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Anotace 

Práce Jan Košňar – zaladatel rámařství a pozlacovačství v Austrálii se zabývá problematikou 

československé emigrační vlny po roce 1948 do Austrálie. Toto velmi obsáhlé téma je 

konkretizováno na příkladě emigranta Jana Košňara, který opustil Československo právě po 

událostech v únoru roku 1948. V úvodu práce je popsán život v Československé republice ve 

30. a 40. letech 20. století. Dále se autor soustřeďuje na každodennost v německých 

uprchlických táborech. Následuje rozbor cesty do Austrálie, kde Jan Košňar zakládá svůj 

vlastní podnik v rámařském oboru. Jelikož na celém australském kontinentě bylo toto odvětví 

dosud neznámé, stal se v Austrálii Košňar jeho uznávaným průkopníkem. 

Metodika práce je především postavena na přímých výpovědích emigrantů, se kterými pracuje 

projekt ,,Neviditelné oběti komunismu”, s jehož pomocí tato studie vznikla. Rozhovory byly 

potom pořízeny během výjezdu do města Melbourne v Austrálii. Autor spolupracoval 

i s blízkými rodinnými příslušníky Jana Košňara, kteří žijí v České republice. V práci je 

rovněž využita osobní korespondence a materiály pocházející z privátních archivů emigrantů. 

Cílem této práce je podat zprávu o československém exilu v Austrálii na příkladě konkrétního 

emigranta. Zároveň se také pokouší o objektivní vysvětlení emigrační otázky. 

Klíčová slova:  

Československo, emigrace, exil, komunismus, Jan Košňar, Austrálie, rámařství. 
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Anotation 

The paper Jan Košňar – the founder of picture framing and gilding in Australia deals with the 

Czechoslovak emigration wave after 1948 to Australia. This very broad topic is concretized 

on the example of Jan Košňar, the emigrant who left Czechoslovakia just after the events 

in February 1948. In the introduction of the paper is described the life in the Czechoslovak 

Republic in the 30th and 40th of 20th century. Furthermore, the author focuses on the 

everyday life in the German refugee camps. It is followed by analysis of the way to Australia, 

where Jan Košňar established his own business in field of framing. As the entire Australian 

continent was not touched by this sector of working, Košňar became the honoured pioneer 

in Australia. 

Methodology work is mainly based on direct testimonies of the emigrants, with whom the 

project ,,Invisible victims of communism“ works and with whose help this study originated. 

Interviews were taken during the trip to the city of Melbourne in Australia. The author 

worked with the close family members of Jan Košňar who live in the Czech Republic. 

The work also uses the personal correspondence and the materials from the private archives of 

the emigrants.  

The aim of this paper is to report on the Czechoslovak exile in Australia using an example of 

the particular emigrant. At the same time it also tries to explain objectively the emigration 

issues.  

Key words: 

Czechoslovakia, emigration, exile, communism, Jan Košňar, Australia, framing. 
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 Úvod 

Téma exilu a emigrace je úzce spojeno s historií snad všech zemí. Tato otázka se 

dotýká také našeho státu. V moderních dějinách zde došlo dokonce k několika emigračním 

vlnám, které znamenaly odchod mnohdy i statisíců lidí. Právě příčiny emigrace tvoří z tohoto 

důležitého tématu šedé místo v učebnicích, které je často zaplňováno pouze předsudky 

a stereotypy. 

Z mého hlediska velice problematickým obdobím v této oblasti dějin se 

v Československu stává emigrační vlna po roce 1948, u které moderní společnost ztrácí 

schopnost objektivně definovat vlastní názor. Tzv. ,,Hladová emigrace“ (Hungry emigration), 

kterou datujeme koncem 19. století, proběhla na základě nedostatku základních životních 

potřeb, které tehdy vládly v Rakousku-Uhersku. Emigrace spojená s okupací nacistů na konci 

30. let 20. století a následně s 2. světovou válkou je chápána jako logické vyústění strachu 

z ohrožení života ve vlastní zemi. Navíc mnoho lidí odcházelo do zahraničí s úmyslem 

bojovat a osvobodit svou vlast. Citlivou otázkou se v Československu stal způsob chápání 

právě emigrace poúnorové. Ze země tehdy odešlo mnoho mladých a nadějných lidí, kteří se 

v očích obyvatelstva stali ,,zbabělci národa“. Tento postoj nevznikl jako důsledek přímého 

vyústění totalitní propagandy, která přirozeně emigraci v očích národa zavrhovala, ale jako 

obecný názor, který se primárně zrodil v sociálním myšlení obyvatel státu. Mnohdy až odpor 

k lidem, kteří emigrovali, pramení v první řadě z nástrah, které skýtal komunistický režim pro 

ty, kteří se odhodlali k setrvání ve své rodné zemi i přes nově totalitní povahu vlády. 

Represálie a perzekuce vůči obyvatelstvu se staly běžnou součástí života.  

Naproti tomu vznikl nekorektní názor o snadném a přepychovém životě 

v zahraničí, který ve slabší či silnější podobě stále trvá. Stejně jako nezmizel mylný názor 

o životě emigrantů, je těžké oprostit se od strachu jakkoliv se zmiňovat o tématu emigrace. 

S touto překážkou se jako badatelé s postupem času setkáváme méně, přesto ale přetrvává, 

což můžeme spojit s problémy, které způsobil odchod jednotlivce celé jeho rodině i přátelům. 

Mlčení lze pochopit z pohledu dnešních historiků, kdy už víme, v jaké míře probíhala šikana 

a útisk mnoha lidí. Na druhou stranu se tohoto pocitu strachu a bezmoci společnost nedokáže 

zbavit právě bez výpovědi všech zkušeností lidí, kteří v této podobě komunistický režim 

prožili. S tímto poznatkem jsem také ztotožnil smysl své práce. 
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V roce 2007 se skupina studentů pod záštitou projektu ,,Neviditelné oběti 

komunismu“, který funguje na gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, seznámila ve městě 

Melbourne s velice zajímavým člověkem. Jan Košňar, původem Čechoslovák, který žije 

v Austrálii již 60 let, se stal v této zemi zakladatelem rámařského řemesla. Své tvrzení měl 

navíc podloženo několia významnými dokumenty. S Janem Košňarem byl tak natočen 

rozhovor, stejně jako s několika desítkami dalších krajanů. 

K jeho příběhu jsem se dostal na začátku roku 2008 a velmi brzo jsem pochopil 

potenciál možné budoucí práce. Vzápětí jsem Jana Košňara kontaktoval přímo do Austrálie 

a započal jsem výzkum nejen jeho života, ale také mnoha dalších emigrantů v zahraničí. 

Podařilo se mi dohledat blízké příbuzné Jana Košňara, kteří dosud žijí v České republice. 

Tento primární zdroj informací jsem ve své práci často využíval. 

Jan Košňar mi svou životní výpovědí poskytuje jedinečnou možnost nahlédnout do 

života statisíců lidí, kteří opustili naši republiku v důsledku politických změn. Téma migrace 

lidí bylo totiž dosud prezentováno spíše jako obecná řeč čísel a grafů. V posledních letech se 

již ale objevují publikace, které se zaměřují i na sociální, kulturní a psychologickou rovinu 

problematiky emigrace. Jakým způsobem musel probíhat například proces přeměny občana 

v uprchlíka bez domova a snaha o zabydlení v nové vlasti? Nejen na tuto otázku by měl 

moderní výzkum hledat odpověď. Na velmi podobné otázky jsem se snažil odpovědět 

i v celém průběhu této práce. 

Cílem mé práce je tak v první řadě podání ucelené zprávy o životě nadějného 

československého emigranta v Austrálii, který dokázal z malé rámařské firmy vybudovat 

rozsáhlý podnik, který dominoval celému australskému kontinentu. Je zde však i další 

a mnohem větší záměr vyznění tohoto materiálu, a to je právě snaha vnést mezi veřejnost 

několik zjištěných poznatků, které by měly každému usnadnit přehodnocení zažitých názorů 

na základě mlhavých informací. 

Konečný názor si samozřejmě musí udělat každý sám, ale ze zkušenosti všichni 

víme, že nemůžeme vytvářet hodnocení skupiny lidí ještě před tím, než podrobně poznáme, 

jak skutečně vypadal jejich život. 
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1   Život na vesnici 

1.1 Dětství 

Jan Košňar se narodil manželům Janovi a Růženě jako prvorozený syn 

18. března 1928 v Dolním Újezdě na pomezí Čech a Moravy.1 Jeho otec Jan Košňar (*1904-

†1971)2 byl vyučeným bednářem zaměstnaný pivovarem v Litomyšli, což bylo tradující se 

rodinné povolání. Matka Růžena Košňarová, rozená Vodehnalová (*1905-†1961),3 byla 

vyučenou švadlenou. Vařila také v hospodě v nedalekém Dolním Újezdě, později pracovala 

jako prodavačka potravin. Celá rodina byla již několik generací známá velmi kvalitní 

řemeslnou prací. 

Prvních pár let života strávil Jan spolu se svou rodinou u strýce mezi Litomyšlí 

a Nedošínem. Jednalo se o rodinný domek, který vlastnil bratr Růženy, číslo popisné 53.4 Zde 

se ovšem nezdrželi příliš dlouho, i proto je většina vzpomínek z onoho místa již dávno 

zapomenuta. V tomto stavení se však narodila ještě Janova sestra Jiřina (*1930).5 Bratr 

Ota (*1933)6 se již narodil stejně jako poslední dítě Košňarových - syn Jaroslav (*1935-

†1960)7 do většího domu, který měla rodina ve vlastnictví. 

Rodina se přestěhovala a žila nejdéle v selském stavení v Osíku, číslo 

popisné 4.8 Tato klidná obec je charakteristická především svými mlýny a zemědělskými 

usedlostmi.9 Košňarovi obývali pouze jednu velkou světnici – byla to kuchyň, jídelna 

i ložnice dohromady. Vlastnili polovinu tohoto stavení. V druhé půlce domu přebývali 

manželé Kysilkovi.10 Měli zde k dispozici i sklep, chlév, stodolu a komín na uzení masa. 

Chovali dvě kozy, prase, husy, kachny a slepice. Vzadu za domkem obdělávali pole a starali 

                                                
1 Rodný list Jana Košňara. Z osobního archivu Jana Košňara. Viz příloha č.1. 
2 Rozhovor s Otou Košňarem. Litomyšl 29. listopadu 2008. 
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž. 
5 Jiřina Košňarová pracovala jako ředitelka mateřské školy. Je vdaná a má dvě dcery v České republice a syna 
Miloše, který žije v Austrálii. Korespondence s Otou Košňarem. Litomyšl 10. března 2010. 
6 Ota Košňar se v roce 1948 pokusil o přechod hranic (téměř stejnou cestou jako jeho bratr Jan), který se mu 
ovšem nepodařil. V Československu již zůstal a vyučil se cukrářem. Žije v Litomyšli spolu s manželkou, kde ho 
navštěvují děti spolu s vnoučaty. Tamtéž. 
7 Jaroslav Košňar byl vyučen jako sládek v Plzni. Po vyučení pracoval v pivovaru v Litomyšli. Oženil se, ale 
v mladém věku spáchal v roce 1960 sebevraždu. Tamtéž. 
8 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Dětství na vesnici. Melbourne 2007. 
9 Dostupné z URL: http://www.osik.cz. 
10 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Dětství na vesnici. Melbourne 2007. 
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se o rozlehlý ovocný sad. Co se týče masa, ovoce a zeleniny, tak byli naprosto soběstační, jak 

bylo v tehdejší době zvykem. 

Spolu s Košňarovými žil v domě i otec Růženy Košňarové (Janův dědeček) 

František Vodehnal.11 Živil se jako krejčí, který nejenže bral zakázky z širokého okolí, ale 

samozřejmě šil také pro rodinu své dcery. Když nebylo na látku, šil například i ze starých 

četnických uniforem. 

Vojtěch Košňar, dědeček z otcovy strany, žil na druhém konci Osíku blíže 

k Dolnímu Újezdu.12 Jednalo se o vyhledávaného řemeslníka, který byl také zaměstnán 

pivovarem v Litomyšli jako mistr na sudy a běžné nádobí. 

Čas první republiky se nezapřel. Doba si žádala tvrdou a poctivou práci. 

Košňarův tatínek měl stále dost zakázek, jelikož byl vyhledáván díky své pověsti kvalitní 

práce za nízkou cenu. V tehdejší době byla ještě většina nádobí vyráběna ze dřeva a pro syna 

bednáře to neznamenalo nic jiného, než že musel v dílně často vypomáhat a už od útlého 

dětství prokazovat svou zručnost. Otec chtěl mít z malého Jana bednáře, jehož materiálem 

bude dřevo a nástrojem dláto. Matka zase vyjednávála vyučení v nedalekém holičství.13 On si 

však zvolil svoji vlastní cestu. Uchvátilo ho pozlacovačství, jež jako řemeslo, odkoukané od 

pozlacovače na Lánech, obdivoval již od raného mládí. Rodinným známým byl 

pozlacovačský mistr pan Starý, na jehož radu rodiče nakonec schválili Janovo životní 

rozhodnutí. Už jako mladík pomáhal v pozlacovačské dílně, kde si navykl na těžkou práci, 

která mu však nebyla cizí po celý jeho budoucí život. 

1.2 Studia 

Jan Košňar vystudoval měšťanskou školu v Litomyšli a poté nastoupil na 

tehdejší Masarykovu zemskou průmyslovou školu v témže místě, kde se od 1. 8. 1942 do 

listopadu 1945 učil rámařem a pozlacovačem.14 Jeho vzdělání nakrátko přerušilo jaro 1945, 

kdy byl jeho ročník nasazen Němci na kopání zákopů pro ustupující vojáky na východní 

frontě. Všichni byli převezeni do německých vesnic na sever od Olomouce, kde tvrdě 

                                                
11 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Dětství na vesnici. Melbourne 2007. 
12 Tamtéž. 
13 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Učení = mučení?. Melbourne 2007. 
14 Tovaryšský list Jana Košňara. Z osobního archivu Jana Košňara. Viz příloha č.2. 
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pracovali. To se mladým studentům samozřejmě nelíbilo, neboť již v tomto věku chápali, že 

pomáhají nepříteli demokratické republiky: 

,,Vojáci, kteří nás hlídali, se s námi nemazlili. Museli jsme pracovat těžce 

s krumpáčem a lopatou. Nechtěli jsme být Němcům nápomocní, tak jsme ulamovali násady 

u lopat. Chvíli si to nechali líbit, ale za krátký čas to brali jako sabotáž a stříleli za to. Měli 

jsme hlad. Pochytali jsme všechny kočky a psy z celého okolí. (…) Několik z nás se pokusilo 

o útěk. Zahrabali jsme se do uhlí na nákladním vlaku, který jel směr Choceň. Byli jsme však 

prozrazeni. Němečtí vojáci nás v noci s bajonety našli, sehnali dohromady a zavřeli nás do 

budovy, odkud jsme pak chodili na práci v ještě horších podmínkách.“15 

V tehdejší Litomyšli Košňar také aktivně sportoval. V letech 1943–1946 byl 

členem atletického klubu SK Litomyšl. Na místní úrovni se stal úspěšným běžcem na středně 

dlouhé trati a například v roce 1944 se stal vítězem přespolního běhu Litomyšl - Česká 

Třebová.16  

2   Od osvobození po převrat 

2.1 Zaměstnání v Praze 

Pro pozlacovače nebylo vůbec lehké najít na vesnici dost práce. Košňar proto 

odešel po vyučení do Prahy. Dostal zde místo u pozlacovačské firmy Václav Had17, která v té 

době dostávala většinu zakázek hlavního města Prahy. Pracoval také na Hradčanech18, kde 

restauroval zlacené lustry a nábytek v komnatách prezidenta Edvarda Beneše19, kam 

potřeboval zvláštní povolení. Zde si mohl částečně potvrdit svůj názor na tehdejší situaci ve 

státě: 

                                                
15 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Lámání násad u lopat se trestalo. Melbourne 
2007. 
16 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Kouření škodí zdraví. Melbourne 2007. 
17 Firma Václav Had – někdejší sídlo v ulici V Jámě v Praze v Novém Městě, č.p. 7. In: KOŠŇAR, J. Příběhy 
domácí i světové ze života strejdy Jendy – Na co jsou kůrčičky chleba také dobré. Melbourne 2007. 
18 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 10. září 2008. 
19 Edvard Beneš (1884-1948), významný odbojář za obou světových válek, byl druhým československým 
prezidentem v letech 1935-1948. In: AJŠMAN, J. Dějiny evropských zemí do roku 1946. Plzeň 1995. str. 55. 
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,,U každých dveří byla stráž v anglické uniformě.20 Samozřejmě mě zasalutovali, 

já jsem poté šel pracovat. No ale někdy, když to bylo možný, tak jsem se s nima dal do řeči. 

A co mi bylo divný, že když jsem četl Rudé právo, což byly komunistické noviny, tak tam byly 

veliký protiklady. (…) No tak se mě podařilo mluvit s tím zahraničním vojákem a oni mi 

říkali:„ Ne, nevěř, co je v novinách. Takhle to není.“21  

Je nezbytné dodat, že Košňarovy politické názory nebyly nijak 

protikomunisticky laděny. Jeho smýšlení se v tomto směru neustálilo, což je ale u mladého 

člověka pochopitelné. Následný ideový rozchod s komunistickým režimem, doprovázený 

odchodem ze země, tak souvisel pouze s vědomím nesvobody, který se dal v Československu 

po únorových událostech roku 1948 předpokládat.22  

V roce 1947 zlatil Košňar na Staroměstské radnici, která byla v konečné fázi 

2. světové války ostřelována a zapálena.23 Restauroval zde venkovní latinské nápisy a vnitřní 

komnaty.24 Od majitele firmy Václava Hada dostal tuto zakázku na starost a ručil za její 

dokončení. Dodnes je pyšný, že již v mladém věku se podílel na rekonstrukci takto významné 

památky naší republiky. Výzdoba zde zůstala až do dnešních dnů. 

2.2 Odchod z Československa 

Ke konci roku 1947 byla v republice citelně znát napjatá politická situace. 

Důležitých funkcí se ujímali stále radikálnější komunisté a viditelná byla jejich snaha 

o bolševizaci země. Velké obavy vyvolal také neúspěšný atentát proti ministrům 

Masarykovi,25 Zenklovi26 a Drtinovi27 z 11. září 1947 pomocí nastražených výbušnin. Vše ale 

                                                
20 Dostupné z URL: http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/kancelar-prezidenta-republiky/hradni-straz/historie-
tradice.shtml 
21 Rozhovor s Janem Košňarem. Melbourne 13. března 2007. 
22 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
23 Východní a severní křídlo Staroměstské radnice bylo 7. května 1945 zcela zničeno. Těžce poškozena byla věž 
s orlojem a kaple. V přízemí byl zničen i archiv hlavního města Prahy, knihovna a cenné sbírky. Více na 
http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/staromestska_radnice 
24 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 10. září 2008. Viz příloha č.3. 
25 Jan Masaryk (1886-1948), syn T. G. Masaryka, byl ministrem zahraničních věcí. Zemřel za nejasných 
okolností 10. března 1948. In: ČELOVSKÝ, B. Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po 
,,Vítězném únoru“ 1948. Ostrava 1998. str. 38. 
26 Dr. Petr Zenkl (1884-1975), předseda ČsSNS, strávil 2. světovou válku v táborech Dachau a Buchenwald. Po 
osvobození se stal předsedou ČsSNS a po volbách v roce 1946 1. místopředsedou vlády. V létě 1948 uprchl 
spolu se ženou z Československa a stal se předsedou Rady svobodného Československa. In: ČELOVSKÝ, B. 
Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po ,,Vítězném únoru“ 1948. Ostrava 1998. str. 88. 
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bylo veřejnosti ze strany komunistů pečlivě utajeno.28 V roce 1946 se KSČ stala legitimním 

vítězem československých parlamentních voleb, avšak strana vynakládala stále větší úsilí na 

ovládnutí veškeré moci ve státě. Bylo zřejmé, že převrat může přijít každým dnem. Tak to 

alespoň vycítil i Jan Košňar. Díky známosti s rodinou Bartošových29 v Mikulášovicích ve 

Šluknovském výběžku znal poměrně dobře krajinu v pohraničí, a proto samotný přechod 

nebyl příliš velkým problémem. Hranice byly hlídány pouze částečně – skutečná blokáda 

začala až po Únoru.30 Košňar se rozhodl poměrně záhy. Poprvé se pokusil přejít po Vánocích 

194731 spolu se svým kamarádem Josefem Staňkem.32 Po přechodu se rozdělili a Košňar se 

ukryl u svých známých ve městě Hinterhermsdorf, kde čekal na potřebné dokumenty, které 

mu měly umožnit dostat se přes sovětskou okupační zónu do anglické.33 Noční můrou 

Košňara se staly časté kontroly dokladů, které ale Košňar ještě neměl. A tak po čase skrývání 

byl nakonec přeci jen objeven Rusy. Dodnes nepochybuje o tom, že byl nejspíše udán, což se 

nestávalo zřídka.34 Vyslýchán byl Sověty v německém městě Pirna.35 Podle sokolské 

legitimace byl jednoznačně jako člen této organizace nepřítelem komunistického režimu, ale 

díky jeho mladému věku se nedostal na Sibiř, jak by situace asi ve většině případů dopadla, 

ale byl uvězněn na území Československa v Podmoklech. Zde každý den tvrdě pracoval 

v nedaleké nemocnici. Nemínil čekat na soud s předem jasným výsledkem, a proto zkusil 

štěstí - utekl z vězení a chtěl přejít podruhé - tou samou cestou. 

Jeho druhý útěk na jaře 194836 proběhl téměř bez jakýchkoliv příprav, bez 

dokumentů, pouze s jednou vrstvou oblečení a bez převaděče. Nechtěl se už ani skrývat 

u příbuzných, aby je případně neohrozil. Poměrně dramaticky proběhl právě přechod mezi 

                                                                                                                                                   
27 Dr. Prokop Drtina (1900-1980), za 2. světové války působil v Londýně a mezi lety 1946-1948 byl ministrem 
spravedlnosti. V roce 1953 byl odsouzen k 15 rokům vězení. Propuštěn byl v roce 1960. In: ČELOVSKÝ, B. 
Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po ,,Vítězném únoru“ 1948. Ostrava 1998. str. 38. 
28 RIPKA, H. Únorová tragédie. Brno 1995. str. 155. 
29 Korespondence s Otou Košňarem. Litomyšl 10. března 2010. 
30 Již krátce po únoru 1948 byly vydány předpisy omezující přístup obyvatelstva k státní hranici. 
V tomto pásmu probíhaly kontroly osob i motorových vozidel. Přechody byly také již opatřeny 
zábranami a na důležitých místech fungovaly stále hlídky SNB. In: JÍLKOVÁ, A; JÍLEK, T; kol. Železná 
opona: Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948 – 1989. Praha 2006. str. 19. 
31 Rozhovor s Janem Košňarem. Melbourne 13. března 2007. 
32 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Nezdařený pokus o útěk. Melbourne 2007. 
33 Území dnešní Spolkové republiky Německo bylo v roce 1945 rozděleno na základě Jaltské konference na 
okupační zónu ruskou, americkou, britskou a francouzskou. Toto rozdělení země funguje až do roku 1949, kdy 
na území ruské okupační zóny vzniká NDR a na zbylém území vzniká SRN. In: MÜLLER, H.; KRIEGER K. F.; 
VOLRATH H. Dějiny Německa. Praha 1995. str. 332. 
34 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
35 Rozhovor s Janem Košňarem. Melbourne 13. března 2007. 
36 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
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ruskou a britskou okupační zónou. Dokonce prý došlo ke střelbě, ale podařilo se mu včas 

překročit hranici, kde již žádné nebezpečí nehrozilo. Sám svůj zážitek popisuje takto: 

,, Namísto abych se radoval, že už jsem v anglickém pásmu a na svobodě, dostal 

jsem hrozný strach a v mojí duši zavládla nejistota. Bylo mé rozhodnutí správné? Co když 

komunisti měli pravdu a kapitalisti si ze mě udělají otroka? Budu vůbec mít možnost začít 

nový život? Co když tento krok je chyba a nedá se napravit? Bude možné v budoucnu nahradit 

vlast, rodinu, příbuzné? Hodně mi toho probíhalo hlavou, ale na břichu jsem nemohl zůstat 

ležet. Musel jsem se zvednout a jít vstříc novému osudu.”37 

V této výpovědi Košňar podrobně líčí, nakolik smíšené byly pocity člověka, 

který právě opustil svou domovinu, rodinu a přátele. Nejednalo se pouze o vydechnutí 

a radost z možnosti žít nový život kdesi na svobodě, ale panovalo spoustu nejistot, zda-li 

opravdu není kapitalismus ten špatný a otrokářský. S těmito všemi pocity se musel potýkat 

mladý člověk, který se rozhodl odejít z republiky a začít nový život od úplného začátku. 

To už došlo v tehdejším Československu k únorovému komunistickému puči, při 

kterém i přes poslední odpor demokratických ministrů,38 kteří stáli za prezidentem Edvardem 

Benešem do posledních okamžiků, totalita v naší zemi zakořenila na příštích 40 let. Do těchto 

dnů již opustilo republiku mnoho Čechoslováků, ale ještě více ji opustí v letech následujících. 

Literatura zde hovoří přibližně o 255 tisících emigrantech, kteří takto reagovali na události 

roku 1948.39 60 tisíc lidí odešlo bezprostředně po komunistickém puči. Těm, kteří se rozhodli 

zůstat, hrozila perzekuce a šikana ze strany komunistického režimu. Země se ocitla po 

porážce nacistů opět v okupaci nedemokratické ideologie.  

                                                
37 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Tentokráte se to podařilo. Melbourne 2007. 
38 Komunistický puč vyvrcholil 25. února 1948, kdy prezident Edvard Beneš přijal demise nekomunistických 
ministrů a vláda byla doplněna ministry komunistickými. Stále zde byl ale např. i Jan Masaryk. Následně byla 
11. března nová vláda potvrzena a 9. května přijata nová ústava. Zmanipulované volby z 30. května dávají 
definitivně veškerou moc do rukou komunistů. Posledním krokem směrem od demokracie je červnové 
odstoupení prezidenta Beneše, za jehož nástupce byl zvolen dosavadní předseda  KSČ Klement Gottwald.  
39 HRUBÝ, K.; BROUČEK, S. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha 2000. str. 26. 
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3   V rozděleném Německu 

3.1 Těžký život emigranta 

Celá Evropa procházela v poválečné době zásadními změnami. Země byla 

zničená, města v troskách po několikanásobných bombardováních a hospodářství většiny 

států klesla hluboko pod předválečný stav. Navíc se v této době rodily základy studené války. 

Jan Košňar se konečně dostává na vytouženou svobodu. Trpí však nedostatkem 

potravin a oblečení. Rovněž postrádá osobní doklady, které mu sebrali Sověti po jeho prvním 

útěku. Noci tráví v polorozbořených sklepech opuštěných budov. Žil ze dne na den, což ale 

nebyl ojedinělý případ. Do SRN,40 která byla první ,,zastávkou” ve svobodném světě, proudí 

uprchlíci z dalších zemí osvobozených Rudou armádou. Ovšem samo Německo bylo na 

kolenou a příliv uprchlíků mu rozhodně nepomáhal.  

V Evropě sice funguje humanitární pomoc, kterou zajišťuje organizace IRO 

(International Refugee Organisation),41 ovšem počet uprchlíků je příliš veliký. Krádeže jídla 

a zločiny z důvodu přežití jsou na denním pořádku. Po celém Německu, Rakousku a Itálii 

fungují tábory IRO42 pro uprchlíky z východních zemí. Kapacita ale nedostačuje, a mnoho 

lidí trpí i v samotných táborech, kde není dost jídla, léků ani oblečení.43 

Košňar moc dobře věděl, jaká panuje situace v Německu, a proto se ani 

nepokoušel dostat se do tábora a žádat o pomoc, i když to byla klasická procedura a právo 

                                                
40 Spolková republika Německo – vznik 23. května 1949. In: NÁLEVKA, V. Studená válka. Praha 2003. str. 43. 
41 Organizace IRO byla oficiální agenturou OSN, která fungovala v podobě Přípravné komise IRO již od 
1. června 1947. IRO dlouhou dobu oficiálně měla na starosti pouze uprchlíky z 2. světové války. K pomoci také 
politickým uprchlíkům se hlásí až koncem července roku 1948. Organizace zprostředkovávala pomoc pro 
uprchlíky v táborech, ale zajišťovala i přepravu a domovy lidí ve státech jako USA, Kanada, Austrálie a 
v zemích Jižní Ameriky. Svou činnost ukončila k 31. lednu 1952. In: HODBOĎ, J.; GOLL, J.; ULVR, V. 
Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů. Liberec 2006. str. 36; JEŘÁBEK, V. Českoslovenští uprchlíci ve 
studené válce. Brno 2005. str. 43. 
42 Pod dozorem IRO fungovaly tábory v Itálii – Capua, Caserta, Pagani, Bahnili, Senigallia, Jesi, Fermo, Villa 
Alba, Tran, San Antonio, Ascola a Piceno; v Rakousku – uprchlíci shromažďováni hlavně v Salcburku a 
Innsbrucku; v Německu – Nellingen, Lindau, Wegscheid, Babenhausen, Regensburg, Lechfeld, Eichstätt, 
Murnau, Ulm, Dieburg, Hnnover-Buchholz, Schwäbich Gmünden, Valka, Ludwigsburg. In: HODBOĎ, J.; 
GOLL, J.; ULVR, V. Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů. Liberec 2006. str. 39; JEŘÁBEK, V. 
Českoslovenští uprchlíci ve studené válce. Brno 2005. str. 31. 
43 ČELOVSKÝ, B. Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po ,,Vítězném únoru“ 1948. Ostrava 
1998. str. 147, 149, 150. 
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každého uprchlíka.44 Žil skutečně z ničeho a často přežil další den jen díky krádeži ovoce ze 

zahrad okolních domů.  

Když se doslechl, že situace ve francouzském pásmu je lepší než v britském, 

pokusil se zde získat status politického uprchlíka. Byl to zdlouhavý a náročný proces, během 

něhož úředníci především zjišťovali, zda člověk není špionem komunistického režimu. 

Košňar navíc neměl žádnou možnost, jak se před komisí identifikovat, což značně zdržovalo 

vyřízení jeho žádosti. Živit se ale mezitím nějak musel, a to tak, že sbíral staré železo, kterého 

nebylo zas až tak málo a které následně odvážel do nedaleké sběrny surovin. Z poctivě 

vydělaných peněz si brzy obstaral základní potraviny a už v květnu 194845 si dokonce mohl 

pronajmout postel v bývalém zajateckém táboře – konečně měl i vlastní adresu v novém 

domově.46 

Posléze si našel pěkně zařízený pokoj u jedné rodiny jménem Rahn. I když se na 

tehdejší poměry měl celkem dobře, chtěl se rovněž uplatnit v řemesle, kterému byl vyučen. 

V poválečném Německu to bylo ale spíše bohatýrské řemeslo, které nikdo nepotřeboval. 

Stavěly se domy a silnice, spravovala města, ale kdo potřeboval pozlacovače? Košňar se 

nakonec uplatnil jako sklenář. 

Nedaleko od Neustadtu, v Ludwigshafen, došlo k výbuchu, při kterém byla 

zničena všechna okna v budově. Košňar se přihlásil na inzerát v novinách, v nichž hledali 

sklenáře, přestože s povoláním neměl žádné zkušenosti. Po dokončení rekonstrukce ke konci 

roku 194847 už v továrně zůstal jako mistr u jednoho stroje. Vyráběly se zde barvy.  

Ke svému řemeslu se ale nakonec dostal. Díky znalosti němčiny se dozvěděl 

o pozlacovači Paulu Rossovi v Kaiserslauternu, přibližně hodinu cesty od Neustadtu. 

Zpočátku vyráběli, co se dalo – svaté obrázky a rámy hlavně pro chudší rodiny, což jim ale 

vůbec nevadilo, jelikož tato společenská vrstva platila většinou v naturáliích -  vejci, uzeninou 

apod. Postupně ale přicházely i větší zakázky, a to hlavně od firmy na výrobu šicích strojů 

                                                
44 K tomuto závěru docházím na základě rozhovorů s několika emigranty, kteří vypovídají o životě lidí 
v táborech. In: HODBOĎ, J.; GOLL, J.; ULVR, V. Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů. Liberec 2006. 
str. 37. 
45 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
46 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Staré železo zachránilo situaci a zahnalo 
hlad. Melbourne 2007. 
47 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
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Pfaff, pro kterou rámovali reklamní plakáty.48 S rodinou Rossových se Jan sblížil a dostal 

dokonce nabídku, aby u nich zůstal a později vedl jejich rámařský obchod, což nemohl 

odmítnout. S dcerou Rossových, která později emigrovala do Colorada v USA, zůstal 

v kontaktu až do dnešních dnů.49 

V Německu se Košňar ještě stihl oženit s Elizabeth Helt, která byla původem 

z Mikulášovic. Svatební hostina se sice neuskutečnila, s málem v kapse byl však rád, že už 

není v tak těžké době sám.50 22. července 194951 se jim narodil syn Jiří.52 

Košňar se stále zdržoval jakéhokoliv kontaktu s rodinou či přáteli. Moc dobře 

věděl, že i bez jeho dopisů jsou všichni sledováni a vyslýcháni.53 Spojit s domovem se 

nepokusil ještě po mnoho let, ale takový byl už osud lidí, kteří odešli tímto způsobem.  

3.2 Odchod z Evropy 

Studená válka se přiostřovala a situace dokonce naznačovala, že vypukne 

konflikt nový, tentokrát s hrozbou užití jaderných zbraní. Mnozí z uprchlíků věděli, že 

v Evropě už není bezpečno a hledali možnost odjet do ještě vzdálenějších zemí od svého 

domova, kde je snad konečně čeká důstojný život. V úvahu připadaly nejvíce Spojené státy 

a Kanada. Zde ovšem panovaly poměrně přísné podmínky přijetí, mj. se jednalo o kritéria, 

která omezovala rodiny s malými děti, s čímž byl problém u syna Jiřího. Další na řadě byly 

potom země Jižní Ameriky, které ovšem zavrhli.  

Nejvíce přijatelnou možností pro ně byla Austrálie. O tomto státě věděli jen to, 

že se nachází na druhém konci světa a úředním jazykem je zde angličtina. Austrálie ovšem 

přijala jejich nabídku bez zbytečných procedur a rodina se mohla těšit na život na druhém 

konci světa. S odstupem času většina emigrantů přiznává, že odchod do zemí za oceány 

nemínili jako doživotní krok, nýbrž jako přečkání nejisté situace ve světě. Domů se chtěli 

                                                
48 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Skoro zpátky u svého řemesla. Melbourne 
2007. 
49 Rozhovor s Janem Košňarem. Melbourne 13. března 2007. 
50 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Svatební hostina. Melbourne 2007. 
51 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Emigrace, ale kam?. Melbourne 2007. 
52 Jiří (George) Košňar (1949), se vyučil stejně jako jeho otec pozlacovačem a rámařem. Pracoval ve svém oboru 
3 roky také v Německu, Rakousku a Anglii. Poté nastoupil do rodinného podniku v Austrálii. Po uzavření firmy 
pracuje jako obchodní zástupce. Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 4. března 2010. 
53 Korespondence s Otou Košňarem. Litomyšl 10. března 2010. 
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vrátit všichni, ovšem železná opona následně izolovala tyto země na dlouhá desetiletí 

a z mladých přistěhovalců se stali lidé s novým domovem, ve kterém už zůstali.54 

Byli již posláni do sběrného tábora Diez an der Lahn55, ale jejich cesta byla 

zkomplikována začátkem Korejské války56, do které byly nasazeny všechny lodě amerického 

námořnictva, které měly původně převézt uprchlíky do zemí za mořem. Rodina byla poslána 

zpět – nyní ovšem do lágru nedaleko města Limburg an der Lahn, kde čekala na svůj odjezd 

ze zničené země.57 

Košňar se i tentokrát snažil zajistit rodině dostatečný příjem jídla a pracoval 

načerno v jednom knihkupectví, kde učil syna majitele rámařskému řemeslu. Za učení 

dostával najíst a jeho příděly v táboře tak připadly manželce a synovi.58 Trvalo další tři 

měsíce, než se dostali opět do Brém,59 odkud lodě do Austrálie odplouvaly. 

Odjezdu se dočkali v polovině září roku 1950,60 kdy jim bylo oznámeno, že 

budou spolu s ostatními přepraveni přes Suezský průplav a Indický oceán do Austrálie. Cesta 

trvala více jak pět týdnů, při kterých loď stíhaly mohutné bouře a tropické lijáky. Na palubě 

se nacházelo až 1 500 lidí.61 Muži tvrdě pracovali, aby si cestu alespoň částečně zaplatili. 

Nakonec se všichni dočkali a konečně uviděli břehy nové země. Unavení po dlouhé cestě 

a zničeni nemocemi, ale konečně před prahem nového života. Do Austrálie přijíždí Košňar 

spolu s rodinou 26. října roku 1950.62 

4   V Novém světě 

4.1 Příjezd do Austrálie 

Austrálie v této době není ani zdaleka tak ekonomicky silnou zemí, jako byly 

mnohé evropské státy před 2. světovou válkou. Na tuto skutečnost reaguje australská vláda. 

                                                
54 Rozhovor s Janem Košňarem. Melbourne 13. března 2007. In: HODBOĎ, J.; GOLL, J.; ULVR, V. 
Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů. Liberec 2006. str. 27. 
55 Rozhovor s Janem Košňarem. Melbourne 13. března 2007. 
56 Válka v Koreji – 25. června 1950-27. července 1953. In: NÁLEVKA, V. Studená válka. Praha 2003. str. 54. 
57 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
58 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Emigrace, ale kam?. Melbourne 2007. 
59 Rozhovor s Janem Košňarem. Melbourne 13. března 2007. 
60 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
61 NERMUŤ, J. Kde je tráva zelenější. Australia 1990. str. 32. 
62 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Konečně v Austrálii. Melbourne 2007. 
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Po roce 1945 se australské Ministerstvo imigrace a občanství (Minister for Immigration and 

Citizenship) významně zasazuje o to, aby Austrálie byla zajímavou destinací především pro 

lidi z Velké Británie. Politické události konce 40. let sice do Austrálie přivedli především 

imigranty ze střední a východní Evropy, přesto ale byla australská vláda s přílivem uprchlíků 

spokojená, neboť kontinent byl převážně zemědělského charakteru s malými domky ze dřeva 

a pracovní síla mohla významným způsobem přispět k rozvoji země.63 Z Austrálie se touto 

cestou stala mnohonárodnostní země podobně jako Kanada nebo USA, když se celkem mezi 

lety 1945 a 1982 na kontinent přistěhovalo 5,5 milionů lidí.64  

Ovšem pro člověka, který vyrůstal ve středoevropské krajině listnatých lesů 

a rozlehlých polí, se zdála Austrálie zemí vzdálenou - až odpudivou. Lidé si pokládali otázku, 

zda skutečně odchodem z Evropy vykročili správným směrem.65 

Ihned po příjezdu do Melbourne byly rodiny rozděleny – Košňar musel odejít do 

pracovního tábora a jeho tenkrát již podruhé těhotná žena Elizabeth spolu s malým Jiřím byli 

posláni do tábora Murchison East, nedaleko městečka Rushworth. Tábor byl uprostřed 

pustiny a s okolním světem bylo velice složité spojení jak autobusy, tak vlakem. Mladé páry 

byly rozděleny a jedinou možností návštěvy byla občasná cesta autostopem přes poušť. 

Košňar sám tuto cestu podnikl několikrát – spolu se ženou čekali příchod nového člena 

rodiny, kterého se nakonec dočkali 17. března 1951.66 Syn byl pokřtěn Jan-Denis.67 

Košňar se dostal do táboru Bonegilla68, který byl přibližně 250 km 

severovýchodně od Melbourne. Život zde nebyl vůbec lehký, ale vše zvládali díky vyhlídkám 

do budoucna: 

,,Byli jsme mladí, s optimismem a věřili jsme sami v sebe a že všechny překážky 

před námi nějakým způsobem překonáme. Pocit byl, že jsme pionýři na divokém západě a že 

                                                
63 GEOFFREY, B. Dějiny Austrálie. Praha 1999. str. 166. 
64 DAVIDSON, A. From subject to citizen: Australian citizenship in the twentieth century. Cambridge 1997. 
str. 85. 
65 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Konečně v Austrálii. Melbourne 2007. 
66 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Kam se ztratil ten červený koberec?. 
Melbourne 2007. 
67 Denis Košňar (1951), se vyučil řemeslu u otce a také on pracoval v rodinné firmě. Dnes má dvě dcery a 
provozuje vlastní rámařský obchod. Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 4. března 2010. 
68 Tábor Bonegilla byl prvním a zároveň největším táborem pro imigranty v Austrálii. Během svého působení 
v letech 1947-1971 poskytl provizorní ubytování pro 320 000 uprchlíků z více jak 30 zemí. Dostupné z URL: 
http://www.bonegilla.org.au/index.html. 
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bez rizika a houževnatosti se člověk nikdy dopředu nedostane. Tak jsme se snažili pochytit 

sem tam nějaké anglické slovíčko a seznámit se s okolím.”69 

Být imigrantem v cizí zemi nebylo jednoduché. Například cestu hradila 

z poloviny australská vláda, ale pro zaplacení druhé poloviny se musel každý imigrant zavázat 

ještě před odjezdem do Austrálie.70 Každý práce schopný muž byl tak povinen podepsat 

dvouletý pracovní kontrakt pro australskou vládu, jelikož zde byly také další výdaje týkající 

se primárního ubytování a jídla pro uprchlíky.71 Koncem listopadu 1950 byla Košňarovi 

přidělena práce v Melbourne pro SECV (State Electricity Commission of Victoria). 

Přestěhoval se tedy blíže městu do stanového městečka Thomastown, které bylo přibližně 

15 km od Melbourne.72 

Ať byl člověk vyučený rámař nebo doktor, v dokladech měl vždy pouze jediné 

povolání – labourer, dělník. Práce pro SECV povětšinou zahrnovala kopání děr pro sloupy, 

nebo odtravňování kolem dřevěných sloupů, čímž se zabraňovalo případnému ohrožení 

ohněm při požáru.73 

Avšak již v této době Košňar myslí na budoucnost – co bude dělat po 

odpracování kontraktu. Jako pozlacovač se uchytit zdánlivě nemohl. Toto povolání zde 

neexistovalo a v očích Austrálie ani nebylo třeba. V tom ale Košňar neviděl problém a naopak 

doufal, že by se v tomto oboru mohl stát místním průkopníkem. Začal proto vymýšlet způsob, 

jakým by mohl dosáhnout úspěchu. Materiál byl velice drahý a na pořádné nářadí také neměl 

finance. Proto byl start velice skromný – o poledních přestávkách vyřezával do dřeva nebo do 

sádry odlitky rámů, které mu poté sloužily jako předloha pro jeho práci. Později vyřezávané 

formy natřel lakem a nyní s radostí vypráví, jak mu v práci pomáhali po bezmála 50 let.74 

                                                
69 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Život v táboře Bonegilla. Melbourne 2007. 
70 HODBOĎ, J.; GOLL, J.; ULVR, V. Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů. Liberec 2006. str. 42 
71 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Konečně v Austrálii. Melbourne 2007. 
72 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Kam se ztratil ten červený koberec?. 
Melbourne 2007. 
73 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Australské krysy jsou čistotné – používají 
mýdlo. Melbourne 2007. 
74 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Australské krysy jsou čistotné – používají 
mýdlo. Melbourne 2007. 
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4.2 Dům ve Ferny Creek  

Doba byla skutečně těžká a životem se každý protloukal vlastním způsobem. 

Košňar ale odešel do ,,Nového světa” hlavně proto, aby umožnil své rodině klidný život 

v klidné zemi. Nyní měl ovšem závazný pracovní kontrakt, bydlel podle svých slov v ,,lágru” 

a jeho manželka s dvěma dětmi žily v táboře 200 km vzdáleném od Melbourne. Košňar proto 

za svůj skromný plat začal shánět podnájem, kde by mohl žít s celou svojí rodinou pod jednou 

střechou. Bydlení v Melbourne bylo nemožné z důvodů finančních, a proto hledal něco mimo 

město. Podařilo se mu najít malý dřevěný dům na Seabreeze Avenue – Ferny Creek75. 

Tenkrát daleko za městem, dnes již v samotném Melbourne. Podnájem obnášel polovinu jeho 

platu. Domek musel trochu opravit a vysekat z porostu blahovičníků a ostružin. Nevedla sem 

elektřina ani voda, rodině to ovšem stačilo. Zbývalo již jen přesvědčit úřady, aby mu 

vyhověly s přestěhováním jeho ženy a dětí a 14. dubna 195176 konečně měli všichni svoji 

první společnou adresu v Austrálii. Posledním krokem bylo Košňarovo přemístění z SECV 

Thomastown do SECV Belgrave. Do práce chodil každý den 7 km pěšky.77 Košňar se již 

dostal od kopání děr k natahování drátů elektrického vedení a jeden víkend dokonce dostal 

povolení dovést elektrické dráty až k jejich stavení. Rodina se měla stále lépe. 

Život v ,,buši” přinášel přesto nemalá úskalí. Rodiče museli děti neustále hlídat, 

aby nebyly pokousány jedovatým hmyzem. K dispozici byla voda pouze dešťová, kterou 

museli několikrát převářet. Nejbližší obchod byl 4 kilometry daleko, kam se dopravovali 

pěšky. Občas ale jezdil okolo mlékař či řezník, od kterých mohli nakoupit věci do zásoby. 

Život byl jiný, ale naučili se mu překvapivě rychle.78 

Košňarova práce pro SECV byla přerušena nehodou v říjnu 1951,79 kdy se při 

úpravě okolí domu vážně zranil sekerou na dolní části nohy. Doktor mu řekl, že hrozí 

amputace, ale Košňar ho za každou cenu prosil, aby nohu pouze obvázal a počkal, jestli 

                                                
75 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Málo bytů pro hodně nových lidí. Melbourne 
2007. 
76 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
77 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Práce na elektrických sloupech v Belgrave. 
Melbourne 2007. 
78 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Jako zábavu jsme na prstech počítali auta. 
Melbourne, 2007. 
79 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
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sroste. Kosti skutečně srostly a Košňar tak nebyl odkázán na vozík, ale přesto nemohl 

pracovat téměř dva měsíce. Po tuto dobu rodina přežívala pouze na základních potravinách.  

Zotavení dopadlo velice dobře. Nemohl však dále lézt po příčkách žebříku 

a musel si tak hledat jinou práci, jelikož dvouletá pracovní smlouva ještě nebyla u konce: 

,,Pokud vím, tak za nedodržení kontraktu nikoho nezavřeli, ale byla to negativní 

známka při žádosti o australské občanství a při žádosti o cestovní pas.” 80 

Podařilo se mu nalézt zaměstnání v továrně Ring-Grip v Upper Ferntree Gully 

na výrobu elektrických součástek z bakelitu. Zde byl přidělen na dokončení svého pracovního 

poměru s SECV. Do práce to měl trochu dál, ale zanedlouho po svém uzdravení si již mohl 

dovolit koupit jízdní kolo.81 

S blížícím se koncem kontraktu Košňar stále více přemýšlel nad tím, jak uživit 

svou ženu a dvě děti (s dalším dítětem na cestě) a zároveň zajistit, aby mohl po dvou letech 

konečně vykonávat řemeslo, ve kterém je vyučen. Byl rozhodnut opustit továrnu a začít 

pozlacovat rámy. Problém byl s nízkou poptávkou na trhu a v nedostatku materiálu pro 

pozlacování. První problém chtěl vyřešit tím, že investory přesvědčí o kvalitě své práce. Do 

této doby se zde rámy přetíraly pouze zlatou barvou, která po určitém čase zčernala a rám 

záhy ztrácel na své kráse. Košňar se snažil vysvětlit, že jeho způsob pozlacování rámů je 

trvalejší a bez následků oxidace. Vše se samozřejmě muselo promítnout v ceně práce, což 

bylo pro většinu zákazníků nepřijatelné.82 

Druhým problémem byl obtížný způsob získání materiálu. Všechny kovové 

plíšky, speciální laky, barvy a štětce se musely importovat, na což se ovšem vztahovalo 

nemalé clo, a ani poté nebylo jisté, že se materiál k odběrateli dostane. V tomto případě 

pomohl Košňarovi jeho bývalý šéf Paul Ross z Kaiserslauternu – ten mu v malých dárkových 

krabicích posílal materiál, díky kterému potom Košňar mohl vyrobit první vzorky, se kterými 

šel poté za investory. 

                                                
80 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Už bylo lépe – do práce na kole. Melbourne 
2007. 
81 Tamtéž. 
82 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Dřevo se muselo tahat do lesa. Melbourne 
2007. 
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,,Dokonce mi nabídl, abych zaplatil, až se trochu postavíme na nohy. Moje 

hrdost mi ale nedala a dával jsem malé množství bankovek do dopisů a naštěstí jim to vždy 

došlo.”83 

Košňar také zamýšlel přestěhovat se s rodinou přímo do Melbourne, kde by se 

mu snáze sháněla práce a lépe by mohl dopravovat materiál. Jediným řešením byla případná 

stavba vlastního domu. Investice do pozemku na Station Street se ale nevydařila a vše zůstalo 

při starém.84 

Stále mu ale zbývala jedna věc, a to přesvědčit o svých kvalitách širší odbornou 

veřejnost. Jeho pozlacené rámy byly dražší, což od koupi odradilo většinu lidí. Přesto se našlo 

několik malířů, kteří tento způsob zdobení znali a věděli, že je mnohem trvalejší a kvalitnější. 

Jeden z malířů tak Košňarovi zaplatil za pozlacení poloviny rámů pro ukázku na jeho 

výstavě.85 K překvapení všech se právě tyto obrazy podařilo prodat jako první a o Košňarově 

umění se rychle dozvědělo i několik dalších umělců. Věci se obrátily k lepšímu a situace 

naznačovala ještě dlouhou, ale snad úspěšnou cestu za vysněnou kariérou. 

4.3 Začátky v podnikání 

Košňar se stal velice rychle vyhledávaným pozlacovačem pro svou kvalitní ruční 

řemeslnou práci. Obrazy s ,,jeho” rámy vypadaly a prodávaly se mnohem lépe. Postupně ho 

začali kontaktovat malíři, kteří žádali zarámování obrazů na své výstavy. Košňar takto zdobil 

obrazy např. pro výstavu malíře Vickery Herda.86 Stejnou práci ale také odvedl pro fotografa 

Patetla.87 V této době Košňar ještě stále chodil pracovat do továrny, protože se bál, zda jeho 

řemeslo dokáže uživit celou rodinu. Postupně ale přijal i několik větších zakázek a s nadějí 

vloženou do svých řemeslnických schopností z továrny v červenci 195388 odešel 

a 15. července tak byla založena firma J.KOSNAR (později J.KOSNAR PTY.LTD).89 Situace 

v Austrálii jeho podnikání nahrávala. Konkurence chyběla, jelikož všichni ostatní zlatili 
                                                
83 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Dřevo se muselo tahat do lesa. Melbourne 
2007. 
84 Tamtéž. 
85 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Kvůli rámu se bourala kůlna. Melbourne 
2007. 
86 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Kdo čeká – dočká se. Melbourne 2007. 
87 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Kdo čeká – dočká se. Melbourne 2007. 
88 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. 
89 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 4. března 2010. 
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obrazy stále stejným způsobem. Košňar přinesl novou metodu, která se díky své osvědčené 

kvalitě z Evropy brzy uchytila i zde. 

V nemocnici ve Fern Tree Gully se Košňarovým narodil 24. dubna 195390 jejich 

třetí syn, který byl pokřtěn Čestmír.91 Rodina se rozrostla již na pět členů. Na život ve Ferny 

Creek si všichni navykli, ale bydlení zde skutečně nebylo jednoduché. Stále větším 

problémem se stávala také velká vzdálenost od města. S přibývajícími zakázkami a zlepšující 

se životní situací se rodina rozhodla zkusit své štěstí podruhé a koupit si pozemek, kde by si 

mohli postavit vlastní dům. Zakoupili parcelu na Leonard Avenue, číslo popisné 34,92 která 

byla 20 kilometrů od středu Melbourne. Před samotnou stavbu si zde postavili provizorní 

příbytek z vlnitého plechu a lepenky. Zde přečkali své třetí Vánoce v Austrálii – Vánoce roku 

1953. 

Košňarovou dílnou byl obývací pokoj a jeho kanceláří byla nejbližší telefonní 

budka – zde obvolával ověřené kontakty, které mu podle situace nabídly práci. Poté sedl na 

kolo a objel všechny domy, kde vyzvedl rámy k pozlacení. Telefon si Košňarovi nechali 

domů zapojit v roce 1954 – Košňar se ihned objevil v telefonním seznamu pod pojmem 

,,pozlacovačství a rámování obrazů”.93  

Do této doby se Košňar ani jednou nepokusil kontaktovat rodinu. Měl stále 

velký strach, že by tím mohl doma způsobit nemalé problémy. Moc dobře věděl o situaci 

v Československu – pronásledování vytipovaných lidí bylo obživou pro v této době již velmi 

silnou StB. V roce 1954 se ale Košňarovi zdálo, že by již situace nemusela být natolik 

vyhrocená a rozhodl se dát o sobě vědět domů: 94 

,,Maminka měla převelikou radost a i komunisticky smýšlející otec se obměkčil 

a přestal ve mně vidět zrádce a nepřítele národa. Dostával jsem dlouhatánské dopisy psané 

maminčiným úhledným písmem o deseti stránkách.95 

                                                
90 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Kdo čeká – dočká se. Melbourne 2007. 
91 Čestmír Košňar (1953), se stejně jako jeho bratři vyučil u otce. Pracoval v rodinné firmě, ale v roce 1986 
z podniku odešel. Má jednu dceru a pracuje jako zástupce firmy, která vyrábí klimatizace. Korespondence 
s Janem Košňarem. Melbourne 4. března 2010. 
92 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Už nám bylo hej – byla voda v trubce a 
elektrika. Melbourne 2007. 
93 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Rok 1954. Melbourne 2007. 
94 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Rok 1954. Melbourne 2007. 
95 Tamtéž. 
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Jako většina lidí, tak i Košňar posílal z Austrálie domů balíčky přes různé 

zprostředkovatelské firmy. Na Vánoce vždy pravidelně zasílal potraviny, ale hlavně léky, 

kterých bylo v Československu nedostatek. K tíživé hospodářské situaci obyvatel přispěla 

rovněž měnová reforma z roku 1953, která srazila kapitál většiny obyvatel na minimum.96 

Roku 1956 se v Melbourne konaly XVI. letní olympijské hry.97 Pro celou 

Austrálii se jednalo o výjimečnou událost. Jelikož v této době zde ještě ani zdaleka nebyla 

rozvinuta blíže specifická kultura, která by zemi reprezentovala navenek, požádala australská 

vláda např. právě velmi početné přistěhovalecké skupiny, aby suplovaly australskou kulturu 

jako něco nového a multikulturního. Takto také mj. vznikla Beseda – spolek okolo tradičních 

českých a moravských tanců.98 Košňar v Besedě působil mezi lety 1956 a 1976.99 

Olympijských her se také měla zúčastnit Košňarova krajanka z Litomyšle Mirka 

Šplíchalová,100 se kterou se znal z SK Litomyšl.101 Ta ovšem byla pod přísnou kontrolou 

sovětských jednotek, které zajišťovaly její ,,bezpečný“ návrat do Československa. Přesto se 

spolu setkali a vyměnili si dojmy ze dvou různých životů. 

Do roku 1959 se Košňarovi podařilo dostavět dům, kde si zařídil také dílnu 

a vyhotovoval zde své objednávky. Na vyřízení všech zakázek už přestával stačit materiál – 

stálé posílání zlatých plíšků z Kaiserslautern bylo nedostačující. Zlato v této podobě se tehdy 

vyrábělo pouze v Německu a Itálii. Po náročném vyřízení všech dokumentů pro import zboží 

se Košňar dohodl s jednou firmou z Bavorska, která začala materiál dodávat ve větším 

množství.102 

Košňar pravidelně přijímal zakázky od obchodního domu Myer Emporium, 

který měl sice vlastní rámařskou dílnu, ale prodával tolik rámů, že zde zbyla práce i pro 

Košňara. Dílna byla navíc poměrně nespolehlivá a prodělečná. Netrvalo dlouho a Košňar již 

jako známá osobnost v oboru dostal nabídku, zda by nechtěl tuto dílnu vést. Práce se ujal 
                                                
96 Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české II. Praha 1997. str. 274. 
97 Dostupné z URL: http://www.olympic.org/en/content/Olympic-Games/All-Past-Olympic-
Games/Summer/Melbourne--Stockholm-1956/. 
98 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Rok olympiády v Melbourne. Melbourne 
2007. 
99 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 2. února 2010. Viz příloha č.7 
100 Mirka Šplíchalová (1927-1957), se narodila do sokolské rodiny v Litomyšli. Získala mnoho mistrovských 
titulů ČSR ve sportovní gymnastice a zakončila svoji kariéru účastí na OH v Melbourne v roce 1956. Tragicky 
zemřela ve svých 30-ti letech v roce 1957. Dostupné z URL: http://www.gymnastika.chrudim.cz/osobnost.html. 
101 Viz příloha č.8. 
102 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Bylo štěstí, že jsme nevyhořeli. Melbourne 
2007. 
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a vytáhl dílnu zpět na výsluní. Brzy měl pod sebou i několik zaměstnanců – jako emigrant 

věděl, jak těžký osud má takový člověk, a proto jeho podřízenými byly Angličanka, Finka 

a Němec.103 Zakázek bylo v této době skutečně hodně a Košňar pracoval na hranici svých 

možností. Začalo se mu dařit, ale nic nebylo zadarmo. 

,,Austrálie dávala těm, kteří se snažili příležitost a možnost využít svého talentu. 

Ale zlaté banány nikomu z nás na dvorku nerostly, jak si to představovali lidé doma a několik 

mi při první návštěvě řeklo: No jo, ty se tam máš, tam u vás to jde lehce. Ale muselo se makat, 

každý si ten dolar musel zasloužit. (...) No a tak všechno má svou cenu a nikde není nic 

zadarmo. Nejvíce se nás dotýkalo odloučení od našich rodin a to nám Austrálie nemohla 

ničím nahradit.”104 

V roce 1959 si Košňar mohl dokonce dovolit koupit první auto – Borgward 

Hansa.105 Byla to dodávka žluté barvy, díky které Košňar rozvážel své objednávky mnohem 

snáz než na kole. 

4.4 Zisk australského občanství a první ocenění 

Dalším velikým krokem v transformaci imigranta je získání státního občanství, 

což přineslo opětovný pocit domoviny, možnost získat cestovní pas a také podílet se na vládě 

v zemi. Košňar získal australské občanství 1. května 1962:106 

,,Každý účastník dostal Certificate Of Naturalization As Australian Citizien. Na 

první stránce byl krásný obrázek královny Elizabeth s korunou na hlavě a v hezkých žlutých 

šatech barvy australských květů mimosy. Na druhé straně naše jméno, narození atd. Přísahali 

jsme věrnost zemi a královně a zazpívali, aby nám ji Pán Bůh opatroval.107  

Na začátku 2. poloviny 20. století ještě nebyl tento proces příliš složitý. Žádat 

o australské občanství mohl každý člověk, který žil v zemi minimálně po dobu pěti let a před 

                                                
103 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Každý z nás se snažil dostat dopředu jiným 
způsobem. Melbourne 2007. 
104 Tamtéž. 
105 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Krásná žlutá barva na čtyřech kolech – 
HAH 566. Melbourne 2007. 
106 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Australské občanství. Melbourne 2007. 
107 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Australské občanství. Melbourne 2007. 
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odbornou komisí složil příslušné jazykové testy z anglického jazyka.108 Poté se již skládala 

přísaha královně, která byla pochopitelně na celém aktu nejvíce váženou.109 

S rychlým zastavením dříve klidné čtvrti, kde Košňarovi žili přišel na řadu 

i problém s dílnou – ta nemohla být v obytné oblasti a se zaměstnanci se už také nedalo stále 

pracovat v malé místnosti. Podnik se začal poohlížet po stálém sídle, ale získat dům přímo 

v obchodní a průmyslové čtvrti bylo finančně až příliš náročné. Vhodný dům nakonec Košňar 

našel v blízkosti hospodářského výstaviště v Ascot Vale na dělnickém předměstí. Zde koupil 

pozemek na adrese 112 Maribyrnong Road.110 Po vyjednání s místními úřady dostal povolení 

k provozování řemesla rámařského a pozlacovačského. Brzy se připravily plány a začala 

stavba dvouposchoďové budovy (v přízemí dílna a obchůdek, v patře potom kanceláře). 

Budova byla dokončena v roce 1963.111 

Podnikání se rozrůstalo a vše vypadalo nadmíru příznivě. Košňar zaměstnal 

i svou manželku, jelikož bylo jisté, že je firma již dokáže uživit oba. Společně spláceli dluh 

bance za pozemky na Maribyrnong Road a za svůj dům na Leonard Avenue. Přišel ale 

okamžik, který nemohl nikdo čekat - Košňarova žena Elizabeth brzy po zjištění rakoviny 

v roce 1964 umírá.112 Pro Jana to je obrovská rána, stejně tak pro jeho syny, kterým je 

jedenáct, třináct a patnáct let. Strach panoval i ohledně splácení půjčky, která měla být 

splácená ze dvou příjmů. Jan se snažil nahradit synům mámu i přes to, že musel pracovat ještě 

více než předtím.  

Košňarovi už občas pomáhali i jeho synové a dluh se tak daří zaplatit.113 

Zakázek stále přibývalo a dílna se soustředila hlavně na rámování obrazů pro slavné 

australské malíře – v této době jich mnoho žije v Evropě právě díky obtížné dostupnosti 

kvalitního rámařství v Austrálii. O Košňarově práci se dovídají umělci jako Tucker114, 

                                                
108 Rozhovor se Stanislavem Ježkem. Melbourne 8. března 2007. 
109 DAVIDSON, A. From subject to citizen: Australian citizenship in the twentieth century. Cambridge 1997. 
str. 91. 
110 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Člověk míní, Pán Bůh mění. Melbourne 
2007. Viz příloha č.9. 
111 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Už se jelo plnou parou. Melbourne 2007. 
112 Tamtéž. 
113 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Michelangelův David nepřinesl štěstí. 
Melbourne 2007.  
114 Albert Lee Tucker – (1914-1999), australský malíř, představitel expresionismu. Dostupné z URL: 
http://www.evabreuerartdealer.com.au/home.html 
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Nolan115 nebo Boyd.116 Rámovaly se obrazy pro mnoho výstav, ale problém byl např. s těmi 

obrazy, které se následně posílaly i do jiných měst a byly součástí putovních výstav. Bedny na 

tyto obrazy byly buď moc malé, nebo naopak příliš velké. V dílně tak začali vyrábět i vlastní 

bedny dělané na míru pro každý obraz. To ovšem přineslo nemalé zdržení od práce, a tak 

Košňar přemýšlel, jak celou věc vyřešit, aby práci urychlil, ale stále mu zůstal dobrý příjem 

ze všech zakázek. 

Rozhodl se pro poměrně riskantní krok – nebude obrazy rámovat, ale vyrábět 

pouze lišty, z kterých se rám poté složí. Lišty může snadněji poslat do všech měst a samotné 

smontování není už žádný problém. Neuvažoval tak pouze nad ziskem, ale také nad rozvojem 

rámařství v širším měřítku. Výroba lišt ale opět přinášela nemalá úskalí. V té době nebyly 

v Austrálii žádné kvalitní stroje k řezání lišt. Nejlepší vyráběli v Německu a Itálii, odkud 

Košňar vyjednal první dovozy. V 60. letech tak podnikl pracovní cestu do Evropy, kdy kromě 

obchodních záležitostí navštívil i rodinu v Litomyšli.117 Vliv firmy a reputace se rozrůstá již 

i mimo hranice Melbourne. 

Důležitou součástí výroby lišt a rámů bylo také samotné dřevo. V Austrálii 

rostly naprosto odlišné druhy stromů od těch evropských. Sám Košňar se proto musel ještě 

mnoho o dřevě naučit. Problémem u australského dřeva byly jeho proměnlivé vlastnosti při 

různých teplotách, jelikož australský kontinent byl zemí nemalých klimatických extrémů – při 

poslání lišty na jedno místo se lišta nepříjemně kroutila, podruhé se zase vysušovala 

a popraskala. Nejlepším řešením bylo zpracovávat dřevo přímo na místě, kde byly stromy 

káceny. Nejvhodnější dřevo bylo ze stromů z Nového Zélandu a Malajsie. V roce 1978 se 

Košňarovi podařilo koupit 49% podílu v novozélandské firmě J. B. Mouldings Ltd. ve městě 

Napier118. Ta již dřívě vyráběla lišty, ale díky Košňarovi získali potřebné know-how. 

Zanedlouho zaměstnávali okolo 50 dělníků. V roce 1987 získali cenu Prince Phillip Design 

Award.119 

                                                
115 Sir Sidney Nolan – (1917-1992), australský surrealistický malíř. Dostupné z URL: 
http://www.evabreuerartdealer.com.au/home.html 
116 Arthur Merric Bloomfield Boyd – (1920-1999), australský malíř, představitel impresionismu. Dostupné 
z URL: http://www.evabreuerartdealer.com.au/home.html 
117 Korespondence s Otou Košňarem. Litomyšl 10. března 2010. 
118 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Musel jsem se dále učit, učit o dřevě. 
Melbourne 2007. 
119 Tamtéž. 
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I přes to, že se firma stále rozrůstala a už jednala i na mezinárodní úrovni, si Jan 

Košňar stále zakládal na svých stálých zákazních a hlavně v Melbourne byl znám svým 

osobním přístupem ke všem zakázkám. Dílna na Maribyrnong Road se dále rozrůstala 

i o vedlejší domy, takže zde kromě dílny mohl být i sklad a obchod se rozšířil.120 

Konkurence přesto existovala – díky Košňarově úspěchu se o toto řemeslo 

zajímalo stále více lidí, kteří ovšem postrádali vyučení a praxe v oboru jim také scházela. 

I kvůli tomu byla australskou vládou ustanovena komise na zjištění vzniku a důležitosti 

lištárenského průmyslu.121 Jedním z jejich závěrů bylo i to, že zakladatelem je Jan Košňar 

a v korespondenčních papírech může používat ,,První výrobci zlacených lišt v Austrálii”. 

Firma získávala i další ocenění – v roce 1967 byla přijata do Melbournské obchodní komory 

(Melbourne Chamber of Commerce) a v roce 1972 byli jedním ze zakládajících členů Svazu 

australských ředitelů (Australian Institute of Company Directors).122 Přesto měl Košňar 

s nepoctivou konkurencí nemalé problémy, a to hlavně kvůli neustálému přetahování se 

o zkušené a pracovité dělníky. 

4.5 Největší rámařská firma na kontinentě 

Se zlepšující se životní situací a zaběhnutým podnikem se Košňar rozhodl v roce 

1969 opustit jejich dosavadní domov – stále pouze stlučenou boudu z azbestových desek 

a postavit si vlastní dům. Celé Melbourne se tehdy rychle rozrůstalo. Bylo to určitě i díky 

novému přílivu uprchlíků, a to nejen kvůli událostem Pražského jara 1968123, po kterých 

opustilo Československo na 100 000 lidí.124 Díky tomu, že rodina již vlastnila auto, nebyl 

problém, aby se odstěhovali na venkov, kde panoval mnohem větší klid než v rušném 

velkoměstě. Pozemek vybíral dlouho a důkladně. Nakonec našel parcelu na 44 Horseshoe 

                                                
120 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Už se jelo plnou parou. Melbourne 2007. 
121 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Volný trh – volné podnikání – závist – 
konkurence. Melbourne 2007. 
122 Tamtéž. 
123 Pražské jaro 1968 bylo období politického uvolnění v tehdejším Československu. Za začátek se považuje 
5. leden, kdy se prvním tajemníkem ÚV KSČ stal Alexander Dubček (1921-1992). Dubček započal řadu 
reforem, které byly pokusem o uvolnění režimu a měly snahu spustit proces částečné demokratizace. Pražské 
jaro bylo ukončeno v noci z 20. na 21. srpna, kdy do Československa vstoupila vojska Varšavské smlouvy, aby 
hnutí potlačila. Události roku 1968 vedou k další velké vlně emigrace z Československé socialistické republiky. 
In: NÁLEVKA, V. Studená válka. Praha 2003. str. 177.  
124 HRUBÝ, K.; BROUČEK, S. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha 2000. str. 26. 
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Bend Road-Keilor125, přibližně 12 km od středu města. Po nezbytných úpravách pozemku 

začal se stavbou v listopadu roku 1970. Dům byl dokončen na Vánoce roku 1971.126 

V budově se nacházela nejedna vymoženost moderní doby, byly zde ale i věci, které rodina 

dosud neznala – jako například koupelna. V domě pozlacovače nemohlo chybět ani zlato – 

Košňar si vyzdobil vnitřní stranu dvěří zlacenými ornamenty.127 Vznikl dům velice odlišný od 

těch tradičních a Košňar byl rád, že po dvaceti letech v Austrálii se konečně dočkal 

důstojného bydlení. Zde žije až do dnešních dnů. 

Po vyučení odešel syn Jiří v roce 1972128 do Evropy a druhý syn Denis byl 

poslán na výcvik do armády pro případné nasazení do války ve Vietnamu, k čemuž ale 

nakonec nedošlo.129 Košňar zůstal sám se synem Čestmírem a se zájmem sledoval 

hospodářský vývoj v Austrálii. Jeho firma zaujímala čelní místo mezi dodavateli zlacených 

lišt pro rámy a o práci neměl nouzi. Přesto věděl, že získaná reputace a místo na trhu by se 

daly snadno ztratit kvůli případnému zastavení inovace podniku. Díky půjčce od banky se dal 

do stavby další továrny, která byla již speciálně seřízena na výrobu zlacených lišt. Místo pro 

stavbu našel nedaleko melbournského letiště ve čtvrti Tullamarine.130 Stavba byla dokončena 

v roce 1973131 a díky nové továrně mohl ve značném množství exportovat lišty do mnoha 

zemí. 

S dalším rozvojem a zvětšováním objemu výroby bylo pořeba mít produkci 

a obchod pod jednou střechou. V roce 1974 složil Košňar zálohu na tři budovy na Alexandra 

Avenue, Ascot Vale,132 nedaleko od dvoupatrové dílny, kterou vlastnil na 112 Maribyrnong 

Road. Sem přestěhoval rámárnu, zřídil sklad a maloobchod. Postupně budovy na 

Maribyrnong Road prodal a za utržené peníze zaplatil budovy v Ascot Vale.133 Kancelář měl 

Košňar v továrně ve čtvrti Tullamarine. Zde se také pravidelně scházel s vedoucími všech 

                                                
125 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Na cestě zlatokopů. Melbourne 2007. 
126 Tamtéž. 
127 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Stavitel a řemeslníci měli ze mě bolení 
hlavy. Melbourne 2007. 
128 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 4. března 2010. 
129 Válka ve Vietnamu – 1964-1973, In: NÁLEVKA, V. Studená válka. Praha 2003. str. 166. 
130 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Továrna na zlacené lišty. Melbourne 2007. 
131 Tamtéž. 
132 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Dílna na rámování obrazů již nestačila. 
Melbourne 2007. 
133 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Dílna na rámování obrazů již nestačila. 
Melbourne 2007. 
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oddělení – lištárny, rámárny, velkoprodeje, maloprodeje, kanceláře a exportu.134 Kromě 

obchodu vedeného pod jménem Kosnar v Ascot Vale, vlastnil neformálně Košňar i čtyři 

obchody v Airport West, Forest Hill, Camberwell a Greensborough.135 Sem dodával své 

rámy, které šly na odbyt ve velkém množství. Přesto Košňar popisuje těžkosti, které výrobu 

provázely: 

,,Každých šest měsíců jsme museli našim zákazníkům nabídnout něco nového. 

Ekonomická nutnost žádala u každého nového profilu v pěti až deseti barevných provedeních 

množství 2 000 metrů. To znamenalo podle toho, co to bylo, náklad 30 000 až 100 000 dolarů. 

Proto bylo potřebné předem vědět, co si trh a lidi žádají, aby to nebyla zbytečná investice.”136 

V Austrálii dnes žije přibližně 18 000 lidí, kteří se hlásí k československému 

původu, z toho čtvrtina je v Melbourne.137 Přes nemalé úspěchy, které provázely život krajanů 

v nové zemi, stále nikdo z nich nezapomněl na svou rodnou zemi, na svůj kraj, na 

Československo. Stejně jako v Kanadě138, tak i v Austrálii udržují Čechoslováci svou tradici 

díky Sokolu, společným sportovním aktivitám, divadlu, tanečním kroužkům a oslavám 

československých státních svátků.139 Významným způsobem se na udržení vzpomínek na 

rodnou zemi podílejí i umělci, kteří v Austrálii vystoupili jako např. Jára Kohout.140 

Tak jako měli Němci Alemanii141, Chorvati Croacii142, Řekové Hellas143, tak 

chtěli mít i Čechoslováci svůj fotbalový klub, který by ještě více upevnil vztahy 

v komunitě.144 Proto byla v roce 1951 založena Slavia Melbourne Soccer Club. Při jeho 

založení byl tým složen pouze z Čechoslováků, ale po dvaceti letech převládal počet Irů, 

                                                
134 Tamtéž. 
135 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Diplomati mají velké výhody. Melbourne 
2007. 
136 Tamtéž. 
137 VACULÍK, J. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha 2009. str. 243. 
138 SIMBARTLOVÁ, A. Jan Waldauf a Sokol. Liberec 2008. str. 28. 
139 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Zapadlí vlastenci, Melbourne 2007. Viz 
příloha č.19. 
140 Jára Kohout, vlastním jménem Jaroslav Kohout, (1904-1994) byl český filmový herec a zpěvák, který patřil 
mezi nejoblíbenější filmové herce 1. československé republiky. V roce 1948 emigroval do západního Německa, 
následně do USA. Podnikl několik vystoupení pro krajany v zahraničí. Po Sametové revoluci se vrátil zpět do 
republiky. Zemřel roku 1994 v Praze. Dostupné z URL: http://www.csfd.cz/herec/1601-kohout-jara/ 
141 Dostupné z URL: http://www.richmondsc.com.au/ 
142 Dostupné z URL: http://www.melbourneknights.com.au/ 
143 Dostupné z URL: http://www.smfc.com.au/ 
144 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Šišatý míč versus kulatý míč. Melbourne 
2007. 
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Angličanů a Skotů. Klub byl velice úspěšný i na celoaustralském poli.145 V roce 1963 získal 

pohár Austrálie. Klubu se dařilo až do konce 60. let, ovšem v roce 1970 už byla Slavie 

poslední v žebříčku Viktoriánské ligy a spadla do divize. Klub se v této době skoro rozpadl, 

jelikož ho opustili téměř všichni dosavadní sponzoři. Na popud komunity se ale svolala 

schůze k záchraně klubu. Té se zúčastnil i Košňar, který se záhy dostal do výboru, přestože 

s kopanou neměl doposud žádné zkušenosti.146 Brzy se ale stal dokonce prezidentem klubu, 

což přineslo značnou zodpovědnost. Nové vedení se zasadilo o zaplacení poplatků pro 

opětovný návrat do ligy, zajištění hráčů, hřiště i nových dresů. Hned druhý rok Slavie vyhrála 

divizi a byla zpět ve Viktoriánské lize.147 

Košňarovi zabrala činnost ve Slavii mnoho volného času, ale sám říká, že 

všechnu tu práci dělal rád. I přes snahu mnoha lidí se ale nakonec klub po třiceti letech kvůli 

špatné finanční situaci v roce 1980 rozpadl.148 

,,V roce 2007 se nám podařilo s pomocí českého konzulátu v Canbeře dopravit 

dva velké stříbrné poháry melbournské Slavie do Prahy, kde budou umístěny v sále slávy.”149 

Při oslavách čtvrt století od založení firmy v roce 1978 již byla Košňarova 

společnost v oboru nejrozšířenější po celém australském kontinentu.150 Přesto si Košňar stále 

zakládal především na kvalitní práci za přijatelnou cenu a osobním přístupu mezi klientem 

a výrobcem. Díky snadnější kontrole podniku, kterou vyžadoval, se bránil tomu, otevřít 

kanceláře ještě v jiných městech než v Melbourne. Vysílal tedy alespoň zástupce, kteří 

dojednávali kontrakty a potvrzovali firemní zájem i v jiných městech.151 Exportní oblast se 

rozšířila na celou Austrálii, Nový Zéland, Jihovýchodní Asii, Kanadu a Spojené státy 

americké. V roce 1980 získal Košňar cenu ,,Small Bussines Award” pro nejúspěšnější podnik 

do sta zaměstannců. Košňar dokázal vše, co si od nového života sliboval. 

Pravidelně se také Košňar účastní setkání Asociace rámařů ve Spojených státech 

amerických (Professional Picture Frame Association). Zde je veden jako představitel 
                                                
145 Viz příloha č.18. 
146 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Šišatý míč versus kulatý míč. Melbourne 
2007. 
147 Tamtéž. 
148 Tamtéž. 
149 Tamtéž. 
150 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Zpěvem v hospodě se lišty neprodaly. 
Melbourne 2007. 
151 Tamtéž. 
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a průkopník australského rámařského průmyslu.152 V roce 2004 dostal osobně poděkování 

,,Thank You From Melbourne” za propagaci města Melbourne, o kterou se postaral právě při 

všech svých zahraničních cestách. Sydney bylo sice vždy největším městem v Austrálii, ale 

Melbourne si zase zakládalo na svém průmyslovém charakteru.153 Proto se podnikatelům, 

kteří se zasloužili o rozvoj města dostává významných ocenění. 19. února 1982154 získal Jan 

Košňar také plaketu za zvýšení úrovně rámařství v Austrálii od sekretáře parlamentu Viktorie 

Petera Collinse. Nebylo to pouze díky australskému působení, ale také pro export, především 

do Asie, jímž zodpovědně reprezentoval jak město, tak celou Austrálii.155  

Práce se zákazníky ze zahraničí donutila Košňara ke dvěma věcem. Jednak to 

byla nutnost poznat místní trh, jelikož každý si žádal trochu jiný druh rámů a způsob 

zarámování. Vkus byl velice rozmanitý, a proto se sortiment služeb díky exportu značně 

rozšířil. Druhou věcí byla také nutnost naučit se zvykům a tradicím jednotlivých zemí. 

Např. japonským zvykům se Košňar neučil zrovna snadno. K obchodním tradicím patřily 

společné večeře, vzájemná seznámení rodin a striktní pravidla oblékání a chování. Pro 

člověka evropského stylu věc neznámá.156 

4.6 Order Of Australia 

Roku 1991157 se Košňarovi dostalo největšího ocenění, jaké vůbec mohl člověk 

jeho postavení od australské vlády obdržet. Řád Austrálie (Order Of Australia) je udělován za 

výjimečné přispění k humanitě nebo australskému národu.158 Všichni potenciální laureáti jsou 

pečlivě prověřováni komisí, která cenu uděluje. Nositel by pak měl čestně a svědomitě 

reprezentovat toto významné ocenění. Košňar byl navržen australskou komisí právě za svůj 

přínos rámařskému průmyslu a za práci pro československou komunitu v Melbourne neboli 

For service to manufacturing and to the czechoslovakian community – jak je napsáno na 

                                                
152 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Město Melbourne děkuje. Melbourne 2007. 
153 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Něco o exportu naší firmy. Melbourne 2007. 
154 Korespondence s Janem Košňarem. Melbourne 4. března 2010. 
155 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Něco o exportu naší firmy. Melbourne 2007. 
156 Tamtéž. 
157 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Sama královna ceduličku psala... . 
Melbourne 2007. Viz příloha č.11. 
158 Dostupné z URL: http://www.itsanhonour.gov.au/honours/awards/medals/medal_order_australia.cfm 
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oficiálních stránkách tohoto významného ocenění.159 Návrh na cenu byl nejprve předán 

australskému Governol-General (zástupci královny v Austrálii) a teprve poté britské královně 

Alžbětě II, která udělení s konečnou platností schvaluje.160 

Oznámení o udělení ceny bylo otištěno v novinách 10.6.1991.161 Košňar 

následně dostal mnoho gratulací nejen od přátel a známých, ale také od ministrů viktoriánské 

i australské vlády. Na podzim byl dokonce pozván ke guvernérovi státu Viktorie. Stal se 

významným členem několika organizací, které sdružovaly laureáty všech významných cen, 

kde je členství povětšinou doživotní – jednou z nich je např. Sdružení držitelů řádu Austrálie 

(The Order of Australia Association).162 Uveden byl do Roll of Honour a do knihy National 

Honours and Awards 1975-1996.163 Od tohoto okamžiku také mohl používat za svým jménem 

titul OAM. 

4.7 Předání a konec firmy J.KOSNAR PTY. LTD. 

Ve firmě působili všichni Košňarovi synové. Ti měli v podniku na starost 

jednotlivá oddělení a jako ředitelé byli odpovědni pouze otci – hlavnímu řediteli. Všichni 

brali stejný plat, čímž chtěl Košňar zabránit případným rodinným sporům. To se ovšem 

nepodařilo. Přestože si Košňar ponechal ve firmě již pouze faktickou vedoucí funkci, zatímco 

synové spavovali veškěrý majetek a obchody, nesváry ze strany synů se projevily. Jako první 

přestal souhlasit s politikou firmy syn Čestmír, který opustil podnik v roce 1987.164 I když 

smlouvy všech zaměstnanců firmy obsahovaly bod, kde se hovořilo o případné ztrátě nároků 

na finanční vyrovnání, jakmile z firmy odejde z vlastní vůle, chtěl dát Čestmír spor k soudu 

a peníze domáhat justičně. Košňar byl sice v právu, ale aby předešel rodinným rozepřím, 

dohodl se s dalšími dvěma syny o vyplacení přijatelné částky Čestmírovi.  

                                                
159 Dostupné z URL: 
http://www.itsanhonour.gov.au/honours/honour_roll/search.cfm?aus_award_id=871198&search_type=simple&s
howInd=true 
160 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Sama královna ceduličku psala... . 
Melbourne 2007. 
161 Tamtéž. 
162 Dostupné z URL: http://www.theorderofaustralia.asn.au/index.php 
163 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Sama královna ceduličku psala... . 
Melbourne 2007. 
164 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Rodina jako ,,Báječní a bohatí“. Melbourne 
2007. 
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Tímto krokem však otázka kolem budoucnosti firmy neskončila. Košňar věděl, 

že ve vedení firmy nemůže zůstat věčně a s dobrým úmyslem stále více a více zapojoval do 

otázek strategie firmy své další dva syny – Jiřího a Denise. Spory ohledně vedení firmy 

trvající od roku 1984 vyvrcholily v roce 1991. Na nátlak celé rodiny předal od 1. července 

kontrolu nad firmou svým synům.165 Košňarovi mělo být vyplaceno odstupné ve výši 250 000 

australských dolarů. Aby z této částky nemusela firma platit daně, zůstal Košňar ve firmě jako 

konzultant, a tak za minimální práci dostával plat-rentu 20 000 dolarů ročně. Vlastnil také 

firemní auto, jehož provoz hradil podnik. Další příjem tvořily splátky za pronájem budov 

firmy, které Košňarovi patřily i nadále. Celkově byl velmi spokojen, jak celé předání firmy 

dopadlo – firma měla perspektivní budousnost a vedení, Košňar měl zajištěn zasloužený 

stabilní příjem na dlouhá léta a rodinné vztahy byly opět urovnány.  

Idylická situace však nevydržela příliš dlouho. Firma záhy přešla od banky ANZ 

k bance National Bank.166 Zde neměla vybudovanou pověst, a tak banka žádala mnohem větší 

záruky za případné podnikové půjčky. Do jedné záruky se musel dát dům, což ovšem na sebe 

nechtěli vzít synové, kteří argumentovali tím, že případná ztráta domu by je zasáhla mnohem 

více než například ztráta domu jejich otce. Po několika příslibech, že firma funguje bez 

nejmenších problémů, a pod opětovným nátlakem ze strany celé rodiny Košňar smlouvu 

podepsal, čímž dal jako záruku svůj vlastní dům.167 

První rok dostával Košňar slíbených 20 000 dolarů, ale již rok následující se 

výplata stále více zpožďovala a nájemné za budovy od podniku taky nebylo placeno – prý 

proto, že zákazníci firmy platí příliš pozdě. Košňar mohl kdykoliv nájemní smlouvu 

vypovědět, to by ale znamenalo vyhodit rodinnou firmu na ulici, což mu jeho čest a láska 

k synům nedovolila. Záhy neměl v podstatě žádný příjem a veškeré své účty hradil 

z rozprodávání svých sbírek obrazů a knih. 

Postupem času se Košňar dozvěděl o skutečném stavu firmy – zakázek ubývalo, 

veškerý kapitál firmy byl v materiálu, který ležel ladem ve skladech, a podniky, které s firmou 

spolupracovaly dlouhá léta, nyní žádaly stále větší a větší záruky kvůli zpoždění některých 

objednávek. Košňar vycítil, že situace není ideální, a proto chtěl pomoci. Nabídl se dokonce, 

že se opět vrátí do vedení firmy a vyvede ji z recese výroby. To bylo ovšem ze strany synů 
                                                
165 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Po čase došla trpělivost. Melbourne 2007. 
166 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Jak začal ten rozpad. Melbourne 2007. 
167 Tamtéž. 
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odmítnuto se slovy, že firma nepotřebuje ,,starý evropský způsob”, ale ,,nový australský” 

způsob řízení firmy.168 

Celý problém se stále více vyhrocoval. Banka chtěla zpožděné splátky od firmy. 

Opět z dobré vůle se Košňar uvolil k prodeji budovy na Ascot Vale a celou částku poskytl 

bance k vyrovnání firemního dluhu. Věřil, že tento krok podnik znovu postaví na nohy 

a opráší staré dobré časy.169 Pomoc ze strany otce tím ale nekončila. Finančně pomáhal firmě 

i nadále, a to především ve snaze získat další objednávky. Brzy ale firma opět dlužila vysoké 

částky bance i daňovému úřadu. Firmě byl určen administrátor, který měl lépe spravovat 

příjmy a výdaje. Brzy bylo jasné, že už není řešení. 

Roku 1995 byla nařízena likvidace firmy. Byly vybrány veškeré dlužné částky 

od firem zavázaných KOSNAR LTD., konaly se aukce na stroje a vybavení firmy. V srpnu se 

konala aukce budovy v Airport West.170 Získalo se pouze asi 25% skutečné hodnoty budovy. 

Zbytek dlužné částky se rozdělil mezi Košňara a jeho dva syny – každý měl zaplatit 35 000 

dolarů. Po desítkách let, kdy Košňar dovedl podnik na místo, které mu konkurence záviděla, 

se firma pod vedením jeho následovníků zhroutila.  

Synové se z dluhů dostávali těžce, ale ještě hůře Košňar, který neměl žádný 

příjem, a jeho dům fakticky vlastnila banka. Ve svých šestašedesáti letech přežíval 

a přemýšlel, jak se dostat z této tíživé situace. To se nakonec podařilo, ale Košňara to stálo 

nemalé osobní úsilí. Byl nucen prodat mnoho svých sbírek knih a obrazů a přijímat malé 

zakázky, které mohl vykonávat z domu. Tímto způsobem alespoň zplatil dluh bance a mohl 

opět žít bez finančních těžkostí. 

4.8 Jan Košňar dnes a zítra 

Dnes žije Košňar spokojeně na melbournském předměstí, kde si užívá malých 

radostí života. Pracuje na domě, který tak prochází neustálými inovacemi. Přestože lituje 

osudu své firmy, snaží se hledět dopředu a s radostí vzpomíná na svou bohatou minulost. 

Dává dohromady fotografická alba, kde je obsažen příběh celého jeho života – toto chce 

zachovat pro své syny a vnoučata nejen v Austrálii, ale také v České republice. Maluje vlastní 
                                                
168 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Jak začal ten rozpad. Melbourne 2007. 
169 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – A jak to pokračovalo... . Melbourne 2007. 
170 Tamtéž. 
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olejomalby, zarámované jak jinak než ve vlastnoručně vyrobených rámech. Celý svůj život 

podrobně vyložil ve sbírce krátkých příběhů, které shromažďuje jeho bratr Ota v Litomyšli, 

s kterým je v úzkém kontaktu.171  

V doslovu těchto svých příběhů hovoří s láskou o své rodné zemi. Děkuje 

rodičům za příkladnou výchovu, učitelům za nabyté zkušenosti a všem svým přátelům za 

pomoc, které se mu od nich dostalo. S obdivem vzpomíná na skutky, které vykonal tisíce 

kilometrů daleko od svého kraje, a mohl tak nést dobré jméno své rodiny a země až v daleké 

Austrálii. Nikdy neztratil svou čest a víru v člověka. Odkazuje na bohatou historii svého 

národa a na T. G. Masaryka jako představitele humanismu a čechoslovakismu. 

Celým jeho životem se táhne jedna prosba, jedno přání, které měl vždy na srdci. 

Jedna věc, po které vždy toužil, a to, aby neudělal své zemi ve světě ostudu a i za hranicemi 

reprezentoval dobré jméno celého národa, neboť ,,podle jednotlivce se posuzuje celý národ.” 

Malý národ ve střední Evropě, který však ve světě dokázal nemalé věci. Národ 

československý. 

                                                
171 KOŠŇAR, J. Příběhy domácí i světové ze života strejdy Jendy – Odpočinek ve stáří nemusí znamenat nudu. 
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5   Závěr 

Cílem práce Jan Košňar – zakladatel rámařství a pozlacovačství v Austrálii bylo 

podat ucelenou zprávu o osudu jednoho z našich krajanů, kteří se ve 2. polovině 20. století 

vydali za demokracií a životem rovných příležitostí do vzdálené Austrálie. Díky mému 

dvouletému zkoumání této problematiky lze dojít hned k několika závěrům. 

Jedním z výsledků mého zkoumání je poznatek, že samotnou emigraci bychom 

neměli prezentovat jako řeč čísel, jak nyní kvantifikujeme jednotlivé emigrační vlny, ale 

právě výzkum posledních let ukázal, že skutečného porozumění v této oblasti můžeme 

dosáhnout především vyhledáním oněch silných příběhů lidí, kteří tento životní zlom prožili 

Na těchto osudech potom můžeme veřejnosti prezentovat pravou podstatu této problematiky. 

Na životním příběhu Jana Košňara chci ukázat, jak složitá musela být transformace 

malovesnického člověka z Československa v podnikatele a občana cizí země.  

Výzkum probíhal především na základě metody oral history, kdy byli zpovídáni 

přímo pamětníci událostí roku 1948 a nynější emigranti v Austrálii. Metodikou tohoto typu 

můžeme získat široký záběr informací. Tento zdroj byl využit i v této práci, a proto prvotním 

základem byly dva rozhovory s přímými účastníky života Jana Košňara – s ním samotným 

a jeho bratrem Otou. Ovšem z tohoto způsobu výzkumu také plyne jedno zásadní úskalí, které 

si jako historikové musíme uvědomit, a to je pochopitelně možná neobjektivnost dat 

a informací. V případě mé práce byl tento problém znásoben ještě spoluprací s osobními 

pamětmi sepsanými Janem Košňarem. Je proto nutné pracovat se všemi zdánlivě snadno 

dostupnými informacemi citlivě a pokud možno vždy nalézt minimálně jeden další zdroj, 

ze kterého bychom si mohli výpověď buď potvrdit, nebo vyvrátit. Při každé zásadnější 

informaci, která se v rozhovoru nebo materiálech Jana Košňara vyskytovala, jsem se snažil 

práci doplnit o další pramen, a to většinou pomocí sekundární literatury. 

Tuto práci bych dále rád obohatil o některé přesnější zdroje. V budoucnu bych 

se chtěl také opřít o výpovědi dalších emigrantů v australském prostředí, na jejichž spolupráci 

se chci zaměřit a o tyto poznatky práci rozšířit. 
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Silnou stránku této práce je možné spatřit ve faktu, že oproti obecným názorům 

minulých generací, je toto soubor tezí nové generace, která již není zatížena životem 

v komunistickém režimu. 

Vytváření této práce pomohlo rozšířit obzory také mně. Poznat člověka jako je 

Jan Košňar, znamená seznámit se s osudy občanů naší země, kteří byli ze zřejmých důvodů 

přinuceni žít odlišný život od toho, na který by vzpomínali za normálních okolností. Dnes žijí 

na vzdáleném kontinentě. Zde si vypěstovali vřelý vztah k australskému státu, který jim 

poskytl ochranu v těžkém období jejich života. Přesto nikdy nezanevřeli na svůj rodný kraj, 

na který stále vzpomínají jako na místo, odkud pocházejí. Díky své práci jsem se mohl 

seznámit s pojmem vlastenectví a lásky k rodné zemi. Za to vše našim krajanům děkuji. 
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