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EXPERT 

1. V roce 1894 byl Alois Rašín odsouzen ve vykonstruovaném 

procesu s tzv. … 

a) Vykonstruovaným procesem s tzv. Omladinou vyvrcholily snahy 

rakouské správy o perzekuci tzv. pokrokového hnutí. Na základě 

smyšlených udání, která vytvářela dojem o existenci tajného spolku 

„Omladina“ byli zatčeni někteří studenti. Situace se vyhrotila ve 

chvíli, kdy byl zavražděn policejní konfident. Následovalo zatýkání a 

dlouhý soudní proces, před nímž stanulo 76 osob. Dne 21. 2. 1894 

z nich bylo 68 odsouzeno, a to k trestům od několika týdnů do osmi 

let (Alois Rašín na dva roky těžkého žaláře). Mezi tzv. omladináři se 

nalézaly osobnosti, které později reprezentovaly nejrůznější 

politické proudy a významně utvářely český politický život první 

poloviny 20. stol. 

2. Kdy předložil Alois Rašín v Revolučním národním shromáždění 

zákon, jímž vznikla československá měna? 

a) Dne 25. února 1919 ve 14:15 byla zahájena 32. schůze 

Revolučního národního shromáždění, na němž byly prezentovány 

dva vládní návrhy (tisky 546 a 547) „O okolkování bankovek  

a soupisu jmění za účelem uložení majetkové daně“ a „O státní 

půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách“. Téhož dne se pak  

po projednání ve finančním výboru v 16:00 uskutečnila 33. schůze 

Revolučního národního shromáždění, na níž došlo k přijetí  

obou zákonů.  

3. Jak se jmenoval spis Aloise Rašína, který žádal obnovení 

českého státu? 

b) Dne 25. 9. 1891, tedy krátce před svou promocí doktorem práv, 

vydal Alois Rašín svůj první významný politický spis – České státní 

právo. V něm na třiceti osmi stranách nastínil program obnovení 

českého státu v demokratickém pojetí, který zaručí mimo jiné také 

práva menšin. Na jeho vydání zareagovaly rakouské úřady 

konfiskacemi výtisků a vyšetřováním autora i nakladatele  

a vydavatele (Antonína Hajna a Karla Stanislava Sokola). 

4. Které ministerstvo bylo před vznikem ČSR určeno  

pro Aloise Rašína? 

c) Podle původních představ českých politiků se počítalo s tím, že 

Alois Rašín se stane ministrem vnitra. Post ministra financí byl 

určen pro Jaroslava Preisse, vrchního ředitele Živnostenské banky. 

Při pozdějších jednáních však byl funkcí nejprve správce a později 

ministra vnitra pověřen Antonín Švehla jako reprezentant agrární 

strany, naopak post ministra financí obsadil Alois Rašín. 

5. V měnové politice reprezentoval Alois Rašín směr… 

a) Financování I. světové války pomocí emise státních dluhopisů, které 

lombardovala Rakousko-uherská banka, vedlo k rozsáhlé inflaci. 

Alois Rašín se ji po vzniku ČSR rozhodl potlačit deflačními 

opatřeními, která se zprvu zakládala na úsporách ve státním 

hospodaření a množství peněz v ekonomice a následně  

na intervencích na devizovém trhu s cílem posílit kurz koruny.  

Jejich výsledkem mělo být výrazné snížení cenové hladiny v ČSR.  

V deflaci Rašín zároveň viděl i impulz pro podnikatele, neboť měla 

napomoci inovacím a zefektivnění výroby. Tehdejší pojem deflace 

se v současné době v ekonomické teorii označuje výrazem vnitřní 

devalvace. 

 

 

6. Jak byl v soukromí Alois Rašín oslovován?  

a) V rodině i mezi přáteli se Alois Rašín nechával oslovovat Věkoslav, 

či jen zkráceně Věko, což byla srbská verze jména Alois. Není jisté, 

kdy přesně si osvojil toto jméno či pseudonym, ale lze se s ním 

setkat již v době jeho příslušnosti k pokrokářskému hnutí  

na počátku 90. let 19. stol. (např. se podepisoval pod články jako 

Dr. R. Věkoslav). Stejně tak jeho manželka Karla, rozená Jánská, 

byla známá jako „Ada“. 

7. Na založení jakého listu se Alois Rašín nepodílel? 

c) V průběhu 90. let 19. stol. a v prvním desetiletí 20. stol. se Alois 

Rašín zasloužil o vznik několika periodik. Prvním z nich byla 

„Neodvislost“, jejíž první číslo vyšlo 12. 12 1892. Vedle nich  

se podílel i na vydávání „Nezávislých listů“ či „Polabana“. Ještě  

před svým zatčením v roce 1894 začal s budováním „Radikálních 

listů“, do nichž se později vrátil a v nichž se až do roku 1898 aktivně 

angažoval. Jeho snad nejzásadnějším počinem byl týdeník „Slovo“, 

jenž stál na pozicích nutnosti reorganizace mladočeské strany. 

Začal jej vydávat 21. 12. 1901 (do 1905). Vedle toho měl ale vliv  

např. i na revue Český učitel, kterou vydával jeho bratr Viktor. 

8. Kolikrát byl Alois Rašín předsedou Bankovního výboru  

při ministerstvu financí? 

c) O správu Bankovního úřadu ministerstva financí, který vznikl  

v březnu 1919, se od počátku dělily „bankovní výbor při ministerstvu 

financí“ a odborné úřednické vedení. Bankovní výbor tvořilo vedle 

ministra financí nebo jeho zástupce jako předsedajícího dalších 

deset jmenovaných členů. Vzhledem k tomu, že Alois Rašín 

zastával post ministra financí dvakrát, stejně tak byl i dvakrát 

předsedou Bankovního výboru (1919 a 1922-1923). 

9. Kterou politickou stranu spoluzaložil Alois Rašín? 

b) V průběhu svého života prošel Alois Rašín několika politickými 

stranami, což bylo mimo jiné dáno politickým kvasem 90. let  

19. stol. a počátku 20. století. Již v době studií náležel mezi 

příslušníky pokrokového hnutí. Mezi nimi se řadil do křídla 

hlásajícího české státní právo a blízkého mladočeské straně 

(Národní straně svobodomyslné). Poté co se vyhrotily rozpory mezi 

pokrokáři a mladočechy se podílel na založení České státoprávní 

strany (také označované jako Radikálně státoprávní strana). Záhy 

se z ní však stáhl a soustředil kolem sebe některé pokrokáře. S nimi 

pak v roce 1907 přešel do mladočeské strany. V roce 1918 pak 

spolupracoval na vytvoření České státoprávní demokracie (od roku 

1919 Československé národní demokracie). 

10. V čele jakého akademického spolku Alois Rašín stál? 

a) Alois Rašín se při studiích na pražské univerzitě záhy zapojil  

do politického života. Jedním z významných center pokrokového 

studentstva byly také studentské spolky. Poté co byl v roce 1889 

úředně rozpuštěn Akademický čtenářský spolek se studenti 

soustřeďovali v Literárním a řečnickém spolku „Slavia“. Záhy  

po jeho založení se v něm začal aktivně projevovat i Alois Rašín. 

Když pak v roce 1892 pokrokáři vyhráli volby ve Slavii, byl Rašín 

zvolen 5. 11. 1892 jejím starostou. V rámci Slavie se později vytvořil 

také známý pražský fotbalový klub. 
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