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Klid před bouří  – podzim 1929

Úvodní kapitola se zaměří na okolnosti propuknutí finanční krize v říjnu 1929 
a především na dobovou reflexi aktuální situace ze strany předních ekonomů 
a  politiků. Pokusíme se zde argumentačně podložit výchozí tezi, že v  době 
krachu burzy v  New Yorku bylo k  dispozici jen velmi málo indicií nasvěd-
čujících, jak katastroficky se bude globální hospodářství vyvíjet v následu-
jících třech letech, než krize dosáhne svého dna. Jen nemnoho pozorovatelů 
předpovídalo příští vývoj světové ekonomiky v temných barvách a málo bylo 
i posluchačů, kteří jim byli ochotni naslouchat.

Na podzim 1929 v  zásadě nic v  Československu nenasvědčovalo tomu, 
že svět stojí na prahu hospodářské katastrofy. „Černý pátek“ na newyorské 
burze, po němž následovala prudká spirála ekonomického propadu do 
nejzávažnější hospodářské krize 20. století, domácí tisk stěží zaregistroval. 
Ve skutečnosti to byl čtvrtek 24. října 1929, kdy Dow-Jonesův index (DJIA) 
poklesl pod magickou hranici 300 bodů, a  neměl to být pro nejbližší dobu 
poslední z černých dní světového trhu cenných papírů. Soudě podle obsahu 
denního tisku, který byl tehdy hlavním médiem zprostředkujícím zprávy 
o okolním světě (na jeden registrovaný rozhlasový přijímač připadalo v roce 
1929 stále ještě 59 obyvatel),51 tehdejší Češi a Slováci se s událostmi na burze 
za oceánem setkávali jen jaksi na okraj zpravodajství. Ostatně doma se děly 
události, které se jevily být v dané chvíli daleko zásadnější z hlediska budou-
cího hospodářského vývoje: již potřetí se volilo do Národního shromáždění 
a bylo nutné vytvořit novou vládu, na jejíchž krocích bude záviset prosperita. 

Čím byl onen Černý pátek z hlediska prosté historické fakticity? Nejčastěji 
se v literatuře můžeme setkat s vysvětlením pomocí výše zmíněného indexu. 
Během dvou měsíců, od svého vrcholného stavu z  3. září 1929 DJIA klesl 
z 381,17 bodů na 230,07 ke dni 29. října 1929 (Černé úterý).52 Stěží si laik pod 
tímto údajem představí cokoli přesnějšího. O  něco jasnější představu může 
poskytnout fakt, že během posledního říjnového týdne se na newyorské burze 
doslova „vypařilo“ 25 miliard dolarů. Situace před osudným čtvrtkem/pátkem 
postupně gradovala. Již v pondělí 21. října burza dosáhla stavu, kdy bylo pře-
vedeno téměř 6,1 mil. akcií, což představovalo do té doby třetí nejvyšší denní 
obrat. Avšak ve čtvrtek 24. října to bylo již ohromujících 12,89 mil. akcií. 
Do situace onoho dne se patrně nejlépe „vcítíme“ prostřednictvím na první 
pohled zcela marginálního postřehu. Na burze fungoval přístroj označovaný 
jako „ticker“.53 Onoho dne byl natolik zahlcen informacemi, že měl tříhodi-
nové zpoždění, tedy závěrky uzavřené v  poledne byly tickerem otiskovány 

51 Historická statistická ročenka ČSSR, Praha 1985, str. 851.
52 Cit. dle RÁKOSNÍK, Jakub: Dědictví finanční krize z roku 1929, Dějiny a současnost, 2009, č. 1, 

str. 32–35.
53 Samotný „ticker“ je burzovní symbol pro označení cenného papíru a tento pojem se přenesl i na 

stroj zachycující příslušné burzovní údaje,

teprve ve tři hodiny odpoledne.54 Autor jedné z nejdůkladnějších empirických 
analýz burzovního krachu, John Kenneth Galbraith, později na základě 
dobového tisku trefně postihl hysterii, jež se onoho dne šířila jižním cípem 
Manhattanu: „Kolem burzy na Broad Street [hlavní třída kolmá na Wall Street 
– pozn. autora] byl slyšet hlasitý křik a postupně se vytvořil dav […] Přicházeli 
další lidé a čekali, aniž by kdokoli přesně věděl na co. Na jedné z výškových 
budov v okolí se objevil jistý dělník, aby dokončil nějaké opravy. Zástup dole 
se domníval, že je to sebevrah, a dychtivě očekával jeho skok.“55 Po obědě se 
situace zklidnila. Tehdy se sešli někteří přední představitelé amerického 
finančnictví a rozhodli se pro spěšnou injekci akciovému trhu, aby zastavili 
propad. Jejich optimistické prohlášení pro tento den paniku uklidnilo. 

Na základě dobových dokumentů i  sekundární literatury můžeme nabýt 
dojmu, že se investování ve 20. letech stalo v USA masovým jevem, a proto 
také burzovní krach vyvolal obecnou hysterii. I když se v této dekádě spekulací 
zabýval stále větší počet lidí, zvláště ze středních vrstev, zůstává faktem, že ze 
zhruba stodvacetimilionové populace vlastnily akcie jen čtyři miliony osob. 
Krach tedy nebyl příčinou masové pauperizace amerického národa, jak se 
někdy nepřesně uvádí. Vyvolal však hlubokou nejistotu a krizi důvěry a hlavně 
zapříčinil rostoucí nedostatek investičního kapitálu.56

Přestože vzdálenost New Yorku od Prahy byla tehdy stejná jako dnes (6 551 
km), lze říci, že svět byl v očích běžného Středoevropana daleko větší, než je 
tomu dnes, kdy je z Prahy New York dosažitelný zhruba za 9 hodin. Tehdejší 
dopravní letadla dokázala stěží dosáhnout rychlosti 300 km/h a  přeletět bez 
mezipřistání více než 1000 km. Boeing 247, který bývá považován za první 
moderní dopravní letoun pro přepravu cestujících, byl navržen až v roce 1932, 
pojal pouhých 10 osob a bez mezipřistání dokázal uletět až 1200 km. Populární 
Douglas DC-3, který ovládal americké nebe v druhé polovině 30. let, ohromo-
val tehdejší letecké dopravce svou schopností pojmout až 21 cestujících.57 Stan-
dardním dopravním prostředkem přes oceán tak stále ještě zůstávaly relativně 
pomalé lodě. 

Z dobových českých cestopisů i suše popisných knih zachycujících život ve 
Spojených státech na čtenáře dýchne závan vzdálené exotiky. Aleš Brož, autor 
informačně bohaté publikace Soudobá Amerika, v  roce 1928 barvitými slovy 
popsal onen tak odlišný svět: vždyť každý pátý člověk tam vlastnil automobil, 
zatímco v  Anglii každý devětačtyřicátý a  ve Francii čtyřiapadesátý.58 Autor 
obviňoval Ameriku z materialismu a nadvlády peněz. Vysmíval se prohibici 
a dával za pravdu názorům o podřadnosti černošské rasy. Přesto však nezakrý-
val okouzlení. Etnická a politická roztříštěnost, omezený geografický prostor 

54 Dobový pozorovatel jej popsal následovně: „Ticker jest elektrický přístroj tisknoucí na neko-
nečném pásku papíru veškeré uzávěrky. Každý kotovaný papír má nejvýše třípísmennou šifru 
a proužek papíru pohybuje se takovou rychlostí, že postačí čísti pouze zasvěcenec.“ Přítomnost, 
26. prosince 1929, str. 803.

55 GALBRAITH, John Kenneth: The Great Crash 1929, London 1963, str. 121–122.
56 BURG, David: The Great Depression – Eyewitness History, New York 2005, str. 46.
57 Srov. NICCOLI, Riccardo: Historie letectví, Čestlice: Rebo 2003, str. 77–78.
58 81  % všech automobilů se v  polovině 20. let nacházelo ve Spojených státech. Cit. dle SIEG-

FRIED, André: Amerika po světové válce, Praha 1928, str. 167.
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a nedostatek přírodních zdrojů – to vše byly bariéry, které v  jeho očích brá-
nily Evropě, aby se alespoň přiblížila ekonomickému zázraku vzkvétajícímu 
za oceánem. V  jeho pohledu do tohoto jiného světa na vrcholu hospodářské 
konjunktury se však na moment mihla předtucha budoucnosti, když napsal: 
„Již dnes uprostřed té tajemníkem obchodu Hooverem [budoucí prezident 
USA] tolik velebené prosperity jeví se příznaky těžkých hospodářských krisí 
a prudkých sociálních bojů.“59 

Známý dobový publicista Emil Ludwig vyjadřoval o  dva roky později 
své ohromení z Ameriky s podstatně větším patosem: „Velikost a mládí této 
země, toť co se vám neustále dere na oči, cestujete-li Amerikou. A  protože 
mládí, tož také rychlé životní tempo. Nejen v kondensovaných městech ame-
rického východu.“60 Všichni pozorovatelé byli uchváceni relativně vysokými 
mzdami dělnictva, vysokou standardizací výroby či rozmachem splátkového 
obchodu. Francouzský akademik André Siegfried, jehož pojednání Amerika 
po světové válce vyšlo v roce 1928 také česky, stručně lakonicky poznamenal: 
„Amerika, země radostného optimismu, zbohatlá a  spokojená.“61 A  budoucí 
československý diplomat Jindřich Kolowrat-Krakovský ve stejném roce učinil 
mimoděk důležitý postřeh: „Amerika je jediná země na světě, kde se nehovoří 
o předválečném blahobytu jako o něčem posvátném a nedostupném, naopak, 
široké vrstvy dívají se na předválečné období jakožto na něco dávno přežité-
ho.“62 V českém prostředí snad tento pocit „stáří Evropy“ nebyl ani tak silně 
pociťován jako na západ od našich hranic. Češi a Slováci v roce 1918 vytvořili 
samostatný stát a to byl dostatečný důvod k tomu, aby srovnávání s předváleč-
nou érou nevyznívalo pro jejich současnost tak negativně, jak lze zaznamenat 
v  tehdejší publicistice i  knižní produkci (nejen) německé nebo francouzské 
pravice. Ostatně poválečný hit o soumraku západní civilizace Oswalda Spen-
glera (Untergang des Abendlandes) se ve své době ani nedočkal českého překladu 
(vydalo jej teprve nakladatelství Academia v roce 2010) a přední historik Josef 
Šusta v jedné z nečetných domácích recenzí tohoto díla jej okomentoval s rezer-
vovaným odstupem. 

Poznámky na adresu USA v pramenech cestopisného charakteru pochopi-
telně nebyly vždy obdivné a pozitivní a nalezneme i tituly, které jsou veskrze 
kritické. Na stránkách obrázkového společenského týdeníku Pestrý svět, který 
si příznačně burzovního krachu vůbec nevšímal (jediný obrázek z  oněch 
dramatických týdnů zachycoval divoký růst mrakodrapů v  New Yorku evo-
kujících obyčejnému Evropanovi nepoznanou zkušenost americké prosperity 
20. let), se objevil polemický článek, jenž pro americká velkoměsta měl jen 
slova odporu a znechucení. Přesto však ve vztahu k zemi jako celku i z  jeho 
slov plynul podobný obdiv a okouzlení jiným světem, jako v případě ostatních 
textů citovaných výše: „Nakonec se hlava motá nad tím blahobytem, úpravou, 
pohodlím a krásou a jede se a jede, stále týž obraz.“63

59 BROŽ, Aleš: Soudobá Amerika, Praha 1928, str. 90.
60 LUDWIG, Emil: Amerika a evropský divák, Praha 1930, str. 89.
61 SIEGFRIED, André: Amerika po světové válce, Praha 1928, str. 185.
62 KOLOWRAT-KRAKOVSKÝ, Jindřich: Amerika a my, Praha 1928, str. 68.
63 Rub Ameriky, Pestrý svět, 2. listopadu 1929.

Když si domácí čtenáři otevřeli stránky českých novin po  24. říjnu 1929, 
stěží zaznamenali událost, jíž brzy zachytí snad každá učebnice dějepisu. České 
slovo sice hned v následujícím sobotním čísle na první straně umístilo článek 
Bursovní krach v New Yorku, z něhož čišelo spíše prorocké sebeuspokojení než 
odhad budoucího vývoje: „Zhroucení kursů akcií je předzvěstí, že blíží se 
neodvratně i konec tzv. americké prosperity. Od konce války uváděla Amerika 
svět v úžas svojí vnitřní konjunkturou, která dovolovala jí řízné experimenty 
a která uvolnila ještě více sebevědomí Ameriky […] Není sice zatím žádných 
obav z nějaké krise, ale fakt je, že Amerika nemá už konjunktury […] Včerejší 
bursa byla zahajována s  obavami a  za policejní asistence.“ Sobotní večerník 
týchž novin již nikoli na první stránce obsahoval o poznání temnější diagnózu. 
Třebaže ohlašoval, že „krise a poklesy kursů na newyorské burse nejsou žád-
ným zvláštním zjevem“, upozorňoval zároveň, že krach „bude míti odraz i na 
bursách evropských, v prvé řadě londýnských“.64 V následujících dnech však 
přední stránky novin zaplnily rozsáhlé rozbory parlamentních voleb, které 
se konaly v  neděli 27. října, a  tak příležitostným zprávám o  dalším vývoji 
na newyorské burze zbývaly maximálně sloupky na stránkách uvnitř čísla 
věnovaných národnímu hospodářství. Tomu odpovídaly i poměry na pražské 
burze, o nichž výše citovaný list 30. října stručně poznamenal, že si burziáni 
v posledních dnech dělali větší starosti s volebními výsledky než s obchodem.65 

Přestože se zdál být New York tak vzdálený, globalizace hospodářství v té 
době byla již na takové úrovni, že efekty čtvrteční paniky (přičemž propad 
pokračoval i  v  nadcházejícím týdnu) se okamžitě projevily také na evrop-
ských burzách, zvláště v  Londýně a  Paříži, nejvíce však v  Amsterodamu, 
kde během pondělí některé cenné papíry ztratily 40–50 % své hodnoty.66 
Naproti tomu pražská burza vykazovala naprostý klid, což Národní listy 
vysvětlovaly tak, že „co dnes listy oznámily o  Novém Yorku, očekávalo se 
skoro s jistotou již včera, takže odtud nepůsobilo na bursu nic, protože praž-
ská bursa nepodléhá konec konců přímému vlivu mezinárodních burs“.67 
Příští den se objevila v Národních listech i první analýza procesů vedoucích 
ke krachu. Diagnóza týkající se budoucího vývoje však byla jednoznačně 
pozitivní: „Znamená to pouze krisi bursy a nikoliv krisi celého hospodářství 
[…] Proto tímto krachem nebude asi nijak dotčeno americké bankovnictví. 
Také ve výrobě a obchodě nelze mluviti o krisi a obě tyto složky amerického 
hospodářství mají stále zdravý podklad.“68 Otto Podpera, autor analýzy, 
v  této události spatřoval pro budoucnost v  zásadě samá pozitiva. Jistěže 
přiznával, že tisíce obyčejných střádalů přišly o  své úspory, ale jemu šlo 
výhradně o  hlediska makroekonomická. Od krachu na burze si sliboval 
celkové uklidnění, a  proto jeho hodnocení vyznívalo zcela jednoznačně 
kladně: „Nutno pokládati bursovní deroutu za velmi zdravou a prospěšnou 

64 Obrovský krach na new-yorské burse, Večerní České slovo, 26. října 1929.
65 Bursa ve znamení voleb, Večerní České slovo, 30. října 1929.
66 Šílený tanec miliard na newyorské burse, tamtéž, 30. října 1929.
67 Národní listy – Večerní vydání, 25. října 1929.
68 PODPERA, Otto: Přivodí bursovní krach v New Yorku ozdravení peněžních trhů?, Národní listy, 

26. října 1929.



36 37

světovému hospodářství.“ Podobně i komentáře v Českém slově spatřovaly 
v  krachu krátkodobý otřes a  dlouhodobý přínos: „Ať již bursovní panika 
skončí za několik hodin, či teprve dní, jedno dobré bude míti za následek: 
učiní na delší dobu konec spekulačním orgiím.“69

Naopak komunistické Rudé právo si newyorského krachu nevšímalo 
skoro vůbec. Vedle voleb mělo důležitější zpravodajský cíl – vrcholila právě 
hornická stávka v  severních Čechách, jež v  očích komunistických vůdců 
potvrzovala správnost teze VI. kongresu Kominterny o třetí periodě poválečné 
krize kapitalismu.70 Nebyl důvod hlouběji analyzovat newyorský krach, který 
představoval jen jednu z  mnoha jevových stránek deklarované trvalé krize, 
a proto se Rudé právo omezilo v zásadě jen na krátké, věcné zprávy na vnitř-
ních stranách novin.

Stěží z výše uvedených postřehů můžeme dovozovat neznalost domácích 
pozorovatelů. Rovněž ve světě řada renomovaných odborníků nepřikládala 
událostem na finančních trzích z konce října zásadnější význam. Pár dní před 
„černým týdnem“, konkrétně 15. října 1929, renomovaný americký finančník 
Charles Edwin Mitchell (v té době předseda National City Bank, dnešní Citi-
bank) při návštěvě Německa prohlašoval, že „trhy jsou nyní ve zdravém stavu 
[…] hodnoty [cenných papírů] mají pevný základ v  prosperitě naší země“. 
A ještě v úterý 22. října, brzy po svém návratu zpátky za oceán, učinil veřejné 
prohlášení v podobném smyslu: „Nevím, že by bylo něco zásadně špatného 
na akciovém trhu.“ Podobně i  jiný proslulý americký národohospodářský 
odborník své doby Irving Fischer učinil stejného dne své slavné prohlášení 
o tom, že během pár měsíců budou kurzy na burze o poznání výše než dnes.71 
Ostatně ani vedení FED, které se odpoledne druhého dne po krachu burzy 
sešlo, aby reagovalo na vzniklou situaci, nezveřejnilo ani žádné oficiální 
komuniké, z čehož česko-německý list Bohemia dovozoval, že „zjevně situaci 
na burze nepovažují za příliš vážnou“.72 Prezident USA Herbert Hoover bez-
prostředně po krachu vydal téhož dne (25. října) prohlášení, kde ujišťoval, 
že bez ohledu na aktuální potíže burzy „zásadní hospodářské obory země, 
tedy výroba a  distribuce zboží, jsou vybudovány na zdravých základech 
a  prosperují“.73 Časopis The Economist podobně uklidňoval o  týden později, 
že splasknutí burzovní bubliny je „dobrem pro celý svět“.74 Winston Chur-
chill zrovna na černý čtvrtek náhodou pobýval v  New Yorku. Jeho strohý 
deníkový záznam nasvědčuje, že tragické události, jež se mu odehrávaly pod 
okny, stěží otřásly jeho dlouhodobou vírou v sílu a prosperitu Ameriky a její 

69 Největší bursovní krach tohoto století, Večerní České slovo, 31. října 1929.
70 Třída proti třídě v ČSR, Rudé právo, 22. října 1929.
71 Cit. dle GALBRAITH, John Kenneth: The Great Crash 1929, London 1963, str. 116; ALLEN, Fre-

derick Lewis: Only Yesterday: An Informal History of the 1920s, New York 1997, str. 246.
72 Die Krach in New York, Deutsche Zeitung Bohemia, 26. října 1929.
73 Cit. dle EDSFORTH, Ronald: The New Deal: America ś Response to the Great Depression, London 

2000, str. 36.
74 The Economist, 2. listopadu 1929, str. 806.

optimismus: „Přímo pod mým oknem se jakýsi pán vrhnul z výšky patnácti 
pater a rozbil se na kousíčky, což vyvolalo velký rozruch a příjezd hasičů.“75 

Nutno poznamenat, že existovala řada neméně renomovaných osobností, 
které zdaleka nadšení a víru ve světlé zítřky „nové éry prosperity“ nesdílela. 
V  dnešní době je snad nejčastěji připomínanou osobností z  řad pesimistů 
Ludwig von Mises, klasik rakouské liberální školy. S  neochvějnou jistotou 
v roce 1928 prohlásil: „Je jasné, že krize musí přijít – dříve či později.“76 Podobně 
i  jeho student Friedrich August von Hayek či bývalý spolužák ze studií na 
vídeňské univerzitě Felix Somary, tehdy již renomovaný curyšský bankéř, 
na počátku roku 1929 publikovali několik varování, že měnová politika FED 
spočívající v  úvěrové expanzi nakonec vyvolá krizi.77 Nebyli to však jen tito 
myslitelé spjatí s  liberální rakouskou školou. Podobně 4. září 1929 americký 
ekonom a finanční poradce Roger Babson, posedlý snahou aplikovat newto-
novské zákony v hospodářské vědě, neochvějně trval na své předpovědi, že se 
v Americe co nevidět dostaví burzovní krach. Galbraith na Babsonovu adresu 
poznamenává, že jeho podivná směs mysticko-intuitivních metodologických 
postupů nevzbuzovala zrovna důvěru v  expertních kruzích, takže si touto 
předpovědí v dané chvíli vysloužil i nemálo ironických reakcí a posměšků.78 
Ať si o jeho vědeckých postupech budeme myslet cokoli, nesporný je fakt, že na 

75 PELLING, Henry: Winston Churchill, Praha 2006, str. 416.
76 THORNTON, Mark: The Great Depression: Mises vs. Fischer, Quarterly Journal of Austrian 

Economics 11, 2004, č. 3–4, str. 237–9. (Jde o citát z Misesova díla Geldwertstabilisierung und 
Konjunkturpolitik, str. 147)

77 Tamtéž.
78 GALBRAITH, J. K.: The Great Crash, str. 109.
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