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Mnozí ze Žďáráků ani netu-
ší, že rodák z našeho měs-
ta Emanuel Jan Hajný byl od 
roku 1923 prvorepublikovým 
konzulem Československa v 
Austrálii a Oceánii. ŽN přináší 
jeho příběh.
� Lenka Kopčáková

Chtěli jsme vědět více a tak v létě 
zamířil k protinožcům náš redakční e-
mail. Byl adresovaný Karlu Kysilkovi, 
atašé ČR na Tahiti. Věděli jsme, že o 
žďárském rodákovi soustředil zajíma-
vé informace, včetně Hajného vlast-
noručních nákresů ostrova. 

Odpověď přišla začátkem října. Byla 
od dcery Karla Kysilky. Oznamovala, 
že tatínek bohužel loni zemřel. ŽN 
dostaly povolení využít dostupné 
materiály od Karla Kysilky. „Tatínka 
by zájem těšil,“ dodala závěrem jeho 
dcera.

Nyní tedy uvádíme příběh žďár-
ského velvyslance. K jeho sestavení 
a nastínění dobové situace jsme se 
inspirovali i z dalších zdrojů. Např. z 
čecho-australských stránek či z diser-
tační práce PhDr. Pavla Kreisingera, 
věnované krajanům v Austrálii v prv-
ní polovině 20. století a jejich účasti 
ve světových válkách.

Chlapec ze Žďáru
Emanuel Jan Hajný pochází z 

Čechova domu (č. p. 253) na dneš-
ním Havlíčkově náměstí. Chlapec, 
kterého čekal život dobrodruha, při-
šel na svět o Vánocích (27. 12.) roku 
1891. 

Otcem byl žďárský měšťan Ema-
nuel Hajný, syn Františka Hajné-
ho, obchodníka ve Žďáře, maminka 
Róza byla dcerou Jana Kratochvíla, 
obchodníka v Novém Veselí.

Dětství prožil ve Žďáře. Po absol-
vování měšťanské a obchodní školy 
19letý mladík nastoupil vojenskou 
službu u 3. pluku c. k. Tyrolských 
myslivců jako jednoroční dobrovol-
ník.

Od roku 1911 byl zprvu korespon-
dentem firem v Praze a Plzni, poté se 
vydal do Moskvy, kde byl česko-rus-
kým korespondentem u firmy Far-
bwerke J. Kornel a Mandel. Coby je-
jí zástupce podnikl studijní cestu na 
Sibiř, do Japonska a přes Asii do Aus-
trálie. 

V Sydney Hajný vystudoval elek-
trotechnický obor na Internatio-
nal Correspondent School. Pak pod 
hlavičkou firmy cestoval po státě 
Queensland. 

Šikana jej nezlomila
V Austrálii však 23letého muže 

zastihla 1. světová válka. Již v září 
1914 se jako první z čs. krajanů hlá-
sil do australské armády. Neúspěš-
ně. Ba co víc - Emanuel Hajný byl 
jako občan nepřátelského Rakous-
ko-Uherska zadržen v liverpoolském 
internačním pracovním táboře. 

Vládly tu drsné podmínky. V lág-
rech převažovali Němci a Rakušané, 
kteří své rodilé sousedy Čechoslová-
ky šikanovali. To ale Hajného nezlo-
milo. Věděl, že propuštění si musí 
Češi vydobýt sami. V nekonečných 

tahanicích s australskými úřady nako-
nec uspěl a v prosinci 1916 byl spolu 
s šesti krajany propuštěn na svobodu.

Ale ani potom nebyl Slovanům 
vstup do regulérní australské armády 
povolen. Jenže země vojáky potřebo-
vala, do světové války vstoupila po 
boku mateřské Velké Británie. Naši 
dobrovolníci tak byli zařazeni do for-
mující se „jihoslovanské legie austral-
ské“. 

Speciální slovanský prapor v počtu 
88 mužů se nalodil v září 1917 a 
vyplul směr Soluňská fronta. Šlo 
o plavbu nebezpečnou, německé 
ponorky se snažily každý spojenecký 
transport potopit. 

Vojska decimovala malárie
Na Soluňské frontě vládla patová 

situace. Mocnosti Dohody podpo-
rovaly Srbsko již od podzimu 1915. 
Na pobřeží se postupně vylodilo na 
13.000 francouzských a britských 
vojáků. Měli zabránit tomu, aby Bal-
kánský poloostrov trvale ovládlo 
Rakousko-Uhersko s Bulharskem. 

Vojska však zcela paralyzovala malá-
rie. Při požáru města vyhořela britská 
týlová základna se zásobami chininu 
a jediný účinný lék proti malárii byl 
ztracen. 

Neocenitelnou úlohu tak na Soluň-
ské frontě měly australské vojenské 
zdravotní sestry. Jednotka Australian 
Army Nursing Service kotvila poblíž 
pobřeží a léčila zraněné a nemocné. 

Do této situace připluli v říjnu 1917 
australští Čechoslováci pod zvlášt-
ním „jugoslávským“ praporem. Nel-
ze vyloučit, že některé Australanky 
pluly do Soluně s nimi. Na Balkáně 
čekal zdravotnice boj s malárií. Samy 
se chránily speciálními ochranný-
mi oděvy s kuklami proti moskytům, 
přenašečům malárie. 

Australští Čechoslováci byli zařaze-
ni do srbské armády, kde působili při-
bližně půl roku, tedy do dubna 1918. 
Emanuel Jan Hajný byl na Soluňské 
frontě vyznamenán za bojové zásluhy 
dvěma srbskými řády. 

Čechoslováci ve Francii 
V dubnu 1918 byla většina našich 

vojáků, tzv. Srbáků, transportována 
do Francie, kde se úspěšně formovala 
samostatná Československá brigáda. 
Byla začleněna do svazku 4. francouz-
ské armády. Hajný přijel do fran-

couzského Cognacu s prvním trans-
portem a jako střelec sloužil u 22. čs. 
střeleckého pluku v Jarnacu. 

On a jeho kamarádi z australské-
ho lágru přečkali bez úhony i bitvu u 
Vouziers a začátkem listopadu 1918 
se legionáři vrátili domů, do nové-
ho Československa. Při přeložení do 
zálohy dosáhl Emanuel Jan Hajný 
hodnosti nadporučíka. 

Ve službách státu
Nová Československá republika si 

začala vytvářet svou vlastní síť diplo-
matických a konzulárních úřadů na 
všech kontinentech.

Hajný byl coby zkušený legionář se 
znalostí cizích jazyků povolán v pro-
sinci 1919 na ministerstvo zahranič-
ních věcí (MZV).

K navázání oficiálních styků mezi 
Austrálií a Československem došlo v 
roce 1920, kdy byl v Sydney založen 
generální konzulát ČSR. Prvním 
konzulem se stal uznávaný cestovatel 
a profesor geografie na UK Jiří Viktor 
Daneš, který australské terény  tehdy 
zkoumal už přes 11 let a navázal tu 
cenné kontakty. Daneš ale v dubnu 
1922 požádal o zproštění služby.

Jako následník byl od roku 1923 
určen Emanuel Jan Hajný, do té  
doby konzulární atašé. Jeho násled-
né kompetence generálního konzu-
la v Sydney se vztahovaly na všech-
ny státy Australského svazu, včetně 
Queenslandu.

Inspekce na Tahiti
V roce 1925 vyslalo MZV konzu-

la na Tahiti. Ostrov sice coby fran-
couzská kolonie patřil pod pravo-
moc našeho konzulátu v Marseille, 
ale Hajný měl osobně prověřit situ-
aci Čechoslováků, kterých na Tahiti 
a dalších ostrovech tehdy žila necelá 
stovka.

Ze své inspekční cesty vypracoval 
velmi podrobnou zprávu o Francouz-
ské Oceánii, její historii, geografii a 
o postavení čsl. komunity. Doplnil 
ji rozborem tamního hospodářství 
s možnými příležitostmi pro česko-
slovenské exportéry. Doložil i foto-
grafie, náčrtky a herbář rostlin.

Životní podmínky na Tahiti popsal 
Emanuel Hajný jako těžké, ale díky 
příznivému klimatu nikdo hlady trpět 
nemusí. Varoval však  krajany před 
emigrací na Markýzy, kde v té době 
francouzská firma těžila fosfáty. Práci 
označil za velmi obtížnou. Uvedl, že 
naši lidé tu pracují bez smlouvy a jen 
s minimálním sociálním zajištěním 
při úrazu. Informoval ústředí v Praze, 
že na Tahiti i Markýzách jsou česko-
slovenští krajané bez jakékoliv právní 
ochrany.

 (Pokračování na str. 14 )

Žďárák byl velvyslancem u protinožců

Příběh 
dobrodruha

EMANUEL HAJNÝ, zřejmě při plavbě ze Sydney tna Tahiti r. 1926.

Vyznamenání udělená
Emanuelovi Hajnému
� 1917 srbský řád Bílého orla V. stup-
ně, řád sv. Sáva V. stupně a rumunská 
hvězda V. stupně

� 1919 čs. revoluční medaile

� 1921 čs. válečný kříž

� 1947 udělena čs. medaile
      Za zásluhy I. stupně.


