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ÚVOD  

K této práci mě přivedlo setkání s panem Janem Drabkem. Prožil velkou část 

svého života v emigraci ve Švédsku a mě začalo zajímat, jak to vlastně s posrpnovou 

československou emigrací bylo a jaké byly jeho konkrétní zkušenosti. Vyprávění 

člověka, který něco prožil na vlastní kůži, nenahradí žádné dlouhé historické statě 

a navíc může zaujmout nejen mě, ale i moje vrstevníky, kteří si stejně jako já příliš 

nedovedou život před více než 40 lety v Československu a pak následně v emigraci 

představit. 

 Mým cílem je seznámit čtenáře této práce s důvody, které vedly občany 

Československa po srpnu roku 1968 k útěku za hranice, s jejich činností v exilu a s tím, 

jaký byl jejich život a osudy.  

 Nejvíce jsem čerpala z publikací Československý exil ve Švédsku  

v letech 1945-1989 Jiřího Štěpána, Odlesky dějin československého exilu Jana Filípka 

a Politická emigrace v atomovém věku Pavla Tigrida. Nedílnou součást mé práce tvoří 

vzpomínky pamětníka pana Jana Drabka, který žil přes třicet let ve Švédsku. Dále jsem 

využila publikace Jiří Pelikán a jeho cesta socialismem 20. století Franceska Caccama, 

Abeceda komunismu Luďka Navary a Josefa Albrechta a Emigranti: dopisy politických 

uprchlíků z prvních let po "Vítězném únoru" 1948 Bořivoje Čelovského. Informace pro 

vytvoření stručného životopisu Františka Janoucha jsem získala ze dvou knih Václava 

Havla a Františka Janoucha Nadace Charty 77: (dvacet let) a Václav Havel--František 

Janouch: Korespondence 1978-2001. Jako doplňující zdroj jsem využila internet: 

papirovaplatidla.cz; zahranicnicesi.com; spisovatele.cz; cs.wikipedia.org; 

czechfolks.com; img.radio.cz a kardinalberan.cz. Problémem mé práce byla 

fotografická dokumentace života Jana Drabka., který mi kromě současné fotografie nic 

jiného neposkytl. 

 První část obsahuje informace, které vedly občany Československa k odchodu za 

hranice, a také zde popisuji rozdíl mezi emigranty a exulanty tak, jak ho Češi 

v zahraničí vnímají. Já ovšem tyto pojmy téměř nerozlišuji. Ve druhé kapitole se snažím 

nastínit činnost, kterou se zabývala posrpnová emigrace. Ve třetí části se věnuji 

švédskému exilu a Janu Drabkovi, který zde po útěku žil, a nakonec Františku 

Janouchovi - nejvýznamnější osobnosti české emigrace žijící ve Švédsku.  
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1. Události předcházející emigrační vlně, rozdíl mezi 

emigranty a exulanty 

Vše začalo na jaře roku 1968 takzvaným pražským jarem, když v KSČ získalo 

přesilu proreformní křídlo, které se snažilo demokratizovat režim v Československu. 

Bohužel tento proces byl 21. srpna 1968 přerušen vstupem vojsk pěti států Varšavské 

smlouvy do Československa.  

V prvních týdnech po vpádu vojsk Varšavské smlouvy nechávali českoslovenští 

pohraničníci hranice téměř volné a pasy byly vydávány prakticky každému, kdo si o ně 

požádal. Vůči sovětské agresi měl svět špatné svědomí, což v roce 1968 usnadnilo 

uprchlíkům trnitou cestu k získání politického azylu. Téměř všichni odůvodňovali svůj 

odchod nespokojeností s aktuální politickou situací v Československu, přesto ale bylo 

jasné, že část lidí opustila zemi z hospodářských důvodů, se snem o snazším životě.
1
 

Po srpnu 1968 nastala velká vlna emigrace a podle odhadů odešlo více než 

osmdesát tisíc lidí. V mnoha státech pro ně byly připraveny značně lepší podmínky 

než pro lidi, kteří odešli po únoru 1948
2
. Poměrně rychle získávali azyl, sociální 

podporu, bydlení, práci i možnosti studia. Čeští exulanti a emigranti byli velice 

přizpůsobiví podmínkám daného státu, rychle se začlenili do společnosti a většinou se 

před svým okolím neuzavírali v krajanských komunitách.  

 Mezi termíny emigrant a exulant se většinou žádný rozdíl neshledává. Nejspíš 

proto, že oba dva výrazy představují uprchlíky ze své vlasti a v mnoha zemích, do nichž 

lidé odejdou, se nerozlišuje, zda jde o emigranta či exulanta. Jejich význam se liší 

v tom, jaké mají lidé k odchodu důvody. Emigrace je pojem označující odchod z vlasti. 

Odchod do exilu je, na rozdíl od obecného názvu emigrace, konkrétním názvem, 

a to pro odchod člověka ze země z politických důvodů a při ohrožování režimem ve své 

vlasti. Lidé, kteří jsou exulanty, však tyto dva výrazy rozlišují a většina jich nesouhlasí 

s tím, že jsou nazýváni emigranty. O tom svědčí i slova Ferdinanda Peroutky
3
            

                                                
 
1 FILÍPEK, Jan. Odlesky dějin československého exilu. Praha: Vlastním nákladem, 1999.  

ISBN 80-902023-8-1; str. 22, 23 

 
2 NAVARA, Luděk a Josef ALBRECHT. Abeceda komunismu. Vyd. 1. Brno: Host, 2010, 234 p.  

ISBN 80-729-4340-5; str. 51, 52 

 
3 Český prozaik, esejista, dramatik a významný český politický žurnalista 20. století žijící od roku 1948 

v exilu. 

http://www.spisovatele.cz/ferdinand-peroutka; 12. 2. 2014 
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(viz př. č. 1): „Kdo opustí vlast, aby se měl jinde lépe, je emigrantem. Kdo odejde 

z domova, poněvadž mu byla vzata možnost žít svobodně a podle svojí víry, je 

exulantem.“
4
 A potvrzují to také řádky z prohlášení Československé obce Ludwigsburg 

ze dne 28. října 1948: „Odmítáme název emigrantů, poněvadž stejně jako v prvním 

i druhém boji za svobodu unikli jsme jedině proto, abychom se probili zpět s prapory 

svobody, cti a slávy.“
5
 

 Charakteristiku emigrantů a exulantů rozvádějí J. Albrecht a L. Navara ve své 

knize Abeceda komunismu ještě více do detailů a přesněji tím vystihují jejich odlišnost. 

„Za emigranty jsou v zásadě považováni lidé, kteří z vlasti odešli z ekonomických 

důvodů, tedy „za lepším životem“. Tito lidé většinou odcházeli jednou provždy, 

nepočítali s návratem a snažili se proto v nové zemi co nejrychleji adaptovat 

a asimilovat. Důkazem je i to, že své děti často nenaučili česky. Exulanti utíkali hlavně 

z politických důvodů, protože jim v Československu hrozily represe. Svůj odchod 

do exilu považovali za dočasný, v exilu se brzy začali věnovat politické práci a bojovali 

proti komunistickému režimu.“
6
 Zároveň ale poukazují na velmi úzkou vzájemnou 

souvislost těchto výrazů: „Žádnou ostrou hranici mezi emigrací a exilem však 

ve skutečnosti nelze vymezit, protože motivace odchodu se často prolínaly a na druhé 

straně lidé, kteří odešli z čistě ekonomických důvodů, se v zahraničí zapojovali 

i do politických akcí proti totalitnímu režimu v sovětském bloku.“
7
 

Pan Jan Drabek (viz př. č. 2) formuloval rozdíl mezi emigrantem a exulantem 

svými slovy: „Emigrant je ten, kdo se stěhuje ze svobodné země do svobodné země za 

prací. Když někdo odejde ze země nesvobodné na základě útlaku náboženského nebo 

politického do jiné země, je to exulant, jako například Jan Amos Komenský.“
8
 

                                                
 
4 ČELOVSKÝ, Bořivoj. Emigranti: dopisy politických uprchlíků z prvních let po "Vítězném únoru" 1948. 

Vyd. 1. V Šenově u Ostravy: Tilia, 1998, 398 p. ISBN 80-861-0115-0, nestránkováno 

 
5 Tamtéž, nestránkováno 

 
6 NAVARA, Luděk a Josef ALBRECHT. Abeceda komunismu. Vyd. 1. Brno: Host, 2010, 234 p.  

ISBN 80-729-4340-5; str. 52 

 
7 Tamtéž; str. 53 

 
8 Vzpomínky pamětníka: Jan Drabek, narozen 5. května 1946, zazn. 7. 11. 2013 
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2. Činnost posrpnové emigrace 

Emigrační vlnu roku 1968 lze rozdělit na tři části. Tou první jsou lidé 

pronásledovaní nebo utlačovaní režimem, kteří využili toho, že bylo možné téměř bez 

problému a s celými svými rodinami opustit zemi brzy po vstupu vojsk na území 

Československa. Do další skupiny patří lidé s odborným zaměřením, jež odcházeli 

zejména proto, že je režim existenčně i odborně diskriminoval. Jsou to především lékaři, 

umělci, technici, architekti, ale i hodně studentů. Třetí skupina, které se říká také 

vzdělanecká, je složena z aktivních účastníků reformního hnutí, většinou funkcionářů 

a členů KSČ. Přestože je, co se týče počtu lidí, nejmenší, je tou nejvýznamnější, protože 

se skládá z bývalých státních a stranických funkcionářů, publicistů a univerzitních 

profesorů.
9
 

Po začátku normalizace se očekávalo, že prominentní složky – tedy vzdělanecká 

skupina – nové emigrace vytvoří centralizovanou a jednotnou politickou organizaci. 

Předpokládalo se, že bude v zahraničí bývalými funkcionáři vyhlášen nezávislý 

Ústřední výbor KSČ nebo výbor, který by řídil záležitosti strany a straníků po dobu 

potupného postavení KSČ v Praze. Podle historických doložek se o takovéto možnosti 

i uvažovalo, ale nic se neuskutečnilo. Na rozdíl od poúnorové emigrace ta posrpnová 

v prvních šesti letech své existence žádnou pevnou a centrální organizaci nezaložila.
10

 

Na rozdíl od poúnorové emigrace byla ta posrpnová v jiné situaci. Měla všude 

ve světě mnoho potenciálních politických partnerů. Nejdůležitější z nich – evropská 

levice – sympatizovala s pražským jarem i s jeho poraženými protagonisty, byla 

intelektuální a především velmi vlivná. Dalšími potenciálními partnery byly krajní  

levice trockistická
11

 nebo anarchistická
12

, nezávislé levicové strany, protistalinské 

komunistické strany v exilu, odštěpené komunistické organizace v několika evropských 

                                                
 
9 TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. V Československu vyd. 1. Praha: Prostor, 1990, 

137 s. ISBN 80-851-9000-1; str. 92 
 
10 Tamtéž; str. 98  

 
11Trockismus - odnož marxismu v podání Lva Davidoviče Trockého. Toto názorové hnutí vzniklo jako 

protiváha stalinismu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trockismus, 22. 2. 2014 

 
12 Anarchismus - politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické 

hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem. Klasický anarchismus je směsice různých 

liberálních a socialistických myšlenek.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anarchismus, 22. 2. 2014 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Davidovi%C4%8D_Trockij
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zemích, levá křídla sociálně demokratických stran, vlivné skupiny v komunistických 

a dělnických stranách blokově nezačleněných zemí, především Jugoslávie, a i některé 

strany africké a asijské. Velmi vlivné byly strana a vláda lidové Číny. Mnoho z těchto 

politicky důležitých hnutí bylo ochotno politické emigraci z Československa pomoci, 

jak v oblastech politické a organizační, tak v oblastech informační a finanční. To mohli 

ovšem jen za předpokladu, že by marxisticky orientovaná posrpnová emigrace projevila 

iniciativu k samostatné a skupinové činnosti. Kromě hrstky prohlášení k jistým 

událostem či výročím, která podepsalo pouze několik málo členů bývalého ÚV KSČ, 

posrpnová emigrace iniciativu neprojevila a jako organizovaná politická ekipa 

nevystoupila.
13

 

Mnohem intenzivnější činnost vyvinula emigrace roku 1968 v informační 

a publikační oblasti. Soustřeďovala se výlučně na emigrantskou obec a jen výjimečně 

na ideologicky a politicky příbuzné skupiny ve světě. V roce 1969 začal v Mnichově 

vycházet Text
14

, vedený později redakční radou v čele s Adolfem Müllerem
15

. Text bylo 

možno pokládat za list umírněného středu exkomunistické části emigrace. Bohužel  

i přesto, že byl tento měsíčník velmi čtivý, po několika letech přestal vycházet. 

Zásluhou posrpnové emigrace však byl rozšířen zájem o Československo i znalosti 

o něm. 

 Jiří Pelikán
16

 (viz př. č. 3) ve svých Literárních listech, které vydal v Římě jako 

časopis k druhému výročí okupace, zdůrazňuje, že programem emigrantů je 

„vybudování suverénního, nezávislého, demokratického, svobodného a přitom 

socialistického Československa“
17

, čímž byla dána základní programová platforma, jež 

podle slov Pelikána „odpovídá představám většiny lidí o budoucím uspořádání 

                                                
 
13 TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. V Československu vyd. 1. Praha: Prostor, 1990, 

137 s. ISBN 80-851-9000-1; str. 98 

 
14 Časopis vydávaný od července 1969 emigranty. 

http://www.zahranicnicesi.com/docs/pokorny_emigrace.pdf; 27. 12. 2013 
 
15 Bývalý pracovník pražského Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii;  

TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. V Československu vyd. 1. Praha: Prostor, 1990, 

137 s. ISBN 80-851-9000-1; str. 101 

 
16 Jedna z politicky nejvýraznějších osobností posrpnové emigrace, byl funkcionářem a členem KSČ. 

CACCAMO, Francesco. Jiří Pelikán a jeho cesta socialismem 20. století. Vyd. 1. Praha: Masarykova 

dělnická akademie, 151 s., [7] s. obr. příl. Knihy dokumenty. ISBN 978-80-7239-226-1; str. 12 

 
17 TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. V Československu vyd. 1. Praha: Prostor, 1990, 

137 s. ISBN 80-851-9000-1, str. 106 
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republiky, kterou vidí jako socialistickou federaci dvou bratrských, rovnoprávných 

národů, Čechů a Slováků, s pluralitou politických sil, proudů a organizací, jako 

rovnocenných partnerů bez jakéhokoliv mocenského monopolu jedné strany či skupiny 

a při rozvíjení všech forem přímé demokracie, zvláště samosprávy a dělnických rad, 

a dalších forem podílu občanů na řízení věcí veřejných“
18

. Pelikán prezentoval své 

názory tak, že z nich bylo patrné, že nepochybuje o socialistickém uspořádání 

československé společnosti, až tato společnost bude moci opět rozhodovat o svém 

politickém osudu.
19

 

                                                
 
18 TIGRID, Pavel. Politická emigrace v atomovém věku. V Československu vyd. 1. Praha: Prostor, 1990, 

137 s. ISBN 80-851-9000-1; str. 106  

 
19 Tamtéž, str. 106 
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3. Jan Drabek a československá emigrace ve Švédsku 

3.1 Počátek posrpnové emigrace 

 Nyní žije nejvíce zahraničních Čechů v Kanadě, Austrálii, USA a Německu. 

Hned po odchodu v roce 1968 až do roku 1989 ale většina zůstávala v Evropě, zejména 

ve Velké Británii, Rakousku, Německu a skandinávských zemích, hlavně ve Švédsku.
20

 

Jan Drabek odešel do Švédska v roce 1969, strávil zde až do ledna roku 2001 s krátkými 

přestávkami 32 let a svoji volbu – Švédsko – zdůvodnil takto: „Vycestovat 

do Skandinávie, a konkrétně do Švédska, jsem se rozhodl nejspíš hlavně proto, že jsem 

tam měl jednu vzdálenou příbuznou. Ale také v té době bylo Švédsko populární, bylo 

to jedno s druhým. Při vybírání země, do které člověk vycestuje, záleželo hodně 

i na tom, kam zrovna sehnal zájezd. Kdybych sehnal zájezd například do Německa, tak 

bych byl v Německu, ten výběr byl docela malý. Češi, kteří se nějakým způsobem dostali 

do Rakouska, kde potom čekali v nejrůznějších ubytovnách, si zemi vybírali i podle 

toho, jak dlouho se čekalo na odjezd. Například do Ameriky museli čekat přes rok, tak 

se rozhodli odejít jinam, kam se čekalo „jen“ půl roku. Výběr té země závisel někdy 

i na takových postranních důvodech.“
21

 

Evropa už nikdy nebyla od Československa oddělena tak, jako v padesátých 

letech - pomocí železné opony, proto emigrační vlna trvala v podstatě až do roku 1989, 

i když nejmasovější byla v letech 1968 a 1969. Opona už dávno nebyla neprodyšná tak, 

jako dříve, a proto ubývalo dobrodružných cest přes hranice, sledování pohraničních 

hlídek či podkopávání drátů a lidé přestávali vymýšlet nejrůznější způsoby, jak ji 

překonat. Na Západě zůstávaly všechny vrstvy obyvatel. Sportovci, umělci, dělníci, 

starci i nezletilí, ale i členové turistických zájezdů. A právě jako člen turistického 

zájezdu se do Švédska dostal i Jan. V ten den, kdy nastala ruská okupace, se rozhodl, že 

do roka vycestuje. „Zájezdy na Západ, ty byly a nebyly. Většinou byly pod pultem 

a prodavačky čekaly, co jim kdo dá. Já jsem si vytipoval v centrální kanceláři CKM 

(Cestovní kancelář mladých) v Praze v Jindřišské ulici jednu takovou mladou 

                                                
 
20 NAVARA, Luděk a Josef ALBRECHT. Abeceda komunismu. Vyd. 1. Brno: Host, 2010, 234 p.  

ISBN 80-729-4340-5; str. 54 

 
21 Vzpomínky pamětníka: Jan Drabek, narozen 5. května 1946, zazn. 7. 11. 2013 
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prodavačku a počkal jsem venku. Po zavírací době jsem na zastávce před kanceláří 

nastoupil do stejné tramvaje jako ona a tam jsem sehrál náhodné setkání. Řekl jsem jí: 

„Vy jste mi nějaká povědomá, nejste náhodou z CKM?“ a ona odpověděla, že ano. 

Naznačil jsem jí, že bych potřeboval zájezd do Švédska. Chvíli váhala, tak jsem jí nabídl 

50 bonů.
22

 Druhý den jsem dal bony do obálky, aby to nikdo neviděl, a odpoledne jsem 

přišel do CKM, kde byla dlouhá fronta. Šel jsem rovnou k pultu a se slovy „Tak tady 

vám nesu ty fotografie.“ jsem dal prodavačce obálku. Obratem mi podala druhou 

obálku se zájezdem a pak už trvalo jen dva měsíce, než jsem odjel.“
23

 

Odjížděli v osm hodin večer z Hlavního nádraží v Praze. Byl to kombinovaný 

zájezd na týden do Polska a poté do Švédska. Jeli asi dvacet hodin vlakem 

do přímořského města Świnoujście v Polsku, kde strávili týden v jednoduchém 

ubytování. Potom jeli autobusem přes východní Německo na loď do Sassnitz a odtud už 

to bylo jen čtyři hodiny do Trelleborgu ve Švédsku. „Mezi přístavy Sassnitz 

a Trelleborg se střídaly švédská a východoněmecká loď. My jsme cestovali švédskou 

lodí, což se poznalo podle vlajky na zádi. Než loď vyplula, byla většina lidí klidná, 

ale jak se rozjela, všichni lidé ožili, protože už jsme byli víceméně na Západě. Holky 

začaly vytahovat západní marky z podprsenek a začaly si je měnit za švédské koruny. 

To už bylo veselo. Z Trelleborgu jsme jeli přes noc vlakem do Stockholmu a tam jsme 

byli tři dny.“
24

 

Ve Švédsku jim byl přidělen průvodce od Švédské komunistické strany, který se 

i přesto, že tam byla o hodně vyšší životní úroveň, snažil celé Švédsko hanit, aby tam 

nikdo nezůstal. Jan mu se smíchem nabídl svůj pas, aby odcestoval do Československa, 

když je to ve Švédsku tak špatné, ale to odmítl.  

Když ve Stockholmu vyšli z nádraží, přímo naproti východu byla kancelář 

a na ní nápis „Imigrant service“. Tam se lidé, kteří chtěli zůstat ve Švédsku, přihlásili, 

úředníci s nimi sepsali žádost a zařídili jim vcelku slušné ubytování. „Ve Švédsku nás 

                                                
 
22 Neboli tuzexových poukázek. Bylo to nedostatkové zboží - zvláštní peníze, za které bylo možné 

nakupovat v síti obchodů Tuzex, v nichž se právě za bony nebo valuty mohlo koupit zahraniční, zejména 

západní zboží, které nebylo v normální síti prodejen k dispozici.  

http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/tuzex-poukazky, 30. 11. 2013 

 
23 Vzpomínky pamětníka: Jan Drabek, narozen 5. května 1946, zazn. 7. 11. 2013 

 
24 Tamtéž 
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ze třiceti zůstalo osm a s některými z nich jsem se později ještě stýkal,“ vzpomíná Jan 

Drabek.
 25

 

 Velkou překážkou posrpnové československé emigrace byla komunikace 

a jazyková kvalifikace. Nejvíce se projevovala ve specializovaných profesích – 

u lékařů, pedagogů či stavebních inženýrů. Švédové měli velmi promyšlený systém 

výuky jejich jazyka. Její délka se odvíjela od pracovního zařazení. Nejkratší doba pro 

vyučování byla tři měsíce, ovšem formou celodenních kurzů, které probíhaly každý den. 

Nejdelší kurzy trvaly šest měsíců. Výuka byla poskytována bezplatně ve střediscích 

emigrace a ve všech větších městech.
26

  

Ubytování všem, kteří imigrovali, platila správa sociálního zabezpečení 

ve Švédsku. Dávali imigrantům třináct korun na jídlo, za což se podle Jana dalo koupit 

poměrně hodně věcí. Začali chodit na kurzy švédštiny. „Já jsem měl výhodu, protože 

jsem byl jeden z mála, který základní věci uměl. Začal jsem se učit už v Praze, když jsem 

se rozhodl, že vycestuji. Poté, co jsme se naučili slušně jazyk, jsme si začali hledat práci 

a potom už to šlo samo. Nastěhoval jsem se nejdříve do podnájmu a později jsem 

si sehnal byt,“
 27

 vzpomíná na první dny ve Švédsku Jan. 

Imigraci do Švédského království přispívalo mnoho příznivých faktorů, nejvíce 

však vypracovaný sociální systém, který přistěhovalcům dával možnost půjček, kurzu 

švédského jazyka, postarat se o děti v případě, že by se rodičům – uprchlíkům – něco 

stalo a další podpory. Političtí uprchlíci začínali dominovat na začátku 70. let 

a do budoucna jich stále přibývalo, za to ubývalo imigrace ekonomické. Pro získání 

dobré práce byla nutná schopnost komunikovat, průbojnost a především odpovídající 

vzdělání, protože bylo pro imigranty čím dál obtížnější najít práci.
28

 Velmi rozmanité 

zkušenosti s prací ve Švédsku má i Jan Drabek. Prvních pět let dělal údržbáře, rok byl 

i v Norsku na ropných plošinách, kam vždy absolvoval velice zajímavou cestu. Létalo 

se z Göteborgu do Osla, odtud do Bergenu a z Bergenu hodinu helikoptérou na plošinu. 

                                                
 
25 Vzpomínky pamětníka: Jan Drabek, narozen 5. května 1946, zazn. 7. 11. 2013 

 
26 ŠTĚPÁN, Jiří. Československý exil ve Švédsku v letech 1945-1989. Vyd. 1. České Budějovice: Bohumír 

Němec - Veduta, c2011, 160 s. ISBN 978-808-6829-760; str. 45 

 
27 Vzpomínky pamětníka: Jan Drabek, narozen 5. května 1946, zazn. 7. 11. 2013 

 
28 ŠTĚPÁN, Jiří. Československý exil ve Švédsku v letech 1945-1989. Vyd. 1. České Budějovice: Bohumír 

Němec - Veduta, c2011, 160 s. ISBN 978-808-6829-760; str. 15, 34 
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Práce byla časově nenáročná - čtrnáct dní pracovali na plošině, a to sedm dní v týdnu, 

ale potom měli čtrnáct dní volna a jednou za půl roku ještě dalších šest volných týdnů. 

„Z Norska mám i jednu historku. Protože Norové tenkrát ještě nebyli v téhle oblasti tak 

vzdělaní a v jejich zemi působili zahraniční odborníci, byl manažerem plošiny jeden 

muž z Texasu. Dal jsem se do řeči s jedním kolegou a ten mi říkal, že já jsem z Texasu, 

a nechtěl si to nechat vymluvit. Později jsem zjistil, že texaský manažer byl původem 

Čech a měl stejné jméno jako já,“
29

 uvádí Jan. 

Poté Jan začal podnikat. Asi rok a půl měl obchod se smíšeným zbožím 

a následující dva roky pizzerii, která v té době byla ve Švédsku v módě. Pizza byla ve 

své době více žádaná než v Itálii. Nakonec pronajímal elektronické aparáty a u toho 

zůstal už po celou dobu, co byl ve Švédsku.
30

  

Švédsko bylo politickým uprchlíkům otevřeno. V jeho právu je dokonce přesně 

stanoveno, kdo je považován za exulanta, tedy politického uprchlíka: „Za politického 

uprchlíka se považuje cizinec, který ve své zemi se vystavuje riziku politického 

pronásledování. Tím se rozumí, že někdo z důvodu svého původu, příslušnosti k určité 

skupině občanů, náboženství nebo politického přesvědčení je vystaven pronásledování 

směřujícímu proti jeho životu nebo svobodě nebo jinak je v těžké situaci nebo z důvodů 

politického provinění mu hrozí vážný trest.“
31

  

3.2 Státní občanství ve Švédském království 

Ze švédské statistiky z roku 1970 vyplývá, že ve Švédsku žilo 4201 osob 

s československým státním občanstvím a 7972 lidí narozených v Československu. 

Jejich počet zůstal až do roku 1989 téměř stabilní, dvě třetiny z nich ovšem postupně 

přijaly švédské občanství a od roku 1980 se počet obyvatel s československým státním 

občanstvím pohyboval okolo 1000 osob.
32

 

                                                
29 Vzpomínky pamětníka: Jan Drabek, narozen 5. května 1946, zazn. 7. 11. 2013 

 
30 Tamtéž 

 
31 ŠTĚPÁN, Jiří. Československý exil ve Švédsku v letech 1945-1989. Vyd. 1. České Budějovice: Bohumír 

Němec - Veduta, c2011, 160 s. ISBN 978-808-6829-760; str. 8 

 
32 Tamtéž; str. 31 
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Údaje ze sčítání lidu, které proběhlo 1. listopadu 1970, se od statistik liší. 

Skutečný počet osob bydlících ve Švédsku narozených na území Československa byl 

7392 a počet osob ve Švédsku s československým státním občanstvím byl 4171. Protože 

nejlepší prostředí pro získání práce bylo ve velkých městech, žilo zde nejvíce lidí. 

Nejpreferovanějšími byla města Stockholm a Göteborg, a ve městě Lundu na jihu 

Švédska patřili Čechoslováci mezi významné národnostní skupiny.
33

 

  Právní řád ve Švédsku zamezoval tomu, aby lidé, kteří zde žijí, měli dvojí státní 

občanství. Českoslovenští uprchlíci si ale vyjednali výjimku a nemuseli se zbavovat 

československého občanství proto, aby získali švédské. Vzhledem k obtížnosti setkání 

s příbuznými v Československu se hledala různá řešení. Při zamítnutí cesty příbuzných 

uprchlíků do Švédska se rodiny sekávaly v socialistických zemích, do nichž bylo 

poměrně jednoduché získat vízum. Mezi takovéto země patřily Polsko, Maďarsko 

a Rumunsko.
34

  

Pro komunisty byla volba uprchlíků odejít na Západ zradou, což jim dávali 

značně pocítit. Jaké státní občanství nakonec bude mít, se rozhodoval i Jan Drabek: 

„Prvních třináct let jsem zpět do Československa nejezdil vůbec, protože to z politických 

důvodů nešlo. Poté se objevila možnost vzít si český vystěhovalecký pas, nebo si zrušit 

občanství, ale z důvodu nedůvěry si většina z nás spíše zrušila československé 

občanství. Já jsem se takto rozhodl hlavně proto, že jsem měl ve Švédsku firmu. 

Kdybych přijel do Čech, pas mi tady sebrali a musel jsem zde zůstat, tak jak to v té době 

bylo, firma by šla do krachu. Od té doby, co jsem se vzdal českého státního občanství, 

jsem do Československa jezdil téměř každý rok, většinou tak na deset dní. Bydlel jsem 

v nejrůznějších hotelích v Praze, jako jsou Jalta, Ambasador, Metropol nebo Adria, 

protože jako pro Švéda tady pro mě bylo relativně levně.“
35

 

                                                
 
33 ŠTĚPÁN, Jiří. Československý exil ve Švédsku v letech 1945-1989. Vyd. 1. České Budějovice: Bohumír 

Němec - Veduta, c2011, 160 s. ISBN 978-808-6829-760; str. 32 

 
34 Tamtéž; str. 44 

 
35 Vzpomínky pamětníka: Jan Drabek, narozen 5. května 1946, zazn. 7. 11. 2013 
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3.3 Spolkové, kulturní a náboženské aktivity Čechoslováků  

Českoslovenští imigranti vytvářeli ve Švédském království nejrůznější spolky. 

Prvním bylo Sdružení svobodných Čechoslováků v jižním Švédsku, pod jehož 

hlavičkou 21. srpna 1968 vzniklo Komité pro svobodné Československo, spolupracující 

s novinami, které otiskly prosbu na švédské občany, aby žádali vládu o protest a vlády 

okupačních států o okamžité stažení okupačních vojsk z Československa. Švédská 

vláda prosby vyslyšela a o den později se uskutečnila demonstrace 15 000 osob 

ve městě Malmö.  

Dalšími, neméně důležitými spolky, byly Sokol Göteborg, Sdružení svobodných 

Čechů a Slováků ve Stockholmu (viz př. č. 4) a Svaz československých spolků 

ve Švédsku (viz př. č. 5).
36

 Češi a Slováci žijící ve Švédsku byli, co se týče vzájemné 

komunikace a spolupráce, velmi aktivní a měli snahu se spojit, nadále se setkávat 

a možná i pomoci Československu v boji s komunismem, což dokazuje i vydávání 

nejrůznějších exilových časopisů. Nejznámějšími byly Čechoslovák (viz př. č. 6, 7) 

a Severské listy (viz př. č. 8)  

Švédští imigranti z Československa byli z poloviny katolického vyznání. Protože 

se na emigrační vlně roku 1968 podepsaly zásahy politické moci vůči církvi, byli 

na bohoslužbách méně aktivní než emigranti roku 1948. Lidé přicházeli do všech koutů 

Švédska a zpočátku nebylo možné sloužit veškeré mše v českém a slovenském jazyce. 

V polovině šedesátých let se o československé katolíky začal zajímat kardinál Josef 

Beran
37

, a pak už to netrvalo dlouho a začali zde trvale působit čeští a slovenští kněží, 

mimo jiné i salesián Jan Homola
38

. Zde se opět projevila soudržnost Čechů a Slováků. 

Přestože české mše nebyly příliš navštěvované, Homola působil stále ve Švédsku, a to 

především díky finanční podpoře Sdružení svobodných Čechoslováků. Více věřících 

                                                
 
36 ŠTĚPÁN, Jiří. Československý exil ve Švédsku v letech 1945-1989. Vyd. 1. České Budějovice: Bohumír 
Němec - Veduta, c2011, 160 s. ISBN 978-808-6829-760; str. 59, 65, 69, 72, 78  

 
37 Josef Beran se narodil 29. 12. 1888 v Plzni. Byl katolický duchovní a teolog, politický vězeň nacismu 

i komunismu. Po jmenování kardinálem prožil poslední roky svého života jako vyhnanec v Římě.  

http://www.kardinalberan.cz/zivotopis.html, 28. 2. 2014 

 
38 Jan Homola se narodil 1. srpna 1931 v Ostravě. Vstoupil do salesiánského řádu, roku 1952 odešel do 

Itálie, kde studoval bohosloví a církevní právo. Byl sekretářem Českého náboženského střediska Velehrad 

v Římě.  

ŠTĚPÁN, Jiří. Československý exil ve Švédsku v letech 1945-1989. Vyd. 1. České Budějovice: Bohumír 

Němec - Veduta, c2011, 160 s. ISBN 978-808-6829-760; str. 111 
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bylo spíše mezi Slováky než mezi Čechy. Duchovní služba napomáhala upevňování 

vztahů mezi emigranty a uchovávání vazeb na rodné Československo.
39

 

3.4 Uplatnění posrpnové československé emigrace ve Švédsku 

Češi a Slováci dosáhli velmi dobrého postavení ve většinové společnosti Švédů, 

nejspíše díky své velmi dobré adaptabilitě. Jako většina uprchlíků žili s tím, že se do své 

vlasti už nemusí vrátit a budou žít v exilu napořád. Protože z Československa přišlo 

do Švédska mnoho velmi vzdělaných lidí, bezesporu společně přispěli k rozvoji švédské 

společnosti, ať už zakládáním spolků či publicistickou a duchovní činností.
40

 

„V době, kdy jsem bydlel ve Švédsku, mě začaly zajímat nemovitosti, a tak jsem 

si udělal kurz pro realitní makléře, z něhož mám i diplom. Takový kurz by se dal srovnat 

s pomaturitním studiem v nynější České republice,“
41

  říká Jan.  

Hlavním rozdílem v práci realitního makléře ve Švédsku a u nás je to, že u nás ji 

může vykonávat prakticky kdokoliv, zatímco ve Švédsku na to člověk musí mít patřičné 

vzdělání, být bezúhonný, mít zákonné pojištění odpovědnosti na danou činnost a poté 

zažádat na kraj, který ho musí schválit. Po schválení se musí registrovat a poté může 

pracovat jako realitní makléř. „Já jsem měl už vyřízený i papír o registraci, ale pak 

přišel rok 1989, s ním sametová revoluce a já se rozhodoval, zda zůstat ve Švédsku, 

anebo jít pracovat v oblasti nemovitostí do Československa. Protože tam už byl ale zase 

jiný politický režim, začal jsem podnikat v Československu.“
42

, vzpomíná na dobu, kdy 

žil ve Švédsku, Jan Drabek.  

                                                
 
39 ŠTĚPÁN, Jiří. Československý exil ve Švédsku v letech 1945-1989. Vyd. 1. České Budějovice: Bohumír 

Němec - Veduta, c2011, 160 s. ISBN 978-808-6829-760; str. 110 

 
40 Tamtéž, str. 110 

 
41 Vzpomínky pamětníka: Jan Drabek, narozen 5. května 1946, zazn. 7. 11. 2013 

 
42 Tamtéž 
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3.5 František Janouch – nejvýznamnější osobnost československé 

emigrace ve Švédsku 

Po roce 1968 odešlo do zahraničí mnoho známých lidí, a to, jako většina lidí v té 

době, z politických důvodů.  

Nejznámější osobností, která odešla do švédského exilu, je František Janouch 

(viz př. č. 9). Narodil se 22. září 1931 v Lysé nad Labem. Je teoretickým fyzikem, 

autorem mnoha publicistických, vědecko-populárních a vědeckých článků a autorem 

a vydavatelem desítek knih.
43

 

Po absolutoriu na Fyzikální fakultě Leningradské univerzity a disertaci 

na Moskevské univerzitě se vrátil do Československa, byl docentem na Matematicko-

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a vedl oddělení jaderné fyziky v Ústavě jaderné 

fyziky v Řeži. Přednášel ve vědeckých ústavech a na univerzitách v mnoha zemích. 

Po roce 1968 byl z politických důvodů zbaven zaměstnání v Ústavu jaderného výzkumu 

ČSAV, byl sledován, vyslýchán a obviněn Státní bezpečností.
44

 

Po mezinárodních protestech dostal v roce 1973 povolení odjet do Švédska, kde 

mu byla Královskou akademií věd nabídnuta hostující profesura, a v roce 1975 byl 

zbaven československého občanství. Roku 1978 založil Nadaci Charty 77 

ve Stockholmu, jejímž předsedou je dodnes. Od roku 1996 do roku 2000 byl zástupcem 

Evropské unie v ukrajinském Kyjevě a působil zde ve Vědecko-technologickém 

centru.
45

 

Vydal knihy: S občanským průkazem na střechu světa (1966), Sedm dopisů 

z Prahy (1975), Neretušované pohlednice z Číny (1980), Ne, nestěžuji si. Malá 

normalizační mozaika (1981), Případ Andrej Sacharov (1990), A šel básník chudě 

do světa. Nobelova cena pro Jaroslava Seiferta (1995).
46

 

                                                
43 HAVEL, Václav a František JANOUCH. Václav Havel--František Janouch: Korespondence  

1978-2001. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. ISBN 80-869-0354-0, nestránkováno 

HAVEL, Václav a František JANOUCH. Nadace Charty 77: (dvacet let). Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1998, 

130 s., [36] s. obr. příl. ISBN 80-710-8177-9, nestránkováno 

 
44 Tamtéž, nestránkováno 

 
45 Tamtéž, nestránkováno 

 
46 Tamtéž, nestránkováno 
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Edičně se podílel na knihách Být básníkem. Jaroslav Seifert mezi poezií 

a politikou (1986), Obležená kultura (1986), Nadace Charty 77 (1998), Sám ďábel by se 

rděl. Otcovy dopisy z nacistických koncentráků (2003), na knize Arnošta Kolmana 

Zaslepená generace (2005) a na řadě odborných publikací.“
47

 Jeho knihy většinou vyšly 

v několika evropských jazycích a teprve poté česky.
48

 

 

 

 

 

                                                
 
47 HAVEL, Václav a František JANOUCH. Václav Havel--František Janouch: Korespondence  

1978-2001. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. ISBN 80-869-0354-0, nestránkováno 

 
48 Tamtéž, nestránkováno 
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ZÁVĚR 

Počátkem posrpnové československé emigrace byl vstup vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Určitou dobu byly ještě hranice téměř 

volné, pasy byly vydávány každému a nic nebránilo odchodu více než osmdesáti 

tisícům lidí, kteří byli nespokojení s tehdejším režimem. Hlavně krajané v zahraničí 

rozlišují pojem emigrant – člověk, který opustil vlast z ekonomických důvodů, a exulant 

- politický uprchlík. 

Emigrační vlnu roku 1968 tvořily tři části: lidé pronásledováni režimem, lidé, 

které režim omezoval nebo odborně diskriminoval, a skupina složená z reformních 

bývalých stranických funkcionářů, publicistů a univerzitních profesorů. Od poslední 

skupiny se očekávalo, že v zahraničí vytvoří centralizovanou a jednotnou politickou 

organizaci, což se ovšem nestalo. Jakousi kompenzací toho, že v zahraničí nevystoupila 

proti komunistickému režimu v Československu, byla činnost v informační a publikační 

oblasti.  

Nyní žije nejvíce zahraničních Čechů v Severní Americe, Austrálii a Německu. 

Ihned po odchodu ale většina zůstávala v Evropě a mimo jiné i ve Švédsku, kam v roce 

1969 odešel i Jan Drabek.  

Jan Drabek se dá zařadit do druhé z uvedených skupin emigrantů. Ve 22 letech, 

rok před svým odchodem, se rozhodl pro útěk do Švédska a také se na něj připravoval. 

Například nastudoval základy švédského jazyka, což mu pomohlo hlavně v počátcích 

pobytu. Do emigrace se dostal díky zájezdu CKM, který směřoval do Stockholmu. 

O svých začátcích hovoří s nadhledem, uvádí, že po zvládnutí jazyka to šlo vlastně 

samo, ale sehnat byt, projít řadou povolání: údržbář, pracovník na ropných plošinách 

v Norsku, podnikatel v obchodu se smíšeným zbožím, s pizzerií a pronajímání 

elektroniky, to určitě nebylo jednoduché. Navíc mu trvalo 13 let, než se mohl podívat 

do Československa. Zřejmě mu ale nechyběl elán, odvaha, průbojnost a svou roli 

sehrálo i mládí. Myslím si, že pro člověka středního nebo staršího věku asi bylo daleko 

horší přizpůsobit se naprosto neznámým podmínkám. Mnozí z těch, kteří se stali 

utečenci, pořád cítí kořeny ve své vlasti, proto jim tolik záleží na rozlišování pojmu 

emigrant a exulant. Někteří se vrátili po roce 1989 domů, tak jako pan Drabek. 
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 Švédsko se k československým uprchlíkům chovalo velmi otevřeně. 

Poskytovalo jim více než základní potřeby - od kurzů švédského jazyka přes ubytování 

až po finanční podporu. Poté už se lidé museli zařídit sami, najít si dle svých schopností 

práci a později i vlastní bydlení. Právní řád ve Švédsku dokonce povolil výjimku, že 

se českoslovenští uprchlíci nemuseli zbavovat československého občanství, aby získali 

švédské. 

Češi a Slováci projevovali ve švédském exilu soudržnost. Zakládali nejrůznější 

spolky, kulturní centra a ve městech, kde jich bylo nejvíce, se dokonce sloužily mše 

v českém a slovenském jazyce.  

Zajímavou osobností švédského exilu je František Janouch. Do roku 1968 byl 

uznávaným odborníkem v oboru fyziky, docentem Karlovy univerzity a pracovníkem 

 Ústavu jaderného výzkumu ČSAV. Protože se ale angažoval v pražském jaru, byl 

pronásledován. Po mezinárodních protestech dostal v roce 1973 povolení odjet 

do Švédska, kde začal působit na Královské akademii věd jako hostující profesor. 

V roce 1975 byl zbaven československého občanství. I takto se choval socialistický 

režim ke svým odborníkům, kteří pro něj byli nepohodlní. V roce 1978 založil František 

Janouch Nadaci Charty 77 ve Stockholmu, jejímž předsedou je dodnes.  

Tato práce je stručným souhrnem informací o posrpnové československé 

emigraci a zejména o životě ve švédském exilu. Doufám, že především mým 

vrstevníkům pomůže přiblížit dobu, kdy lidé byli pronásledováni za svoje názory, 

za svůj původ, byla omezována svoboda slova, svoboda náboženského vyznání, 

svoboda uplatnit se podle svých představ a byla trestána snaha změnit systém, který 

očividně nefungoval. Tato skutečnost nakonec vedla k tomu, že se desetitisíce lidí ocitly 

v postavení utečenců a ne každý se s ní vyrovnal tak, jako Jan Drabek nebo František 

Janouch.  

Práci jsem prezentovala před svými spolužáky, může posloužit k rozšíření učiva 

o našich dějinách po roce 1968. Bude k dispozici v knihovně dějepisných publikací 

a prací ve škole a nabídnu ji obecní knihovně v místě mého bydliště, v Syrovicích, 

a Městské knihovně Židlochovice. 

Moje práce může být podnětem k dalšímu studiu pro zájemce, kteří se s touto 

tematikou seznámili poprvé, a lze ji rozšířit o podrobnější informace ze života Jana 

Drabka. 
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