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Tzv. práce s dětmi jako součást socialistické mimoškolní 
výchovy v 50. a 60. letech
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The activities of the so-called work with children was a part of Socialist extracurricular 
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the 1950s and 1960s.
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V  prvních  poúnorových  letech  se  postupně  utvářely  základy  vztahu  komunistického 
režimu  k  dětem.1  Z  hlediska  vládnoucí  ideologie  spočíval  základní  cíl  v  prosazení 
„komunistické výchovy“ mladé generace; všechny zainteresované instituce usilovaly o to, 
aby si děti a dospívající mládež osvojily základní pozitivní vztah k politickému systému 
a  přijali  svou  vlastní  roli  v  socialistické  společnosti. Mladou  generaci  v  tomto  smyslu 
formovala především škola a na ni navazující mimoškolní výchova.2 V obou případech se 
jejich působení neobešlo bez specifických zařízení, která sloužila k rozvíjení zájmů dětí 
a vyplnění jejich volného času. Ta současně napomáhala dětem správně se identifikovat 
s představami režimu. Následující příspěvek sleduje typologii a proměny jedné z výsečí 
mimoškolní výchovy, často režimem označované jako tzv. práce s dětmi; z hlediska věku 
dětí  se přitom zaměřuje na období povinné  školní docházky,  tedy od  šesti  do patnácti 
let věku. Zatímco mimoškolní výchovu obecně charakterizovalo permanentní výchovné 
působení  v  síti  běžných  mimoškolních  zařízení,  tzv.  práce  s  dětmi  zahrnovala  spíše 
pravidelně se opakující veřejné akce určené dětem, svátky (např. Mezinárodní den dětí /dále 
MDD/) a různé slavnostní příležitosti spjaté s životem dětí.3 Jednalo se přitom o segment 
mimořádně závažný, protože se zaměřoval na ovlivňování života dětí v situacích z pohledu 
režimu často zatížených nežádoucími tradicemi. Kromě toho se zde komunistický režim 
mohl prezentovat příkladnou péčí o nejmladší generaci a  tento obraz učinit za pomocí 
médií široce akceptovaným celou společností.

1  Studie je součástí řešení projektu GA ČR č. 15-03538S.
2  Koncept socialistické mimoškolní výchovy ve sledovaném období nastiňuje KNAPÍK, Jiří a kol.: Děti, mládež 
a socialismus v Československu v 50 a 60. letech. Opava 2014, s. 45–80. V úvodu publikace je rozveden také stav 
výzkumu dětství a života dětí v tomto období.
3  Dobový termín práce s dětmi vyjadřoval v širším slova smyslu jakékoli institucionální aktivity směřující ke 
společenskému působení na nejmladší generaci, tedy i mimoškolní výchovu.
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Koncepce tzv. práce s dětmi

V období do první poloviny 50. let se potenciál možností ovlivňovat děti prostřednictvím 
mimoškolní  výchovy  rychle  naplňoval.  Překotně  se  vytvářela  organizace  pionýrského 
hnutí, jehož nezbytnou oporou se stalo prostředí škol. Právě v nich byla první generace 
poúnorových školáků konfrontována s nebývale otevřeným působením ideologie a pro-
pagandy. Na počátku 50. let vyrůstala síť školních družin pro děti zaměstnaných rodičů, 
v okresních městech se zřizovaly pionýrské domy; zatímco v roce 1951 jich působilo pět 
desítek, v roce 1955 se jejich počet v celostátním měřítku téměř zdvojnásobil. Do roku 1953 
se rovněž citelně měnila skladba dětských časopisů.

Dítě tehdy představovalo spíše pasivní objekt výchovného, resp. ideového působení, které 
vlastně jen zaplňovalo kulisy ideově přetvářených tradičních svátků či nově budovaných 
slavnostních příležitostí. Dobrým příkladem mohou být například slavnosti spojené se 
skládáním pionýrského slibu  (často za přítomnosti  starých členů Komunistické strany 
Československa /dále KSČ/) a vázáním pionýrského šátku jako symbolu hnutí. Událost se 
fakticky prezentovala jako nový dětský svátek, jímž děti jako pionýři vstupují do kvalitativně 
nové  etapy  svého  života.  Složení  pionýrského  slibu  se  přitom  nepojilo  s  konkrétním 
termínem; význam události zdůrazňovalo její spojení s politickým výročím (tzv. Vítězný 
Únor, založení Pionýrské organizace Československého svaz mládeže /dále PO ČSM/) či 
aktuálním děním.4 Slavnosti předcházelo období příprav a plnění různých závazků, které 
vyústily jak ve výsadu si pionýrský šátek uvázat, tak v přijetí nové odpovědnosti: Skutečně 
se pro ně mění svět, dítě vyrůstá vědomím odpovědnosti, kterou na sebe bere.5 Podobnou roli 
plnily od konce 50. let i tzv. slavnosti Jisker, které nejmladší školáky poprvé uváděly do 
hodnotového světa politického systému.

Formování programu mimoškolní výchovy přitom poznamenávala zejména v prvních 
letech  režimu  jistá  živelnost,  nekoordinovanost  projevující  se  značnou  nerovnováhou 
mezi  možnostmi  vyžití  dětí  ve  městech  a  na  venkově,  snahou  rychle  vytvořit  nový 
systém bez ohledu na jeho reálný vliv a výchovný přínos. Sledujeme například zahlcení 
dětí nabídkou zájmových kroužků, mnohdy pochybné úrovně. Překotnost výchovného 
působení v té době dobře ilustruje také zajišťování dětské rekreace na letních táborech; 
i když počet vybraných dětí podle politického zadání neustále rostl. Když v roce 1952 dosáhl 
dvousettisícové hranice, ukázalo se, že jde o limit, za nímž již silně pokulhává kvalita péče 
měřená i tehdejšími standardy.6

Jakési  procitnutí  komunistického  vedení  v  době  tzv.  Nového  kurzu  (1953–1955), 
které  se  promítlo  do  představ  o  kulturním  a  společenském  životě  společnosti,  vedlo 
i k přehodnocení dosavadního naplňování „komunistické výchovy“ dětí. Ideologií živené 
iluze v jistém smyslu vystřídala kritičnost k řadě aspektů tzv. práce s dětmi a mimoškolní 
výchovy. Vedoucí orgány v zásadě poukazovaly na to, že forma (počítaje v to i prázdné 
vzývání ideovosti ve výchově mladé generace) se vzdálila vlastnímu výchovnému poslání; 
upozorňovalo  se  například  na  nedostatečnou  vybavenost  zařízení  pro  děti,  nízkou 

4  V době maďarského povstání na podzim 1956 se s pionýrským slibem připomínala naléhavost věrnosti idejím 
socialismu – Slibujeme, že se budeme dobře učit. Mladá fronta 12, č. 299, 26. 10. 1956, s. 1.
5  VACKE, Vladimír: Všechnu pozornost pionýrům. Osvětová práce 6, č. 22, 1951, s. 432; srov. Pionýrský slib. 
Vpřed 5, 1949/50, č. 40, s. 560.
6  K tomu blíže KNAPÍK, Jiří: Dětské tábory a letní zotavovny v letech 1948–1955. Historica Olomucensia 40, 
2016, č. 50, s. 193–209.
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kvalifikaci výchovného personálu, formálnost či prázdnou efektnost masových kulturně 
zaměřených akcí. Právě akcent na kvalitu obsahu tzv. práce s dětmi a správné proporce 
všech aktivit se stal společným jmenovatelem snah o zlepšení. Stejně tak se zdůrazňovalo, 
aby se na výchově dětí v širším slova smyslu podílelo více složek společnosti, nejen učitelé, 
instruktoři v zájmových kroužcích a vychovatelé ve školních družinách.

Výsledkem těchto reflexí se na přelomu let 1955 a 1956 stal návrh prvního ucelenějšího 
dokumentu, v němž komunistická strana požadovala zesílení výchovné práce mezi dětmi.7 
Tak zvaná práce s dětmi se měla stát systematickou činností s předem danou strukturou, 
jednotně uplatňovanou v celostátním měřítku, odrážející tempo školního roku, specifika 
ročních období a s nimi spojené svátky. Nová koncepce, připravovaná aparátem ÚV KSČ, 
předsedou ÚV ČSM Miloslavem Veckerem (1923–?) a Václavem Kopeckým (1897–1961), 
počítala  s  větším  zapojením orgánů  státní  správy  a masových organizací  a  především 
koordinováním aktivit, které mělo zaručit plošné zvýšení výchovného účinku.

Koncepci  jako politickou  směrnici odrážel dokument nazvaný O celostátně řízených 
akcích na úseku práce s dětmi,  který  přijalo  politické  byro  ÚV  KSČ  na  svém  jednání 
9. února 1956 a následně jej publikovalo jako usnesení Ústředního výboru KSČ.8 Dokument 
vyzýval  k  organizování  každodenních  mimoškolních  aktivit  dětí  a  jejich  dosavadní 
podobu i rozsah označil za neuspokojivou. Ještě velký počet dětí, zvláště v případech, kdy 
oba rodiče pracují, prožívá svůj volný čas mimo organizovaný kolektiv […] Církevní svátky, 
obřady, vyučování náboženství – to vše má stále vliv na podstatnou část dětí. Všechna vhodná 
osvětová zařízení, školy, PO ČSM, tělovýchovné jednoty a Revoluční odborové hnutí (dále 
ROH) měly svou činnost přizpůsobit tak, aby vyplnily veškerý volný čas dětí kulturním 
a radostným kolektivním životem, který upevňuje jejich zdraví a bude mít příznivý vliv na vztah 
dětí ke škole a učení, k pionýrské organizaci a k prohlubování lásky k vlasti. Protináboženský 
podtext dokumentu odrážel požadavek zajišťování akcí pro děti (besedy apod.) a mládež 
(např. hrátky, svazácké neděle) zejména o nedělích a svátcích,  se  zvláštním důrazem na 
vesnické obce. Politické byro ÚV KSČ výslovně uložilo ministru kultury Ladislavu Štollovi 
(1902–1981) upravit program Československé televize tak, aby se vysílání pro děti a mládež 
soustředilo na nedělní  a  sváteční dopoledne. Ministr měl  zajistit  i  úpravu provozu kin 
a divadel  či  zpřístupnění  osvětových klubů pro kolektivní  sledování  televize. V neděli, 
o svátcích a během zimních a  letních prázdnit měla být dětem a mládeži zpřístupněna 
také sportoviště.9 Zlepšení kvality prázdninové péče o děti mělo zase zajistit vytipování 
šesti tisíc vhodných vedoucích pro letní tábory.

Usnesení pak stanovovalo celkem sedm druhů akcí, které se měly provádět všude podle 
stejné  šablony  a  zároveň pro ně  stanovovalo hlavní  pořadatele. Tyto  akce  samozřejmě 
probíhaly již dříve, novinkou však byl právě jednotný standard.

Všechny významné školní akce, zahájení i ukončení školního roku a tzv. májové slavnosti 
(spojené  s  prvomájovými  oslavami  a  Dnem  vítězství  9.  května)  měly  mít  ráz  veřejné 
společenské  události  za  účasti  rodičů,  zástupců  masových  organizací  a  patronátních 
závodů.  Připomínka  Mezinárodního  dne  dětí  (3.  až  10.  června)  měla  prohloubit  ráz 
masové kulturní a zábavné akce a  tím odstínit případný zájem rodičů na účasti svátku 

7  Národní archiv (dále NA), fond Sekretariát ÚV KSČ (dále 02/4), sv. 89, a.  j. 98. Sekretariát ÚV KSČ  
6. 1. 1956.
8  NA, fond Komunistická strana Československa – Ústřední výbor – Politické byro (dále 02/2), sv. 83, a. j. 101. 
Politické byro ÚV KSČ 9. 2. 1956; Od X. do XI. sjezdu : usnesení a dokumenty ÚV KSČ. Praha 1958, s. 209–214.
9  NA, fond 02/2, sv. 83, a. j. 101. Politické byro ÚV KSČ 9. 2. 1956.
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Božího těla. Tak zvané Radostné dny mládeže (dále RDM), které po roce 1948 nahradily 
tradiční středoškolské majáles,10 se měly po zkušenostech z příprav I. celostátní spartakiády 
(červen 1955) proměnit na stálé okresní tělovýchovné a branné akce. Podobně jako dříve 
majáles by je zakončoval manifestační průvod s alegorickými vozy a odměňování úspěšných 
pionýrských kolektivů. Období  letních prázdnin mělo být  spjato především s pobytem 
dětí na pionýrských  táborech. Značný důraz  se ovšem kladl na  zajištění organizované 
prázdninové činnosti pro ty děti, které se táborů účastnit nemohly, a to za přispění všech 
dostupných mimoškolních zařízení. Dokument konečně požadoval, aby se ani novoroční 
svátky  napříště  neomezovaly  na  jednodenní  slavnosti Dědy Mráze;  osvětové  instituce 
i školy měly celé období zimních prázdnin vyplnit organizovanou zábavou.

Usnesení ÚV KSČ O celostátně řízených akcích na úseku práce s dětmi se odpovědné 
orgány  snažily  v  následujících  letech  poměrně  důsledně  naplňovat;  nejen  stranické 
orgány na všech úrovních, ale zejména složky Národní fronty musely připravovat vlastní 
dílčí  plány.11  Ještě  na  jaře  1956  však  usnesení  doznalo  významné  úpravy,  neboť mezi 
celostátními  akcemi  překvapivě  nefiguroval  blok,  který  by  konkuroval  významnému 
církevnímu  svátku  – Velikonocím. Napravily  to Svátky jara,  jejichž  koncepce  počítala 
s vyvrcholením právě v době velikonočních prázdnin; na základě dřívějších zkušeností 
zajišťovaly organizovaný program domy pionýrů, závodní kluby ROH a osvětové besedy. 
Počítalo se s výlety do jarní přírody, soutěžemi, vyhlašováním dne sadů, dne ptactva, dne 
květin, úklidem veřejných prostranství apod. Přitom se zdůrazňovalo, aby kulturní akce 
zachovávaly některé regionální lidové zvyky. Pro starší děti měly velikonoční prázdniny 
představovat  příležitost  pro  plnění  branných  a  turistických  odznaků.  V  roce  1956  se 
naopak neuskutečnily samostatné akce pro děti na 1. máje a v Den vítězství (9. květen).12 
V dalších letech se proto od nich zcela ustoupilo výměnou právě za Svátky jara. Do konce 
50. let pak centrální orgány pravidelně připravovaly celoroční koncepci plánovaných akcí 
přizpůsobenou například i aktuálním výročím. Postupně se však z palety celostátních akcí 
vydělil blok letní činnosti dětí, neboť se z pohledu režimu jednalo patrně o nejchoulostivější 
a politicky nejvýznamnější období v roce.13

Centrálně organizované dětské akce přitom sahají už do předúnorového období. Od roku 
1946 se v Československu pořádal tzv. Týden dětské radosti (dále TDR). Stát se tak svými 
závazky hlásil k nejmladší generaci a  jako podnik státně politického významu jej vedlo 
a zaštiťovalo ministerstvo informací.14 TDR se vyhlašoval v různých termínech; v roce 1947 
ke konci června, v roce 1948 zase v polovině května a získával celou škálu podob. Kromě 
oficiálních akcí (výstav apod.) se připomínal na školách formou besídek a slavností, aparáty 
národních výborů pořádaly dětská odpoledne se zábavným programem, soutěžemi, při této 

10  K tomu výnos MŠVU č. 70/1949; RDM pořádal ve spolupráci se školami ČSM, resp. PO ČSM a národními 
výbory. Blíže také ŠUMBERA, Zdeněk: Program Radostných dnů mládeže. Osvětová práce 5, 1950, č. 23,  
s. 316.
11  NA, fond Úřad předsednictva vlády (dále ÚPV) – běžná spisovna 1945–1959, kart. 3412, sign. 41.379. 
Celostátně řízené akce na úseku práce s dětmi (1956).
12  Všeodborový archiv ČMKOS (dále VOA),  fond Kulturní oddělení ÚRO, kart. 198,  i.  j.  133. Pokyny 
k organizování masových akcí s dětmi v r. 1957.
13  NA, fond ÚPV – běžná spisovna 1945–1959, kart. 3412, sign. 41.379. Zásady k organizování mimoškolní 
výchovy pro jarní a letní období r. 1958.
14  Viz http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0244_35.htm. (cit. 14. 1. 2017)
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příležitosti se také otevíraly nové jesle, mateřské školy apod.15 Sociální aspekt si získaly 
také sbírky pro děti ve slezských obcích poškozených během osvobozovacích bojů.16 V roce 
1948 byl k TDR dokonce vyhlášen celoroční plán péče o děti; za tím účelem ministerstvo 
informací zřídilo ústřední výkonný výbor TDR a při národních výborech zvláštní pracovní 
sbory TDR.17 V květnu 1950 však ministerstvo školství Týden dětské radosti zrušilo, resp. 
sloučilo  s  akcí RDM  (pro  středoškolské  studenty),  která  pravidelně  v  polovině  června 
bilancovala především školní úspěchy žáků a studentů a později akcentovala tělovýchovná 
vystoupení.18

Poválečný Týden dětské radosti se vlastně stal předobrazem oslav MDD, ke kterému 
se Československo přihlásilo v roce 1950, i když připomínky „dne dětí“ měly u nás tradici 
již v meziválečném období.19 MDD (1. června) se v Československu slavil od roku 1951 
a zejména v první polovině 50. let získal podobu významné politické kampaně, v níž se 
angažovaly  rozhlasovými  projevy  i manželky  prezidentů, Marta Gottwaldová  a Marie 
Zápotocká.20  Do  masivních  oslav  se  tehdy  zapojovali  nevyšší  státní  činitelé,  úřady, 
školy a společenské organizace. MDD vlastně dotvářel kolorit  tzv. mírového hnutí pod 
„patronací“ Československého svazu žen; symbióza dětského a ženského (mateřského) 
elementu se vzýváním míru byla pro režim zcela přirozená, ostatně předsedkyně svazu, 
resp. později výboru čs. žen Anežka Hodinová-Spurná tehdy zároveň stála v čele Čs. výboru 
obránců míru. Pomocí MDD režim současně usiloval o „vyztužení“ mírového hnutí o další 
aktivisty – lékaře, vychovatele, spisovatele apod.21 Základním smyslem MDD se ovšem jak 
v 50. letech, tak i v pozdějším období stalo vyzdvižení hmotné a sociální péče státu jako 
příkladného zájmu o nejmladší generaci. V projevech veřejných činitelů, publikovaných 
v  tisku proto  kromě mírové propagandy defilovaly  statistiky nově  vybudovaných  jeslí, 
školek a dalších zařízení, v nichž děti mohly (oproti meziválečné době) prožívat radostné 
dětství.22 V patrně nejpodivnější atmosféře proto probíhaly oslavy MDD v červnu 1953, 
tedy ve dnech ožebračující měnové reformy a značného napětí ve společnosti.

Pomineme-li prohlášení oficiálních představitelů, koncepci kampaně k MDD v městech 
a obcích  tvořily dvě části naplňované podle závazných osnov.23 Osvětové  instituce pod 

15 Vpřed 3, 1948, č. 37, s. 578; STUCHLÝ, Hynek: Týden dětské radosti : Sborník programové látky k žákovským 
besídkám v Týdnu dětské radosti. Praha 1947.
16  BAJGAR, Zdeněk: Zázraky lidské solidarity : Akce Budujeme Slezsko. Ostrava 2015, s. 27.
17  Blíže vyhláška MŠO z 2. 6. 1948.
18  Výnos MŠVU č. 70/1949; výnos MŠVU č. 47/1950. Namísto sborů TDR pak působily při školských referátech 
ONV a KNV tzv. komise RDM. Srov. ŠUMBERA, Zdeněk: Radostné dny mládeže. Osvětová práce 5, 1950,  
č. 15–16, s. 186.
19  Den dětí se poprvé připomínal v roce 1920 v Turecku (23. 4.), důležitý impuls pro připomínání významu dětí 
pro společnost pak vzešel ze Světové konference pro blaho dětí v Ženevě (1. 6. 1925). Po druhé světové válce 
převzala inciativu Mezinárodní demokratická federace žen a posléze Organizace spojených národů.
20  Srov. Z projevu soudružky Marie Zápotocké. Rudé právo 33, č. 151, 1. 6. 1953, s. 2; Tamtéž 35, č. 147,  
29. 5. 1955, s. 6.
21  NA, f. 02/4, sv. 34, a. j. 179. Sekretariát ÚV KSČ 10. 4. 1951; sv. 36, a. j. 183. Sekretariát ÚV KSČ 4. 5. 1951; 
Rudé právo 31, č. 128, 1. 6. 1951, s. 1. V dalších letech MDD pořádal Výbor čs. žen a Čs. výbor na obranu dětí.
22  Např. HRUBÁ, A.: Mezinárodní den dětí roku 1951. Osvětová práce 6, 1951, č. 22, s. 418; HOLEČKOVÁ, 
Božena: Za mír a štěstí dětí celého světa. Osvětová práce 7, 1952, č. 21, s. 321–323.
23  Např. STŘÍŽ, Jaromír (ed.): Materiály pro lidové knihovny, školy a pionýrské organisace k Mezinárodnímu dni dětí 
(MDD). Olomouc 1954; „Pro radostný život dětí bráníme mír“ : Osnova referátu k Mezinárodnímu dni dětí 1955).
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záštitou Výboru čs. žen a dalších organizací svolávaly veřejné manifestace s politickými 
projevy  a  vystoupeními  výchovných pracovníků,  lékařů apod. Národní  výbory musely 
zajišťovat  také  výzdobu  veřejných  prostranství;  kromě  centrálně  vydávaných  plakátů 
a hesel se pamatovalo na výzdobu výkladních skříní dětskými kresbami a jinými pracemi. 
Dokonce i obchody s dětským zbožím připravovaly výstavky hraček, knih, pionýrských 
potřeb apod. Dětem se počátkem června předávaly do užívání nová svépomocně budovaná 
hřiště, popř. zařízení pro letní aktivity.

Manifestační ráz měl MDD v první polovině 50. let i na školách, pro něž ministerstvo 
školství  tehdy  vydávalo  podrobné  směrnice.  Kromě  shromáždění  žáků  a  povinného 
poslechu  rozhlasového projevu  vysvětlovali  politický  význam MDD  i učitelé  ve  výuce. 
Vyučování  se  spojovalo  i  s  promítáním  filmů.  Vedle  účasti  na  školních  akcích  se  ale 
připravovaly veřejné akce pro děti; tzv. radostná odpoledne se vždy konala nejbližší neděli 
po 1. červnu v blízkosti škol, v parcích apod. Kromě dětských průvodů národní výbory 
a společenské organizace zajišťovaly karnevaly, dětské soutěže a sportovní hry. Venkovské 
děti byly sváženy do divadel a kin ve městech. Starší děti se účastnily večerních táborových 
ohňů a lampionových průvodů.24 Podle společné instrukce ministerstev kultury, školství 
a zdravotnictví z května 1955 probíhala kulturní představení také v jeslích, mateřských 
školách, dětských domovech, dále zdravotních ústavech a pro dětské pacienty na lůžkových 
odděleních nemocnic. Zřejmě i z toho důvodu se pro MDD začaly připravovat zábavné 
estrádní programy pro děti v rozhlase a televizi.25

Právě druhá polovina 50. let přinesla jistý ústup od manifestačního pojetí Mezinárodního 
dne dětí, přestože i v dalším období si tento svátek ponechal svůj politický rozměr; např. 
děti odesílaly zdravice a kresby československé vládě,26 v Rudém právu nadále vycházel 
příležitostný článek.27 Atypický průběh měl Mezinárodní den dětí 1. června 1958, kdy se 
v Lánech u Prahy uskutečnilo setkání více než dvou  tisíc dětí  s prezidentem republiky 
a 1. tajemníkem ÚV KSČ Antonínem Novotným, a to za účasti předsedy vlády, ministrů, 
členů politického byra ÚV KSČ a dalších stranických činitelů.28 Jednalo se však o prolog 
ke zcela nové formě tzv. práce s dětmi, setkáním pionýrů s představiteli strany a vlády.

V případě MDD se daleko více začal klást akcent na jeho společenský ráz. Programová 
skladba rozhlasu a televize pamatovala odlehčenými pořady i na dospělé, které od významu 
nejmladší generace pro socialistický stát obracely pozornost k roli dětí v životě dospělých, 
v jednotlivých rodinách.29 Zejména pozorujeme snahu vyplnit MDD zábavnými akcemi 
pro děti. Kromě osvětových zařízení národních výborů se více začaly v přípravě programů 

 Praha 1955; Několik otázek, nad kterými se zamyslíme o MDD 1958. Strojopis Svazu čs. invalidů. VOA, fond 
Kulturní oddělení ÚRO, kart. 202, i. j. 149.
24  VOA, fond Kulturní oddělení ÚRO, kart. 198, i. j. 133. Pokyny k organizování masových akcí s dětmi  
v r. 1957; NA, f. 02/4, a. j. 60, sv. 72. Sekretariát ÚV KSČ 26. 4. 1955. Srov. PELKOVÁ, Petra: Vývoj svátků 
a oslav na příkladu okresu Opava a Hlučín v 50. a 60. letech. Acta historica USO 9, 2016, č. 9, s. 188–190.
25 Rudé právo 37, č. 151, 1. 6. 1957, s. 4.
26  NA, fond ÚPV – běžná spisovna 1945–1959, kart. 3208, sign. 23.34.
27 Rudé právo 50, č. 128, 1. 6. 1970, s. 1.
28  HAJNÁ, Dita: Letošní 1. červen : Z lánských vzpomínek Pepíka Kulíška. Osvětová práce 12, 1958, č. 14,  
s. 220.
29  Srov. např. Rudé právo 42, č. 149, 1. 6. 1962, s. 4. Čs. televize vysílala od 21.15 hod. literární kabaret k MDD 
O malých pro velké; Čs. rozhlas Praha vysílal od 9.10 hod. pořad o dětech pro dospělé To vám jednou naše dítě… 
Rudé právo 44, č. 151, 1. 6. 1964, s. 4.
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angažovat  podniky  (závodní  kluby  ROH),  které  disponovaly  většími  materiálními 
možnostmi  i  zaměstnanci  (v  roli  rodičů  a  pořadatelů).  Dětské dny  se  stávaly  jednou 
z klasických forem tzv. práce s dětmi. Pořadatelům se kladlo na srdce, aby byl připravený 
program  co  nejpestřejší  a  zaujal  děti  všech  věkových  skupin. U  starších  dětí  se  proto 
doporučovala příprava her s brannými prvky, včetně střelby, což poněkud kontrastovalo 
s mírovým  posláním  svátku. Při pořádání Dětských dnů si musíme uvědomit, že jejich 
smysl je především v tom, aby se dobře bavily děti a ne dospělí, kteří se této kulturní akce 
zúčastňují v překvapivém množství. Bývá tomu někdy právě naopak: děti se perně na celou 
akci připravují, nacvičují program a podobně, ale pak je zřejmé, že vlastně dělají program pro 
dospělé a ne pro sebe.30 Samozřejmě, že pořadatelé museli pamatovat i na nepřízeň počasí; 
i z toho důvodu stoupal význam vysílacích médií a osvětová zařízení ve druhé polovině 
50. let dostávala pokyn, aby podle možností uspořádala ve svých prostorách hromadný 
poslech rozhlasového a televizního vysílání pro děti. Koncem 60. let se také deklarovala 
vůle k jednotné práci s dětmi; část dohody o spolupráci Junáka a Pionýra se dotýkala právě 
společných příprav MDD.31

Na  účast  dětí  se  samozřejmě  pamatovalo  i  u  dalších  celostátních  oslav.  Zmiňme 
například Den  horníků  (10.  září),  který  se  slavil  od  roku  1949,  či  od  roku  1950 Den 
Československé  lidové  armády  (6.  října),  které  získávaly  charakter  velkých,  zpravidla 
celodenních společenských akcí ve městech, jichž se účastnily celé rodiny. Pomineme-li 
školní besedy s horníky a vojáky, nezřídka spojovanými s propagací povolání v těžkém 
průmyslu a armádě, pak v rámci Dnů Čs. lidové armády (dále ČSLA) byla připravována (ve 
spolupráci se Svazarmem, Čs. svazem požární ochrany) dětská odpoledne s brannými prvky 
(prohlídkou zbraní a vojenské techniky, střelbou, soutěžemi), leteckými dny, ukázkami 
bojového cvičení, závody motocyklů, večerními lampiónovými průvody i ohňostroji. Během 
tzv. pionýrských dnů si děti mohly prohlédnout i kasárny. V posádkových městech se těchto 
akcí účastnily tisíce dětí s rodiči.32

Za  těchto okolností  vlastně nepřekvapí,  že v polovině 60.  let  se možnosti  tzv. práce 
s dětmi vyčerpaly a další nové ústředně organizované akce již nemohly plnit svůj účel, nebo 
by se zdvojovaly. Právě z toho důvodu stranické vedení zamítlo návrh na zavedení oslav 
Dne pionýrů, který měl připadnout na 24. duben, den založení Pionýrské organizace ČSM. 
Prosadil se tak názor Antonína Novotného, že svátků je příliš mnoho; poukazovalo se také 
na blízkost navrhovaného termínu s Mezinárodním dnem dětí.33 Přestože předkladatelé 
(vedení  ČSM  a  aparát  ÚV  KSČ)  poukazovali  na  to,  že  předností  Dne  pionýrů  může 
být schopnost zaujmout i děti neorganizované v PO ČSM, můžeme se domnívat, že  již 
samotný název naznačoval opak, a tudíž i neochotu vést dělicí čáru mezi dětmi.34 Zavedení 

30  NOVÁK, V.: Pořádáme dětský den. Osvětová práce 12, 1958, č. 10, s. 158.
31 Sedmička 1, 1968, č. 3, s. 2.
32  NA, fond ÚPV – běžná spisovna, kart. 3412, sg. 41.379. Zhodnocení Dne ČSLA (1958). Například na 
Kyjovsku se pochodu na Strážovský kopec účastnilo 1 000 dětí, v Hradci Králové se lampionového průvodu 
účastnilo 6 000 dětí a dospělých, podobně ve Vimperku, Berouně a Zábřehu. V Opavě nedělní vojenské přehlídce 
přihlíželo 10 000 občanů. / Dětská odpoledne mohly posádky zajišťovat i v jiných termínech; srov. např. KR: 
Vojáci dětem – děti vojákům. Osvětová práce 12, 1958, č. 20 – zadní obálka.
33  NA, fond 02/4, sv. 4, a. j. 7. Sekretariát ÚV KSČ 28. 9. 1966.
34  A. Novotný namísto toho navrhoval, aby se tzv. práce s dětmi zintenzivnila během prázdnin a zejména posílil 
stranický vliv. Všechny základní organizace KSČ měly usilovat o to, aby dostaly pod vliv několik dětí.
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Dne československých pionýrů  se nakonec prosadilo  až počátkem 70.  let  jako  součást 
unifikačního procesu dětského hnutí.

Specifickou formou tzv. práce s dětmi představovala setkání dětí s nejvyššími stranickými 
a  státními  představiteli,  jimiž  se  komunističtí  představitelé  snažili  demonstrovat  svou 
blízkost  dětem  a  mladé  generaci  vůbec.  Obraz  mocných  v  kruhu  dětí  se  vždy  pojil 
s dojemností nebo lacinou lidovostí, zvlášť v případě vůdců nedemokratických režimů. 
Zejména v Gottwaldově éře, kdy se vyzvedával dětský aktivismus, se veřejní představitelé 
snažili obklopovat pouze pionýry nebo formou veřejných prohlášení k pionýrům hovořit. 
Nejvyšší  představitelé  takové  kontakty  přitom  omezovali  na minimum;  nepřála  tomu 
hektická  politická  činnost  (Rudolf  Slánský),35  nebo  tomu  bránil  jejich  zdravotní  stav 
(prezident Klement Gottwald, ministr  školství Zdeněk Nejedlý). Dodejme,  že političtí 
představitelé  pro  tyto  rituály  také  postrádali  jasný  sovětský  vzor.  Setkání  s  dětmi  se 
proto  v  prvních  letech  režimu  omezovala  na  různé  oficiální  příležitosti  (sjezdy  ČSM) 
nebo jakési zvláštní audience. Zmiňme na tomto místě například předání symbolického 
rudého šátku stranickému vedení na IX. sjezdu KSČ (1949), účast Zdeňka Nejedlého na 
I.  sjezdu ČSM,  z  jehož  tribuny  pozdravil  přítomné  jako nejstarší svazák,  nebo  setkání 
Klementa Gottwalda s hornickými učni v Lánech v létě 1949. V případě Gottwalda vlastně 
postrádáme nějaký bližší kontakt s dětmi, lze se tedy domnívat, že o něj ani příliš nestál. 
Pojítko prvního dělnického prezidenta či Prezidenta-Sjednotitele, jak hlásala propaganda, 
s dětmi tedy zůstávalo spíše v abstraktní rovině: děti obklopovaly jeho portréty jako součást 
„gottwaldovského kultu“ a zároveň byly publikovány oficiální snímky Gottwaldovy rodiny 
s vnučkou Martou, k níž měl prezident nepochybně vřelý vztah. Zajímavé  jsou naproti 
tomu kontakty zástupce generálního  tajemníka ÚV KSČ Gustava Bareše (1910–1979) 
s krnovskými pionýry, s nimiž se stýkal po celý rok 1949 během svého léčebného pobytu 
v plicním sanatoriu v Žárech u Albrechtic a udržoval s nimi kontakt i po návratu do vysoké 
politiky.36

Vysocí  činitelé  přitom  na  oficiálních  setkáních  nesdělovali  dětem  a  mládeži  nic 
nového, co by ti  již neznali ze škol: omezovali se na zdůrazňování dobrých výsledků ve 
škole a oddanosti idejím socialismu. Znatelný posun v charakteru kontaktu s dětmi nastal 
v  období  prezidentského  úřadu Antonína  Zápotockého  (1884–1957),  který  byl  typem 
politika schopného navázat přímý kontakt s lidmi. Platí to i v případě dětí, které adresně 
oslovil jako předseda vlády již ve svém známém vánočním projevu (1952). Zápotocký se 
s dětmi skutečně setkával a dokázal s nimi osobně komunikovat. Nevyhýbal se jim například 
během svého lázeňského pobytu v Teplicích nad Bečvou (1953),37 cíleně se s nimi setkával 
v pražském Parku kultury a oddechu J. Fučíka (1955), ještě v srpnu 1957 s dětmi hovořil 
na zámku v Telči. Přesto je patrné, že při těchto příležitostech neopouštěl roli mentora 
zdůrazňujícího spíše přednosti socialismu než zájem o malé dětské starosti.38 Když literárně 

35  Charakteristická je reakce generálního tajemníka ÚV KSČ R. Slánského na dopis pionýrů, kteří mu na počest 
jeho narozenin v srpnu 1950 zaslali pozdrav a závazek ke sběru borůvek. Odpověď formulovala jeho kancelář: 
Milé děti, z příkazu ústředního tajemníka KSČ soudruha Rudolfa Slánského tlumočím jeho poděkování za Vaši 
zprávu o zvýšení závazku při sběru borůvek […] Po prázdninách se máte dobře učit, aby z Vás byli dobří občané 
republiky. NA, fond Oddělení masových organizací ÚV KSČ (dále 19/3), a. j. 96.
36  KNAPÍK, Jiří: Kdo spoutal naši kulturu : Portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov 2000, s. 70–71.
37  Setkání s panem presidentem. Učitelské noviny 3, č. 16, 22. 4. 1953, s. 5.
38  Při návštěvě výstavky mladých mičurinců v Parku kultury a oddechu J. Fučíka v prosinci 1955 vedl tento 
rozhovor: Co máte raději, banány nebo hrušky? Chlapci volali: Banány, banány! To já zase hrušky! Jsou chutnější
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aktivní Zápotocký na sklonku života vydal román Barunka líčící chudé dětství autorovy 
matky ve zjevném kontrastu s hmotně zajištěným dětstvím dneška, stala se z něj obratem 
povinná školní četba.39

Kvalitativní posun přinesla až éra Antonína Novotného, což dokládaly jeho kroky na 
začátku funkčního období. Již 1. ledna 1958, zhruba měsíc po volbě prezidentem republiky, 
se uskutečnila ve Španělském sále Pražského hradu novoroční slavnost pro osm stovek 
pionýrů; kromě prezidenta a jeho manželky byli přítomni tajemník ÚV KSČ Jiří Hendrych 
a ministr školství a kultury František Kahuda.40 O půl roku později adresoval Novotný 
u příležitosti Mezinárodního dne dětí otevřený dopis pionýrům,41 jímž nabádal děti k aktivní 
pionýrské činnosti. Současně se na zámku v Lánech uskutečnilo dvoudenní setkání dvou 
tisícovek pionýrů, které navštívil nejen prezident republiky, ale i řada dalších představitelů 
komunistické strany a vlády. Když o rok později, v červnu 1959, vyvrcholily oslavy 10. vý-
ročí založení PO ČSM setkáním stovek pionýrů z celé republiky v Praze (Radostné dny 
mládeže),  i  toto  byla  příležitost  k  setkání  s  prezidentem Novotným, ministrem  vnitra 
Rudolfem Barákem a dalšími představiteli státu.42

Bylo zřejmé, že tato nepochybně výjimečná forma tzv. práce s dětmi koncem 50.  let 
získala nový význam. Naznačovala měnící  se přístup společnosti k dětem  i nastávající 
generační  obměnu  v  řízení  státu.  Novotného  vedení  zahájilo  program  pravidelného 
setkávání s dětmi, jímž chtělo přesvědčit, že reprezentanti režimu nejsou uzavřenou kastou, 
ale mají i svou lidskou tvář. Nepochybně zde hrála roli předpokládaná pozitivní odezva 
mezi občany jako rodiči, a tím i širší mobilizační potenciál, neboť podobné aktivity neměly 
v našem prostředí tradici a tím poutaly pozornost. Odmyslíme-li například okolnost oslav 
10. výročí PO ČSM, pak skutečnost, že se stovky dětí v posledním červnovém týdnu 1959 
mohly setkat s prezidentem, řadou ministrů, vedoucími činiteli ÚRO a Národní fronty, 
besedovat  s nimi o  svých úspěších a vyslechnout  si  třeba vzpomínání na  jejich dětství 
– pak se tato skutečnost nepochybně vymykala lacinému koloritu.43 Stále je však nutné 
pamatovat  na  to,  že  tito  činitelé  věnovali  svůj  čas  a  pozornost  organizovaným dětem, 
pionýrům z nejlepších kolektivů.

Demonstrace blízkosti stranických a státních představitelů k dětem neměla podléhat 
nahodilosti,  ale  dostávala  ráz  systematické  a  propracované  agendy  s  pevným místem 
v diářích politiků. Ukázalo se  jako velmi výhodné situovat  tento  typ masových akcí do 
relativně klidných částí roku, tedy na jeho začátek a dále konec školního roku, resp. období 
začátku letních prázdnin.

 a – naše! Vysazujte je! I v Praze je dost místa. Srov. ABC mladých techniků a přírodovědců 1, 1957, č. 11, s. 3. 
Zápotockého se také snažila na sklonku života zastoupit manželka, Marie Zápotocká. Počátkem listopadu 1957 
besedovala v rámci oslav VŘSR s žáky ve škole na Zámečnici v Praze. TEPLÝ, Jiří: Soudružka Zápotocká mezi 
pražskou mládeží. Učitelské noviny 7, č. 46, 14. 11. 1957, s. 1.
39  Srov. PŠENČÍKOVÁ, Jiřina (ed.): Beseda pro mládež o knize A. Zápotockého Barunka. Brno 1958.
40 Rudé právo 38, č. 2, 2. 1. 1958, s. 1; Pionýrská slavnost na Pražském hradě. Učitelské noviny 8, č. 1, 7. 1. 1958, 
s. 1.
41  President republiky pionýrům. Učitelské noviny 8, č. 22, 5. 6. 1958, s. 1.
42  Sedm krásných dní. Pionýr 6, 1959, č. 7, s. 2–3.
43 Rudé právo 39, č. 175, 26. 6. 1959, s. 1; dále viz Budovatelský den pionýrů v Praze. Tamtéž 39, č. 176, 27. 6. 1959, 
s. 1. Pionýři se setkali s ministrem paliv J. Jonášem, ministrem vnitřního obchodu L. Brabcem, ministrem 
zahraničního obchodu F. Krajčírem, tajemnicí ÚV NF a poslankyní L. Kleňhnovou-Besserovou, předsedou 
ÚRO F. Zupkou.
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Novoroční slavnosti byly od svého začátku (1958) koncipovány jako každoroční zábavná 
odpoledne. Děti, označovány v médiích pravidelně za prezidentovy hosty, byly vybírány na 
základě školního prospěchu a mimořádných výsledků v pionýrské činnosti ze všech krajů. 
Účastnit se ovšem mohli pouze žáci šestých až osmých tříd (výjimečně i pátých tříd); aparát 
ČSM přitom dbal na to, aby pro tuto příležitost byli vybráni jen jednou. Za tím účelem 
byly také pro  jednotlivé kraje určeny pevné kvóty. Na přelomu 50. a 60.  let na Pražský 
hrad přijíždělo zhruba 1 000 až 1 100 pionýrů, později se počet snížil na 600 až 800. Pro 
stranické vedení na počátku normalizace ale akce ztratila na zajímavosti. Už v roce 1968, 
kdy se novoroční slavnosti konaly naposledy, se jejich termín vzhledem k vnitrostranické 
krizi a přerušenému zasedání Ústředního výboru KSČ na Pražském hradě musel přesunout 
na 7. leden.44 Za jedenáct let přitom slavnosti navštívilo přes 9 000 dětí.

Pionýři  si  během  této  akce  mohli  prohlédnout  interiéry  Pražského  hradu  včetně 
soukromých prostor prezidenta, byly pro ně v několika sálech připraveny různé hry a besedy 
s atraktivními hosty. Společný program vyplnila ve Španělském sále pionýrská estráda, 
v níž vystupovaly vybrané umělecké soubory z různých českých a slovenských základních 
škol. Pobyt dětí vrcholil setkáním s prezidentem republiky, jeho manželkou, ministrem 
školství. Postupem let se přitom seznam oficiálních představitelů rozšiřoval o tajemníky 
a členy předsednictva ÚV KSČ, zástupce vlády, stran Národní fronty a svaz mládeže. Také 
dětský program postupně košatěl; od poloviny 60. let se novoročního setkání s krátkými 
programy  v  salóncích  účastnili  také  oblíbení  umělci  (např.  divadla  Semafor,  Rokoko, 
Apollo),  režiséři  dětských  filmů,  artisté,  děti  besedovaly  s  olympioniky  a  oblíbenými 
sportovci, vojáky, kapitány námořní plavby, cestovateli (František A. Elstner, Miroslav 
Zikmund), ředitelem pražské ZOO (ten dokonce besedu zpestřil ukázkami živých zvířat) či 
vědci. V roce 1966 byla do programu zařazena i simultánka s šachovým velmistrem Luďkem 
Pachmanem. Prezident Novotný a straničtí představitelé jednotlivé sály vždy postupně 
navštěvovali a hovořili s dětmi, v rámci kulturního programu si prezident zatancoval a na 
závěr se rozloučil krátkým projevem.45

Média  novoročním  slavnostem  pionýrů  věnovala  pravidelnou  pozornost.  Zprávu 
a reportáž o akci přinášelo například Rudé právo hned vedle novoročního projevu prezidenta 
republiky. Zpravidla nechyběla fotografie Antonína Novotného v kruhu pionýrů. Od roku 
1965 zajišťovala Československá televize téměř dvouhodinový živý přenos slavností na 
Pražském hradě, který byl zařazován záhy po novoročním projevu hlavy státu.

Od roku 1961 se na novoročních slavnostech vyhlašovalo místo celostátního setkání 
pionýrů s představiteli strany a vlády. Tato setkání jsou rovněž spjata s nástupem Antonína 
Novotného do prezidentského úřadu a aparát ÚV KSČ začal jejich koncepci připravovat 
na  jaře  1958.  Dětská  slavnost  za  účasti  politických  představitelů,  zástupců  armády 
a  bezpečnosti  se měla  uskutečnit  v  Lánech  jako  součást  aktivizační  kampaně  k Roku 
pionýrské pomoci republice. Až politické byro ÚV KSČ stanovilo její termín na 1. červen 
(k MDD) a Novotný zdůraznil, že by se poté měla opakovat každoročně. Vyzdvihoval se její 

44  K přípravě viz NA,  fond Komunistická strana Československa – Ústřední výbor  (dále 02/1),  sv. 49,  
a. j. 51. Předsednictvo ÚV KSČ 28. 11. 1967. Průběh akcí od roku 1965 dokumentuje také Archiv Kanceláře 
prezidenta republiky, sign. Z I d 3.
45  NA, fond ÚV ČSM, kart. 1444. Novoroční slavnost dětí na Pražském hradě (1965). Rudé právo 39, č. 2,  
3. 1. 1959, s. 1; Tamtéž 40, č. 2, 3. 1. 1960, s. 1; Tamtéž, 42, č. 1, 2. 1. 1962, s. 1; Tamtéž 43, č. 2, 2. 1. 1963, s. 1; 
Tamtéž 44, č. 2, 2. 1. 1964, s. 1; Tamtéž 45, č. 2, 3. 1. 1965, s. 1; Tamtéž 46, č. 2, 3. 1. 1966, s. 1; Tamtéž 47,  
č. 2, 2. 1. 1967, s. 1.
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veliký politicko-výchovný vliv na děti […] veliký ohlas i mezi rodiči, který by přispěl k dalšímu 
přiblížení dětí ke straně, k posílení jejich lásky k republice.46

Aparát  ČSM  během  května  řešil  výběr  dvou  tisíc  dětí  pro  setkání  v  Lánech.  Bylo 
stanoveno,  že  vybráni mají  být  nejlepší  žáci  pátých  až  osmých  tříd  v  zásadě  ze  všech 
okresů na základě jejich pionýrských aktivit (předpokládala se mj. funkce v oddílové radě) 
a školního prospěchu, který musel dosahovat alespoň průměru. Kromě těchto závazných 
kritérií se přihlíželo k tomu, zda si žák osmé třídy vybral povolání v zemědělství (o tomto 
rozhodnutí měl také napsat dopis prezidentovi), dále měl mít splněny podmínky odznaku 
Mladý turista, odznaku zdatnosti Buď připraven k práci a obraně vlasti. Většina dětí měla 
pocházet z dělnických či družstevních rodin.47

Dvoudenní celostátní setkání pionýrů v lánské oboře se uskutečnilo za značného zájmu 
médií, včetně dětských časopisů.48 Děti pobývaly ve stanovém městečku na louce Vlčina, 
přičemž hlavní program se soustředil na 1. červen 1958. Dopoledne probíhaly sportovní 
soutěže a branný program (střelba ze vzduchovek, ukázky zbraní, výcviku služebních psů, 
letecké modelářství). Odpoledne se pak uskutečnilo setkání dětí s prezidentem republiky 
jako hostitelem, členy politického byra ÚV KSČ, tajemníky ÚV KSČ (Oldřich Černík, Jiří 
Hendrych, Bruno Köhler, Vratislav Krutina), předsedou vlády a ministry, předsedy stran 
Národní fronty, velvyslancem SSSR; bylo koncipováno jako beseda na téma role dětí při 
budování socialismu, pionýři se měli prezentovat svými úspěchy a prezident republiky 
zase  odpovídat  na  různé  (bezpochyby  připravené)  dotazy.  V  další  části  odpoledne 
probíhaly méně  formální besedy  s  jednotlivými krajskými delegacemi, které podle  své 
volby navštěvovali tajemníci ÚV KSČ a členové politického byra ÚV KSČ v doprovodu 
člena ÚV ČSM. Ministr zemědělství hovořil s dětmi, které si zvolily povolání v zemědělství.

Přestože se podobné akce měly stát „tradicí“, další celostátní setkání vybraných zhruba 
2 200 pionýrů s představiteli režimu se uskutečnilo až v roce 1961 v Rajeckých Teplicích 
na  Slovensku.  Kritéria  pro  výběr  dětí  se  neměnila:  vedle  pionýrských  aktivit  a  plnění 
úkolů celoročních pionýrských her se přihlíželo také ke školnímu prospěchu. Termín se 
ovšem posunul na přelom června a července a se začínajícími prázdninami mohlo dojít 
k podstatnému prodloužení akce na celý týden (26. června až 3. července 1961). Antonín 
Novotný na tomto srazu vyhlásil, že se tato setkání budou konat každoročně; lokalita vybraná 
pro stanové městečko se přitom vyhlašovala již na novoročních pionýrských slavnostech – 
pionýři dokonce o tomto Novotného návrhu „hlasovali“ společně s přítomnými ministry.49 
Následující léta se celostátní setkání pionýrů uskutečnila v Hradci u Opavy (1962), Hluboké 
nad Vltavou (1963) a v Rovišti u Příbrami (1966 a 1967). V roce 1964 byla akce vzhledem 

46  NA, fond 02/2, sv. 173, a. j. 235. Politické byro ÚV KSČ 15. 4. 1958.
47  Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), fond Krajský výbor Československého svazu mládeže (dále KV ČSM 
Ostrava), kart. 120, inv. č. 245. Kromě programu materiál obsahuje také kádrové charakteristiky vybraných 
dětí (některých okresů) podle stanovených kritérií.
48 Rudé právo 38, č. 151, 2. 6. 1958, s. 1–2; Radostný 1. červen v Lánech. Učitelské noviny 8, č. 22, 5. 6. 1958, 
s. 1; jk - nč: Nejkrásnější vzpomínky. ABC mladých techniků a přírodovědců 2, 1958, č. 7, s. 18; S pionýrským 
šátkem : 10 let Pionýrské organizace ČSM. Praha 1959, s. 46–47.
49 Rudé právo 41, č. 176, 28. 6. 1961, s. 1; 1. 7. a 2. 7. 1961; -elk-: 3x z Rajeckých Teplic. ABC mladých techniků 
a přírodovědců 5, 1961, č. 8, s. 8; Rudé právo 41, č. 2, 2. 1. 1961, s. 1; Členové RP u presidenta republiky. ABC 
mladých techniků a přírodovědců 5, 1961, č. 2, s. 10.
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k 15. výročí založení Pionýrské organizace ČSM situována do Prahy,50 o rok později se 
naopak vůbec nekonala kvůli II. spartakiádě.

Týdenní celostátní pionýrské srazy byly vyplněny různými brannými hrami, sportovními 
soutěžemi, vycházkami do přírody a různými exkurzemi. Program pochopitelně vrcholil 
setkáním a besedami se stranickými a státními činiteli; na tyto akce přitom přijíždělo bez 
nadsázky nejvyšší politické vedení státu, a proto také postupně nabíraly na pompéznosti. 
Například týdenního tábora v Hradci u Opavy (v roce 1968 přejmenovaném na Hradec 
nad Moravicí) se účastnilo 1 200 dětí, ovšem v den příjezdu stranické a státní delegace 
dorazilo dalších 3 000 pionýrů ze Severomoravského kraje. Pobyt představitelů režimu 
vysílal v přímém přenosu Československý rozhlas, význam události podtrhl průlet letadel 
s vlajkami nad údolím.51

V  období  tzv.  Pražského  jara  se  vedení  KSČ  po  dohodě  s  Ústřední  radou  Pionýra 
dohodlo celostátní setkání pionýrů v roce 1968 neuskutečnit. Akce byla podrobena kritice 
za formálnost, nákladnost a neuměřenost a přeložena až na rok 1969. Do té doby se měla 
poněkud upravit její koncepce; například na ni měly být vysílány celé pionýrské kolektivy, 
a tak motivovány k další činnosti. Komunističtí představitelé se však nezříkali politické 
podpory pionýrskému hnutí svou přítomností na různých akcích v okresech a krajích.52

Celostátní setkání pionýrů bylo nakonec obnoveno až v roce 1971. Jeho pojetí se zprvu 
oproti dřívějšku v podstatě nezměnilo, účastnily se jej politické špičky, včetně prezidenta 
republiky  Ludvíka  Svobody  (1971),  předsedy  vlády  ČSR  Josefa  Korčáka  (1972)  nebo 
předsedy  vlády  SSR  Petera  Colotky.  Pomineme-li  určitý  akcent  na  účast  sovětských 
pionýrů (ti ale přijížděli na akci již v roce 1967), pak novinku přestavovalo trvalé situování 
akce  do  okolí  zámku  v Hradci  nad Moravicí;  kromě  dobrého  zázemí  pro  tuto  lokalitu 
hovořila dostupnost pro účastníky z českých krajů i ze Slovenska. Akce se v Hradci nad 
Moravicí konala pravidelně až do roku 1989 (mimo léta 1984 a 1985), účast vrcholných 
představitelů  ale  postupně  slábla.  Státní  činitele  nejprve  nahradili  „pouze“  tajemníci 
ÚV KSČ a v 80. letech vládní a stranické špičky nahradili představitelé Severomoravského 
kraje, známí sportovci a zpěváci.53

Specifická zařízení pro tzv. práci s dětmi

Určitá výlučnost souboru aktivit v rámci tzv. práce s dětmi se odrážela i v institucionální 
rovině. Podobně jako síť mimoškolních zařízení přitom dokládala mimořádný zájem režimu 
o mladou  generaci. Mezi  nejprestižnější  bezpochyby  patřil  Československý  pionýrský 
tábor (dále ČSPT) v Seči u Chrudimi, zprovozněný v roce 1953. Koncepce tábora vznikala 
v těsném sepětí s vizí sovětského všesvazového pionýrského tábora v Artěku na Krymu, 
tedy jako celoroční středisko pionýrů, které mělo zároveň sloužit jako metodické centrum 
pro mimoškolní výchovu dětí.

50 Rudé právo 44, č. 179, 29. 6. 1964, s. 1.
51  Tamtéž 42, č. 180, 2. 7. 1962, s. 1; podrobně k přípravám viz ZAO, fond KV ČSM Ostrava, kart. 120, inv.  
č. 246. Po ukončení akce 8. 7. 1962 zůstal tábor v provozu pro děti, které se rozhodly pro hornické povolání.
52  NA, fond 02/1, sv. 69, a. j. 86. Předsednictvo ÚV KSČ 14. 5. 1968.
53  SONNEK, Ladislav: Celostátní setkání pionýrů v Hradci nad Moravicí. Vlastivědné listy 3, 1977, č. 1, s. 40–42; 
GLUMBÍKOVÁ, Jana: Náš Hradec. Nová svoboda, 11. 7. 1988; (ian): Hradec znovu centrem našeho pionýrského 
hnutí. Nové Opavsko, 1989, č. 26.
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Pro potřeby ČSPT byla v roce 1952 vybrána poválečná novostavba u sečské přehrady, 
původně  zamýšlená  jako místní  národní  a  střední  škola,  která  ovšem  posléze  zůstala 
nevyužita.  Potřebám  tábora  vyhovovala  i  okolní  příroda,  členitá  krajina,  blízkost 
historických památek i poloha v rámci českých zemí, proto ministerstvo školství využilo 
příležitosti a zahájilo přestavbu celého areálu.54 Hlavní budova disponovala společenským 
sálem, jevištěm, knihovnou a pracovnami vybavenými pro výuku přírodopisu, dějepisu, 
zeměpisu a chemie a také ubytovací kapacitou pro asi čtyři stovky dětí. Od zahájení provozu 
ČSPT v polovině července 1953 však byl areál postupně rozšiřován. Zařízení také významně 
ovlivnilo život malé obce, která v roce 1954 ztratila status města.55 V 60. letech se díky 
povědomí o táboře stala tato lokalita výletním cílem turistů ze sousedních států.56

ČSPT,  prezentovaný  jako  dar  československým  dětem,  byl  výchovným  zařízením 
celostátního  charakteru,  proto  jeho  provoz  řídilo  ministerstvo  školství  ve  spolupráci 
s ÚV ČSM; ministr školství také jmenoval ředitele.57 Výchovný aspekt tábora zajišťoval 
příslušný zástupce ředitele, vedoucí jednotlivých úseků (ředitel školy, vedoucí pionýrské 
skupiny,  vrchní  zdravotní  sestra)  a metodičtí  pracovníci  pro  polytechnickou  výchovu, 
pěstitelství, tělesnou a kulturní výchovu.

Tábor fungoval na přísně výběrovém principu; pionýři v něm mohli prožít část roku za 
odměnu, pokud se  (kromě výborného školního prospěchu) vyznačovali mimořádnými 
aktivitami  v  pionýrském  aktivu.  „Vstupenkou“  se mohl  stát  také  výjimečný  pionýrský 
čin.58 Během školního roku se jednotlivé směny střídaly každé čtvrtletí. Pro pobyt v ČSPT 
museli být podle instrukcí ministerstva školství vybírány rovnoměrně a na základě kvót 
(starší) pionýři ze všech krajů, a to děti české, slovenské i děti ostatních národností žijících 
v Československu. Krajské orgány (krajské národní výbory, krajské výbory ČSM) poté 
vybíraly pionýry v jednotlivých okresech. Pobyt dětí hradil v zásadě stát, dílčí poplatky 
rodičům stanovovalo usnesení vlády. V období letních prázdnin byl sečský tábor provozován 
jako jeden z řady mezinárodních dětských táborů, na němž společně trávili léto vybrané 
české a slovenské děti s dětmi ze socialistických zemí, popř. západních a rozvojových států. 
Do roku 1958 tak táborem prošlo 4 500 dětí, v roce 1968 již přes deset tisíc dětí, včetně 
zahraničních.

Během tříměsíčního pobytu v Seči děti navštěvovaly táborovou školu, jejíž učební plán 
sice vycházel z běžných školních osnov, ale protože pobyt v ČSPT měl co nejvíce rozvinout 
vzdělávání formou mimotřídních a mimoškolních aktivit, byly z osnov vypuštěny předměty, 
které nahrazovaly denní táborové činnosti. Některé předměty měly ze stejného důvodu 
sníženou týdenní hodinovou dotaci. Školní třídy (zhruba po 24 dětech) tvořily současně 
jeden oddíl; vzhledem k tomu, že oddíly měly být ubytovány společně, resp. v sousedících 
místnostech, musely být zvlášť dívčí a chlapecké.59 Vznikl  tak pozoruhodný dvojjediný 

54  NA, fond 19/3, a. j. 152.
55 Učitelské noviny 3, č. 26, 1. 7. 1953, s. 4. Ministerstvo školství sledovalo také politické klima v obci. Před 
otevřením ČSPT inspekční zpráva hovořila o potřebě „vypořádat se s některými nezdravými domácími vlivy 
(vliv faráře na MNV, lokální patriotismus, pomalý vývoj JZD)“. Posléze se poukazovalo na rozpad místního 
JZD. NA, fond 19/3, a. j. 152. Zpráva V. Přibyla z 23. 7. 1953.
56  DIDECKÝ, Laco a kol.: Československý pionýrský tábor Seč. Bratislava 1968, nestr.
57  Prvním ředitelem se stal Z. Sulek, ředitel Krajského pionýrského domu v Gottwaldově, v 60. letech v jeho 
čele stál Rudolf Padrta.
58  ZAO, fond KV ČSM Ostrava, kart. 123, inv. č. 259.
59  Tamtéž.
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efekt: byla porušena zásada koedukace vyplývající z principů pionýrského hnutí (na rozdíl 
od toho skautského) i principů vzdělávání podle školského zákona.

Výchovný program tábora se samozřejmě přizpůsoboval výběru dětí a lze říci, že jeho 
prostřednictvím byla vychovávána jakási elita pionýrského hnutí: pionýři byli připravováni 
na působení ve vedení školních pionýrských skupin, v oddílových radách a (do roku 1957) 
i ve výborech žákovské organizace; např. z dětí, které tábor navštívily v letech 1953–1958, 
se  celé  dvě  stovky  staly  vedoucími  pionýrských  oddílů.60  Tomuto  poslání  samozřejmě 
odpovídalo  materiální  vybavení  (od  počátku  nad  zařízením  převzaly  patronát  ČSLA 
a Ústřední rada odborů) a škála pestrých aktivit. Vybraným pionýrům se zkrátka mělo 
dostat toho nejlepšího.

Od počátku existence tábora byly pro každou směnu pionýrů připravovány tematické 
pionýrské  hry  přizpůsobované  například  různým  výročím  (10.  výročí  Slovenského 
národního povstání) nebo událostem (v roce 1955 připomínka mostecké stávky). Jejich 
prostřednictvím děti pěstovaly náročnou turistiku na různých místech republiky, získávali 
tábornické zkušenosti.61 Vzhledem k metodickému a svým způsobem experimentálnímu 
zaměření  ČSPT  tak  pionýrští  pracovníci  čerpali  zkušenosti  pro  přípravu  celostátních 
pionýrských  her,  které  se  začaly  vyhlašovat  od  konce  50.  let,  vznikala  zde  koncepce 
pionýrských odborností  v  rámci  výchovného  systému Co má znát a umět pionýr,  resp. 
Plamenů a Cest.62 Vedle  toho  tábor nabízel  seberealizaci dětí  v  zájmových kroužcích,63 
přičemž platilo, že každý si mohl z nabídky vybrat pouze  jeden. Zájmové aktivity  také 
zpestřovaly návštěvy různých významných odborníků a jiných osobností – představitelů 
armády,  válečných  veteránů,  např.  československého Meresjeva  plk.  Alexandera  Timka 
(1920–1999).

Přestože ČSPT vznikl jako obdoba sovětského Artěku, nelze nevidět, že Artěk se stal 
vzorem i pro odlišnou koncepci tzv. práce s dětmi – tzv. pionýrské (dětské) republiky, tedy 
jakéhosi pionýrského tábora (městečka), na jehož provozu se podílela dětská samospráva. 
Například  v  Polsku  bylo  1.  června  1952  slavnostně  otevřeno  pionýrské  městečko 
v Podgrodzie ve Štětínském zálivu.64 Tento polský Artěk, jak byl nazýván, se stal po SSSR, 
Maďarsku a Bulharsku teprve čtvrtým zařízením tohoto typu. Areál polské „pionýrské 
republiky“ tvořilo sedm desítek obytných domků, divadlo, kino, dětská železnice, vlastní 
poštovní a telegrafní stanice, tiskárna pro pionýrský časopis, zábavní park.65

Aspirace na tuto interpretaci sovětského vzoru zaznamenáváme také v našem prostředí, 
a  to  na  samém počátku  komunistického  režimu,  společně  s  prvními  pokusy  o  import 
pionýrského hnutí. To je patrně i důvod, proč v Československu tento velmi ambiciózní 

60 S pionýrským šátkem : 10 let Pionýrské organizace ČSM. Praha 1959, s. 68.
61  Tamtéž, s. 61–68.
62  -pš-: Když se řekne Seč. Sedmička 1, 1968, č. 13, s. 2. Viz též např. JESCHKOVÁ, Hana: Zajatec kmene 
Hukawů (a jiné zajímavé hry). Šíp, 2. s. l. 1969; NETÍK, Karel: Za tajemstvím přírody. Šíp, 5. s. l. 1970.
63  Koncem 50. let se jednalo o kroužky naučné (český jazyk, slovenský jazyk, mladých přátel SSSR, biologický, 
geologický, chemický, zeměpisný, národopisný), technické, pěstitelský a chovatelský (květinářský, zelinářský, 
sadařský), umělecké (písní a tanců, dramatický, výtvarný, literární, kurs trubačů a bubeníků), zdravotní (školní 
hygiena, první pomoc) a sportovní (cyklistický, vodních sportů, lyžařský, krasobruslařský).
64  Polský Artěk. Rudé právo 33, č. 195, 15. 7. 1953, s. 1; dále též pl.wikipedia.org/wiki/Podgrodzie (Nowe 
Warpno) (cit. 30. 1. 2017). Zařízení existovalo do roku 1973.
65  Pod názvem Pionýrská republika W. Piecka vznikl v roce 1950 celoněmecký pionýrský tábor v Altenhofu 
(NDR); srv. VEJDĚLKOVÁ, Eva: Dopis o německých dětech. Vpřed 5, 1949/50, č. 44, s. 604.
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a efektní model tzv. práce s dětmi nakonec ztroskotal. V cestě mu nestála pouze celková 
nákladnost, ale  i  to, že nesl zřetelné známky  levicového radikalismu, zde požadujícího 
zásadní odmítnutí kontinuity výchovných tradic a rychlé přejímání sovětských metod práce 
s  dětmi. Projekt  tzv.  pionýrské  republiky,  prosazovaný Ústředním národním výborem 
hl. města Prahy, pražským vedením Svazu české mládeže (dále SČM) a Krajskou radou 
Junáka, kterou již tehdy ovládali komunističtí činovníci, chtěl zavést zcela nový koncept 
socialistické výchovy dětí založený na přímém zapojení dětí do budování socialismu formou 
hry a podporou různých zájmových činností.

O plánu tzv. pionýrské republiky jsme rámcově informováni ze stanoviska Krajské rady 
Junáka z října 1948, v němž byl s nadšením přijat sovětský koncept dětských republik, 
rozsáhlých areálů s dětskými železnicemi, trolejbusy, poštami, tiskárnami, družstevními 
statky, dílnami, laboratořemi a vysílacími stanicemi. Děti pod vedením odborníků si na 
svých pracovištích (sic!) hrají na železničáře, pošťáky, kolchozníky, mechaniky, techniky, jejich 
práce přináší skutečné ovoce […] Bylo by mylné se přitom domnívat, že chceme vychovávat 
dorost pro železnice nebo poštu, ale sledujeme především politický význam celé výchovy. 
Chceme vychovávat u dětí odpovědnost a nový poměr k práci.66  V  jiném  dokumentu  se 
uvádělo, že nestačí děti pouze vodit na exkurze do továren, děti musí samy zkusit různé 
druhy práce, je třeba docílit, aby každé dítě toužilo pracovat. Postavíme-li před děti práci, 
odměnu, umožníme-li jim dělat práci dospělých, přičemž budou mít vědomí, že jejich práce 
není jenom hra a vybíjení individuálních choutek, nýbrž je článkem řetězu socialistického 
budování, pak z dětí vychováme budovatele a bojovníky socialismu. Forma dětského městečka, 
které by simulovalo běžný život, byla shledána jako ideální. Děti se měly seznámit s různými 
profesemi, pod dohledem vyrábět výrobky, distribuovat je, konzumovat vlastní výpěstky.67

V Praze měla tzv. pionýrská republika vzniknout z dětského hospodářského družstva 
v  ZOO Praha,  kde  by  děti  chovaly  bažanty,  holuby,  drůbež,  králíky,  ovce,  skot,  koně, 
kožešinová  zvířata,  včely;  dále  by  obhospodařovaly  pole  a  ovocné  stromy.  Pionýrské 
městečko v Šárce by tvořily tiskárna, pošta, radiová vysílací stanice, hvězdárna, přírodní 
divadlo, koupaliště, dílny, obchody, hotely  (!),  závodní kuchyně, dětské  jesle  (!!) a jiné 
vymoženosti.  Třetí  část  by  tvořil  pionýrský  domov  na  Střeleckém  ostrově,  který  měl 
reprezentovat kulturní  a  zábavní  centrum s knihovnou,  čítárnou, hřišti, hračkárnami, 
v  Černé  věži  měly  být  situovány  modelárny  a  studovny.  Zde bude sídlit také Nejvyšší 
sovět pionýrů, u kterého bude plánovací komise pionýrů. Ti sami budou navrhovat nové 
další úkoly a zároveň budou dostávat hlášení o plnění plánů.  Na  Střeleckém  ostrově 
měly  také působit pionýrská  tiskárna, kde by děti psaly  letáky a noviny,  samy  je  tiskly 
a kolportovaly, a pionýrská pošta propojená se státní poštou. Uvažovalo se i o vlastních 
pionýrských poštovních známkách. Na Letné pak měl vzniknout park technické kultury, 
aby děti motivoval k volbě technického povolání, stavebnictví a hornictví. Všechny části 
tzv. pionýrské republiky měla spojovat dětská úzkorozchodná železnice, částečně sloužící 
i veřejnosti. Celoroční provoz tzv. pionýrské republiky měla zajistit internátní škola pro 300 
venkovských dětí z Pražského kraje. Děti, resp. třídní kolektivy by měly možnost pobývat 
zde celý měsíc odměnou za vynikající výsledky ve školním prospěchu, docházku, kulturní 
činnosti a účast na brigádách.

66  NA, fond 19/3, a. j. 151. Zpráva k návrhu budování Pionýrské republiky z 22. 10. 1948; podepsáni Jiří 
Haškovec a Vojtěch Slávik.
67  Tamtéž. Zpráva o budování Pionýrské republiky ze 17. 12. 1948.
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Zdálo by se, že tak ambiciózní (a spíše fantaskní) plán zůstane pouze snem funkcionářů 
dětských organizací, ovšem koncem roku 1948 se do reálných příprav zapojila státní správa. 
Do čela projektu, původně iniciovaného svazem mládeže, se postavil přípravný výbor pod 
vedením pedagoga a vedoucího kulturního a školského referátu ÚNV Praha Václava Jaroše 
(1898–1970). Rada ÚNV se také usnesla, že převezme roli koordinátora; v té době již pro 
projekt přidělila potřebné pozemky a budovy, zahájila přípravné terénní práce, připravila 
předběžný rozpočet a přizvala k jednání i zástupce ministerstev školství, informací, národní 
obrany, dopravy, zdravotnictví, práce a sociální péče. Počítalo se s tím, že jednotliví ministři 
také  převezmou patronát  nad  jednotlivými  částmi  tzv.  pionýrské  republiky;  například 
ministr Václav Kopecký byl  již v  této  fázi o akci dobře  informován. Náčelník Hlavního 
štábu  gen.  Šimon  Drgáč  zase  pověřil  velitele  ženijního  vojska  gen.  Antonína  Sameše 
vyměřením a položením železniční trati a stavbou mostu přes Vltavu.68 Podle hrubého 
plánu se počítalo se slavnostním otevřením pionýrské železnice v dubnu 1949. Tou dobou 
ale o halasně prosazovaném projektu tzv. pionýrské republiky už nebylo ani slyšet…

Bližší okolnosti ukončení prací a zavržení celého projektu sice nejsou známy. Skutečnost, 
že  plány  velmi  rychle  ztratily  na  aktuálnosti,  velmi  pravděpodobně  (vedle  finanční 
náročnosti) souvisí s odstraněním „levičáckého“ pražského vedení SČM na přelomu let 
1948/1949. Vedoucí politické orgány nahlížely na podobné snahy se značnou nedůvěrou, 
podobné vize vnímaly jako podezřelé výstřelky zpochybňující  jejich vlastní  iniciativu.69 
Po diskreditaci akcí typu Mládež vede Brno koncem roku 1950 bylo již prosazení prvků 
„samosprávy“ dětí v podobných zařízeních, na rozdíl např. od Polska, nemožné. Vzorová 
výchova elit v rámci pionýrského hnutí (i svazu mládeže) mohla mít napříště formy školení, 
instruktáže, her – a vždy za úzké součinnosti s dospělými. To byl i případ Československého 
pionýrského tábora v Seči.

Prvky  tzv.  pionýrské  republiky  se  u  nás  mohly  uplatnit  jen  v  omezené,  politicky 
„neškodné“ míře. V úvahu připadalo budování relativně omezeného táborového areálu 
(jako  v  případě  krajského  pionýrského  střediska  Pionýrské  nad  Ohří)70  a  zejména 
zřizování  dětských  železnic.  Koncept  dětských,  tzv.  pionýrských  železnic  začal  být 
uplatňován počátkem 30. let v Sovětském svazu, kde tato zařízení sloužila (kromě zábavy) 
k motivaci dětí při volbě budoucího povolání v dopravě či  technických oborech. Pokud 
pomineme pionýrskou železnici v Moskvě, otevřenou v roce 1932 a záhy také uzavřenou, 
pak první  stálá pionýrská železnice byla uvedena do provozu v červenci 1935 v Tbilisi 
a později v dalších sovětských městech (Krasnojarsk, Rostov, Dněpropetrovsk, Charkov, 
Taškent). Po druhé světové válce sovětská vláda dětské železnice obnovila a současně se 
jejich budování rozšířilo do dalších zemí sovětského bloku, Maďarska (1948), Německé 
demokratické republiky (1950), Polska (1956).71 Jednalo se o úzkokolejné trati, nejčastěji 
o délce jednoho až tří kilometrů (v Budapešti ovšem trať měřila přes jedenáct kilometrů), se 
stanicemi, depem, někdy i umělými tunely. Lokomotivy byly poháněny zejména dieselovým 

68  Tamtéž. Zpráva o budování Pionýrské republiky ze 17. 12. 1948. Ministerstvo zdravotnictví dokonce přislíbilo 
postavit v areálu nemocnici, vybavit ji lékařskými přístroji, vč. operačního stolu (sic!), rentgenu, sterilizátoru ad.
69  KNAPÍK, Jiří: Únor a kultura : Sovětizace české kultury 1948–1950. Praha 2004, s. 204 ad.
70  NA, fond 19/3, a. j. 151. Areál tzv. pionýrského městečka pro nejlepší pionýry tvořil kulturní dům, 14 chatek, 
pionýrská železnice s kompletně vybudovanou nádražní budovou, lokomotivou a 3 vagony. V polovině 50. let 
byl areál převeden na JNV Karlovy Vary a začal chátrat. Železnice byla demontována a areál začal sloužit jako 
dětský letní tábor. K tomu též http://www.fofifo.com/pionyrske.htm (cit. 30. 1. 2017).
71  Blíže de.wikipedia.org/wiki/Pioniereisenbahn (cit. 24. 1. 2017); ROBINSON, Neil: World Rail Atlas. Bd. 8: 
The Middle East and Caucasus. Darfield 2006.
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motorem, ojediněle šlo lokomotivy parní. Železnice často tvořily oblíbené atrakce parků 
kultury. Především však tyto trati obsluhovali sami pionýři.

Řada  pionýrských  železnic  vznikla  v  50.  a  60.  letech  také  v  Československu.  Na 
budování zhruba  jednokilometrových tratí se podílely národní výbory, Československé 
státní  dráhy,  dopravní  podniky,  místní  závody  a  také  občané  formou  svépomocných 
brigád.  První  pionýrské  železnice  (pionýrské dráhy)  u  nás  vznikly  počátkem  50.  let, 
například v areálu pražské Stromovky a výstaviště (1951), ve stejné době byla uvedena 
do provozu například v Opavě (1951–1957),72 Pionýrském nad Ohří (snad již 1950), dále 
v Nymburku (1954– 1966), Ostravě (1958–1968),73 Českých Budějovicích (1958–1968),74 
v Plzni (1959– 1976), Olomouci (1965–1968) a dalších českých městech (Bohumín, Přerov, 
Karviná, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Kroměříž).75 V srpnu 1955 byla v Črmeľském 
údolí ote-vřena pionýrská železnice i ve slovenských Košicích; jednalo se o jedinou dětskou 
trať  v  republice  na  parní  pohon.76  Také  trať  v  Plzni  se  stala  jedinečnou,  protože  byla 
v roce 1960 elektrifikována.77 Železnice provozovaly v  jarních a  letních měsících parky 
kultury a oddechu, v menších městech domy pionýrů a mládeže, často ve spolupráci se 
státními drahami. Pionýři (od 11 let), kteří provoz pionýrských železnic zajišťovali, museli 
úspěšně absolvovat teoretická  i praktická školení pro  jednotlivé činnosti. Postupně tak 
každý  z  nich  zastával  práci  průvodčího,  výpravčího,  signalisty,  závoráře,  pochůzkáře, 
pokladního, ale také strojvedoucího, který lokomotivy (pod kontrolou zaměstnanců drah, 
popř. svazáků) sám řídil; o řízení dětského vlaku byl samozřejmě mezi dětmi největší zájem. 
Nákladný provoz českých dětských železnic spojený s nedokonalostmi při jejich rychlém 
budování a častou poruchovostí ale vedl k tomu, že se trati provozovaly jen několik let. 
V polovině 70.  let  již  tento fenomén v českých zemích, na rozdíl od okolních zemí, kde 
existuje dodnes, zanikl.

Počátkem 60. let vzniklo další jedinečné zařízení na podporu tzv. práce s dětmi – Dům 
československých dětí na Pražském hradě (dále DČD). K jeho slavnostnímu otevření došlo 
počátkem října 1963 za přítomnosti prezidenta republiky a řady stranických a státních 
činitelů. Areál  domu,  vybudovaný  v  budově Starého purkrabství  s Černou  věží,  domu 
U Zeleného ořechu a Malého lobkovického domu, čítal 22 místností a sálů pro 400 dětí 
jiskerského  a  pionýrského  věku.  Dům  byl  po  provozní  stránce  zařízením  Kanceláře 
prezidenta republiky (dále KPR; jeho ředitele řídil vedoucí odboru vnitřní správy KPR), 
programová skladba vznikala za spolupráce se svazem mládeže.

Zařízení přizpůsobovalo provoz zimní a letní sezóně; v zimním období (září až duben) 
se počítalo především s návštěvami dětí z Prahy a okolí, zbylou část roku DČD přijímal 
návštěvy mimopražských dětí. V zásadě se počítalo s návštěvami úspěšných pionýrských 
oddílů, školních družin a klubů, dále s návštěvami zahraničních dětí, které se účastnily 
tzv. mezinárodních táborů míru. Pracovníci se podíleli na tvorbě programu novoročních 
slavností dětí na Pražském hradě, a v létě DČD dokonce pořádal i vlastní dětské tábory, 
včetně putovních.

72  Blíže spz.logout.cz/uzke/cz_opava/pion_dr.html (cit. 24. 1. 2017).
73  HINČICA, Vít: Pionýrská dráha v Ostravě. Opava 2007.
74  BAJER, Jan a kol.: 100 let městské dopravy v Českých Budějovicích 1909–2009. České Budějovice 2009.
75  K tomu zrus-zan-zel.blog.cz/rubrika/pionyrske-zeleznice (cit. 24. 1. 2017); též Cargo Bulletin, 2009, č. 2, 
s. 21–23.
76  JANÍK, Vojtěch a kol.: Prvá československá pionierska železnica. Praha 1956.
77  K tomu www.spvd.cz/index.php/plzen/pionyrska-zeleznice (cit. 24. 1. 2017).
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V  zásadě  DČD  zajišťoval  zázemí  a  zábavu  dětem,  které  přicestovaly  do  Prahy  za 
prohlídkou areálu Pražského hradu. Disponoval proto poměrně solidním vybavením. Ve 
společenském sále se promítaly filmy a pro mladší žáky pořádala loutková představení či 
estrády, ve výstavním sále se instalovaly příležitostné tematické výstavy. V atriu probíhaly 
koncerty či poslech komponovaných gramofonových pořadů. Součástí domu byla  také 
čestná  síň  s  tabulí  jmen  jednotlivců  a  pionýrských  skupin  vyznamenaných ÚV  ČSM, 
společenská místnost sloužící  jako čítárna a místo pro besedy. Síň družby byla určena 
pro setkání dětí se zahraničními hosty.78

O návštěvu DČD byl hned od počátku  značný  zájem; do března 1964  jej  navštívilo 
66 000 dětí a  ještě v  létě 1965 se návštěvnost udržovala na průměrných 500 dětech za 
den. V podstatě od otevření však DČD musel upřesňovat účel své existence. Mělo totiž jít 
o zařízení, které se zásadně lišilo od běžných domů pionýrů a mládeže, nebo kulturních 
domů  a  současně  mělo  obohatit  prohlídku  areálu  Pražského  hradu  a  nabízet  dětem 
kvalitní zázemí. Atraktivní programy, které DČD nabízel, se ale brzy staly jediným cílem 
návštěvních skupin na Pražském hradě. Proto pracovníci přistoupili ke krácení programů 
a rozšíření zázemí pro individuální činnost (např. čítárny).79

Závěrem

V poúnorovém Československu vznikala na přelomu 40. a 50. let síť zařízení mimoškolní 
výchovy, v níž se rozvíjela zájmová činnost dětí a další volnočasové aktivity jako součást 
socialistické  výchovy.  Během  prvních  dvou  dekád  komunistického  režimu  přitom 
pozorujeme  zajímavé  vývojové  trendy,  které  odrážely  změny  v  přístupu  k  výchovné 
doktríně i samotným dětem; mezi nejvýraznější patří postupné přehodnocování dominance 
kolektivních a organizovaných činností a legitimizace spontánního trávení volného času 
dětmi. Zajímavým vývojem prošla  i specifická součást mimoškolní výchovy,  tzv. práce 
s dětmi, jež zahrnovala spíše pravidelně se opakující veřejné akce určené dětem, svátky 
(např. Mezinárodní den dětí, Vánoce a konec roku, Velikonoce) a různé slavnostní příležitosti 
spjaté  s  životem  dětí.  Jejím  odrazem  se  stalo  zřizování  jedinečných  zařízení  pro  děti 
pionýrského věku; kromě Československého pionýrského tábora v Seči (od roku 1953) mezi 
ně lze zařadit Dům československých dětí na Pražském hradě (od roku 1963), tzv. pionýrská 
městečka  a  dětské  železnice  vznikající  v  průběhu  50.  let.  Režim  tak  deklaroval  zájem 
o příkladnou péči o nejmladší generaci a tento obraz se snažil za pomocí médií učinit široce 
akceptovaným celou společností. Zejména v první polovině 50. let se mimoškolní výchova 
a tzv. práce s dětmi vyznačovala výraznou ideologickou krustou a živelností, která ve snaze 
rychle vytvořit nový systém péče o děti dávala prostor spíše kvantitativním ukazatelům. 
Až v polovině 50. let začalo politické vedení usilovat o standardizaci celostátně pořádaných 
akcí a postupně zvýrazňovat i jejich zábavný charakter, přestože hlavní propagandistický 
rámec zůstal zachován. Na přelomu 50. a 60. vznikly zcela nové formy tzv. práce s dětmi, 
jež se těšily značnému zájmu médií – novoroční pionýrské slavnosti na Pražském hradě 
a setkávání pionýrů s nejvyššími politickými představiteli. Obou typů prestižních akcí se 
účastnily vybrané děti z nejlepších pionýrských kolektivů a demonstrovaly tak úspěchy 
socialistické výchovy.

78 Rudé právo 43, č. 276, 6. 10. 1963, s. 1, 5.
79  NA, fond ÚV ČSM, kart. 1454.
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Summary

The So-Called Work with Children as Part of Socialist Extracurricular Education in the 1950s and 
1960s
Jiří Knapík

In post-1948 Czechoslovakia, a vast network of facilities devoted to extracurricular education arose. 
These facilities developed children‘s hobbies and other extracurricular activities as part of their 
education. During the first two decades of the Communist regime, it is possible to observe interesting 
developmental trends which reflected the changing approach towards the educational doctrine and 
children as such. The same goes for specific parts for out-of-school education, the so-called work with 
children, which encompassed mostly regular public events concerning children (e.g. the International 
Children‘s Day, Christmas and New Year, Easter) and various festive occasions related to children‘s lives. 
Through these events, the regime sought to present exemplary care for the youngest generation and, 
with the help of the media, to make this image acceptable for the whole society. During the period 
between 1950 and 1955, extracurricular education and the so-called work with children particularly 
accentuated ideology and spontaneity, which (in an effort to swiftly created a new childcare system) 
allowed for quantitative indicators. In the mid-1950s, the political leadership started to strive towards 
a standardisation of nationally organised events. The entertaining character of these events was 
accentuated, although the propaganda framework was preserved. In the late 1950s and early 1960s, 
new forms of the so-called work with children arose, with significant media attention - the pioneer New 
Year celebration at Prague Castle and meetings of pioneers with the highest political representatives. 
While extracurricular education had a network of common facilities, the unique character of the so-
called work with children resulted in establishing facilities for children of pioneer age. Apart from the 
Czechoslovak pioneer summer camp at Seč, they include the House of Czechoslovak children at Prague 
Castle, the so-called pioneer towns and children‘s railways.


