze sovětského Ruska se snažili uniknout před bolševickým režimem, 
přičemž tam zanechali veškerý majetek. Jejich snahy o dosažení náhrady ovšem nebyly 
úspěšné, i když ministr Beneš stanovil v roce 1926 uznání nároků občanů ČSR na ná-
hradu škod způsobených v důsledku zestátnění a občanské války jako jednu z podmínek 
pro uznání Sovětského svazu. Značný počet reemigrantů přišel ze sousedních poražených 
zemí – Rakouska a Německa.

Přijetí zákonů o pozemkové reformě zdánlivě vytvořilo předpoklady pro návrat českých 
a slovenských vystěhovalců. Osud pokusů o reemigraci zahraničních Čechů a Slováků 
v podmínkách ČSR však naznačilo usnesení 68. schůze Kramářovy vlády 2. května 1919, 
ve kterém se pravilo, že pokud se týče Čechů usedlých ve východní Haliči, Volyňsku atd. ne-
sluší se podporovati jejich snahu směřující snad k návratu na území Československé repub-
liky, nýbrž naopak dlužno pro ten čas na ně vhodným způsobem […] působiti, aby tyto rodiny, 
které mají na území bývalého Ruska nemovitý majetek a obživu a jsou tamějšími příslušníky, 

2 Tamtéž, dopis MSP Ministerstvu zahraničních věcí z 2. 8. 1920.
3 Tamtéž, dopis MSP Ministerstvu zahraničních věcí ze 17. 8. 1920.
4  Tamtéž, oběžník Ministerstva zahraničních věcí zastupitelským úřadům z 30. 8. 1920.
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ukvapeně se nezbavovaly svého majetku a nevydávaly se všanc nebezpečí, že stržené peníze 
za prodaný nemovitý a jiný majetek budou, vzhledem ke světovému posuzování ceny ruských 
a ukrajinských peněz, majetkem velmi pochybným, následkem čehož by tyto rodiny vysazeny 
byly v Československé republice svízelnému životu, který i přes nejlepší vůli nemohl by býti 
vzhledem k dosavadním ztíženým poměrům hospodářským, finančním, zásobovacím, uby-
tovacím atd. zlepšen.5

Československá vláda dávala přednost udržení českých a slovenských emigrantů v je-
jich dosavadních pozicích v cizině, neboť v nich mj. viděla významného pomocníka při 
umisťování československého exportu. V roce 1922 věnovala patnáct milionů Kč k opat-
ření zemědělských strojů a nářadí pro Čechy a Slováky v Rusku, a to na pětiletý bezúročný 
úvěr.6 Obdobně československo-sovětská obchodní dohoda z listopadu 1923 umožňovala 
českým zemědělcům v Sovětském svazu nákup potřebných strojů z ČSR na úvěr.7 Česká 
minorita na polské Volyni odebrala jen v průběhu roku 1929 československé zeměděl-
ské stroje za více než tři miliony Kč.8 V roce 1930 zakoupili zahraniční krajané v ČSR za 
1,5 milionu Kč českých a slovenských knih a odebírali 38 tisíc exemplářů různých časo-
pisů za úhrnné předplatné 1,8 milionu Kč. Nezanedbatelnou částku představovaly i věcné 
dary zasílané vystěhovalci příbuzným do ČSR, jen v roce 1925 to byly zásilky v hodnotě 
525 milionů Kč.9 

Rozpad habsburské monarchie vedl ke spontánnímu odlivu části rakouských, zejména 
vídeňských Čechů a Slováků do nově vzniklé ČSR, který byl nejsilnější v pětiletí 1918 až 
1923. Podle dobové literatury vedle vůdců odcházely také masy […] národně hodnotnější 
(v originále podtrženo, pozn. aut.) a […] naopak příslušníci nynější české Vídně počali se 
z valné části rekrutovat z obrovského rezervoáru lidí podléhajících již asimilaci, kterýžto 
proces byl u nich zastaven pouze převratem a vznikem československého státu v hodině 
opravdu dvanácté.10 Počet těchto Čechů musel být značný, uvádí-li se, že po první svě-
tové válce se do ČSR vrátilo 104 tisíc osob.11 Přední činitel krajanského hnutí v Rakousku 
František Strnad uváděl: Když v prvních poválečných letech odjížděl jeden zvláštní vlak za 
druhým s našimi repatrianty z Rakouska směrem k Břeclavi a Českým Velenicím, zdálo se, 
že otázka budoucnosti rakouských Čechoslováků bude vyřešena velmi jednoduše. Přestěhují 
se! Leč brzy se seznalo, že přesídlení tak značného počtu rodin není snadné.12 Reemigrace 
narážela na nedostatek bytů i pracovních příležitostí, rolníci, živnostníci i mnozí další byli 
svým majetkem příliš zakotveni ve svých dosavadních působištích. Poválečným znehod-
nocením rakouské koruny pozbyli mnozí všech úspor.

Soukromým pokusem o organizaci reemigrace byla akce evangelické Kostnické jednoty, 
která usilovala o návrat potomků českých náboženských exulantů. Podnět k této akci vze-

5 Z protokolů schůzí první československé vlády 1918–1919. Praha 1974, s. 106–107.
6 RIXY, Jan: Kolonizace Ruska ve svém dějinném vývoji a významu až po přítomnou dobu. Praha 1929, s. 91–92.
7 POLÁK, Pavel: Internacionálna pomoc československého proletariátu národom SSSR. Bratislava 1961, s. 104.
8 AUERHAN, Jan: Úvodní přednáška ke kursu o zahraničních krajanech. Rkp. v Knihovně Náprstkova muzea 
v Praze.
9 TÝŽ: Kulturní význam zahraničních krajanů. Rkp. tamtéž.
10 MELICHAR, František: Šedesát let „Komenského“ ve Vídni (1872–1932). In: Šedesát let školského spolku 
Komenský ve Vídni. Vídeň 1932, s. 91.
11 BIELIK, František: K niektorým otázkám výskumu vysťahovalectva Slovákov a ich života v Rakúsku. In: 
Slováci v zahraničí, 8. Martin 1982, s. 8.
12 STRNAD, František: Cestou z republiky do spolkového státu. Vídeň 1935, s. 7.
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šel od místopředsedy zahraničního odboru Národní rady československé (dále NRČs) 
Jana Auerhana, který v roce 1919 v časopise Nové Čechy upozorňoval, že je naší povin-
ností umožnit potomkům českých emigrantů návrat do volné, osvobozené vlasti a požado-
val, aby jim byl přidělen jeden z konfiskovaných velkostatků.13 Při příležitosti 250. výročí 
úmrtí J. A. Komenského se NRČs usnesla 17. listopadu 1920 provést reemigraci potomků 
českých exulantů a založit obec Újezd Komenského.14 Ve výzvě ke zřízení obce složené 
z reemigrantů zdůrazňovala NRČs potřebu odčinit důsledky Bílé hory a celou akci chá-
pala jako historickou revindikaci. V červnu 1921 podepsalo 116 zástupců českých osad 
z Německa a Polska žádost československé vládě o umožnění návratu do vlasti.

Státní pozemkový úřad, který disponoval půdou zabavenou pozemkovou reformou, byl 
ochoten zařadit exulanty do připravované kolonizační akce, avšak s podmínkou, že každý 
uchazeč bude mít provozní kapitál minimálně ve výši 30 tisíc Kč.15 Vzhledem k tomu, že 
uchazeči o návrat neměli většinou takový obnos k dispozici, obrátila se Kostnická jed-
nota s výzvou k národu o umožnění návratu i méně majetným a nemajetným, a to formou 
darů a bezúročných zápůjček ze strany jednotlivců i organizací. Výsledek sbírky nedo-
sáhl očekávaných výsledků, přestože byla akce podpořena výkonnými výbory některých 
politických stran, Československou obcí sokolskou i NRČs. Podporu vyjádřil i prezident 
Masaryk, který zdůraznil, že mu myšlenka repatriace potomků českých exulantů z Polska, 
Ukrajiny, Pruského Slezska a vůbec je velmi sympatickou a požadoval, aby akce byla vedena 
hodně prakticky.16

Příznivě byla reemigrace přijata zejména nacionalisticky orientovanou částí českého 
tisku, jako byly Národní listy, Národní politika, Národní demokracie či České slovo. S ost-
rou kritikou návratu potomků náboženských emigrantů vystoupil konzervativní katolický 
list Čech s tím, že majetek katolíků bude se brát a emigrantům, kteří ani od roku 1848 nebo 
1861 se do vlasti nehrnuli, bude se dávat.17 Také lidovecký Pražský večerník psal, že vystě-
hovalci […] mají svým návratem dopomoci zdejším evangelíkům k nekalým penězům na agi-
taci a k boji proti katolíkům.18 Nacionalistická a náboženská argumentace organizátorů 
reemigrace narazila rovněž na odpor v řadách sociální demokracie. Jeden z jejích vůdců 
Antonín Němec, přestože zastával funkci místopředsedy NRČs, která se na organizování 
akce podílela, napadl činitele Kostnické jednoty: Kdo jim dal právo, aby chudobnému ná-
rodu ukládali takové těžké povinnosti, jemu nepříslušející.19

Reemigrace rovněž narážela na odpor velkostatkářů, části jejichž pozemků měly být 
určeny k usídlení navrátilců. Šlo zejména o knížete Jana Liechtenštejna, před pozemko-
vou reformou vlastníka 155 tisíc hektarů půdy. V Čechách měly být 200 rodinám exulantů 
přiděleny dva tisíce hektarů, na Moravě byl požadován tzv. Velký dvůr u Zábřeha o rozloze 
611 hektarů.20 Kromě toho měl k umožnění návratu českých tkalců z polského Zelova dát 

13 Nové Čechy, 2, 1919, s. 170.
14 Národní archiv Praha (dále NA), fond Národní rada československá (dále NRČs), kart. 362/2, leták Velký 
odkaz z dubna 1922.
15 Tamtéž, kart. 355/2, dopis Jednoty Čechoslováků z Ruska ministerstvu zemědělství ze 4. 12. 1924.
16 Tamtéž, kart. 362/2.
17 Čech, 16. 12. 1921, s. 5–6.
18 Pražský večerník, 5. 3. 1923, s. 2.
19 Zář, 21. 2. 1923, s. 1.
20 NA, fond NRČ, kart. 363/2, dopis NRČs SPÚ z 21. 11. 1921.
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vrchní ředitel Živnobanky Jaroslav Preiss příkaz, aby továrna na umělé hedvábí v Lovosi-
cích přijala 150–200 navrátilců jako dělníky, což ale odmítl.21

Přístup státních orgánů k návratu potomků exulantů byl laxní. Kostnická jednota psala 
NRČs, že repatriace je prováděna Státním pozemkovým úřadem tak, že nemůžeme s pro-
váděním souhlasit. Umístit 12–15 rodin za rok znamená znemožnění celé akce a poškození 
rodin, které se k reemigraci přihlásily […] Buď chce Státní pozemkový úřad sliby […] spl-
niti a pak ať reemigraci rychle provede, nebo je splniti nechce a pak ať to otevřeně řekne.22 
Kritika byla vznášena především vůči předsedovi Státního pozemkového úřadu Karlu 
Viškovskému: Je bezpodmínečně nutno, aby Státní pozemkový úřad, vlastně předseda jeho 
dr. Viškovský, docela otevřeně a poctivě prohlásil, hodlá-li akci reemigrace ohledně potomků 
českých exulantů provésti.23

Jestliže náklad na zřízení sedmi realizovaných reemigrantských osad v národnostně 
smíšeném území severních Čech, severní Moravy a jižního Slovenska činil koncem roku 
1925 již více než deset milionů Kč, pak stát přispěl pouhými 732 tisíci Kč. Vzhledem 
k tomu, že sbírky Kostnické jednoty vynesly jen přes 400 tisíc Kč, většinu nákladů na ná-
kup půdy a hospodářských budov a jejich opravu nesli reemigranti. Z toho vyplývá, že 
reemigrovat mohly pouze solventní rodiny. Češi v polském Zelově tehdy říkali: Do vlasti 
vzali pouze ty, kdo měli peníze, protože peněz tam bylo potřeba.24 Sám iniciátor této akce 
Jan Auerhan byl nucen přiznat, že neočekávaně velkým počtem přihlášek a naproti tomu 
mnohem menší možností k umístění přihlášených vytvořena situace velmi trapná.25

K reemigraci se přihlásilo 841 rodin potomků českých exulantů, což představovalo 
4 205 osob, pro které bylo zapotřebí sedmi až osmi tisíc hektarů půdy. Největší zájem byl 
v polském Zelově (339 rodin), další žadatelé byli z polské Volyně, Horního a Dolního Slez-
ska. Ve skutečnosti se ale vrátilo pouze 127 rodin, tj. 646 osob.

Z USA se nejvíce reemigrantů vracelo v letech 1919–1924 do Itálie, Polska, Království 
Srbů, Chorvatů a Slovinců, Řecka, Rumunska, Maďarska a ČSR. Většinou to byli muži 
mladší 44 let, ženatí, ze 70 % byli zaměstnáni v průmyslu jako nekvalifikovaní dělníci 
a bydleli na americkém Středovýchodě. V důsledku pádu válečné konjunktury a z toho 
vyplývající nezaměstnanosti dali přednost návratu do staré vlasti, i když v USA žili prů-
měrně pět až devět let před válkou.26

Pokud šlo o Čechy a Slováky, vraceli se především Slováci, kteří odcházeli do USA jen 
dočasně a měli v plánu po ušetření určitého množství peněz se do vlasti vrátit. V mnoha 
případech jim to znemožnila válka a o to větší byla poválečná reemigrace. Naproti tomu 
Češi odcházeli obvykle do USA natrvalo, a to s celou rodinou. Proto byl také počet českých 
navrátilců po válce podstatně menší. V době od 1. července 1918 do 30. června 1928 se 
do ČSR vrátilo 8 184 Čechů a Moravanů, z toho bylo 5 435 mužů, tj. 64,1 %. Počet vrace-
jících se žen byl menší – 3 049, tj. 35,9 %. Dětí mladších šestnácti let bylo 372, tj. 4,4 %. 
Největší počet navrátilců tvořily osoby od 16 do 44 let (5 586), a to 69 %. Téměř čtvrtina 

21 Tamtéž, dopis Kostnické jednoty NRČs z 11. 5. 1925.
22 Tamtéž, kart. 362/2.
23 Tamtéž, dopis Kostnické jednoty NRČs z 11. 5. 1925.
24 TOBJAŃSKI, Zbigniew a kol.: Zarys dziejów Zelowa. Zelów 1987, s. 62.
25 Naše zahraničí, 5, 1924–1925, s. 172.
26 WALASEK, Adam: Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej (1919–1924). Kra-
ków 1983, s. 149.
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reemigrantů žila v USA deset až patnáct let (1 918), tj. 22,6 %. Do pěti let žilo v USA 
1 439 osob, tj. 17 %.

Pokud šlo o Slováky, těch se v letech 1919–1928 vrátilo z USA 34 565, většinou muži 
(28 315), tj. 81,7 %. Žen bylo jen 18,3 % (6 341). Opět šlo převážně o osoby ve věku 
16–44 let (23 344), tj. 67,4 %. Starších 45 let bylo 10 363, tj. 29,9 %, dětí mladších šest-
nácti let 949, tj. 2,7 %. Většinou v USA strávili pět až deset let (25 418, tj. 73,3 %), od 
deseti do patnácti let 6 125, tj. 17,7 %, do pěti let 1 204, tj. 3,5 %.27

Reemigrace z USA představovala spontánní proces, který nebyl podporován ani vlá-
dami, ani krajanskými organizacemi. České národní sdružení v USA například vyzývalo, 
aby krajané pracovali ve prospěch národa v USA. Reemigranti svým návratem podstu-
povali určité riziko, neboť nově přijímané imigrační zákony v USA jim mohly zabránit 
v případném návratu do Ameriky. Reemigranti se vraceli hlavně do zemědělství, přiku-
povali půdu a opravovali domy. Spoléhali na to, že budou profitovat z probíhající po-
zemkové reformy. Přiváželi peníze, které jim umožnily splatit dluhy, zaplatit nájmy či si 
otevřít obchod. Ekonomicky upevňovali nejen obec, ale celý stát. Ve srovnání s domácím 
prostředím byli američtí reemigranti liberálnější, demokratičtější a radikálnější. Málokdy 
byli předmětem následování, protože se od domácích odlišovali, byli kritizováni za svou 
odlišnost a cítili se izolováni. Často se nemohli smířit s poměry ve staré vlasti – byrokracií 
a nepotismem, necítili úctu a vážnost za svou podporu prvního odboje. Až po návratu si 
uvědomili, nakolik se amerikanizovali.

V roce 1919 se americký tisk obával exodu stovek tisíc lidí z USA. Komisař pro imigraci 
B. C. Howe očekával odjezd 1,5–2 milionů osob. Obavy však brzy ustoupily strachu před 
novou imigrací.

Reemigrace z USA proběhla především v letech 1919–1924, kdy do Evropy odjelo 
895 832 osob, zatímco v dalších patnácti letech jen 562 357. Na jaře a v létě 1919 se New 
York zaplnil skupinami reemigrantů z celých USA, kteří navštěvovali konzuláty a lodní 
společnosti a čekali na cestovní dokumenty a lodní jízdenky. Rozhodujícím činitelem ná-
vratu bylo zhoršení hospodářské situace v USA, která způsobila velkou nezaměstnanost. 
To trvalo do roku 1923, kdy „návratová horečka“ skončila.

Agenti lodních společností prodávali reemigrantům lodní jízdenky na pro ně nevý-
hodné trasy, což je nutilo k přesedání, dlouhému čekání v přístavech, vysokým nákla-
dům a drahé a dlouhé cestě vlakem přes Evropu. Reemigranti byli nuceni měnit dolary 
za evropské měny v nevýhodných kurzech. Celé noci nespali, protože se obávali okra-
dení. Časté byly zejména krádeže zavazadel. Nejhorší bezpečnostní situace byla právě 
v newyorském přístavu, lepší byla v Bostonu a Filadelfii. Zavazadla často odplula jinou 
lodí než jejich majitelé. Nejvíce zavazadel se ztratilo na lodích společnosti White Star 
Line. Tato společnost lákala cestující na bezpečnou rychlost, luxusní třetí třídu, mnoho 
zábavy a telegraf. North American Line zase nabízela výborné jídlo, whisky, cigarety, 
kino a žádné celní formality. Právě propaganda lodních agentů představovala jeden z mo-
torů „horečnatého návratu“.

Reemigranti platili lodní jízdenky v USA v dolarech, a to včetně železniční jízdenky 
do domovské obce. Přitom stačilo koupit železniční jízdenku do ČSR v evropském pří-
stavu, čímž by ušetřili peníze. Reemigranti, kteří cestovali z italských přístavů Neapol 
a Janov vlakem do Terstu, se stali obětí nesvědomitých živlů, které je okradly. V Terstu 

27 Tamtéž, s. 150.
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čekali tři až dvacet dní na zavazadla, mezitím utráceli peníze za hotely, stravu a reklamace. 
Zavazadla mnohdy přišla prázdná nebo nedošla vůbec. Generální konzulát v Terstu jim 
proto sám zajišťoval slušný a levný pobyt, potřebná víza, výměnu peněz, železniční jíz-
denky do ČSR, vagony pro zavazadla a osoby a doprovod transportu na italsko-rakouskou 
hranici. Konzulát doporučoval, aby Češi z Ameriky cestovali do Terstu na lodích společ-
nosti Cunard nebo Cosulich Line. Místo plných zavazadel měli vézt dolary, za které v Ev-
ropě všechno koupili levněji než v Americe. Reemigranti si stěžovali na zákaz výčepu liho-
vin v USA: raději budou méně vydělávat, jen aby se mohli zase napít.28 Dle jejich informací 
nebyly v USA v neděli a o svátcích povoleny zábavy, divadlo, kino ani sportovní utkání. 
Re emigranti byli z velké části horníci a ocelářští dělníci, vysílení prací a nemocemi. Domů 
přiváželi 500–2 000 amerických dolarů.

Při nedostatečné kapacitě lodní přepravy se reemigranti museli mnohdy spokojit s ces-
továním v podpalubí, kde byli šikanováni lodními zřízenci. Na lodi La France měli zapla-
cenou třetí třídu, ale museli se spokojit s podpalubím, kde byla nejhorší strava. Na fran-
couzské železnici byli napěchováni do železničních vagonů, v Paříži museli čekat dvanáct 
hodin.29 Cestující směřující do vlasti přes Francii si stěžovali, že jim v Paříži bylo řečeno, 
že za tři až čtyři dny budou v Praze. Měli představu, že doprava probíhá stejně jako před 
válkou. Ve skutečnosti čekali jeden až dva dny na francouzsko-švýcarské hranici v Delle, 
tři až pět dní v Basileji, jeden až tři dny na švýcarsko-lichtenštejnské hranici v Buchsu. 
V polovině roku 1920 byly konečně odbaveny přímé vlaky Paříž–Strasbourg–Kehl am 
Rhein–Norimberk–Praha, a to třikrát týdně.30 Francouzská policie jednala s reemi-
granty tvrdě, docházelo ke konfliktům s přístavními strážemi. Reemigranti byli po dlouhé 
únavné cestě podrážděni, po zkušenostech se zloději byli nedůvěřiví, neuměli francouz-
sky ani italsky.31

Reemigranti přijížděli z francouzského přístavu L’Havre na švýcarské hranice v Delle, 
kde byli podrobeni prohlídce pasů. Za rakouské vízum museli zaplatit patnáct franků, 
dále poplatek za uhlí pro švýcarský vlak a poplatek za švýcarskou eskortu. Vlak je dopravil 
do Basileje, kde byli umístěni v Domě emigrantů. Když se shromáždilo 500 vystěhovalců, 
byli dopraveni do Buchsu, kde tři noci nocovali v barácích sanitní služby. Další trasa vedla 
přes Innsbruck, Salzburk, Linec, Vídeň a Břeclav. Reemigranti si stěžovali, že doprava 
trvala příliš dlouho, byla prováděna hromadně, zavazadla měla zpoždění a cesta vedla 
zbytečně přes Vídeň. Vyslanectví v Bernu navrhovalo jmenovat do Buchsu slovenského 
důstojníka, protože tam již byli delegáti maďarský a polský, a vypravovat československé 
reemigranty přes České Budějovice.32

Vyslanectví v Bernu odmítalo kritiku amerických reemigrantů s tím, že noclehárny 
nejsou hotel. Uvádělo, že chápe netrpělivost a rozhořčení vystěhovalců, kteří po třítýdenní 
cestě z USA přijedou na švýcarské hranice v domnění, že za několik hodin budou v ČSR.33 
Upozornilo, že v Rakousku jezdilo pouze několik vlaků týdně.

28 AMZV, fond V. sekce, kart. 509, generální konzulát v Terstu Ústřednímu pomocnému výboru pro zahraniční 
Čechoslováky v Bratislavě z 13. 5. 1921.
29 Právo lidu, 21. 7. 1920, s. 4.
30 AMZV, fond V. sekce, kart. 209, generální konzulát v Paříži Ministerstvu zahraničních věcí 22. 6. 1920.
31 Tamtéž, zpráva por. J. Švejnohy ze 6. 1. 1920.
32 Tamtéž, vyslanectví v Bernu Ministerstvu zahraničních věcí z 30. 4. 1920.
33 Tamtéž, vyslanectví v Bernu Ministerstvu zahraničních věcí z 3. 8. 1920.
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K rozhodujícím motivům reemigrace z USA patřilo vytvoření ČSR a její pozemková 
reforma na straně jedné a hospodářská krize a nezaměstnanost v USA na straně druhé. 
Mezi prvními ztráceli práci dělníci s nízkou kvalifikací, zejména horníci a tovární děl-
níci.

V říjnu 1919 adresoval ministr s plnou mocí pro správu Slovenska Vavro Šrobár posel-
ství americkým Slovákům, které vyzval, aby pomohli konsolidovat poměry na Slovensku. 
Pro návrat amerických Slováků se vyslovil i ministr Ivan Dérér. Předseda Slovenské ligy 
v Americe Albert Mamatey počítal s návratem asi sto tisíc amerických Slováků. Redaktor 
Nového slova v Clevelandu Ignác Gessay zřídil v Bratislavě informační kancelář a vydá-
val časopis věnovaný reemigraci Americký Slovák.34

Zklamáni byli ti reemigranti, kteří počítali s přídělem půdy z pozemkové reformy 
v blízkosti svého dřívějšího bydliště. Urgovali realizaci pozemkové reformy i u předsedy 
Státního pozemkového úřadu Karla Viškovského. Celkem se z USA vrátila asi jedna de-
setina amerických krajanů.

Reemigranti z Maďarska měli být při vstupu na území ČSR úředně vyslechnuti o své 
státní a domovské příslušnosti. Po jejich prokázání měli být dirigováni do stanice nej-
bližší domovské obci. Nemělo být tolerováno dlouhodobější přebývání reemigrantů 
v železničních vozech.35 Např. v Diösgyöru pracovalo devadesát Slováků, kteří žádali 
o reemigraci a zaměstnání v některém československém státním podniku. Svou žádost 
poslali ministerstvu s plnou mocí v červnu 1921. Přes opakované urgence nedostali 
žádnou odpověď. Československý vyslanec v Budapešti Hugo Vavrečka se obával, že 
se záležitost stane předmětem veřejné tiskové kampaně proti československé vládě.36 
Představitel Slováků ze státních železáren v Diösgyöru Pavol Polonyi se obrátil na čes-
koslovenské vyslanectví v Budapešti, ale byl maďarskými orgány zatčen. Zaměstnava-
tel zakázal pod hrozbou propuštění slovenským dělníkům optovat pro československé 
státní občanství.

Vyslanectví zorganizovalo tři reemigrační transporty dělníků a jejich rodin. V první 
etapě odjeli do Brezové dělníci, kteří měli na Slovensku příbuzné (73 osoby), ve druhém 
transportu do Banské Štiavnice odjelo 49 osob a ve třetím transportu 70 nemajetných ko-
vodělníků a horníků.37 Vyslanec Vavrečka zaslal dopis prezidentu Masarykovi, ve kterém 
vysvětloval politický význam reemigrace maďarských Slováků a apeloval na českosloven-
ské úřady, aby ji provedly co nejdříve. S ním se ztotožňovalo i Ministerstvo zahraničních 
věcí, které nepovažovalo za vhodné vystavovat slovenské uvědomělé dělníky v Maďarsku 
nadále útisku a pronásledování. Problémem bylo sehnat v ČSR práci. Ministerstvo že-
leznic trpělo hypertrofií pracovních sil, ministerstvo veřejných prací nebylo schopno za-
městnat je na Slovensku, protože v důsledku poválečné hospodářské krize hromadně pro-
pouštěly státní báňské a hutní závody v Banské Štiavnici, Kremnici, Zlaté Idě, Rožňavě, 
Podbrezové i Banské Bystrici.38 Většina slovenských dělníků v Diösgyöru raději zůstala 
maďarskými občany. Podle vyslanectví jsou to lidé, kterým se jednalo snad jen o materiální 

34 JAKEŠOVÁ, Elena: Reemigrácia a vysťahovalectvo obyvatelstva Slovenska v období prvej Československej 
republiky. In: Slováci v zahraničí, 1988, s. 93.
35 AMZV, fond II. sekce, kart. 527, Ministerstvo železnic ředitelstvím ČSD Bratislava a Košice ze 14. 5. 1921.
36 Tamtéž, ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovenska prezidiu ministerské rady z 10. 7. 1922.
37 Tamtéž, vyslanectví v Budapešti Ministerstvu zahraničních věcí z 30. 10. 1922.
38  Tamtéž, meziministerská porada 11. 1. 1923.
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výhody, kdežto vlastenectví přicházelo u nich v úvahu až v druhé řadě.39 Tím se vyhnuli pro-
blémům, které měli ti, kteří reemigrovali a byli bez práce. 

Reemigrace z Německa souvisela s tamní špatnou ekonomickou situací po prohrané 
válce. Sdružení československých spolků zahraničních v Drážďanech protestovalo proti 
50% clu na německé zboží, což podle něho mělo vést k propouštění tamních českých 
dělníků: Vláda naší Republiky je ve vleku francouzských imperialistů a kapitalistů. Zdali 
je ministerstvo zahraničních věcí ochotno přání našemu vyhovět, nebo v opačném případě 
budeme energicky požadovat, by krajanům našim, kteří vinou slavné vlády ČSR ocitnou se 
v nejvyšší bídě, zaměstnání a byt v naší vlasti zaopatřen byl.40

Mezi německými Čechy bylo mnoho nezaměstnaných, proto MSP doporučovalo, aby 
mladým byla dána příležitost vrátit se do Čech, vyučit se řemeslu a zdokonalit se v českém 
jazyce.41 S ohledem na trvalé znehodnocování německé marky a na celkovou hospodář-
skou a politickou situaci požadoval berlínský konzulát prodloužení konečného termínu 
reemigrace na státní útraty o jeden až dva roky.42 Termín 30. červen 1923 byl nakonec 
prodloužen až do 31. prosince 1923.43

V říjnu 1919 byla ukončena repatriace válečných zajatců z Itálie.44 Na generální kon-
zulát v Terstu se dostavovali českoslovenští příslušníci, kteří žádali o reemigraci na státní 
útraty. Konzulát je vybavil volnou jízdenkou na osobní vlak z Terstu do pohraniční stanice 
Tarvisio.45 Zájem o reemigraci měli Češi z Přímoří a Rijeky (Fiume). Pro ně byla zřízena 
20. července 1919 stěhovací komise v Pule (Pola). Od poloviny srpna do počátku října 
1919 byly vypraveny tři reemigrační vlaky a další dva se připravovaly. Nejdříve měli být 
odstěhováni státní úředníci a vojáci.46 Vzhledem k vážné politické situaci v Rijece, kde 
se na podzim 1919 chopili moci italští nacionalisté, bylo rozhodnuto nejprve odstěhovat 
krajany z tohoto místa a teprve poté z Puly a Terstu. Organizací byl pověřen generální 
konzulát v Terstu.47

Po fašistickém převratu v Itálii v roce 1922 bylo nutno provést reemigraci českých kněží, 
kteří byli perzekuováni pro národní uvědomování slovanského obyvatelstva. Fašisté sa-
hali až k brutálnímu násilí. Vláda šmahem odmítala jejich žádosti o udělení italského stát-
ního občanství. Odmítány byly i opční žádosti českých státních úředníků, kteří působili 
na bývalém rakouském území připojeném k Itálii. Tito byli propuštěni ze státních služeb.48 
Návrat kněží měl být proveden do 31. prosince 1923 na státní útraty. Jen z Istrie žádalo 
o reemigraci dvanácti českých kněží.49 Vypovězeni byli také kněží německé národnosti, 
kteří působili v jižním Tyrolsku (Horní Adiže). Bezohledné politice vůči československým 
příslušníkům nebránily ani církevní autority. Terstský biskup dal najevo, že se nebude 

39 Tamtéž, vyslanectví v Budapešti Ministerstvu zahraničních věcí z 6. 2. 1923.
40 AMZV, fond II. sekce, kart. 269, Sdružení spolků v Drážďanech Ministerstvu zahraničních věcí z 26. 4. 1921.
41 Tamtéž, kart. 527, MSP Ministerstvu zahraničních věcí z 25. 5. 1921.
42 AMZV, fond V. sekce, k. 509, konzulát v Berlíně MSP z 10. 5. 1923.
43 Tamtéž, konzulát v Berlíně vyslanectví Berlín 27. 7. 1923.
44 Český deník (Plzeň), 9. 1. 1921.
45 AMZV, fond II. sekce, kart. 530a, generální konzulát v Terstu Ministerstvu zahraničních věcí z 15. 4. 1921.
46 AMZV, fond V. sekce, kart. 509, dopis M. Hally z Opatije V. Tusarovi z 18. 8. 1919.
47 Tamtéž, zastupitelství v Rijece Ministerstvu zahraničních věcí z 25. 10. 1919.
48 Tamtéž, kart. 527, generální konzulát v Terstu Ministerstvu zahraničních věcí z 20. 8. 1922.
49 Tamtéž, prezidium ministerské rady Ministerstvu zahraničních věcí 22. 10. 1923.
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vzpírat vypovídání českých a slovenských kněží ze své diecéze. Proti vypovídání kněží in-
tervenovalo československé vyslanectví u Consulty.50

Závěr

Problematika návratu zahraničních krajanů po první světové válce byla, na rozdíl od 
reemigrace po druhé světové válce, zpracována teprve nedávno.51 Její objasnění bylo 
nezbytné pro přiblížení migračních procesů po Velké válce. Oddělit problematiku reemi-
grace Čechů a Slováků usazených v cizině již před světovou válkou od repatriace osob 
zavlečených za hranice v průběhu války (např. válečných zajatců z rakousko-uherské 
armády) bylo prakticky nemožné, neboť obě probíhaly ve stejném časovém období let 
1918–1923 a zhusta se obě skupiny navrátilců vracely společně. Hlavní příčinou reemig-
race zahraničních Čechů a Slováků po první světové válce byly, stejně jako v případě čes-
kého a slovenského vystěhovalectví v 19. století, hospodářské důvody, snaha o zlepšení 
vlastního ekonomického postavení.

Summary

Re-emigration of Czechs and Slovaks after the First World War
Jaroslav Vaculík

The main reason for Czechs and Slovak re-emigrating after World War I were, similar to re-emigra-
tion after 1945, due to economic reasons, or an effort to either maintain or improve their economic 
status. People decided to re-emigrate primarily from defeated countries, such as Austria or Germany, 
that were in a difficult economic situation. In the case of Russia, the dire economic conditions were ex-
acerbated by the Civil War and Bolshevik political terror. Re-emigrants from the U.S. present a note-
worthy phenomenon, since many of them were Slovaks who could not return in 1914–1918 due to the 
war. Re-emigration included the return of the descendants of eighteenth-century religious exiles from 
Zelów in Poland, Prussian Silesia and Volhynia. In southeast Europe (i.e. in Croatia, Serbian and Ro-
manian Banat and in Bulgaria), Czechs and Slovaks had little desire to return. Upon arriving in their 
home country, re-emigrants encountered many problems concerning housing and work. This could be 
clearly seen in the case of Slovakian metalworkers from Hungary. Due to their low number, the state 
authorities were unable to provide them with jobs similar to those they held previously.

Parallel to the re-emigration of compatriots who first left their home country before the World War 
had started, the process of repatriating Czech and Slovak nationals was taking place simultaneously. 
These people found themselves abroad due to war-related events – they were former members of the 
Austrian-Hungarian army that either became captives or joined the Czechoslovak Legion. While repa-
triation constituted a return to previous living conditions, countrymen undergoing re-emigration were 
faced with establishing a new existence. Repatriation and re-emigration were part of vast migratory 
movements that were taking place in Europe and around the world after the end of the Great War. 
In order to better coordinate the various cases of these migratory processes, all the concerned coun-
tries (i.e. the successor-states of Austria-Hungary) had to cooperate with international organisations, 
such as the Red Cross. Implementing both re-emigration and repatriation was made more difficult 
by the dire transport situation and political instability, particularly in Eastern Europe. Therefore, 
the efforts of the individual ministries and their staff should be commended. The Ministry of Labour 
and Social Affairs deserves special mention, as it managed to deal with the majority of the related 

50 Tamtéž, vyslanectví v Římě Ministerstvu zahraničních věcí z 27. 11. 1923.
51  VACULÍK, Jaroslav: Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. Brno 2014.
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problems successfully. Re-emigration and repatriation after the First World War represents one of the 
significant and hitherto underappreciated aspects of post-war economic and social development of the 
new Czechoslovak state; both processes enabled the return and integration of many skilled workforce 
members into domestic economic life. However, not all such efforts were successful as many nationals, 
particularly those that previously resided in the United States, were disappointed by the situation in 
Czechoslovakia and went back. Apart from economic reasons for returning, other factors should also 
be considered, such as the strong feelings of pride at being part of the Czech and Slovak nations, as 
well as the great extent to which the home country was idealised.


