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Předmluva

„Kolik dlouhých staletí nemohl nebohý národ náš slaviti svých 
národních Vánoc v  tomto šťastném, idylicky posvátném zname-
ní nezkalené lidské radosti! Po kolik dlouhých století, oslavujíce 
svátky osvobození a  míru, měli jsme na  rukou těžké okovy cizí-
ho panování, cizího zpupného poručenství a cizích vlád! […  ] Až 
zase nám nadcházejí slavné a velebné Vánoce dnešní! První veliký 
svátek opravdové volnosti, velkých národních nadějí, velkého ná-
rodního štěstí. První skutečné Vánoce Míru a  Vysvobození! […  ] 
Ten den nám opravdu přišel – a právě včas, abychom mohli zas 
jednou oslaviti své nádherné a slavné Vánoce Svobody, Míru,“ na-
psal na Boží hod vánoční 1918 jeden z nejvlivnějších českých de-
níků, Národní politika. První Vánoce přivítala většina obyvatel prá-
vě vzniklého Československa s neobyčejnou radostí, ale i nadějí: 
„Nikdy se nemůže přihodit, aby [československý národ] vybočil 
z přímých a  slavných cest, na něž jej dobrotivý osud tak šťastně 
postavil na samém prahu Vánoc, prvních vítězných a svobodných 
Vánoc československých.“1

Pod nánosem těchto optimistických předpovědí si tehdy málo-
kdo dokázal představit, jak kruté budou některé následující roky, 
zejména ty pod nacistickou a komunistickou nadvládou. A stejně 
tak oněch následujících sedmdesát vánočních svátků, které obyva-
telé Československa prožili, nebylo zdaleka tak idylických, jak si 
zakladatelé republiky v roce 1918 představovali. Mnohé dárky, kte-
ré se ve dvacátém století k Vánocům nadělovaly, byly dosti neob-
vyklé – vedle hraček a oblíbených knih mohla za určitých okolnos-
tí udělat nesmírnou radost fi gurka z chleba, pasta na zuby, jablko, 
ešus vodky, kousek mýdla, ale také „obyčejná“ konzerva nebo plas-
tové součástky na  výrobu závěsů, takzvaná céčka. Na  vánočním 
stromečku ve  dvacátém století visely nejen ozdoby, ale i  kousky 
chleba či staniolu, nebo dokonce náboje a granáty. V představách 
pracovníků protinacistického odbojového hnutí měl být vánoční 



10

stromek zase využit k zúčtování s okupanty. A zaznamenali jsme 
i případ, kdy vánoční jedlová snítka byla po uplynutí svátků zkon-
zumována… 

A právě tyto okolnosti nás zajímaly – jak se slavily Vánoce v promě-
nách dvacátého století? Jak je prožívali naši předkové v letech pr-
vorepublikové konjunktury, za velké hospodářské krize, v období 
protektorátu, v stalinistických padesátých letech, ve „zlatých šede-
sátých“, za šedivé normalizace nebo v revolučním roce 1989? Jaké 
byly nejoblíbenější vánoční dárky a  jak vypadalo jejich shánění? 
Měla politika vliv na tradiční vánoční zvyky? 

Na tyto otázky jsme se snažili odpovědět v knize, kterou právě 
otvíráte. Najdete v ní nejen vylíčení vánoční atmosféry jednotlivých 
desetiletí, ale i to, jak tyto svátky prožívali naši prezidenti nebo na-
opak lidé, kteří se ocitli v extrémních podmínkách – za ostnatým 
drátem nacistických koncentračních táborů, v pracovních táborech 
nuceně nasazených dělníků, v zákopech frontové linie, v  ilegalitě 
nebo v  komunistických věznicích a  uranových lágrech. V  tomto 
případě nás překvapilo zjištění, že právě vězňové vyvinuli často ne-
uvěřitelné úsilí, aby alespoň nějakou drobností oslavili svátky klidu 
a míru a připomněli si narození Ježíše Krista. Při psaní této knihy 
jsme si tak nejednou uvědomili, jak jsou naše dnešní Vánoce proti 
některým létům, která nejsou zas až tak vzdálená, skutečnou idyl-
kou.

Je nutné podotknout, že jsme se cíleně věnovali pouze oslavám 
vánočních svátků v českém prostředí. Nezabývali jsme se situací na 
Slovensku ani v pohraničí, osídleném v meziválečném období pří-
slušníky německé národnosti. Také jsme pominuli výzkum ohledně 
prožívání Vánoc židovskými spoluobčany, ačkoliv si dobře uvě-
domujeme, že byli ve dvacátém století vystaveni perzekuci, která 
nemá v lidských dějinách obdoby. Tato témata by si vyžádala další 
časově náročné bádání, které nebylo v našich silách, neboť jsme kni-
hu připravovali bez institucionální podpory. I tak jsme podstatně 
překročili rozsah publikace, původně dohodnutý s nakladateli. 

Při práci na knize jsme shromáždili nejen řadu dobových doku-
mentů, ale i velké množství vzpomínek na slavení Vánoc, které nám 
na naši výzvu začali zasílat přátelé nejrůznějšího věku i profesí. Ně-
které z těchto textů jsme zařadily do knihy formou samostatných 
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grafi cky odlišených pasáží. Čtenář je najde označené na začátku 
a na konci malým čtverečkem a doufáme, že zpestří a oživí vlastní 
výkladový text.

Nevěnovali jsme se též úmyslně vánočním lidovým zvykům, 
betlemářství nebo regionálním odlišnostem při slavení vánočních 
svátků. Naším cílem také nebylo zachytit motivy Vánoc v českém 
výtvarném umění, v hudbě nebo literatuře, neboť takové práce již 
existují. Chtěli jsme spíše přiblížit, jakým způsobem prožívali naši 
předkové Vánoce v nelehkém dvacátém století, jak tyto nejkrásnější 
svátky roku ovlivňovala politická a hospodářská situace. 

Doufáme, že se vám výsledek našeho vánočního putování bude 
líbit a budeme čtenářům vděčni za zaslání vzpomínek na slavení 
Vánoc na adresu: ceske.vanoce@email.cz. 
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