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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 32, 2018, č. 2

STUDIE
TŘETÍ DEKÁDA ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
VELKOMORAVSKÉHO HRADIŠTĚ SV. HYPOLITA VE ZNOJMĚ
V LETECH 2006–2015
BOHUSLAV FRANTIŠEK KLÍMA
The presented informative article on the archaeological research activities of the workers and
students of the Department of History of the Pedagogical Faculty of Masaryk University was
created as a natural continuation of the previous two articles in which we always informed the
readers about the results of our field research over the last ten years on one of the most
important highlands of the Early Middle Ages in our country. We respected the original
concept and prepared a paper on the last decade of our research team’s activities. This has
changed considerably over the years, as a number of active and already proficient coworkers
have gone to pedagogical practice after the completion of their studies in the past years. But
new colleagues joined us and, after some training, they successfully continued not only the
research, documentation, conservatories, but also the tasks of presentation and building
activities in the construction of our archaeological expedition. As a part of the building works,
it was mainly their help in repairing a separate building for students’ accommodation and also
construction of a building of the future museum with permanent exhibition of “Velkomoravský
Znojem”.
Key words: Znojmo; stronghold of St. Hippolytos; 8th–10th Century, Great Moravian Empire;
third decade of archaeological excavations; new discoveries.

V přímé chronologické návaznosti na náš článek, publikovaný v předminulém čísle tohoto
sborníku,1 připojujeme nyní další důležité informace o vědeckovýzkumných archeologických
aktivitách, nejdůležitějších objevech i výchovně vzdělávacích akcích pracovníků a studentů
katedry historie PdF MU na centrálním velkomoravském hradišti ve Znojmě, a to v následujícím
období let 2006–2015. V důsledku omezených možností rozsahu článku v tomto sborníku může
me čtenáři představit kompletní činnost našeho týmu jen ve stručné, základní podobě. I v této
formě však budou naše pracovní aktivity dostatečně výmluvné, poskytnou dobrou představu
o širokém spektru činností, které mají významný vliv na kvalitu vzdělání studentů – budoucích
učitelů dějepisu, ale také přinášejí důležité odborné informace k hlubšímu poznání našich nej
starších národních dějin.

1

KLÍMA, B. F.: Archeologické výzkumy katedry historie PdF MU na velkomoravském hradišti sv. Hypolita ve Znojmě
v letech 1996–2005. Sborník prací PdF MU, řada spol. věd 31, Brno 2017, č. 2, s. 82–124.
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Obr. 1. Celkový plán Hradiště s vyznačenými místy výzkumů, prováděnými v letech 2006–2015. Legen
da: 1 – plocha velkomoravského hradu (východní část) a opevněného předhradí; 2 – místa archeologických
výzkumů; 3 – čísla výzkumů korespondují s textem. Kresba: B. Klíma

Přehled každoroční výzkumné činnosti:
Rok 2006
Sonda DAMIÁN (v plánu – obr. 1/ č. 1)
Velkoplošný terénní výzkum nové sezóny r. 2006 byl předznamenán dlouhými, několikamě
síčními jednáními mezi Pedagogickou fakultou MU /Nadačním fondem sv. Hypolita/ a Charitou
Znojmo. Na volném prostoru školní zahrady, v centru původního opevněného předhradí velko
moravského hradiště a u tehdejší centrální komunikace, hodlala Charita vybudovat velký dvou
podlažní objekt, který by sloužil jako dočasná ubytovna pro matky v tísni. Na jedné straně sice
záslužné a potřebné dílo, ale na straně druhé velká budova, která by překryla a zničila část dosud
volného prostoru velkomoravského hradiště a také se vedle barokního kostela stala novou,
nechtěnou dominantou celé hradišťské ostrožny. Přes opakovaná zamítavá stanoviska všech stát

•

4

TŘETÍ DEKÁDA ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ VELKOMORAVSKÉHO HRADIŠTĚ SV. HYPOLITA VE ZNOJMĚ
V LETECH 2006–2015

ních orgánů a institucí (AÚ AV ČR, NPÚ a dalších) však nakonec Charita získala stavební povo
lení a výjimku ze stavební uzávěry. Místo ochrany významné archeologické lokality, jakých
máme v naší vlasti jen několik, tak památkové úřady povolením výstavby přece jen umožnily
další postupnou devastaci a likvidaci již hodně zničené historické lokality, kterou můžeme srov
návat s Mikulčicemi jihozápadní Moravy. Bylo proto třeba rychle provést rozsáhlý zachraňova
cí archeologický výzkum. Ten ze zákona měl uhradit stavebník, který však měl ke svému fina
nčnímu závazku, jehož minimální výši jsme mu předložili, velké výhrady. Dokonce se písemně
obrátil na orgány MU s žádostí o provedení výzkumu rychle a především zdarma, tedy sponzor
sky. To vzhledem k jasně nesouhlasným stanoviskům k vlastní výstavbě a také k náročnosti výz
kumu nebylo možné akceptovat. Teprve těsně před zahájením prázdninové archeologické praxe
studentů se dospělo k dohodě, v níž jsme na úplné minimum snížili rozpočet našich prací, které
prováděli studenti téměř zcela zdarma, bez nároku na řádnou odměnu a jen za poskytnutí obědů.
Vzhledem k poloze a také rozsahu skrývky jsme výzkum z hlediska historického poznání
osídlení lokality pokládali za nesmírně důležitý. Byl proveden na ploše 460 m2, jako velká před
stihová a zachraňovací akce. Měl se realizovat na místě, které bylo ve velkomoravském období
velmi exponované a kde proto bylo možno očekávat významné objevy. Svou rozlohou předsta
voval budoucí výzkum dosud jednu z největších skrývek, na níž by bylo možné dobře pozorovat
strukturu osídlení i jednotlivé vazby sídlištních celků. Prostor zde navíc nebyl zasažen mladší,
středověkou až novodobou zástavbou a osídlením, což je na Hradišti opravdu vzácné. Nalézal se
na vrcholové ose ostrožny s velmi slabým hlinitým pokryvem. Tvrdé skalní podloží je zde jen na
povrchu mírně zvětralé a drolivé. Protínalo jej několik tvrdých horninových žil aplitu a pokrýva
la jej vrstva hlíny, dosahující mocnosti pouhých 20–50 cm. Na okrajových profilových stěnách
i kontrolním bloku nebylo patrné žádné výraznější rozvrstvení. Jen v jz. rohu skryté plochy
vystupovala sprašovitá, až 8 cm mocná vrstvička, která nasedala na tmavou hlínu a vytvářela
světlejší pás hned pod travnatým drnem. Vznikla zde jako vyrovnávací, navážková vrstva a smě
rem ke středu skryté plochy, kde bylo podloží nejvýše, postupně vyznívala. Neobsahovala žádné
nálezy a její uložení jsme spojili s obdobím šedesátých let minulého století, kdy se prováděla
výraznější úprava zdejší školní zahrady. Plochu školní zahrady však ve dvacátém století poruši
la jedna širší a dvě úzké kanalizační rýhy spolu s rýhou pro uložení plynového potrubí. Všechny
tyto zásahy se dotkly našeho výzkumu, nebo jej proťaly. Byly hloubené bagrem a odstřelováním
skalního podloží. A tak nejen poškodily, ale i zcela zničily některé hodnotné objekty.
Samotná archeologická práce byla s ohledem na uvedené skutečnosti značně náročná. Vyža
dovala maximální pozornost již od sledované úrovně těsně pod travnatým drnem.
Samozřejmě že nejhodnotnější objevy přineslo potom prošetření celkem 56 sídlištních
a sídelních objektů i pěti dětských kostrových hrobů. Nejvýrazněji se na zkoumané ploše rýso
valy pozůstatky velkomoravského osídlení, soustředěné do několika celků. Byly zachyceny
a prošetřeny polozemnice, hospodářské a výrobní objekty a především velká halová stavba, opře
ná o mohutnou kůlovou konstrukci. V terénu ji reprezentovalo několik řad pravidelných zahlou
bení, patrně pozůstatků po kůlových jámách. Stavba mohla mít důležitou shromažďovací funkci
(obr. 2, 3). K nejvzácnějším nálezům ze sídlištního prostředí řadíme kolekci pěti kusů železných
kování řemenů koňského postroje. Předměty, rozptýlené v poměrně malém prostoru u dvou sou
sedních objektů (polozemnic), dovolují vyjádřit jistou představu o významu nálezů i o obyvate
lích těchto příbytků. Těmi byli jezdci, příslušnici vojenské družiny a jejich rodiny. Právě zde,
v centru opevněného předhradí, na jeho nejvyšším místě, podél centrální komunikace hradištěm
a konečně také v přímém dosahu hlavního pásu opevnění, mohli družiníci tvořit sídlištní enklávu,
podobnou jako např. na opevněném předhradí hradiště v Mikulčicích. Kolem jedné z usedlostí
byla také zachycena rozptýlená skupina pěti dětských kostrových hrobů. Jejich mělké jámy se
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Obr. 2. Sonda Damián 2006 – plán zkoumané plochy se zachycenými objekty, hroby i recentními poru
chami. Kresba: Ing. J. Růžička

zahlubovaly jen max. 25 cm do povrchové drolivé vrstvy skalního podloží, a kryla je max. 45 cm
mocná vrstva zeminy. Dva z hrobů měly bohatší, typickou výbavu, k níž náležela nádobka,
vědérko, náušnice, skleněné korálky náhrdelníku, prsten a nůž (obr. 4).
Na velkomoravské osídlení navázalo osídlení mladohradištní, reprezentované keramikou
a také kůlovými jamkami srubových objektů. Pouze jeden z 56 prozkoumaných objektů se svým
střepovým materiálem a nálezy hlásil do pravěkého období, konkrétně do mladší doby bronzové.
Nakonec dvě malé jámy se zvířecími kostmi představovaly recentní zásahy.
S výsledky terénního bádání se dne 25. 8. 2006 seznámili členové odborné archeologické
komise, kteří se pochvalně vyjádřili o odvedené práci studentů katedry historie PdF MU a spo
lupracovníků Nadačního fondu sv. Hypolita. Konstatovali, že výzkum byl veden s maximální
pozorností a přesností. A to zvláště při vědomí, že studenti pracovali jen za úhradu obědů.
V každém případě se provedeným šetřením znovu potvrdilo, že celý 11 ha rozlehlý areál
opevněného předhradí velkomoravského centra – Hradiště sv. Hypolita byl plošně hustě osídlen
a že se na něm nachází cenné archeologické situace a nálezy, důležité i jedinečné pro poznání
našich nejstarších národních dějin.
Kromě výše popsaného hlavního výzkumu tohoto roku jsme s kolektivem studentů dokázali
nejen v prázdninovém období, tedy v rámci letní archeologické praxe, ale rovněž v průběhu
několika víkendových pobytů na Hradišti zabezpečit provedení dalších pěti drobných záchran
ných archeologických akcí. Lze jmenovat:
• sondu MUZIKÁŘ (v plánu – obr. 1/ č. 2) a sondu BÁRTŮ (v plánu – obr. 1/ č. 3),
které se vázaly na malé přístavby u rodinných domů. V první z nich jsme z vnější strany
obnažili kamennou lícní zeď hlavní fortifikace v prostoru jz. předhradí. Druhá sonda, uskute
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Obr. 3. Sonda Damián 2006 – celkové foto výzkumu se zahloubenými malými objekty. Pravidelné roz
místění jam /vpravo dole/ prozrazuje pozůstatky po opěrných kůlech velké halové stavby. V pozadí stopy
hospodářského dvora s několika obydlími a také hroby. Pohled z východu. Foto: B. Klíma

Obr. 4. Sonda Damián 2006 – Mgr. Eva Smejkalová preparuje a čistí porušený hrob malého děvčátka
s nádobou, vědérkem, nožem a několika korálky, který ležel mělce pod ornicí a byl propleten kořenovým
systémem keřů a stromů. Foto: Mgr. P. Čermáková
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čněná pouze na několika čtverečních metrech, navíc značně porušených novodobými zásahy,
nám dovolila nahlédnout do zcela poničené sídlištní situace přibližně ve středu opevněného před
hradí.
• sondu ČOPF (na plánu – obr. 1/č. 4).
Na jižním okraji zahrady pana Čopfa jsme po zbourání plotu a terasové zídky mohli při
následné úpravě nájezdu do garáže prošetřit jen část velkomoravského objektu s pěknou kolekcí
keramiky.
• sondou CHOVANEC – MOLÍK (na plánu – obr. 1/č. 5)
jsme po letních prázdninách provedli prošetření dlouhé rýhy vodovodní přípojky na zahradě
obou majitelů. Výkop, hloubený až na skalní podloží, však svou šíří pouhých 50 cm značně ome
zoval možnosti poznání sídlištní situace v dosahu centra vnitřního velkomoravského hradu
(obr. 5). Přesto se nám v něm podařilo zachytit okraj velkomoravské polozemnice s kamennou
pecí v rohu, kolem níž bylo rozptýleno větší množství keramiky i několik téměř celých hrnců
a také drobných předmětů.
• sonda STATEK (na plánu – obr. 1/ č. 6).
Poslední terénní akce roku 2006 byla spojena s výkopem rýhy pro vodovodní a kanalizační
přípojku k opravenému objektu ubytovny studentů v areálu naší expedice. V profilových stěnách
vlastního výkopu jsme sledovali především charakter a skladbu vrstev nad skalním podložím
s jednotlivými navážkovými horizonty, postupně vyrovnávajícími mírně k jihu skloněný areál
hospodářského dvora proboštství.

Obr. 5. Sonda ChovanecMolík 2006 – úzká
a hluboká rýha pro vodovod, která sahá až po
skalní podloží, se musí rovněž podrobně proše
třit. Prozradí však málo. Chybí širší nálezové
souvislosti. Navíc je práce v úzké rýze, do níž si
ani nelze stoupnout, velmi namáhavá. V popředí
jsme v místě zachyceného rohu polozemnice
s pecí a keramikou mohli provést malé rozšíření
sondy. Foto: B. Klíma
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Rok 2007
• sonda JEŘÁBEK (na plánu – obr. 1/ č. 7).
Již na jaře tohoto roku nás kontaktovali manželé Jeřábkovi, kteří na jihovýchodním okraji hra
dišťské ostrožny získali parcelu, na níž hodlali vybudovat svůj rodinný dům. Záměr nám oznámi
li současně s žádostí o brzké provedení záchranného archeologického výzkumu. Parcelu o rozlo
ze 630 m2 jsme díky menší sondáži částečně poznali již v r. 1986 a věděli jsme, že vzhledem k její
ideální poloze s širokým rozhledem do dyjského úvalu a rovin pod Znojmem se zde soustřeďo
valo husté osídlení již od hlubokého pravěku.2 Na začátku prázdnin jsme se studenty provedli plo
šně rozsáhlou ruční skrývku, bez použití strojové techniky (obr. 6). To hlavně proto, že k jihu
skloněný terén měl v severní části pouze mělký hlinitý pokryv, dosahující mocnosti max. 25 cm
nad skalním podložím. Jižním směrem po svahu ale postupně hlíny přibývalo a v okrajové části
skryté plochy vrstva hlíny, vzhledem ke splachům a posunům zemin, dosáhla mocnosti až 155 cm.
Tato oblast se však již nacházela v těsném dosahu týlu velkomoravské fortifikace, která zde pro
bíhala za plotem parcely a malým terénním zlomem pod cestou, překrytou asfaltem. Opevnění se
zbytky zuhelnatělých trámů zde silně poškodily výkopy kanalizace, vody, elektřiny i plynu.

Obr. 6. Sonda Jeřábek 2007 – Mgr. E. Smejkalová provádí kresebnou dokumentaci první fáze výzkumu,
v úrovni zachyceného skalního podloží. Studenti postupně odebírají slabou vrstvu ornice. Pohled na část
zkoumané plochy ze sz. Foto: B. Klíma
2

KLÍMA, B.: Nová etapa archeologických výzkumů ZnojmaHradiště. Jižní Morava, roč. 25, sv. 28, s. 125–144.
Brno–Břeclav 1989; týž: Nový výzkum na Hradišti ve Znojmě. Přehled výzkumů AÚ AV ČR za rok 1986, s. 53–54,
tab. 4, 5. Brno 1989.
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Zmíněné dřívější sondážní práce na parcele se nacházely ve střední a jižní části skrývky
a zachytily tehdy několik objektů z doby bronzové, mladší doby římské a samozřejmě z velko
moravského i povelkomoravského období. Tentokrát jsme mohli prošetřit zbylé části těchto
objektů, dříve skrytých pod kořenovým systémem ovocných stromů, a v plánu pak vyhodnotit
celkovou sídlištní situaci. Severní třetinu skryté plochy se vzhledem k mělkému pokryvu poda
řilo brzy začistit na úroveň rostlého skalního podloží. Z kulturní vrstvy nad skálou jsme vyzved
li bohatý soubor střepů keramiky i další drobné artefakty. Žlutá, ve své svrchní vrstvě drolivá
podložní skála dovolila potom poměrně jasně a přesně ohraničit všechny zásahy. Byla zde pře
devším řada drobných, nepravidelných objektů rozličného stáří s nepočetným keramickým mate
riálem. Plochu však také, podobně jako na řadě dalších míst zkoumané lokality, protínaly v pra
videlných rozestupech 80–100 cm rovnoběžné, přibližně 30 cm široké a až 20 cm do skály
zasekané žlábky. Představovaly pozůstatky po rigolování středověké až novověké vinice. Střed
ní a jižní části skryté plochy dovolily dokreslit vedle mladořímské i velkomoravskou fázi osíd
lení, představovanou třemi objekty a jedním hrobem ženy bez milodarů. Při východním okraji
výzkumu jsme potom narazili na pravidelnou, v půdorysu kruhovitou velkou jámu o Ø 150 cm.
Byla přes 1 m zasekaná do skalního podloží a v jejím hlinitém zásypu se objevovaly střepy
pravěké i velkomoravské keramiky. Ty mladší dovolily objekt datovat. Uprostřed dna jámy ležel
velký kámen a na něm kostra psa. Tohoto zajímavého objevu jsme se již dotkli dříve v souvis
losti s pojednáním o vodě na Hradišti a interpretovali jako oběť v jámě, do které se stahovala
povrchová voda.3 Oběť mohla být uložena v době sucha, při absenci vody.
• sonda KATOLICKÝ II. (na plánu – obr. 1/č. 8)
se rozprostírala ve střední až jižní části opevněného předhradí, jen několik metrů SV směrem
od novostavby, která se na parcele budovala od r. 1997 a vyvolala tehdy provedení velkého
záchranného výzkumu.4 Ten poskytl řadu hodnotných poznatků, nálezů a situací, které nám nyní
zjednodušily práci a připravily nás na možná překvapení. Nejdůležitějším poznatkem se tehdy
stalo doložení odlišné geologické situace místního širšího prostředí. Pod ornicí se zde objevila
vrstva spraše, jejíž návěj se rozprostírala v celém prostoru jz. předhradí i předpolí hradiště a na
mírném svahu skloněném k jv. dosahovala značné mocnosti. Nikde jinde na hradišti spraš není
a právě zde do ní byly zahloubeny všechny objekty. U jednoho z nich to byl také sklípek
v podobě hlubší jámy s úzkým vstupem a vakovitým prostorem. V těsném severním sousedství
největšího z domů, vymezeného žlábky se zbytky základových kuláčů srubové stavby, se
nacházel výrobní objekt s dobře dochovanou hrnčířskou pecí a dalším otevřeným ohništěm.
Bohatý keramický materiál tehdy dovolil tento objekt zařadit do pozdního velkomoravského až
časně povelkomoravského období. Je tedy jasné, že k novému, i když prostorově značně ome
zenému výzkumu (7×5 m) jsme nyní přistupovali s jistou dávkou zvědavosti a očekávání zajíma
vých objevů. Na skryté ploše jsme objevili několik drobných, do spraše zahloubených objektů
a potom především větší části dvou vzájemně se mírně překrývajících velkomoravských obydlí.
Starší z nich s prostým ohništěm, překrýval mladší dům se zbytky kamenné pece. Z nálezů jsme
vyzvedli bohatší kolekci typické keramiky a některé běžné, drobné předměty vyrobené z hlíny
(závaží, přesleny) a kosti (šídla, jehla).

3

4

KLÍMA, B.: Zdroje pitné vody ve vývoji osídlení hradiště sv. Hypolita. Sborník prací PdF MU, řada spol. věd č. 24,
s. 7–8, obr. 2,3. Brno 2010.
KLÍMA, B.: Archeologické výzkumy katedry historie PdF MU na velkomoravském hradišti sv. Hypolita ve Znojmě
v letech 1996–2005. Sborník prací PdF MU, řada spol. věd č. 31/2, s. 90, 94. Brno 2017.
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• sonda ŠOBA I. – centrální pohřebiště (na plánu – obr. 1/ č. 9).
Manželé Šobovi nám dle vzájemné dohody začátkem listopadu na expedici oznámili, že na
své parcele zahajují výstavbu svého rodinného domu a bagr jim hloubí základové pasy. Současně
nás požádali o rychlé prošetření výkopů. Stavební parcela se nachází na západním okraji Hradi
ště, přibližně 50 m vně hlavní linie velkomoravského opevnění. To tvořil až 8 m široký a 3 m
hluboký příkop tesaný ve skále, na který přímo navazovalo dřevohlinité těleso hradby s kamen
nou lícní stěnou a palisádou. Do blízkosti zkoumané plochy jsme se již dostali v r. 2000, v sou
vislosti s tehdy také budovaným domem manželů Karpíškových. Tehdy však stavebníci poručili
domluvu a bez oznámení o zahájení stavby nechali vybagrovat celý prostor staveniště. Následná
prohlídka terénu proto nepřinesla významnější nálezy a poznatky5. Jen jsme konstatovali přítom
nost poměrně mocné sprašové návěje, která se oproti samotnému hradišti, chudému na hlinitý
pokryv skalního podloží, vyskytuje jen v tomto prostoru. Dnes jsme přesvědčeni o tom, že se na
vybagrované ploše muselo objevit také několik hrobů, náležejících k sv. okraji rozsáhlé nekro
pole. Byly však zničeny bagrováním a stavebníkem zapřeny. Pokud by tehdy náš zásah probíhal
podle dohody, nezameškalo by se dalších osm let marného pátrání po centrálním pohřebišti
a naše bádání s objevem mnohdy jedinečných nálezů mohlo již tehdy výrazně pokročit.
Hned po prohlídce terénu, při které jsme narazili na první kostrové hroby, jsme na katedře
zorganizovali několikadenní brigádu. Po skrývce ornice z prostoru pod budoucím domem jsme
se okamžitě pustili do záchranného archeologického výzkumu (obr. 7). Na rozhraní ornice a spra
še, v hloubce 35–45 cm, se nejprve podařilo zachytit osm žárových hrobů předvelkomoravské
ho stáří. Většina z nich však byla porušena orbou. Nalézaly se v mělkých, mísovitě do spraše
zahloubených a většinou v půdorysu mírně oválných jamkách. Objevily se v nich kusy kerami
ky i zbytky popela. Po pečlivém začištění celé plochy o velikosti 15×8 m se následně podařilo
zachytit dalších 20 pravidelných obdélníkovitých zásypů jam kostrových hrobů. Ty náležely vel
komoravskému období a do sprašového podloží se zahlubovaly 25–130 cm. Patřily 9 dospělým
jedincům a 11 dětem. Hrobový inventář u poměrně dobře dochovaných koster tvořily sekery,
nože, vědra, ze šperků potom četné bronzové, zlacené a stříbrné náušnice širokého spektra typů
(např. s řetízky, se dvěma bubínky, s natavenými malými kroužky filigránového drátu na dvou
bubíncích, se závěsky ad.). Dále to byly bronzové prstýnky, zlacené nákončí s rytou i plastickou
výzdobou, náhrdelníky ze skleněných korálků a dutých bronzových perel, se závěsky a mnoho
dalších (obr. 8). V hrobech dětí někdy stála nádoba a velmi často zde byly zachyceny skořápky
slepičího vejce, které mělo symbolický význam vzniku nového života. V několika hrobech se
objevily kosti z kusu vepřové krkovičky, ale např. i celá slepice. Takový hrobový inventář nám
prozradil přežívání ještě silných pohanských zvyklostí v tehdejší, již raně křesťanské společnos
ti.
Zpráva o objevu velkomoravských hrobů ve Znojmě se i díky řadě zpráv ve sdělovacích pro
středcích a tisku rychle roznesla a vzbudila zaslouženou pozornost mezi odbornou i laickou
veřejností (obr. 9). Již v průběhu samotného výzkumu jsme ji ještě doplnili o informaci, že se po
22 letech soustavných a náročných výzkumných prací v terénu konečně podařilo dosáhnout na
dosud největší objev – centrální velkomoravské pohřebiště, z něhož jsme zachytili část východ
ního okraje. Vyslovili jsme současně představu o rozsahu nekropole, která by měla pokrývat celé,
mírné návrší a obsahovat více než 1500 bohatých kostrových hrobů. Mohla by se tak zařadit mezi
vůbec největší nekropole z období 9. – pol. 10. století u nás. Na rozdíl od porušených a poško

5

KLÍMA, B. – ŠAŠINKA, Z. – ČERMÁKOVÁ, P.: Znojmo, Hradiště sv. Hypolita. Přehled výzkumů AÚ AV ČR 42,
s. 263–268, obr. 50/6. Brno 2001.
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Obr. 7. Sonda Šoba I. – velkomoravské
pohřebiště 2007 – Záchranný výzkum
prvních hrobů, zachycených pod
plánovanou stavbou rodinného domu
manželů Šobových. Pohled od výcho
du. Foto: B. Klíma

Obr. 8. Ukázka některých nálezů šper
ků a ozdob z prvních prozkoumaných
hrobů centrálního velkomoravského
pohřebiště (bronzové, stříbrné a zla
cené náušnice různých typů, prsten,
korálek, gombík a zlacené nákončí.
Některé z předmětů fotografovány
hned po vyzvednutí, ještě před konzer
vačním ošetřením. Foto: Mgr. E. Smej
kalová
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zených hrobových celků prvního, menšího kostelního pohřebiště v centru vnitřního hradu u obje
vené rotundy6 a obecně složitých nálezových situací uvnitř samotného hradiště se perspektiva
výzkumu na nově objeveném pohřebišti jevila velmi příznivě. Terén zde byl totiž po staletí poru
šován pouze orbou, která mohla poškodit jen velmi mělce uložené hroby malých dětí.
Bylo zcela jasné, že tento objev představil Hradiště sv. Hypolita široké veřejnosti znovu jako
jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Záhy jsme to pocítili v obrovské návštěvnosti
našeho výzkumu. Bylo jen škoda, že další terénní bádání nenašlo žádné pochopení a podporu
u některých brněnských archeologů. Zaznělo dokonce i vyjádření o tom, že pohřebiště není ohro
ženo a že by se jeho další výzkum měl ponechat příštím generacím odborníků. V ostré polemice
nakonec vedoucí výzkumu vyslechl i názor tehdejšího ředitele AÚ AV ČR, že „je maximální ano
málií, aby takový výzkum, který v současné době nemá AÚ AV ČR, měla nějaká katedra histo
rie PdF MU“. Takové vyjádření, které se dostalo i do tisku, nás přímo šokovalo. Následně při
výzkumu v několika dalších letech, jehož pokračování na odborných archeologických komisích
jednoznačně doporučovali domácí i zahraniční badatelé a specialisté z jiných institucí, narážela
přičiněním brněnských kolegů naše výzkumná práce na obrovské problémy a potíže. Ty se bohu
žel v náš neprospěch řešily dokonce i na univerzitní úrovni a nakonec v r. 2016 vedly k vynu
cenému, dočasnému přerušení terénních prací.

Obr. 9. Redaktorka TV Nova K. Pichalová natáčí reportáž u prvních hrobů objeveného pohřebiště. Foto:
Mgr. J. Kováčik
6

KLÍMA, B.: Objev části velkomoravského pohřebiště pod středověkým až novověkým hřbitovem u kostela sv. Hypo
lita ve ZnojměHradišti. In: FUSEK, G. (ed.): Zborník na počesť Dariny Bialekovej, s. 179–190. Nitra 2004.
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Rok 2008
Výzkum r. 2008 jsme již přípravou v jarních měsících zaměřili na toho roku jasně dominant
ní terénní bádání, kterým se stala první rozsáhlá skrývka části nově objevené velkomoravské
centrální nekropole. K práci jsme byli konečně také přímo vyzváni majiteli pozemku a staveb
níky. Na náročný a nelehký úkol bylo třeba se dobře připravit. V rámci zapisovaného předmětu
„Praktická cvičení z archeologie“ jsme proto v celém jarním semestru studenty nejen proškolili,
ale současně jsme také zabezpečili vše potřebné pro pečlivou, přesnou i částečně specifickou
výzkumnou práci na pohřebišti. K tomu patřil nákup většího počtu drobných pracovních nástro
jů i pomůcek. Současně jsme se zamýšleli i nad vlastní metodikou práce. Vyhotovili jsme
podrobný dotazník, který každý spolupracovník při výzkumu hrobu průběžně vyplňoval a zachy
coval v něm všechna pozorování a skutečnosti, na které narazil. Tato písemněkresebná doku
mentace, kterou jsme potom přímo v terénu prohlíželi a konzultovali, se stala posléze význam
nou složkou s hodnotnými informacemi ke každému hrobovému celku.
• sonda ŠOBA II. – centrální pohřebiště (na plánu – obr. 1/ č. 9).
Jak již bylo výše zmíněno, areál pohřebiště leží na jz. okraji obce, jižně od okresní silnice
z Hradiště do Mašovic a již vně mohutného opevnění velkomoravského centra. Rozkládá se pod
vrcholovou osou táhlého návrší, směřujícího přibližně od západu k východu. K jihu a jiho
východu skloněný svah rozděluje pět dlouhých teras, po staletí využívaných jako pole, vinice
a zahrady. Terasy se táhnou rovnoběžně se silnicí. Východním směrem od plochy prošetřené již
v závěru r. 2007 skloněný terén po několika metrech protíná starobylá cesta, směřující přes údo
lí Pivovarského potoka k Dyji. Dnes je celé toto údolí s oběma bočními svahy pokryto oploce
nými zahradami. Pod tmavou ornicí se zde rozprostírá rozsáhlá sprašová návěj pleistocenního
stáří. Spraš na ostatních místech velkomoravského hradiště ale chybí. Skalní ostrožnu na celé
lokalitě pokrývá jen mělký půdní kryt. Proto právě jen zde se díky spraši vytvořily jediné a vlast
ně ideální podmínky pro založení a užívání pohřebiště.
Vlastní terénní výzkum jsme zahájili ve druhém týdnu července a jeho hlavní etapa trvala do 20.
srpna. Následně jsme ale ještě byli nuceni provést šetření u východní zdi již stojící novostavby
rodinného domu, kde stavebník upravoval terén pro vjezd do garáže. Všech prací se v průběhu sezo
ny zúčastnilo celkem 93 vysokoškolských studentů. Na hlavním výzkumu byla praktikována meto
da plošného odkryvu, který byl od počátku prováděn ručně. Záměrně jsme se tak rozhodli, protože
jsme hodlali vysledovat hloubku nejmělčích hrobů. Ty se nalézaly na bázi ornice, bez zahloubení
jámy do sprašového podloží. Tento poznatek byl velmi důležitý a v následných letech výzkumů nám
pomohl zachránit řadu dětských hrobů. Při následném začištění celé skryté plochy o rozsahu
22×12 m jsme museli konstatovat, že z téměř poloviny každé terasy se v průběhu několika minulých
století soustavnou zemědělskou orbou, vedenou navíc stále jen jedním směrem, terasa do svahu zaře
závala. Docházelo tak k posunu ornice k jejímu jižnímu okraji, kde se postupně zvyšoval terénní
zlom. V zářezu terasy dosahovala ornice pouhých 25 cm, zatímco na protilehlé straně až 80 cm. Ani
stratigrafická situace na pohřebišti nebyla jednoduchá. Přibližně na třetině skryté plochy jsme mezi
hnědozemní ornicí a podložní spraší zachytili až 25 cm mocné jazyky (čočky) rezavé, hlinitojílovi
té půdy. Velmi špatně se v ní rozlišovaly spraší mírně promísené zásypy hrobových jam. Navíc býva
la tato půda zachycována a posouvána orbou. Proto se mnoho hrobových jam nejprve rýsovalo jako
dokonce jen 18 cm široké, různě dlouhé, nevýrazné pásy. Teprve po sejmutí této rezavé půdy se již
v čisté spraši objevily zásypy hrobů v plném rozměru. Připravenou plochu jsme rozměřili do kva
drantů o délce strany 5 m a v celkovém plánu propojili s prozkoumanou starší skrývkou pod stav
bou rodinného domu. Po začištění se na prošetřované ploše vyrýsovalo celkem 91 hrobů (obr. 10).
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Obr. 10. Sonda Šoba II. – centrální velkomoravské pohřebiště 2008 – Mgr. L. Kratochvíl zvlhčuje postři
kem povrchovou vrstvu seškrábnuté spraše, aby se co nejpřesněji vyrýsovaly všechny hrobové jámy. Foto:
Mgr. P. Čermáková

K nim ještě v průběhu zmíněného zachraňovacího výzkumu, provedeného v listopadu u jižní
zdi novostavby, přibylo dalších 17 kostrových hrobů. Překvapivá byla jejich hustota a téměř
dokonalé vzájemné respektování. Jen v několika málo příkladech došlo k nepatrnému porušení
okraje hrobové jámy sousedním hrobem. Po pečlivém seškrábnutí terénu se v řadě případů poda
řilo zachytit stopy po dřevěné úpravě hrobové jámy. Především to byly drobnější kůly (kulatina
o Ø kolem 8 cm), které jsme v podobě tupě zahrocených, tmavších pruhů sledovali ve stěně hro
bové jámy za hlavami pohřbených. Procházely ornicí a končily ve spraši, někdy až v celkové
hloubce 60–70 cm. Lze si představit, že právě takový kůl označoval hrob. Z terénu mohl vystu
povat až 80 cm a celkovou délku tak musel mít asi 130 cm. Vedle těchto drobnějších kůlů ve
stěně za hlavami nebožtíků jsme u některých hrobů narazili na stopy mohutnějších čtyř kůlů.
Byly zapuštěny opět až 30 cm do sprašového podloží a nacházely se pravidelně proti sobě v dlou
hých stěnách hrobové jámy. Od rohů byly vzdálené 30–50 cm. Mohly by dokládat dočasnou
přítomnost jednoduché, ale masivnější dřevěné nosné konstrukce. Také vnitřní úprava hrobů
doznávala různého vzhledu. Rozeznali jsme stopy po dřevěném či kamenném obložení, prkna
pod hlavou a chodidly, pohřeb na desce, rakev atd. Ve srovnání s některými ostatními nekropo
lemi např. na Břeclavsku či Hodonínsku7 na Hradišti ve Znojmě zatím zcela postrádáme hroby
s výklenky.
7

KLANICA, Z.: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště I, II. s. 26–29, obr. 13. Brno 2006.
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Při rekapitulaci výsledků výzkumu centrálního velkomoravského pohřebiště za záchrannou
akci v r. 2007 a první sezónu v roce 2008 lze již podat zajímavý a hodnotný přehled informací.
Celková prozkoumaná plocha dosáhla hodnoty 513 m2. Bylo na ní prošetřeno, všestranně zdo
kumentováno /textově, kresebně, fotograficky i filmově/ a následně vyzvednuto celkem 136 hro
bů. Z toho 126 kostrových a 10 žárových. Při pohledu na plán pohřebiště (obr. 1.) můžeme ve
východní části plochy poměrně zřetelně pozorovat postupné ubývání hrobových celků a předpo
kládat tak blížící se okraj nekropole. Zde jsme ale zachytili několik mělkých mísovitých pro
hlubní se zbytky popela a střepy keramiky, které náležely žárovým hrobům a mohly by tak patřit
k prvním a nejstarším hrobům na pohřebišti. V odkrytém pásu terasy se ostatní prozkoumané
hroby kumulovaly do tří nevýrazných celků (obr. 1). Za pozornost rozhodně stojí dva v půdory
su kruhovité (Ø 1,5–2 m) a přibližně 30–50 cm do spraše mísovitě zahloubené objekty (obj.
č. 799 a 800), kolem nichž se nacházel prázdný prostor bez hrobů. Jejich tmavá hlinitá výplň
obsahovala uhlíky po spáleném dřevě a také střepy větších, velkomoravských hrnců. Mohlo by
se jednat o malé shromaždiště a pietní místo pro pozůstalé, situované do okrsku pohřebiště, na
němž byli pochováni vzájemně spříznění příslušníci rodové občiny. Tuto představu potvrzují
i první, ještě nepublikované výsledky analýz starobylé DNA.
Vlastní hrobové jámy vykazovaly půdorysné tvary obdélníků se zaoblenými rohy. Většinou
dětské hroby se často objevovaly již na bázi ornice, jen s mělkým zahloubením do sprašového

Obr. 11. Sonda Šoba II. – pohřebiště 2008. Náročné preparování velmi špatně dochovaného bojovnického
dvojhrobu otce se synem. Jak kosti, tak i železné předměty – zbraně (ostruhy, kování, sekera, hroty šípů
ad.) se vyzvedávaly z hrobu pouze v silně zkorodovaných fragmentech. Foto: Mgr. P. Čermáková
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podloží. Vzhledem k již zmíněným terénním úpravám orbou se jejich hloubka 40–60 cm
v původním terénu změnila. V zářezu terasy mnohdy činila pouhých 25 cm a došlo tak k poru
šení radlicí pluhu. Na opačné straně parcely však jejich příkrov narůstal. Nejvíce hrobů dosaho
valo svého dna ve spraši v hloubce 50–80 cm. Prostorné a většinou bohaté hroby dospělých
jedinců pak zasahovaly i 130 cm do sprašového podloží.
Z celkového počtu jsme prozkoumali 7 dvojhrobů (např. obr. 11) a jednu rozšířenou hrobo
vou jámu, v níž byli ve dvou etapách pohřbeni tři jedinci (Hr. 539). Tento hrob skrýval z hledis
ka antropologického velké překvapení a zcela jedinečný nález, který přiblížil smutné až tragické
události dávného období. První z nich byl skon ženy, která zemřela při porodu. Kostřičku dítěte
jí pozůstalí uložili k levému boku. Po několika letech byl její hrob znovu otevřen a západním
směrem mírně rozšířen, aby tak posloužil k uložení ostatků mladé ženy. Ta, jak nám doložila ana
lýza DNA, byla dcerou té již dříve pohřbené. Ve svých 17 letech byla již také matkou. Její zdra
votní stav byl velmi špatný. Trpěla těžkou tuberkulózou páteře, kterou měla ohnutou téměř
v pravém úhlu. Musela chodit v hlubokém předklonu a její tělo pozůstalí do hrobu tak spíše posa
dili (obr. 12). Podobné nálezy patří k velkým vzácnostem, jsou sledovány s patřičnou pozornos
tí a dobře pomáhají dokreslovat zdravotní obraz raně středověké populace.8 Z dalších stop po
viditelných a nápadných zraněních i nemocech lze uvést např. frakturu a špatně srostlou levou
pažní kost dospělého jedince (Hr. 525), kterou doprovázel dlouhodobý zánět. Ten způsobil hlu
bokou jamku v kostní tkáni u místa srůstu fraktury. Zajímavý nález představovala rovněž mno
hočetná čelistní fraktura, způsobená velkým, smrtelným úderem. Na skryté části pohřebiště jsme
však také ve čtyřech případech sledovali záměrné porušení těla i několik odchylek v poloze kost
ry. Objevila se poloha na pravém boku (1×) (obr. 13), levém boku (1×), poloha skrčená na zádech
s pokrčenými koleny a konečně i poloha na břiše (1×). Rovněž v orientaci pohřbů došlo ve třech
případech k odchylce. Evidovali jsme orientaci S–J (1×), J–S (1×) a také V–Z (1×). Studium
věkové skladby pohřebiště přineslo rovněž velmi zajímavé výsledky. Nejpočetnější zastoupení
jasně vykazovaly dětské hroby v kategorii Infans II. (0,5–6 roků), do které jsme mohli zařadit 58
hrobů. Ostatní věkové kategorie od uvedené hodnoty postupně klesaly a od třicátého roku živo
ta (adultus II., maturus I. a II. a senilis) byla již úmrtnost vyrovnaná. Dosahovala do deseti jedin
ců.
Na různě bohatou hrobovou výbavu jsme narazili u 103 hrobů (76% všech pohřbů). Z nich
jsme vyzvedli nejvíce různých typů bronzových, stříbrných i zlacených náušnic, z niž některé
patří k unikátům na našem území. Četné byly rovněž skleněné korálky náhrdelníků (obr. 14),
potom nože, závěsky, prsteny, ale také gombíky, nádoby, rolničky, ostruhy a jejich garnitury,
sekery, hroty šípů, ale třeba i rybářský háček. V deseti hrobech nás překvapila příloha masité
potravy v podobě kusu krkovičky, ale i celého kura domácího.
První výsledky výzkumu na objeveném velkomoravském pohřebišti byly překvapivé a boha
té. Po 21 letech usilovného bádání se podařilo učinit jedinečný objev, který dovolil velmi opti
misticky hledět do dalších výzkumných sezon. Optimismus kazili jen tři brněnští kolegové, kte
ří doporučovali výzkum utlumit a ponechat příštím generacím. Všichni ostatní odborníci
a účastníci velké mezinárodní komise se v písemném zápisu o naší práci a objevech pochvalně
vyjadřovali. Konstatovali, že výzkum vedený Katedrou historie PdF MU ve spolupráci s Nada
čním fondem sv. Hypolita je potřebný, velmi důležitý, je prováděný na vysoké odborné úrovni
a dosáhl kvalitních výsledků. Jednoznačně také doporučili jeho pokračování v následném obdo
8

STAŠŠÍKOVÁŠTUKOVSKÁ, D. – THURSO, M. – ŠEFČÁKOVÁ, A. – LIETAVA, J.: Archeologická a paleopato
logická interpretácia atypického hrobu 22/86 z včasnostredovekého pohrebiska v Borovciach (okr. Piešťany). In:
Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. (eds.): Ve službách archeologie VII, s. 208–222. Brno 2006.
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Obr. 12. Sonda Šoba II. – pohřebiště 2008. Uni
kátní trojhrob č. 539 matky s novorozencem
a následně /po několika letech/ ještě pohřbené 17
leté, zdravotně postižené dcery. Ta trpěla těžkou
tuberkulózou páteře. Foto: B. Klíma

Obr. 13. Sonda Šoba II. – pohřebiště 2008. Hrob
č. 545 s nepietně pohřbenou, skrčenou kostrou
ženy v malé hrobové jámě. Foto: B. Klíma

bí, protože může významnou měrou obohatit naše poznatky o řadě problémů souvisejících
hlavně s chronologií hmotné kultury 9.–10. století. Navíc také tento výzkum konečně představu
je velkomoravské hradiště sv. Hypolita v plném lesku, jako významné mocenské ústředí své
doby na celé jihozápadní Moravě.9
Vedle hlavního, zmíněného výzkumu jsme v průběhu roku 2008 provedli ještě tři drobné
zachraňovací akce:
• sonda GROSSBERGER (na plánu – obr. 1/č. 10)
se vázala na prošetření již malým bagrem vyhloubeného výkopu kanalizační přípojky
k rodinnému domu u centra historické části obce na Křižovnické ulici č. 41. Rýha zasahovala do
9

KLÍMA, B. – KRATOCHVÍL, L.: Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR 50, s. 450–455. Brno 2009.

18

TŘETÍ DEKÁDA ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ VELKOMORAVSKÉHO HRADIŠTĚ SV. HYPOLITA VE ZNOJMĚ
V LETECH 2006–2015

Obr. 14. Sonda Šoba II. – pohřebiště 2008. Souprava šperků z hrobu starší ženy č. 465 obsahovala kromě
3 párů stříbrných náušnic nádherný náhrdelník z různých typů skleněných korálků, 3 zlacených závěsků,
patrně mince a kostěného, zdobeného diskovitého terčíku. Foto: B. Klíma

hloubky 120 cm. Pod betonovou dlažbou dvorku protínala 80 cm mocné souvrství navážek
a následně kulturní vrstvu nad skalním podložím. Stroj zde při práci zachytil a porušil kostrový
hrob dospělého jedince (Hr. 529) z jehož zásypu byly vyzvednuty pouze kusy keramického záva
ží. Nebylo tak možno určit datování hrobového celku.
• sonda HAVLÍČEK (na plánu – obr. 1/č. 11)
Stejně jako v předchozím případě jsme prošetřili výkop kanalizační přípojky k rodinnému
domu jmenovaného. Parcela se nachází při jz. okraji historické obce a přímo se dotýká vnitřního
velkomoravského i následného opevnění. Samotný výkop byl 9,5 m dlouhý, vedený pod dlažbou
průjezdem a částí dvora domu. Nad podložní skálou se objevila jen slabá hlinitá vrstva, která
díky narůstajícím navážkám jižním směrem zvolna vyrovnávala terén. Šetření zde nepřineslo
žádné významnější nálezy a zjištění.
• sonda KAŠPAR (na plánu – obr. 1/č. 12)
I poslední tohoto roku provedená drobná terénní akce byla spojena s výkopem přípojky inž
enýrských sítí k zahradní chatě, stojící v jižní části velkomoravského opevněného předhradí.
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Terén zde byl terasováním značně upraven. Rýha protínala pouze vrstvu nahrnuté hlíny a rovněž
neposkytla žádné hodnotnější nálezy.10
Rok 2009
Tento rok byl pro archeologické bádání našeho týmu na Hradišti jedním z pracovně nejnáro
čnějších. Šlo opět o školní výzkum, který již našel pevné místo ve studijním programu nejen
našich studentů, ale i studentů jiných fakult a vysokých škol. Tak jako v minulých letech se výz
kumná činnost řídila základními pravidly zakotvenými v Dekretu MK ČR, opravňujícími katedru
historie PdF MU samostatně provádět archeologické výzkumy. Dále jsme se opírali o doporučení
odborných archeologických komisí a také o bohaté praktické zkušenosti, získané na tomto složi
tém multikulturním nalezišti v průběhu uplynulých 23 výzkumných sezon. Terénní práce jsme
zahájili dvěma drobnějšími záchrannými akcemi již v měsíci dubnu a květnu. Hlavní prázdninové
sezóně potom dominovalo pokračování výzkumu centrální nekropole, k němuž jsme byli opět
přímo vyzváni majitelem pozemku a stavebníkem. I po ukončení hlavní sezóny jsme v měsíci září
a říjnu provedli ještě několik dalších menších šetření. Vyčkali jsme nejvhodnějších podmínek vlh
kosti půdy a tím ideální čitelnosti jednotlivých zásahů do terénu. Uskutečnili jsme tak především
podrobné došetření a místy i jemné dobrání zásypu hrobových jam na pohřebišti. Soustředili jsme
se hlavně na pečlivou prohlídku stěn hrobů a pátrání po všech možných úpravách. Celkem bylo
realizováno pět výzkumů na ploše hradiště i jeho předpolí, za účasti 110 spolupracovníků z řad
studentů, kteří pracovali zdarma, jen za udělené kredity. Důležitá byla také spolupráce s řadou
odborníků z několika univerzitních ústavů a vědeckých institucí. Lze jmenovat: Ústav experi
mentální biologie PřF MU (obr. 15) (garant doc. RNDr. E. Drozdová, PhD.), Ústav chemie
PřF MU (garant prof. RNDr. J. Příhoda, CSc.), Katedru biologie PdF MU, Katedru geografie
PdF MU, ÚAM FF MU (geofyzikální měření – Mgr. P. Milo), dále katedru archeologie FF UHK
(garanti doc. PhDr. R. Tichý, PhD a doc. PhDr. J. Kovárník, CSc.), Technické muzeum Brno
(Mgr. M. Hložek, PhD.), Mendelovu zemědělskou univerzitu Brno, Fakultu strojního inženýrství
VUT Brno (prof. Ing. L. Ptáček, DrSc, prof. Ing. K. Stránský, DrSc., Ing. P, Doležel, PhD.,
Ing. M. Baláš), JMM ve Znojmě, AÚ AV ČR Praha (PhDr. H. Březinová, PhD. ad./ (obr. 15).
• sonda ŠOBA III. – centrální pohřebiště (na plánu – obr. 1/č. 9)
Na objevené nekropoli probíhal výzkum ve dvou etapách. V první z nich jsme se o víkendech
v jarních měsících soustředili na okraj terasy u jižní stěny novostavby rodinného domu. Zde
majitel zahájil přípravu stavby ohradní kamenné zídky. Nejprve jsme provedli zjišťovací son
dážní řezy, vedené v pravidelných odstupech přibližně 100 cm severojižním směrem a kolmo
terasou ke zdi domu. Tak se podařilo zachytit 17 hrobových celků, které byly následně plošně
odkryty, prošetřeny a zdokumentovány. Řidší uložení kostrových hrobů však již dokládalo blížící
se východní okraj této velké nekropole. Druhá etapa a vlastně hlavní výzkum proběhl potom opět
o letních prázdninách, kdy jsme pokračovali ve skrývce v pásu terasy západním směrem. Přímo
jsme navázali na okraj předchozího výzkumu. Při postupném snímání půdy jsme v hloubce 30
35cm zachytili mělké dětské hroby, jejichž dno hrobové jámy nezasahovalo do sprašového pod
loží. Opět jsme také zjistili, že téměř celá severní polovina každé terasy je poškozena orbou a zde
situované mělčí hroby nesou stopy porušení. Navíc jsme pozorovali, že sz. směrem k vrcholu
nízkého návrší se mění charakter podloží a ubývá spraše, která ztrácí svoji jemnost a množí se
v ní vápenité a železité hrudky. Po následném seškrábnutí a začištění motyčkami se na skryté plo
10

Tamtéž, s. 455.
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Obr. 15. Sonda Šoba III. – velkomoravské pohře
biště 2009. Antropoložka Mgr. D. Fialová, Ph.D.
odebírá vzorky pro analýzy starobylé DNA. Foto:
B. Klíma

Obr. 16. Sonda Šoba III. – velkomoravské pohřebiště 2009. Pohled na celou zkoumanou plochu. Foto:
B. Klíma
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še 275 m2 svým tmavším zbarvením zřetelně vyrýsovaly zásypy 96 kostrových hrobů a jednoho
v půdorysu kruhovitého objektu. Ten byl velmi podobný tomu z předchozí sezóny (viz výše), měl
také ve svém sousedství prostor bez hrobů a s prvními informacemi výzkumu DNA mohl potvr
dit představu své funkce, jako středu pietního místa pro příslušníky konkrétní rodové občiny. Na
skryté ploše byl jinak jednomu pohřbu vymezen prostor 3,36 m2, což přesto představuje velmi
vysokou hustotu. Uložení hrobů se v některých místech již přibližovalo řadovému uspořádání
(obr. 16).
Také výbava hrobů byla hodně bohatá a vyskytovala se u celkem 70 pohřbů (73 %).
K nejčastějším nálezům patřily opět nože, korálky náhrdelníků, bronzové, stříbrné i zlacené náu
šnice, prstýnky, přesleny a nádoby. Objevili jsme rovněž dva bojovnické hroby s ostruhami, gar
niturami opasků a sekerami (obr. 17) a opět i jednu kostru uloženou ve skrčené poloze na levém
boku. Z jednoho dětského hrobu pocházela nádoba, která uvnitř skrývala velké překvapení. Tím
bylo dosud jediné celé slepičí vejce, objevené na raně středověkých lokalitách u nás. Vejce, kte
rá vyjadřovala symboliku vzniku nového života, byla ukládána do hrobů děti, a někdy i dospě
lých, ale tlakem zeminy byla všechna zcela rozdrcena. Naše vejce, o němž se psalo i v zahrani
čním tisku /Rakousko, Itálie/ představovalo tedy jedinečný, celý a neporušený artefakt (obr. 18).

Obr. 17. Sonda Šoba III. – velkomo
ravské pohřebiště 2009. Kresebná
tabulka inventáře bojovnických hro
bů č. 630 a 639. Kresba: B. Klíma
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Obr. 18. Sonda Šoba III. – pohřebiště 2009. Celé
velkomoravské vejce se zachovalo uvnitř malé
nádoby. Foto: Mgr. E. Smejkalová

• sonda ZEZULA (na plánu – obr. 1/č. 13).
Malý plošný výzkum vedle rodinného domu a v místech plánované výstavby garáže se usku
tečnil na východním okraji hradišťské ostrožny o dvou víkendech v dubnu a květnu. Dosahoval
plochy pouhých 3×7 m. Skrývka proběhla klasickou cestou, ručním oddrnováním a následně pro
špachtlováním poměrně mělkého hlinitého pokryvu skalního podloží. V severní polovině plochy
se svými tmavšími zásypy zřetelně rýsovalo několik malých objektů a také žlábky po rigolování
vinice. Jižní polovinu, kterou porušovala recentní rýha pro hromosvod, pokrýval zásyp části slo
vanské (velkomoravské) polozemnice. Výzkum na omezené, malé ploše však nemohl přinést
závažnější zjištění. Jen doplnil mozaiku poznání tohoto prostoru Hradiště, skládanou po letech
vlastně jen z podobných drobných šetření. Z nálezů lze jmenovat nepočetnou kolekci střepů vel
komoravské keramiky s menší příměsí staršího i mladšího (středověkého) materiálu, dále zvíře
cí kosti (prase, pes) a několik drobných předmětů (přeslen, šídlo).
• sonda STATEK (na plánu – obr. 1/č. 14)
Výzkum se uskutečnil o květnových svátcích a víkendech. Byl vynucen již neudržitelnou
hygienickou situací. Budovy naší expedice byly totiž zatím provizorně napojeny pouze na
odpadní jímku. Stalo se tedy nutností napojit odpad na centrální kanalizaci, vedoucí pod hlavní
Křižovnickou ulicí. Rýhu o šíři 60 cm jsme vyhloubili až do skalního podloží v hloubce 60–80
cm. Pod poměrně mocným souvrstvím navážek zde byl původní terén značně porušen základo
vými pasy zdí stáje a rovněž širokým výkopem pro znojemské centrální vodovodní potrubí.
V útržcích poměrně slabé kulturní vrstvy se podařilo zachytit pouze drobné střepy velkomorav
ské keramiky.
• sonda STATEK – stáj /muzeum/ (na plánu – obr. 1/č. 15)
V souvislosti se stavebními aktivitami Nadačního fondu sv. Hypolita a s dlouhodobým zámě
rem vybudovat ve vyhořelé a postupně znovu opravované stáji hospodářského traktu proboštství
na Hradišti archeologickou expozici jsme přistoupili k provedení širšího sondážního řezu pod
podlahou tohoto objektu. Místo se nalézá na přímém rozhraní vnitřního velkomoravského hradu
a jeho opevněného předhradí. Kryje se s linií pravěké, velkomoravské i renesanční fortifikace
(hradby a příkopu). Provedený řez 3×10 m, vedený 40–60 cm hluboko až na skalní podloží,
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upřesnil informace o konstrukci pravěkého valu i jeho následném využití a úpravě v 9.–10. sto
letí. Tehdy byl k vnitřní části pravěkého valu připojen násep s dřevěným zpevněním, z něhož se
však pod podlahou stáje dochovala pouze jedna vrstva roštu (kulatiny) o Ø 6–9 cm. Čelo fortifi
kace, zpevněné velkými kameny, se nacházelo v těsné blízkosti východního okraje příkopu,
vysekaného ve skále. Ten měl dle dřívějších zjištění hloubku kolem tří metrů a šířku asi 5–6 m.
Funkční musel být ještě v 18. století, ale následně se ztrátou svého významu byl postupně zcela
zavezen. Pod podlahou stáje byl v polovině 19. století terén srovnán a hlinitý i kamenitý materi
ál z pravěké i velkomoravské hradby rozvezen a nahrnut do zmiňovaného příkopu. Ze západní
části dochovaného zbytku fortifikace jsme vyzvedli především keramický materiál pravěkého
stáří a z východní části hradby zase keramiku i několik kostěných a železných předmětů velko
moravského původu. Rovněž charakter hlíny byl v západní a východní části fortifikace odlišný.
Pravěká část se vyznačovala hnědozemí, spraší, drobným i hrubším kamenným štětem a kame
ny. Slovanskou polovinu fortifikace, tedy zbytek týlové části hradby, tvořila jemná až prašná
šedočerná hlína s kameny a uhlíky okolo jedné dochované vrstvy dřevěného roštu.
• sonda HERICH (na plánu – obr. 1/č. 16)
Poměrně rozsáhlý výzkum (13×25 m) v areálu opevněného předhradí měl charakter
záchranné akce po zbourání starého stavení s drobnými hospodářskými objekty a před výstavbou
nového rodinného domu. Terénní situace zde byla velmi nepříznivá. Skrývka mělkého hlinitého
a silně porušeného pokryvu skalního podloží byla provedena ručně. Severní polovinu plochy
kryla promíchaná hlinitá vrstva o mocnosti 5 cm a v depresích až 40 cm. Novověký materiál se
běžně objevoval až na skalním podloží. Přesto jsme dokázali na ploše zachytit a rozpoznat vel
komoravský dům se zbytky kamenné pece v sz. rohu, s podlahou 20–30 cm zahloubenou do
skály. Dále jsme obnažili pozůstatky základového zdiva obytného novověkého stavení, posta

Obr. 19. Účastníci jednání velké mezinárodní odborné komise sledují v kulturním domě výklad vedoucího
výzkumu. Foto: Mgr. L. Kratochvíl
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veného před r. 1850. K němu patřil i do skály zasekaný malý sklípek. Nejvýraznější stopy však
náležely stavebním zbytkům posledního (asanovaného) stavení, vybudovaného po r. 1850.
***
S dosaženými výsledky všech v r. 2009 provedených výzkumů se seznámila velká odborná
komise s účastí i zahraničních kolegů z Rakouska a Slovenska (obr. 19). Její členové v zápisu
konstatovali, že bádání probíhá na vysoké profesionální úrovni a splnilo svůj cíl i očekávání.
Současně vyzdvihli i finanční nenáročnost výzkumů, které jsou optimálně propojeny s výuko
vým procesem na vysoké škole. Za bezproblémové zabezpečení výzkumu vyslovili dík zástup
cům NF sv. Hypolita, za podporu výzkumu poděkování vedení PdF MU, sponzorům (Krajské
mu úřadu Jihomoravského kraje, Městskému úřadu ve Znojmě) a všem spolupracovníkům za
velmi dobře odvedenou práci v terénu i při prvotním zpracování a ošetření nálezů v nově vybu
dované laboratoři. V závěru zápisu jednohlasně přijali doporučení:
– „pokračovat ve všech záchranných výzkumech a předstihových akcích, a tak dále dobře
zabezpečovat archeologickou ochranu i dohled nad kulturním dědictvím na lokalitě a v jejím
zázemí“ a
– pokračovat ve výzkumu pohřebiště především v místech ohrožených stavební činností a také
dále západním směrem s cílem zjistit jeho rozsah.
Rok 2010
Před zahájením pravidelné výzkumné sezóny tohoto roku byly na Hradišti hlášeny pouze dva
drobnější terénní zásahy, které vyžadovaly prošetření. Oba byly situovány k sv. okraji nedávno
objevené centrální nekropole, na parcelu p. Karpíška a proběhly již v jarních měsících. Následně
potom o prázdninách se přistoupilo k pokračování výzkumu velkomoravského pohřebiště.
• sonda KARPÍŠEK I, II. (na plánu – obr. 1/č. 17)
První akci vyvolala výstavba garáže a sklepa stavebníka Karpíška u jeho domu, který přímo
sousedí s parcelou na níž jsme zahájili v r. 2007 výzkum pohřebiště. Od nejbližších, tehdy pro
šetřených hrobů11 bylo staveniště vzdáleno necelých 15 m. Závěr terasy se zde poměrně ostře
sklání k východu, kde vytváří okraj úvozové cesty. Břeh terasy tvoří poměrně mocná návěj spra
še, kterou v šíři 4 m a délce 12 m odebíral bagr. V jižní polovině skrývané plochy lžíce bagru
narazila na kamenné seskupení, jakoby část zídky, která tvořila okraj nevýrazného objektu, zasa
hujícího pod jižní profil. V tmavším zásypu se objevovaly uhlíky spáleného dřeva. Vyzvedli jsme
rovněž nepočetný střepový materiál převážně mladohradištního stáří. Na kostrový hrob blízkého
velkomoravského pohřebiště jsme však nenarazili. Druhé šetření jsme provedli v základové rýze
drobné stavby za domem, u severního okraje zahrady. Zde se podařilo zachytit vrstvu většího
uskupení kamenů, jehož význam jsme vzhledem k velmi omezené ploše výzkumu nedokázali
rozpoznat. V těchto místech by bylo v budoucnu třeba uskutečnit menší plošnou skrývku, která
by dovolila zjištěnou nálezovou situaci dobře interpretovat.
• sonda ŠOBA IV. – centrální pohřebiště (na plánu – obr. 1/č. 9)
Další dva výzkumy se společně vázaly na centrální pohřebiště. Byly jen provedeny ve dvou
časových etapách. První, menší z nich, jsme provedli při rozšiřování příjezdové cesty k domu
a garáži manželů Šobových. Místo přímo navazovalo na plochu prošetřenou v závěru r. 2007,
11

KLÍMA, B.: Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR, 49, s. 461–463. Brno 2008.
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před vlastním zahájením stavby rodinného domu. Přes značné porušení terénu se nám podařilo
těsně nad skalním podložím zachytit, prozkoumat a vyzvednout dva velkomoravské kostrové
hroby, které byly patrně posledními na samém sv. okraji nekropole.
Po provedení záchranné akce jsme od stavebníka a majitele parcely obdrželi písemnou žádost
s výzvou pokračovat ve výzkumu na jeho parcele, kterou hodlal následně definitivně upravit.
Terénní práce jsme zahájili o prázdninách. Tentokrát byly dosti náročné, komplikované několi
kerým zaplavením plochy a hrobů po přívalových deštích. Očištěné i rozpracované hroby vždy
překryla až 15 cm mocná vrstva bahna. Přes problémy se stále opakovaným začišťováním
a odstraňováním naplavených nánosů se pozornou a pečlivou prací studentů podařilo eliminovat
škody a výzkum úspěšně dokončit. Situace se na zkoumané části pohřebiště od minulých let ale
změnila. Návěj spraše západním směrem slábla, až zcela vymizela. Řada hrobů byla již zasekána
do zvětralé skály. Výzkum totiž pokryl prostor oblého návrší kolem skalního hřbítku, který byl
v severním zářezu terasy dokonce po staletí odoráván. Radlice pluhu tu v pásu až tří metrů obra
cela jen 22 cm mocnou vrstvu hlíny a současně odkrajovala povrchovou část podložní skály, na
které zanechala výrazné rýhy. Bylo tak zcela evidentní, že v těchto místech budou mělčí hrobové
celky zcela zničeny. Navíc se vlastní úložné podmínky jak pro kosterní pozůstatky tak také pro
veškerý hrobový inventář staly velmi špatnými. I v mělkých jámách a depresích podložní skály
se ve stále vlhkém prostředí kosti rozpadaly a stejně např. železné předměty bylo možno vyzved
nout pouze v korozí zcela poničených zlomcích. Pozornost na sebe vázal sz. roh skryté plochy,
který byl vymezen několika většími kůlovými jamkami. Na sv. straně vytvářely pravoúhlé náro
ží. Lze uvažovat o části většího objektu opřeného o kůlovou kostru, nebo také o sz. okraj ohra
ničeného pohřebiště se vstupem. Tuto představu by mohla podporovat nálezová situace dále jv.

Obr. 20. Sonda Šoba IV. – velkomoravské pohřebiště 2010. Mgr. L. Kratochvíl kompletuje dokumentaci
z plochy výzkumu, v jehož středu je patrná velká bělavá kra vápenné malty. Foto: B. Klíma
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směrem. V tomto prostoru se nacházelo jen minimum hrobů a dvě plochy naprosto prázdné. Jed
nu z nich kryla světlá a poměrně pevná krusta, rozprostřená do pravidelnějšího čtvercovitého tva
ru. Její původ a charakter pomohl určit geolog JMM ve Znojmě RNDr. J. Šmerda, který si ode
bral vzorky a v muzeu je podrobil analýzám12. Dospěl k závěru, že krusta o dvou samostatných
vrstvách je zbytkem kvalitní vápenné malty a vznikla jako pozůstatek po míchání malty na
vymezené ploše terénu (obr. 20).
K určení jejího stáří opět posloužila nálezová situace, neboť doložila přímou vazbu kry na
dva velkomoravské hroby, které okraj kry porušily a do jejich zásypu se dostaly kousky malty.
Tato velmi zajímavá terénní situace by vyžadovala dalšího podrobného šetření na okolním pro
storu, který zatím zůstal mimo dosah našeho výzkumu. Mohli bychom však alespoň naznačit
možnosti interpretace. Nálezová situace spolu s výsledky analýz hovoří o kvalitní vápenné maltě
starobylého, snad velkomoravského původu. To by znamenalo, že v dosahu místa, kde se malta
míchala bychom měli hledat zděný objekt z kamene a pokud domýšlíme dále, tak tímto objek
tem by na pohřebišti mohl být jedině malý kostelík či kaple.
Konečně je třeba také zmínit ještě jednu zajímavou odlišnost této zkoumané plochy od před
chozích. Ve dříve prozkoumaných hrobových jámách, zahloubených pouze do čisté sprašové
návěje, jsme se téměř nesetkali s kameny. Nyní se nám začaly množit pohřby obložené v úrovni
nebožtíka většími kusy hornin. Materiál je místní, ale kameny byly volné a nepocházely přímo
z místa do podložní skály zahlubovaných hrobů. K pohřbenému byly uloženy zvlášť. Musely být
tedy získány z blízkého okolí.
Z dosud provedené analýzy nálezů vyplývá, že k hrobům, které byly dříve odborníky klasi
fikovány spíše jako mladé a datovány do mladšího a pozdního velkomoravského období přibyly
nyní pohřby s nálezy, které lze jednoznačně spojovat i se starším velkomoravským horizontem
první poloviny 9. století. V rámci základní statistiky lze uvést, že v r. 2010 jsme na prošetřované
ploše o velikosti 585 m2 zachytili, prozkoumali a všestranně zdokumentovali celkem 107 kost
rových hrobů. Z nich opět část bude podrobena analýzám DNA na Ústavu experimentální biolo
gie PřF MU. Dosud prozkoumaná plocha stále jen malé části pohřebiště dosáhla celkově s výz
kumem r. 2010 rozlohy 1620 m2, s 341 hroby a 355 pohřbenými jedinci. Z nich bylo 60 % dětí
do věku 13 let. Průměrný věk dospělých žen činil 32 let a dospělých mužů 42 let. Věkově nej
starší ženě 75 leté náležela bohatá hrobová výbava. Zajímavý je také hojný počet hrobů s inven
tářem, doprovázejícím 70 % pohřbů (obr. 21 a 22).
Stejně jako v minulých letech byl výzkum prováděn v širší spolupráci s domácími i zahrani
čními specialisty a ukončen jednáním velké komise odborníků, která posoudila dosažené výsled
ky bádání. Účastníci jednání se v zápisu velmi kladně o výzkumu vyjádřili a jednoznačně dopo
ručili jeho další pokračování.
Rok 2011
• sonda ŠOBA V. – centrální pohřebiště (na plánu – obr. 1/č. 9)
Sezóna tohoto roku byla pracovně náročná, ale z hlediska nových objevů a získaných nálezů
i poznatků poměrně chudá. Pokračující výzkum, který plynule navázal nejen na západní okraj
předchozí skrývky r. 2010, ale obnažil i stejně velký prostor sousední, jižní terasy, byl značně
velký. Dosahoval rozměrů 26×25 m (čtv. 7/27/3 – čtv. 2/22/3). Zjistili jsme na něm dosti pod
statné změny oproti dříve prozkoumaným úsekům. A to především v půdních a geologických

12

Děkuji panu doktorovi za ochotnou pomoc a spolupráci.
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Obr. 21. Sonda Šoba IV. – velkomoravské pohřebiště 2010. Kresebná tabulka s vyobrazením inventáře
bojovnických hrobů č. 460 a 713. Kresba: B. Klíma
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Obr. 22. Sonda Šoba IV. – velkomoravské pohřebiště 2010. Kresebná tabulka s vyobrazením inventáře
bojovnických hrobů č. 716 a 731. Kresba: B. Klíma
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podmínkách. Již v r. 2010 jsme směrem k západu a sz. pozorovali postupný úbytek vrstvy spra
še, uložené na skalním podloží. Návěj se vytrácela, terén se zvolna zvedal a nastupoval nevýraz
ný, táhlý hřbet, tvořený žílami aplitu, který křížil terasu a směřoval severojižním směrem. Jeho
vrcholovou část již pokrývala jen poměrně slabá vrstva hlíny. Skrývku strojem jsme proto pro
vedli pouze do hloubky 25 cm, kam při orbě mohla dosáhnout radlice pluhu. V severním pásu
obou teras, širokém 3–4 m od jejich zářezů do svahu, se již v této hloubce v hlinité půdě nadlo
ží častěji objevovala výraznější příměs zvětralé skalní drtě. Na řadě míst také zvolna prosvítalo
skalní podloží. Následně jsme proto již přistoupili k seškrábnutí celé plochy motyčkami a dokon
ce i košťátky jsme začistili obnaženou podložní skálu. Byla mírně zvlněná a v severních částech
obou teras ji porušovaly dobře patrné a až 8 cm hluboké rýhy. Představovaly stopy po orbě.
V takovém prostředí nebylo možno očekávat větší výskyt hrobů a rozhodně ne neporušených.
Tento předpoklad se plně potvrdil. Postupně jsme přistupovali k prošetřování celkem 70 tmavých
zahloubení, z nichž většinu tvořily menší, v půdorysu hlavně nepravidelně oválné útvary míso
vitého průřezu, s osou v délce od 60–150 cm, orientovanou s odchylkami většinou v.z. směrem.
Dosahovaly hloubky 10–25 cm a v jejich zásypu se neobjevovaly žádné nálezy. Jen zcela oje
diněle jsme narazili na drobný střípek keramiky. Tato zahloubení mohla být depresemi v podlo
žním skalním terénu. Jejich orientace však nebyla souhlasná se skladbou podloží a křížila struk
turu skály, jejíž žíly probíhaly přibližně s.j. směrem. Kromě těchto oválných zahloubení se však
na skryté ploše vyskytovala také řada pravidelnějších, obdélníkovitých zásypů, které navozova
ly představu přítomnosti hrobových jam. Nebyly však hluboké a nad jejich dnem jsme nezachy
tili žádné zbytky kostí ani hrobový inventář. Všechna tato popsaná zahloubení jsme označili Hx
1 – Hx 70 a zdokumentovali. Vedle nich jsme ale také zachytili několik špatně dochovaných hro
bů pokračujícího pohřebiště. Dna jejich hrobových jam byla zasekána nehluboko do skalního
podloží a tak se do nich přirozeně stahovala povrchová vlhkost. Ta způsobila částečný rozpad
kostí a vedla také k velkému poničení hrobového inventáře. Šest z nich se soustřeďovalo
k východnímu okraji výzkumu, tedy do blízkosti plochy prošetřené v r. 2010. V jejich poměrně
mělkých zásypech jsme již zjišťovali pouhé zbytky spraše. Ve střední části výzkumu jsme pak
prošetřili jen tři kostrové hroby, z nichž dva náležely velkomoravskému období a jeden pocházel
ze střední doby bronzové. Nebožtík v něm ležel ve skrčené poloze na boku, byl obložen i přek
ryt kameny a doprovázely jej milodary v podobě nádob i několika bronzových předmětů. Nad
mělce do skály zahloubený hrob byla navršena mohyla, jejíž násep však po staletích zemědělské
činnosti zcela zmizel. V západní třetině skryté plochy se potom objevily již jen dva další velko
moravské pohřby. Dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, zda západním okrajem našeho výz
kumu na této straně rovněž nekončí prostor centrálního velkomoravského pohřebiště. Mohli
bychom se domnívat, že po překonání skalního hřbítku s mělkým hlinitým pokryvem a prosto
rem bez spraše by pohřebiště mohlo pokračovat. A to již proto, že o několik desítek metrů dále
západním směrem opět nastupuje sprašová návěj a dosahuje dokonce značné mocnosti. Situaci
bude proto třeba v terénu také ještě ověřit.
Z pohledu archeologa sezóna roku 2011, v níž jsme neprováděli žádný další záchranný výz
kum, nebyla na objevy a nálezy příliš bohatá. Přinesla ale zajímavé a důležité informace o geo
logickém a pedologickém charakteru lokality a jejím využití pro potřeby velkomoravského
pohřebiště. Nabídla několik otázek, na které budou muset odpovědět výzkumy příštích let, při
pravené ve spolupráci s širším týmem odborníků. Stojí zde za zmínku, že prostor výzkumu
s obnaženým a začištěným skalním podložím si s velkým zájmem prohlédli účastníci mezi
národního geologického sympozia. Zaujala je především skladba a struktura zdejšího granodio
ritu.
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Rok 2012
• sonda ŠOBA VI. – centrální pohřebiště (na plánu – obr. 1/č. 9)
Stejně jako v předchozím roce nebyla na Hradišti hlášena žádná větší stavební akce, která by
vyvolala potřebu záchranného předstihového výzkumu. Plně jsme se proto soustředili na pokra
čování terénních badatelských prací na centrálním pohřebišti. K nim jsme byli přímo vyzváni
majitelem parcely, který nás vybídnul k otevření co největší plochy, aby následně přistoupil
k definitivní úpravě terénu. Výzkum také plně doporučili účastníci všech odborným archeolo
gických komisí. Proto jsme opět přímo navázali na již v předešlém roce zkoumanou plochu a ten
tokrát opačným směrem od západu k východu jsme nechali strojem skrýt orbou obracenou vrst
vu ornice. A to na větší ploše nižší terasy, o rozměru 32×13 m, která se také na severu přímo
dotýkala okraje výzkumu r. 2010 a 2009. Jižní hranici tvořil drátěný plot velké zahrady, roz
prostírající se opět na další, nižší terase. Prošetřovaný prostor byl značně rozlehlý, dosáhl 416 m2
a proto jsme začali zkoumat jen jeho západní polovinu. Po začištění celé plochy motyčkami se
oproti světlému podloží zřetelně vyrýsovaly tmavé zásypy zde uložených hrobů. Při západním
okraji byly hroby řidší, ale východním směrem jejich počet výrazně narůstal. Opět jsme také
zachytili stejnou situaci jako v minulých letech. Ze severního, přibližně 2–3 m širokého okra
jového pásu pole, který se zařezával do skloněného terénu, byla po staletí prováděnou orbou
a terasováním odhrnována ornice. Postupně se tak přemísťovala k jižnímu okraji plochy, kde
navyšovala terénní schod. Právě v zářezu terasy jsme již v hloubce 25 cm zachytili bázi ornice
a prosvítající spraš. Při sz. okraji skrývky ale spraš vyznívala (což jsme pozorovali již v r. 2010)
a místy se objevovala drť ze svrchní vrstvy skalního podloží. Ve světlejší půdě pod tmavou orni
cí zde vystupovaly jasně patrné stopy po orbě. V této vrstvě jsme zachytili rozptýlené kosti
z několika mělkých, porušených dětských hrobů i tmavší zásypy hlubších hrobových jam. Nao
pak v pásu zvýšeného stupně na protilehlé jižní straně terasy byla ornice výrazně mocnější
a dosahovala až 75 cm. Práci nám zde ztížila geologická situace. Na bázi ornice se objevila tém
ěř souvislá kra rezavé, těžké, jílovité hlíny, dosahující místy mocnosti až 30cm. Po vyschnutí na
slunci vytvořila velmi tvrdou krustu. Nutnost jejího opatrného odebírání způsobila výrazné
zdržení naplánovaných prací. A to zvláště proto, že právě do této vrstvy byla uložena řada měl
kých dětských hrobů. Vrstva však byla posouvána i terasováním a často překrývala alespoň část
zásypu hrobových jam. Její vznik patrně souvisí s mělkou podzemní cirkulací vody, jež se v tom
to prostoru Hradiště lokálně vyskytuje. Vytvořily ji oxidy a hydroxidy železa, které se uvolňo
valy při zvětrávání žuly. V roztocích dobře migrují a v příhodných podmínkách se z nich vylu
čují. Železité sloučeniny tak zpevnily volné substráty a vytvořily tvrdé železité krusty, používané
také jako železná ruda.13
Po pečlivém začištění skryté plochy se podařilo rozpoznat na 60 hrobových jam, které jsme
ihned zaměřovali a zakreslovali do celkového plánu. Několik dalších hrobových celků však bylo
v terénu málo zřetelných a situace tak vyžadovala odebrání další vrstvy zeminy, především tvr
dé, hnědočervené krusty nad spraší. Na skryté ploše jsme si proto zvolili dílčí a dosažitelný cíl,
který se vázal na dokonalé, všestranné prošetření přibližně poloviny skryté plochy a hrobových
celků, jejich zdokumentování a konzervaci bohatého inventáře. K němu náležely i některé
vzácné a u nás ojedinělé typy šperků – náušnic (obr. 23)

13

Děkuji za posouzení a interpretaci geologické situace panu RNDr. J. Šmerdovi z JMM ve Znojmě.
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Obr. 23. Sonda Šoba VI. – velkomoravské pohřebiště 2012. Ukázky vzácných typů náušnic z některých
hrobů /náušnice s drátěnými závěsky, s pseudořetízky, lunicové s hrozníčky ad./ Foto: B. Klíma

Dokončení všech terénních prací jsme potom naplánovali na prázdninové období následu
jícího roku. V rámci orientačních statistických údajů lze uvést, že jsme v roce 2012 prozkouma
li 54 velkomoravských kostrových hrobů s 55 pohřbenými jedinci. Jeden z těchto hrobů (Hr. 829)
patřil opět pravěkému období, konkrétně středodunajské mohylové kultuře střední doby bron
zové. Pohřbený v něm ležel ve skrčené poloze na pravém boku. Jeho kostra byla obložena nepra
videlnou řadou středně velkých kamenů, tvořících v půdorysu přibližně obdélníkovitý rámec
mělkého zahloubení. Z inventáře zaujala pozornost řada drobných bronzových předmětů a kolek
ce několika typických keramických nádob. Mohylový násyp se také nezachoval, byl zcela rozo
rán. Kostru v oblasti lebky navíc porušoval zásah, způsobený hlubší jámou velkomoravského
hrobu č. 894. Mohli bychom předpokládat, že velkomoravský hrob dítěte byl snad zahlouben do
okrajové části tehdy ještě patrného násypu mohyly. V každém případě však můžeme konstato
vat, že již druhý pravěký hrob stejné kultury, vzdálený od prvního přibližně 23 m jv. směrem,
dovoluje ve zkoumaném prostoru přijmout domněnku o přítomnosti také menšího mohylníku ze
střední doby bronzové. Tuto představu by mohly podporovat rovněž nálezy keramických střepů
a několika bronzových předmětů, které rozhodně náležely k orbou porušeným, rozvlečeným hro
bům. Podařilo se je zachytit ve vrstvě mezi velkomoravskými hroby i v zásypech jejich jam.
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Rok 2013
• sonda ŠOBA VII. – centrální pohřebiště (na plánu – obr. 1/č. 9)
Sezóna tohoto roku se orientovala především na dokončení výzkumu velké plochy části jižní
terasy, kterou jsme si v předchozím roce připravili k výzkumu a zbavili ornice. Situace zde byla
stejná, jen s pokračováním terénních prací dále západním směrem narůstala mocnost sprašové
návěje a současně také hustota velkomoravských kostrových hrobů. Opět nám komplikovala
práci rezavá tvrdá kra zeminy, která byla ve své svrchní vrstvě narušována orbou a jejím pro
střednictvím se posouvala k jižnímu okraji terasy. Častěji tak z velké míry druhotně překryla hro
bové jámy, z jejichž barevně odlišného hlinitého zásypu byl v začištěné ploše mnohdy patrný jen
úzký pruh, který nenavozoval představu přítomnosti hrobu. V takových místech bylo třeba opa
trně odebrat svrchní část kry, Teprve pak se zcela a v plné velikosti odkryl hrobový zásyp. Při
závěrečném hodnocení sezóny jsme mohli konstatovat, že se v tomto roce podařilo prozkoumat
a pečlivě zdokumentovat 58 velkomoravských hrobů s 59 pohřbenými. Hrob č. 880 obsahoval
kostru ženy a muže, kteří zemřeli současně. Stejně jako v minulých letech se na pohřebišti opět
vyskytovalo vysoké procento dětských hrobů, především v kategorii Infans I. Přesný a kom
plexní antropologický rozbor s určením pohlaví, věku a s výsledky analýz i sledováním nej
různějších detailů na kostrovém materiálu (např. DNA, zubní sklovina, zranění, stopy po nemo
cech ad.) v současné době zpracovává tým doc. RNDr. Evy Drozdové, Ph.D. z Ústavu
experimentální biologie PřF MU. I bez odborného posudku antropologů jsme však na některých
kostrách dokázali rozpoznat přítomnost a stopy těžkých zdravotních problémů. Namátkou lze
uvést např. hrob mladé ženy č. 803. Zemřelá trpěla vážnou nemocí, snad obrnou či ochrnutím,
která způsobila, že i do hrobu byla uložena s pokřivenýma až vykloubenýma rukama, přimáčk
nutýma na hrudi (obr. 24). Nápadné bylo především silné a nepřirozené ohnutí obou zápěstí.
U hrobu mladého muže č. 823 jsme zase hned po očištění kostry mohli určit jasnou příčinu
smrti. V jeho pravé očnici byla zabodnutá železná šipka s tulejkou a křidélky. Svým hrotem pro
nikla hluboko do mozkovny. Z očnice vystupoval jen její zbytek. Mladíka proto jeho pozůstalí
uložili do hrobu i s touto šipkou v oku (obr. 25).
K drobným zvláštnostem pohřebního ritu náležela přítomnost dvou hrobů se silně skrčenou
kostrou, uloženou na levém boku (Hr. 799 a Hr, 891) (obr. 26). Ve dvou případech se také obje
vila opačná orientace uložení pohřbených, kdy zesnulí „hleděli k západu“ (Hr. 824 a Hr. 850)
(obr. 27). Ze zajímavých a také dosti ojedinělých hrobových nálezů lze jmenovat litý, bronzový
prolamovaný závěsek náhrdelníku. Našel se v hrobě malého děvčátka, na hrudní kosti (obr. 28a).
Mohli bychom jej zařadit k typům lunicovitého závěsku, kterých známe několik z velkomorav
ských pohřebišť, např. z Prušánek.14 Exemplář z Hradiště však není tak zdobný. Je hladký, jed
nodušší a postrádá zdobení perlovcem i rozeklané výběžky ramen (obr. 28b). Dále však k roz
hodně výjimečným a v našem prostředí vzácným nálezům patří některé typy z velmi bohaté
kolekce náušnic (obr. 8 a 23). Již dříve jsme upozorňovali na specifický charakter těchto šperků
na našem pohřebišti. Dalším výzkumem se nám toto tvrzení stále více potvrzuje. S podobnými
šperky se setkáváme u nás zatím jen na pohřebišti v Dolních Věstonicích „Na pískách“15, ale pře
devším pak u našich jižních sousedů v Rakousku. Lze dobře sledovat jisté analogie s nálezy např.
14
15

KLANICA, Z.: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl I., s. 107–109. AÚ AV ČR Brno 2006.
UNGERMANN, Š.: Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na pískách. Rkp. disertační práce. Ulože
no: knihovna Ústavu archeologie a muzeologie FF MU (cit. 20160824).
Dostupné z: http://is.muni.cz/th/18484/ff_d/text.pdf.
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Obr. 25. Sonda Šoba VII. – velkomoravské
pohřebiště 2013. Smrtelné zranění způsobila
střela šípu, která zasáhla pravou očnici
mladého mužebojovníka. Foto: B. Klíma

Obr. 24. Sonda Šoba VII. – velkomoravské pohřebiště
2013. Žena v hrobě č. 803 trpěla ochrnutím horních konče
tin. Foto: B. Klíma
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Obr. 26. Sonda Šoba VII. – velkomoravské
pohřebiště 2013. Atypická poloha nebo
žtíka. Byl pohřbený ve skrčené poloze na
levém boku. Foto: Mgr. P. Čermáková
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Obr. 27. Sonda Šoba VII. – velkomoravské
pohřebiště 2013. Přípravu pro fododoku
mentaci opačně orientovaného hrobu (v.z.)
provádí Mgr. P. Čermáková. Foto: B. Klíma

v Korutanech16 a na dalších rakouských lokalitách. Orientační přehled všech nálezů z výzkumu
r. 2012 a 2013 představujeme na jiném místě.17 Zde lze jen doplnit informaci, že v 78 % hrobů
jsme zaznamenali přidaný a mnohdy bohatý hrobový inventář. Častěji se nejen v hrobech dětí
vyskytovala slepičí vejce, někdy i celá slepice či kus vepřové krkovičky. Takové milodary nám
na Hradišti sv. Hypolita dokládají přetrvávání pohanských přežitků v raně křesťanské spole
čnosti. S totožnými jevy se však setkáváme i na ostatních velkomoravských pohřebištích.18
• sonda HOLINSKÝ (na plánu – obr. 1/č. 18)
Kromě hlavního výzkumu centrálního pohřebiště jsme na jaře provedli ještě záchranný výz
kum v sídlištním prostředí vnitřního hradu, na parcele W. Holínského. Ten na zahradě za svým
domem připravoval stavbu bazénu a požádal o prošetření plochy 6×4 m, na níž již strojem nechal
odebrat ornici. Postupným snižováním plochy jsme se v hloubce 60 cm dostali až na bázi tmavé

16
17
18

EICHERT, S.: Die mittelalterlichen Grabfunde Kärntens. Klagenfurt 2010.
KLÍMA, B.: Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR za rok 2013, s. 271. Brno 2014.
např.: POULÍK, J.: Staroslovanská Morava, s. 138–148. Praha 1948; MĚŘÍNSKÝ, Z.: Velkomoravské kostrové
pohřebiště ve Velkých Bílovicích. Studie AÚ ČSAV XII, s. 69–70. Praha 1985. (zde další literatura).
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Obr. 28a, b. Sonda Šoba VII. – velkomorav
ské pohřebiště 2013. Bronzový závěsek
ležel na hrudní kosti malého děvčátka
v hrobě č. 841. Foto: B. Klíma

hlinité půdy, která nevykazovala patrné uvrstvení. V tomto horizontu začalo vystupovat světle
jší, drolivé skalní podloží. Z plochy jsme vyzvedli především keramický materiál pravěkého stáří
a v menším množství střepy velkomoravské keramiky i fragmenty středověkých a novověkých
nádob. Po celkovém začištění se zde vyrýsoval okraj polozemnice, část rozpadlé pece, několik
kůlových jamek a 50–60 cm široký a 25 cm hluboký žlábek, místy obložený kameny. Ten pro
cházel skrytou plochou napříč, ve směru z.v. Provedený výzkum byl prostorově omezený a dost
dobře zatím nedovolil vyvodit jednoznačné závěry. K tomu by bylo třeba provést ještě další
šetření na sousední ploše zahrady. K rozhodně zajímavým cílům by potom patřilo zjištění pokra
čujícího průběhu žlábku a tím také velikosti i charakteru jím ohraničeného prostoru.
Rok 2014
• sonda ŠOBA VIII. – velkomoravské centrální pohřebiště (na plánu – obr. 1/č. 9)
Hlavní výzkum byl na základě opětovné výzvy majitele parcely prozkoumat celé blízké oko
lí nově postaveného rodinného domu soustředěn na dosud neprošetřené jižní sousedství jeho
obydlí. Prostor představoval severovýchodní okrajovou část centrálního pohřebiště. Na ploše
398 m2 jsme opět strojem opatrně odebrali ornici a zjistili stejnou situaci, která se stále opako
vala. V zářezu terasy dosahovala její mocnost pouhých 25 cm, ale na protějším, jižním okraji,
k němuž byla orbou po staletí postupně přesouvána nabyla mocnosti až 100 cm. Po hrubé skrýv
ce k bázi nadloží následovalo snižování plochy špachtlováním a seškrabáváním, po 5 cm vrst
vách až na úroveň čistého sprašového podloží. V zářezu terasy jsme opět zachytili velmi časté
porušení až poničení mělkých, hlavně dětských hrobů, uložených na bázi ornice. Již osvědče
ným, i když pomalejším pracovním postupem pozorného prošetřování tohoto horizontu, se nám
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dosud vždy podařilo zachytit a zdokumentovat řadu hrobů, které by jinak byly ztraceny. Středem
skrývky jsme v kolmém směru na stupeň terasy záměrně ponechali mohutný kontrolní blok, na
jehož obou stěnách se v původní skladbě terénu zřetelně rýsovaly zásypy hrobových jam. Stejně
jako v minulých letech se i v prostoru nové skrývky pod ornicí objevovaly nepravidelné kry tvr
dé hnědočervené hlíny s výrazným zastoupením oxidů a hydroxidů železa. Při začištění jejich
povrchového horizontu se vyrýsovaly četné zásypy hrobů. Ty byly nejhojnější v západní a střed
ní části skrývky. Východním směrem jejich počet zvolna ubýval a vytrácel se u východního okra
je, který byl navíc poškozen rozsáhlejší zemní úpravou. Tu spojujeme s vybudováním mělké
úvozové cesty, jejíž vznik by mohl sahat až do středověku. V době 9.–10. století tudy cesta ještě
nevedla, protože by porušovala okraj pohřebiště. I jako důležitá komunikace, vycházející z hlav
ní vstupní brány do Hradiště a směřující k brodu na Dyji a dále k Hardeggu, musela respektovat
posvátný okrsek nekropole. Na předpolí Hradiště tehdy procházela buď východněji od pohřebi
ště, podél opevnění, nebo naopak nekropoli severozápadním směrem obcházela. Situace se ale
změnila někdy koncem 10. století, po ukončení pohřbívání na centrální nekropoli. Tehdy mohlo
dojít ke změně její trasy při okraji pohřebiště. Především zahloubení sz. břehu cesty narušilo vel
komoravské hroby a rozvleklo některé kostrové pozůstatky a milodary. Také v následujícím
období, vlastně až do současnosti, byla pak komunikace vícekrát upravována. Na další zajíma
vou situaci jsme ve východní části výzkumu narazili při prošetřování hrobu dospělého jedince
č. 958, u něhož v původním uložení zůstala pouze lebka a spodní polovina dolních končetin. Celý
trup s pánví se propadl a chyběl. Jen oba femury směřovaly svými hlavicemi šikmo dolů, pod
úroveň dna hrobové jámy. Právě trupem a pánví překrývala kostra hlinitý zásyp obj. 819, který
byl oproti podloží patrný až po odebrání další vrstvy. Potom se vyrýsoval jako tmavší, přibližně
100cm široký a delší pás, který zabíhal do jižního profilu výzkumu. Probíhal s.j. směrem, tedy
kolmo na terasu i zmíněný hrob. Mocnost zásypu jsme prověřili pedologickým vrtákem a zjisti
li jsme, že jeho celá dvoumetrová délka nedosáhla na skalní podloží, jež v okolí leželo v hloub
ce 50–70 cm. Vybrání části objektu a zjištění jeho významu jsme vzhledem k blížícímu se uko
nčení sezóny ponechali jako jeden z úkolů příštího roku.
Ze statistického hlediska poskytla tato etapa výzkumu centrálního pohřebiště zdokumento
vání a vyzvednutí dalších 71 hrobových celků s bohatým, tradičním inventářem. Po antropolo
gické stránce se opět objevily zcela jedinečné nálezy, dokládající značné zdravotní problémy
některých jedinců. Tentokrát to byl např. hrob ženy č. 925. Pohřbená měla levou paži silně ohnu
tou v lokti. Předloktí směřovalo zpět k rameni a zápěstí bylo u hrudní kosti opět silně ohnuto.
Tato nepřirozená poloha paže prozrazovala, že ženu mohla trápit obrna a částečné ochrnutí, tedy
stejné postižení, s jakým jsme se zde již setkali v Hr. 803 (obr. 24). Navíc byla do hrobu ulože
na v opačné orientaci. Opět převažovaly dětské hroby a pohřby žen, z nichž mnohé byly vyba
veny bohatým inventářem. K němu patřily hlavně náušnice, náhrdelníky, skleněné gombíky,
prsteny aj. Ze zajímavých nálezů bychom mohli zmínit drobnou železnou sekerku zaseknutou do
dna hrobové jámy vedle pravé holeně chlapce – „malého bojovníka“. Hroby mužů byly prosté,
neobsahovaly předměty bojové výstroje ani výzbroje. Tato skutečnost by mohla nasvědčovat
i tomu, že hroby zde již spadaly do okrajové části centrálního pohřebiště (obr. 29).
• sonda SMEJKAL (na plánu č. 19)
Druhý, poměrně rozsáhlý výzkum záchranného charakteru byl v tomto roce vyvolán připra
vovanou stavbou nového rodinného domu manželů Smejkalových, situovaného do jz. části před
hradí, přímo k týlu hlavního, mohutného velkomoravského opevnění a do míst s mocnější vrst
vou půdy. Vlastní výzkum jsme na parcele zahájili již v dubnu, kdy jsme se studenty
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Obr. 29. Sonda Šoba VIII. – velkomoravské
pohřebiště 2014. Mgr. Petr Punčochář pre
paruje velký a hluboký hrob bojovníka.
Foto: Mgr. P. Čermáková

geologickým vrtákem provedli zjištění
mocnosti hlinitých vrstev nad výrazněji
skloněným skalním podložím. Získané
poznatky byly potom využity při kon
trolovaném odbagrování půdy nejprve
z jižní poloviny parcely. Kubíky vyt
ěžené hlíny nebylo možné ukládat do
blízkosti skrývky. Proto jsme museli
přistoupit k jejich částečnému depono
vání do severního sousedství, kde však
měla stavba pokračovat, a také na provi
zorní skládku. Mohli jsme tak pracovat
jen na polovině plochy o rozloze 130 m2
a dle povolení pracovníků NPÚ jen
v rozsahu budoucí stavby. Samotného
zbytku opevnění se náš výzkum ve větší
míře neměl dotknout. Šetřením jsme
potvrdili dosavadní poznatky nejen
o vlastním opevnění, ale také o sídlišt
ním prostředí v jeho týlu. Objevilo se však i nové, nečekané zjištění o samotné hradbě, která zde
byla z velké části stržena, zlikvidována a zůstal z ní pouze suťový kužel v týlu opevnění. V šede
sátých a sedmdesátých letech minulého století totiž došlo na Hradišti k některým výrazným
terénním změnám, které zcela unikly pozornosti odborné veřejnosti. Žádné stavební a výkopové
práce zde tehdy nebyly archeology ani dozorovány. Vyrostla řada rodinných domů a způsobilo
se mnoho škod na archeologických památkách. Úpravy terénu značně poškodily především linii
vnějšího velkomoravského opevnění a přímo se tak dotkly i situace na námi prováděném výz
kumu. Čelo hradby s lícní kamennou stěnou, ale i velká část vlastního dřevohlinitého tělesa hrad
by byly tehdy strženy a materiál nahrnut do prostoru ještě znatelné deprese po dávném příkopu.
V linii fortifikace byla následně upravena cesta. Lžíce bagru se pouze v některých místech zasta
vila u poskládané řady velkých kamenů, tvořících linii týlu komorové výztuže a současně také
opěru vnitřních, hospodářsky využívaných a snad i obytných srubů. Západní okraj našeho výz
kumu obnažil suťový kužel skloněné kamenné kry s hlínou, dále zbytek vestavěné obytné komo
ry a v úzkém průkopu mezí se na okraji cesty podařilo zachytit týl komorové dřevěné výztuže
hradby. Právě ta se opírala o zídku na hlínu skládaných kamenů. Vazné trámy, které cesta zcela
rozbila, ji propojovaly s čelem srubové komory. Tu z vnější strany chránila kamenná plenta
a před ní 8 m široký a 3m hluboký příkop, sekaný ve skále. Výplň komor tvořila hlavně spraš
a materiál z kopaného příkopu. Z dřevěných konstrukcí hradby jsme vyzvedli větší kusy zuhel
natělých trámů, z nichž by některé byly vhodné pro dendrochronologický výzkum. Před obytnou
komorou v týlu hradby jsme na okraji skloněné kamenné kry zachytili velké otevřené ohniště
a v jeho blízkosti kompletní žernov (obr. 30). Dále východním směrem se otevřela zajímavá síd
lištní situace s řadou mělčích i hlubších sídlištních objektů a dvěma polozemnicemi s podlahami
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Obr. 30. Sonda Smejkal 2014 – Pohled od
západu na zkoumanou sídlištní plochu v týlu
hlavního velkomoravského opevnění. Patr
ný je zde suťový kužel destruované fortifi
kace s upraveným otevřeným ohništěm,
kompletním žernovem a v pozadí s pozůs
tatky dvou polozemnic a menších sídlištních
objektů. Foto: B. Klíma

zasekanými 15–25 cm do podložní
skály. V jedné stála kamenná pec v sv.
rohu a ve druhé, větší, která z poloviny
zasahovala do severní a ještě nepřipra
vené části výzkumu, stála pec v jz. rohu
(obj. č. 811). Její výzkum jsme pone
chali do další sezóny, po odstranění sem
navezené hlíny a kompletní přípravě
severní poloviny plochy parcely k pro
bádání.
Rok 2015
• sonda ŠOBA IX. – centrální
pohřebiště (na plánu – obr. 1/č. 9)
V posledním roce třetí dekády výzkumných prací na Hradišti jsme věnovali opět značnou
pozornost prošetřování centrálního pohřebiště. Z minulé sezóny nám zbylo dokončení průzkumu
hlubokého objektu č. 819, který jsme provedli podélným řezem. Polovinu zásypu jsme odebrali
až do hloubky 240 cm od úrovně začištěného okolního, sprašového terénu. Narazili jsme na
poměrně rovné, do západní strany k mělkému žlábku mírně skloněné dno středověkého sklípku
či lochu, zasekaného do skalního podloží. Ponechaná profilová stěna dobře zachycovala skloně
nou skladbu vrstev. Ukazovala na propadení stropu a od jižní strany postupné zahrnutí celého
podzemního prostoru. Na dně jsme potom nalezli dvě malá ohniště. Pouze do hloubky 100 cm
od svrchního horizontu spraše se ze zásypu podařilo vyzvednout několik drobných velkomorav
ských, středověkých i novověkých střepů keramiky. Vedle střepů nám přibližnou dobu zániku
sklípku pomohly datovat i tři železné předměty – srp, klíč a hrot šípu s křidélky a tulejkou. Želez
ný otočný klíč byl drobnější, ale silný, s elipsovitým okem a jedním výřezem na bradě. Díky zís
kaným nálezům jsme mohli zánik objektu datovat nejdříve do závětu 15.–16. století.
Zatím posledním terénním šetřením na centrálním velkomoravském pohřebišti se stala drobná
akce, kterou jsme splnili slib daný majiteli parcely. Zavázali jsme se, že po dokončení výzkumu
parcelu dle jeho přání upravíme. Při dokončování úprav okolí jeho domu jsme nechali zarovnat
i část severního okraje svrchní terasy. Místo se dotýkalo severního okraje plochy zkoumané
v r. 2008. Bagr zde pod našim společným dohledem odebral asi metrový pás paty terasy, na němž
se po začištění spraše podařilo zachytit čtyři velkomoravské kostrové hroby. V rámci komplex
ního pohledu na centrální pohřebiště by bylo ještě vhodné zmínit i důležité zjištění, kterým se stal
objev ještě dalších tří kostrových hrobů. Narazilo se na ně v trase opravované okresní silnice
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z Hradiště do Mašovic. Místo se nalézalo necelých 50 m severně od zatím prozkoumané plochy
nekropole. Hroby byly chudé, nedoprovázely je žádné milodary. Přesto předpokládáme, že nále
žely k centrálnímu velkomoravskému pohřebišti a tvořily jeho severní okraj, který tak dosahoval
až k vrcholu nízkého návrší. Na dosud neprozkoumané ploše mezi našim výzkumem a silnicí lze
tak ještě rozhodně očekávat řadu překvapení. Především pak další velkomoravské hroby, jejichž
koncentrace však bude směrem k vrcholu návrší vzhledem ke zdvihajícímu se skalnímu podloží
s postupně vyznívající sprašovou návějí řídnout. Pokud bychom se zamysleli nad možným počtem
zde ještě uložených hrobových celků, tak k dosud téměř 600 prozkoumaným hrobům bychom
mohli přiřadit na tomto dosud ještě neprozkoumaném prostoru rozhodně dalších asi 500 pohřbů.
K nim bychom ale museli ještě připočítat i hroby pokračující jižním směrem od prozkoumané plo
chy. Tam bychom mohli hledat středovou část nekropole a současně dalších minimálně 500 hro
bů. Dostali bychom se tak k vysokému číslu, které by zařadilo naše pohřebiště mezi největší
dobové nekropole u nás. Vše ale ukáže čas a další archeologický výzkum.
• sonda SMEJKAL (na plánu – obr. 1/č. 19)
Pokračování a dokončení výzkumných terénních prací na této parcele přineslo zajímavé
výsledky. Hlavním úkolem se nejprve stalo vyčištění prostoru severní poloviny parcely od nave
zené hlíny. Potom jsme se soustředili na prostornější, již v předchozím roce zachycenou polo
zemnici, kterou jsme nyní mohli prozkoumat celou. Stavení bylo výrobním objektem a zaniklo
požárem. O tom svědčily jak četné zbytky spálených dřev, tak i objevený hojný soubor nálezů.
Mezi nimi zaujalo pozornost několik celých nádob, pěkně zdobená, ale neúplná keramická láhev,
řada železných předmětů, kostěná brusle ad. V severním sousedství tohoto objektu č. 811 byl ulo
žen i kostrový hrob staršího dítěte (Hr. č. 964). Zemřelý jedinec, z jehož dolních končetin vzhle
dem k porušení mladší jámou zbyla pouze polovina levého femuru, byl pochován jen do mírně
upravené sídlištní jámy patrně v určitém spěchu bez milodarů a navíc v opačné orientaci. V linii
skloněné kamenné kry v týlu hradby jsme potom v severní polovině výzkumu zachytili již jen
spodní horizont kamenů, které částečně překrývaly sídlištní situaci. Nacházela se zde dvě otevře
ná ohniště, u jednoho z nich velká pražnice a v její blízkosti opět jeden celý žernov s polovinou
(běhounem) dalšího exempláře. Od linie kamenné kry západním směrem k vlastnímu tělesu hrad
by nálezová situace vyznívala a provedená užší sonda nakonec procházela pouze vrstvou spraše,
dosedající na skalní podloží. V severní polovině parcely tak schod terasy s vybagrováním cesty
naprosto zničil všechny stopy po velkomoravském opevnění. Jeho malý zbytek zůstal pouze
v jižní části výzkumu. Nadějněji se jevila situace při severní hranici parcel. Zde vystupoval vyso
ký terasovitý stupeň, v němž se musel dochovat podstatně větší zbytek týlové konstrukce hlavní
fortifikace. Tento předpoklad zcela potvrdil další výzkum v r. 2017, při kterém byl z prostoru týlu
opevnění vyzvednut obrovský železný kotel (obr. 31). Celková nálezová situace s kumulací žer
novů, pecí, ohnišť, pražnic, nádob i přítomností malého sklípku nám jasně dokládá, že v týlu vel
komoravského opevnění stály hospodářské výrobní objekty, v nichž mohl panovat čilý pracovní
ruch. Výrazný požárový horizont, spojovaný s útokem a pleněním Maďarů, potom kolem polovi
ny 10. století tuto situaci poničil. Po katastrofě však život na Hradišti pokračoval dál.

Závěr
Předložený článek o vědeckovýzkumných archeologických aktivitách pracovníků, odbor
ných spolupracovníků z řady ústavů a institucí, dále absolventů a studentů katedry historie PdF
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Obr. 31. Sonda Smejkal 2017 – Unikátní velký kotel ze železných plátů byl vyzdvižen spolu s kompletním
žernovem a keramikou z malého sklípku v týlu hlavního opevnění Hradiště. Foto: D. Krutiš

MU podal základní informaci o dosažených úspěších při výzkumu velkomoravského výšinného
hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Již z podaného přehledu provedených terénních šetření na loka
litě vyplývá, že jsme i během poslední dekády v letech 2006–2015 provedli velkou řadu drob
ných i velkoplošných výzkumů, které významnou měrou obohatily poznání o lokalitě, hmotné
kultuře i obecně o nejstarších národních dějinách. To konstatovali i odborníci na pravidelně svo
lávaných archeologických komisích, kde velmi kladně hodnotili dosažené výsledky. Jsme rádi, že
se práce daří, že úspěšně pokračujeme v tradicích prvního univerzitního terénního bádání
prof. Františka Kalouska a že také představa skloubení archeologické vědy s výukou budoucích
učitelů dějepisu našla podporu na fakultě a probudila i zájem samotných posluchačů se na výz
kumu podílet. Podpory i spolupráce si velmi vážíme.
Závěrem si dovolím vyjádřit upřímné poděkování všem, kteří se podíleli a dosud podílejí na
naší badatelské činnosti a přispívají tak svým dílem k dalšímu, úspěšnému rozvoji vědeckovýz
kumné práce na katedře historie i celé Pedagogické fakultě MU.

doc. PhDr. Bohuslav František Klíma, CSc.
katedra historie
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
603 00 Brno
Česká republika
email: klima@ped.muni.cz
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Obr. 31. Sonda Šoba I.–IX. Plán dosud prozkoumané části velkomoravského centrálního pohřebiště.

BOHUSLAV FRANTIŠEK KLÍMA

42

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 32, 2018, č. 2
DIPLOMATICKOPALEOGRAFICKÝ POPIS LISTIN
K BROUMOVSKÉMU KLÁŠTERU Z ARCHIVU MĚSTA BROUMOV
ULOŽENÝCH V SOKA NÁCHOD1
PETR SEDLÁČEK
This paper aims to bring the description from the diplomatic and paleographic perspectives of
a medieval charters from a collection of the Archive of Broumov, Ref. No. 12, 19–22. The
contents of the charters are analysed too. These documents are deposited in State District
Archive in Náchod. The documents were stylized in the Latin language (Ref. No. 12, 19–20) and
also in the German Language (Ref. No. 21–22).
Key words: Charters; 14th century; 15th century; Town of Broumov; Temple; description from the
diplomatic and paleografic perspectives.

Archivní fond Archiv města Broumov, který je dnes uložen ve Státním okresním archivu
Náchod, obsahuje pro období vlády Václava IV. soubor listin označených inventárními čísly 12,
19–22.2 Všechny tyto listiny se týkají kláštera v Broumově,3 města Broumov4 a osob spojených
s těmito místy. Hlavní motivací pro vznik našeho příspěvku byla absence podobně souhrnné
práce, která by se uvedenými písemnostmi zabývala z pomocnovědně historického hlediska
a předložila jejich podrobný diplomatickopaleografický popis. Pozornost bude věnována jak
vnějším znakům písemností, tak i vnitřním, zejména pak listinným formulím a obsahové strán
ce. Povšimneme si přítomnosti ověřovacích prostředků a zejména u pečetí města Broumov bude
me sledovat změny v pečetním obraze. Všechny listiny byly vyhotoveny na pergamenu. Užitým
pramenným jazykem je v případě inv. č. 12, 19 a 20 latina, kdežto u inv. č. 21 a 22 jde o němči
nu. Nejstarší listinou je inv. č. 19 z 28. září 1383. Nejmladší písemnost představuje inv. č. 12
z 8. ledna 1419. Zbývající listiny byly vydány v letech 1413 (inv. č. 20), 1416 (inv. č. 21) a 1417
(inv. č. 22).
Inventární číslo 12 bylo vyhotoveno na pergamenu o rozměrech 32,5 × 27,5 – 4,5 cm
(v poměru výška × šířka – plika) a užitým jazykem textu je latina. Psací látka na sobě nenese
žádné výrazné a neočekávatelné stopy poškození, pouze levý horní roh je lehce pomačkaný.
V často exponovaných místech, tj. ohybech, kde byl pergamen složen, je pergamen křehčí
1

2
3

4

Text vznikl v rámci projektu Grantové agentury ČR „RBMV X. Listiny a listy východočeských archivů z doby
Václava IV.“, reg. č. 1716153S.
Státní oblastní archiv Zámrsk – Státní okresní archiv Náchod, Archiv města Broumov.
K dějinám kláštera v Broumově např. RŮŽIČKA, J.: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Praha 2013,
182 s. Dále k benediktinům ŠRÁMEK, J.: Mezi normou, reformou a praxí: proboštství benediktinských klášterů
v Čechách a na Moravě ve středověku. Olomouc 2016, 481 s.
TÝŽ: Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha 2016, 252 s.
AROŠOVÁ, M. – LOMIČKOVÁ, R.: Ora et labora: vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. Praha
2013, 253 s.
ŠIMŮNEK, R.: Benediktini. Akademická encyklopedie českých dějin, sv. 1. Praha 2009, s. 175–178.
O Broumově více např. BAŠTECKÁ, L. – TRENČANSKÁ, B.: Broumov. Praha 2013, 178 s.

43

PETR SEDLÁČEK

a důsledkem toho došlo i k značnému poškození písmen v této oblasti. Inkoust je celoplošně ble
dší a zejména v přehybech psací látky se sprašuje. Listina prošla restaurováním, pergamen byl
dezinfikován a mechanicky čištěn, vlhčen, zvláčněn a vyrovnán. Psací látkou listiny s inventár
ním číslem 19 je rovněž pergamen. Jeho rozměry jsou 54 × 52–6 cm (výška × šířka – plika). Stav
dochování je dobrý, psací látka nemá výrazné defekty, vyjma několika hnědých skvrn, z nichž se
tři vyskytují přímo v textu. Na některých místech je pergamen lehce zkrabacen. Inventární číslo
20 je listina vyhotovená na pergamenu s rozměry 28,8 × 19,2 – 4 cm (výška × šířka – plika)
a jazykem textu je opět latina. Psací látka je velice zachovalá. Za jediný defekt lze považovat
šedě zbarvenou skvrnu pod horizontálním ohybem pergamenu, která zasahuje na dva řádky.
V těchto místech je inkoust bledší. Pergamenová listina s inventárním číslem 21 má rozměry
25 × 13 – 2 cm (výška × šířka – plika) a užitým jazykem je němčina. Psací látka není výrazně
poškozená, pouze v ohybech, kde byla skládána, je křehčí a inkoust se sprašuje. Inventární číslo
22 je rovněž zhotoveno na pergamenu, jenž má rozměry 29,3 × 14,3 – 1,8 cm (výška × šířka –
plika). Jazykem je i v tomto případě němčina. Psací látka upoutá pozornost několika dírkami
o velikosti špendlíkové hlavičky, které jsou patrné po okrajích, na plice, ale také v textu. V mís
tech, kde byl pergamen složen, nedošlo na rozdíl od většiny předešlých listin k výraznému
poškození písmen.
Výše již bylo zmíněno, že všechny zkoumané listiny byly vyhotoveny na pergamenu, v latin
ském a německém jazyce. Ke každé z nich byla přivěšena pečeť,5 coby ověřovací prostředek.
Stav jejich dochování se různí. U inv. č. 12 byly na pergamenových proužcích přivěšeny dvě
pečeti, opatova a konventu, z nichž se do dnešní doby zachovala pouze ta první, po druhé zbyl
pouze proužek pergamenu. Opatova pečeť, otištěná do přírodního včelího vosku, je značně
poškozená. Její horní část je ulomená, tudíž zcela chybí téměř třetina pečetního obrazu. Výz
namný defekt je patrný i na levém okraji. Pečeť je zanesena prachem a vosk je proschlý. Rozmě
ry ověřovacího prostředku dnes dosahují 4,9 cm na výšku a 4,3 cm na šířku. Na zadní straně je
pod papírovým krytem přitištěna pečeť úřadu zemských desk s průměrem 3,5 cm. U listiny s inv.
č. 19 se z původních tří pečetí přivěšených na pergamenových proužcích dochovaly dvě, kon
ventu a města. Pečeť opata je deperditní. První pečeť z přírodního vosku o rozměru 5,8 cm pře
žila v celistvosti, avšak pečetní obraz je nevýrazný a těžko rozeznatelný. Pečeť města Broumov6
s rozměrem 4 cm, otištěná v přírodním vosku, má ve svém obrazu labuť ještě bez hvězdy
a v legendě je nápis „BRVNOV“. Jde o nejstarší zachovalou pečeť s literou „N“ na místo „M“,
které je užito i ve zkoumané listině. Listina s inv. č. 20 má dochované obě pečeti, které jsou
v koroboraci ohlášeny. Přivěšeny jsou na pergamenovém proužku a otištěny byly do přírodního
vosku. Prvá z nich patří opatovi a v průběhu let došlo k jejímu poškození. Na pravé straně (po
obvodu) část chybí, podobně jako v dolním segmentu. Navzdory tomu je pečetní obraz poměrně
patrný a legenda po levé straně čitelná. Rozměry této pečeti jsou 6,2 cm × 4,6 cm v poměru výška
× šířka. V o něco horším stavu přežila druhá pečeť patřící konventu. Její rozměr je 5,6 cm. Pečet
ní obraz je značně poškozen a legenda je na většině míst prakticky nečitelná, resp. zcela chybě
jící. Patrná je též prasklina uprostřed. Nejlépe dochované pečeti se nacházejí u listiny s inv. č. 21.
Jedná se o dvě pečeti otištěné v přírodním vosku a přivěšené na pergamenových proužcích. Prv
ní pečeť s průměrem 2,5 cm patří proboštovi a zobrazuje stojící postavu muže v křížové obrubě.
Největší poškození lze vidět v horní části, na začátku legendy, kde je text odlomen. Druhá, měst
5

6

K pečetím broumovských a břevnovských benediktinů více STEHLÍKOVÁ, D.: Pečeti břevnovských a broumovských
benediktinů do roku 1638. Milénium Břevnovského kláštera (9931993). Sborník statí o jeho významu a postavení
v českých dějinách. Praha 1993 s. 173–195.
K pečetím města Broumov více HLADKÝ, L.: Pečeti, znak a prapor města Broumova. Stopami dějin Náchodska 9,
2003, s. 9–16.
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ská pečeť má průměr 4 cm. Zobrazena je tu, stejně jako u pečeti přivěšené k listině inv. č. 19,
labuť, avšak tentokrát již s pěticípou hvězdou. Na základě dochovaného materiálu jde o její prv
ní výskyt. Legenda je také mírně poškozená a hůře čitelná. Ve slově „BRVNOV“ je opět uvede
na litera „N“, kdežto v latinských textech se vyskytuje „m“. Stejná pečeť je také přivěšena na
poslední listině (inv. č. 22). I zde je v přírodním vosku zobrazena labuť s pěticípou hvězdou
a opisem se slovem „BRVNOV“. Přivěšena je na pergamenovém proužku a do dnešní doby se
dochovala v celistvosti, leč její obraz je značně zanesen prachem a na mnohých místech je pou
ze slabě zřetelný.
Z paleografického hlediska lze konstatovat, že všechny zkoumané listiny jsou dobře čitelné
i se svými specifikami, s nimiž se badatel musí seznámit. Inventární číslo 12 je psáno dobře čitel
nou bastardou, jejíž litery jsou dosti drobné. Úskalím při čtení může být nejen značné množství
zkratek, zejména kontrakčních, ale také přehyby pergamenu, kde dochází k poškození psací lát
ky včetně inkoustu, a vybledlá místa. Řádky jsou vedeny rovně, písmo je vertikálně orientované.
Inventární číslo 19 je psáno texturou, která je velmi dobře čitelná a úhledná, čemuž napomáhá
vesměs rovné vedení řádků, velikost jednotlivých liter, jež nejsou spojovány, ale také vertikální
sklon písma. Výraznou komplikací při čtení nejsou ani tmavší skvrny na psací látce. Úhlednou,
dobře čitelnou a pravidelnou bastardou je psána listina s inv. č. 20. Řádky jsou vedeny rovně. Pod
jediným horizontálním přehybem pergamenu se vyskytuje tmavší skvrna, která zasahuje do tex
tu, avšak nikterak nekomplikuje čtení. Inventární číslo 21 je psáno úhlednou, dobře čitelnou
bastardou, vepsanou v rovně vedené řádky. K žádnému výraznému problému při čtení nedochází,
komplikace mohou nastat pouze u některých slov, jež jsou situovány v jediném vodorovném pře
hybu psací látky. Hůře čitelnější bastardou je psána listina s inv. číslem 21. Delší litery téměř
zasahují do okolních řádků, čímž text působí méně uspořádaně a esteticky. Řádky jsou vedeny
poměrně rovně.
Z hlediska diplomatického jsou všechny listiny tvořeny standardními formulemi. Inventární
čísla 12, 20, 21 a 22 začínají intitulací. U inv. čísla 19 ji předchází invokace ve znění „In nomi
ne Domini amen.“. U všech listin pak navazuje promulgace a poté narace, která však chybí u inv.
č. 20, kde je rovnou uvedena dispozice. Na dispozici navazuje u všech zkoumaných listin
koroborace a datace. Listiny, které mají stejné vydavatele, si zasluhují komparaci formulí, jež se
v příslušných exemplářích vyskytují. V prvé řadě se zaměříme na inv. č. 12 a 20. V těchto přípa
dech dochází v intitulaci pouze k obměnám osob a jejich titulů, viz „Nos Siffridus, divina mise
racione abbas, Nicolaus prior, Petrus subprior, Henricus prepositus, Nicolaus sacristanus, Cle
mens pittanciarius totusque conventus monasterii Brewnowiensis prope Pragam ordinis sancti
Benedicti“ (inv. č. 12) a „Nos Siffridus divina miseracione abbas, Nicolaus prior, Woyslaus sub
prior, Simon prepositus, Nicolaus sacristanus et Nicolaus infirmarius totusque conventus mona
sterii Brewnoviensis prope Pragam ordinis sancti Bene[di]cti“. U listiny s inv. č. 12 je promul
gace rozšířenější („recognoscimus tenore presencium universis presentibus et futuris, presentem
litteram visuris, audituris et lecturis“) oproti inv. č. 20 („notum facimus tenore presencium uni
versis presentibus et futuris“). Zcela odlišného znění jsou pak u obou listin koroborace: „In quo
rum omnium et singulorum testimonium et robur perpetuo valiturum sigilla nostra, abbatis vide
licet et conventus monasterii Brewnowiensis prescripti de certa nostra sciencia presentibus sunt
appensa“ (inv. č. 12) a „Cuius rei in testimonium et robur perpetuo valiturum sigilla nostra,
abbatis videlicet et conventus monasterii nostri Brewnoviensis predicti de certa nostra sciencia
presentibus sunt appensa“ (inv. č. 20). Co se datace týče, obě listiny uvádějí „datum in mona
sterio Brewnowiensi predicto“, přičemž u inv. č. 12 je navíc uvedeno „actum“ a „in monasterio
nostro“. V obou případech následuje inkarnační rok a den podle svátku. Petr, probošt v Brou
mově, je vydavatelem obou německých listin, inventárních čísel 21 a 22. Intitulace je neměnná
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ve znění „Wir Petrus, probost czu Brawnaw czu den geczeyten“, podobně jako promulgace: (inv.
č. 21) „bekennen offentlichen mit desem briffe allen den, dy en sehen ader horen lesen“, která
má pouze nepatrné odlišnosti, zejména grafického charakteru, což je důsledek stále ještě neu
stáleného německého pravopisu. Pro názornost si uvedeme také promulgaci z inv. č. 22: „beke
nen offintlicht mit desem brife allin den, dy cu seen, horen adir lezin“. Po naraci a dispozici obsa
hují obě listiny koroboraci, která u inv. č. 21 zní „czu eyner sicherheyt vnnd czu eynem bekentnis
aller obengeschreben sachen habe ich obenegenanter probost vnnd wir obenegenanten schepp
hen vnser ingesegel an desen briff lossen hengen“. Ohlášení ověřovacích prostředků u inv. č. 22
má následující podobu: „czu eyme bekentenisse zo ha wir an gehangin an dezen briff vnsir stat
eysegil“. Poslední formulí je u obou listin datace, jež je shodně složená z inkarnačního roku
a dne podle svátku. V případě inv. č. 22 je uvedena německá obdoba latinského datum, ad hoc
„gegebin“. Inventární číslo 19 začíná, jak již bylo výše uvedeno, invokací, na níž navazuje inti
tulace a promulgace ve znění „recognoscimus publice universis tam presentibus quam futuris, ad
quos presentes pervenerint“. Následující pasáž, v níž se oznamuje, že měšťan koupil příjem 8
kop grošů pražských od břevnovského kláštera a uvádějí se podmínky, lze považovat za naraci,
lépe však již za součást dispozice. Po dispozici jsou ohlášeny ověřovací prostředky. Koroborace
je svoji formou odlišná od ostatních u zkoumaných latinských listin: „Ad maiorem igitur huius
rei certitudinem et robur perpetuum sigilla nostra – Henrici, abbatis tunc temporis monasterii
Brewnoviensis tociusque conventus monasterii eiusdem necnon scabinorum civitatis nostre in
Brumow presentibus sunt appensa.“ Listina končí datací, jež se sestává z datum i actum, místa
vydání, inkarnačního roku a dne podle svátku.
Latinské listiny s inv. č. 12, 19 a 20 byly vydány v Břevnově. Dvě nejstarší písemnosti (inv.
č. 19 a 20) jsou si z hlediska obsahu podobné, třetí latinský dokument je tematicky poněkud odli
šný. Zbývající dvě listiny, stylizované v německém jazyce, byly vydány v Broumově a vztahují
se k osobě tamního měšťana Mikuláše Gerharta, jenž figuruje také v listině s inv. č. 20.
Břevnovský opat Jindřich zastavil 28. září 13837 svídnickému měšťanu Hermanu Faberovi za
80 kop pražských grošů roční výnosy z Velké Vsi ve výši 8 kop pražských grošů, přičemž po
Hermanově smrti i úmrtí jeho manželky Kateřiny připadne dle Faberova testamentu onen příjem
8 kop grošů pražských klášteru a farnímu kostelu v Broumově. Z této sumy pak bude 6 kop
odkázáno broumovským benediktinům na bohoslužby za spásu duší Hermana a jeho příbuzných.
Mše budou slouženy v kostele Panny Marie za městem, avšak při nepříznivém počasí či nějakém
nebezpečí, jež by bránilo opustit město, má se bohoslužba konat ve farním kostele. Další 1 kopu
dostane broumovský klášter. Z ní má půl kopy pokrýt pořízení svíček a půl kopy se dostane těm,
co budu sloužit zádušní mši za Hermana a jeho manželku na každé výročí jejich úmrtí. Poslední
kopa připadne farnímu kostelu v Broumově a starému kostelu za městem na osvětlení.
O dvacet let později, taktéž 28. září,8 oznamuje břevnovský opat Zyffrid9 a konvent kláštera,
že broumovský měšťan Mikuláš řečený Gerhart odkázal tamnímu klášteru příjem 8 kop pražs
kých grošů, které koupil od břevnovského kláštera. Podmínkou jeho odkazu bylo sloužení zádu
šních mší každou středu a pátek ve špitálním kostele před městem. V případě nepříznivého poča
sí či nebezpečí by se bohoslužby konaly ve farním kostele v Broumově. Peníze klášteru
připadnou po Mikulášově smrti, vybírat je budou dvakrát ročně broumovští přísežní. V případě
zanedbání stanovených povinností ze strany kláštera může peníze použít město pro svou potře
7
8
9

SOA Zámrsk – SOkA Náchod, AM Broumov, inv. č. 19.
SOA Zámrsk – SOkA Náchod, AM Broumov, inv. č. 20.
V textu listiny „Siffridus“. Jeroným Růžička uvádí opatovo jméno v podobě „Zyffrid“, viz RŮŽIČKA, J.: Dějepis
kláštera, s. 156.
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bu. Břevnovský klášter může řečené vesnice odkoupit zpět, v tom případě má město Broumov
povinnost zabezpečit broumovskému klášteru jiný příjem v hodnotě 8 kop grošů.
Roku 141910 postupuje tentýž opat a konvent břevnovského kláštera městu Broumov právo
svobodného dědictví (odúmrti) za stálý roční poplatek 20 kop pražských grošů. Zároveň mu pro
dávají dva domy na zřízení radnice a obecního domu.
Jméno měšťana Mikuláše Gerharta je skloňováno také v letech 1416 a 1417. V prvém přípa
dě,11 5. června, broumovský probošt Petr, purkmistr v Broumově Mikuláš Adelheit a konšelé
potvrzují, že Mikuláš Gerhart prodal svůj dům u farního kostela na rohu kostnice a selskou used
lost se zahradou Matesu Zymlerovi a jeho nejbližším. Následujícího roku, 17. ledna,12 probošt
Petra a rada města Broumov potvrzují Mikulášovu nadační listinu pro chudé.
Závěr
V archivním fondu Archiv města Broumov, jenž je uložen ve Státním okresním archivu
v Náchodě, se nachází pět středověkých listin vyhotovených na pergamenu, které se vztahují
k broumovskému klášteru a samotnému městu Broumov. Jazykem těchto písemností je latina (inv.
č. 12, 19, 20) a němčina (inv. č. 21, 22). Místem jejich vydání je v prvém případě klášter v Břev
nově, německé listiny vzešly z broumovského prostředí. Nejstarší písemností ze zkoumaného sou
boru je inv. č. 19 z roku 1383. Další dokumenty byly sepsány v letech 1413, 1416, 1417 a 1419.
Z hlediska rozměrů psacích látek je největší listina z roku 1383, nejmenších hodnot dosahu
je pergamen s inv. č. 21. Podobné velikosti mají písemnosti z let 1413 a 1417, tj. inv. č. 20 a 22.
Každá z listin byla opatřena pečetí, jejichž stav dochování se různí. Zajímavým předmětem zkou
mání byla pečeť města Broumov, která byla přivěšena k inv č. 19, 21 a 22. V prvním případě je
v jejím obrazu labuť bez hvězdy a v legendě se vyskytuje ve slově „BRVNOV“ litera „N“, zatím
co v textu listiny se uvádí „M“. U zbývajících dvou exemplářů je již zobrazena labuť s pěticípou
hvězdou. Opis zůstává v nezměněné podobě.
U všech listin, kromě inv. č. 19, jež je psáno texturou, byla užita bastarda, která je téměř vždy
dobře čitelná a úhledná. Z hlediska obsahu lze konstatovat, že tematicky jsou si podobné listiny
s inv. č. 19 a 20. Německé texty (inv. č. 21 a 22) se vztahují k osobě broumovského měšťana
Mikuláše Gerharta, jenž je však zmíněn také v listině s inv. č. 20. V článku byla zaměřena pozor
nost též na listinné formule, z nichž se jednotlivé dokumenty skládají. Z podrobné analýzy byl
vyvozen závěr, že všechny listiny jsou tvořeny standardními částmi, přičemž pouze u inv. č. 19
lze jedna pasáž považovat jak za naraci, tak již za součást dispozice.
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SOA Zámrsk – SOkA Náchod, AM Broumov, inv. č. 12.
SOA Zámrsk – SOkA Náchod, AM Broumov, inv. č. 21.
SOA Zámrsk – SOkA Náchod, AM Broumov, inv. č. 22.
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NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ V USA DO ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
VE FRANCII, ÚLOHA ZDEŇKA FIERLINGERA
A VOJENSKÉHO ODBORU ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADY

FRANTIŠEK HANZLÍK
The first part of the article shows the efforts of T. G. Masaryk, E. Beneš and M. R. Štefánik to
create the conditions for the creation of Czechoslovak foreign troops in the years 1916–1917.
The second part is devoted to the behavior of the gen. M. R. Štefánik and compatriot associations
in the United States of America on the possibility of recruiting volunteers into Czechoslovak
foreign troops.
The third part of the article deals with the emergence and operation of the Military Department
of the Czechoslovak National Council in America under the leadership of Kpt. Zdeněk Fierlinger
in the recruitment of volunteers and the military camp in Stamford, Connecticut.
Key words: Czechoslovak foreign troops, military camp, Czechoslovak National Council in
America, volunteer, Czechoslovak state.

1. Úvod
Významný podíl na vzniku republiky a na jejím uznání velmocemi měla existence čs. zahra
ničního vojska, které vzniklo v průběhu války a podílelo se na boji proti Německu a Rakous
ko–Uhersku, po boku dohodových států. V únoru 1918 se československé zahraniční vojsko sta
lo oficiálně součástí dohodových armád. Na konci války měly československé legie v Rusku, ve
Francii a v Itálii dohromady téměř 90 000 vojáků. Působení čs. legií se stalo důležitým argu
mentem pro T. G. Masaryka, gen. M. R. Štefánika a E. Beneše při jednáních o vzniku samostat
ného státu Čechů a Slováků s představiteli USA, Francie a Velké Británie.
Cesta k vytvoření československého zahraničního vojska byla velmi složitá. Hlavní zásluhu
na jeho vzniku měli představitelé Československé národní rady (ČSNR), která vznikla v únoru
1916 v Paříži. V jejím čele stál T. G. Masaryk. Jeho nejbližšími spolupracovníky se stali Edvard
Beneš, Milan Rastislav Štefánik a Josef Dürich.
Masaryk si byl od samého počátku války vědom významu existence československého zahra
ničního vojska. K tomu uvedl: „Bez bojujícího vojska náš nárok na osvobození zůstane málo
povšimnut…“1 Po složitých a málo úspěšných jednáních s představiteli dohodových mocností
dospěl T. G. Masaryk k názoru, že k prosazení myšlenky na vznik samostatného státu Čechů
a Slováků bude vytvoření československého zahraničního vojska nezbytné.

1

MASARYK, T. G. Světová revoluce. Praha 1930, s. 71

48

NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ V USA DO ČS. LEGIÍ VE FRANCII

2. Úsilí T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika
o vytvoření podmínek pro vznik čs. zahraničního vojska
Hlavní zdroj vojáků pro uskutečnění myšlenky Masaryka na vytvoření československého
vojska v zahraničí představovali zajatci v Rusku, v Itálii, v Srbsku, v Rumunsku i na jiných mís
tech. Nezměrné úsilí Masaryka, Beneše, Štefánika a dalších představitelů zahraničního odboje
o vytvoření podmínek pro formování zahraničního vojska ze zajatců naráželo na odmítavá sta
noviska vládních kruhů Ruska, Francie a Itálie s odkazem na Haagské konvence. Ty zakazovaly
využívat zajatců k vojenským účelům a jejich zařazování do armády státu, ve kterém dleli v zaje
tí. V té době byly existující jednotky složené s českých a slovenských vojáků – rota Nazdar
v Cizinecké legii ve Francii, československá brigáda v ruské armádě a několik průzkumných rot
v armádě italské součástí pravidelných armád těchto států. Československá národní rada v Paříži
na ně neměla žádný vliv. V Rusku žádali představitelé Svazu českých spolků na Rusi nejvyšší
ruská místa, aby zajatci RU armády v Rusku, kteří se dobrovolně přihlásí do čs. vojska, byli
osvobozeni ze zajetí již v dubnu 1915. K jejich požadavku se vyjádřil ministr zahraničí S. D.
Sazonov: „Především považuji za svou povinnost poznamenat, že vyhověti žádosti Svazu českých
spolků bylo by v rozporu s mezinárodním právem. Článek 6 haagské konvence o zákonech a oby
čejích války z roku 1907 zakazuje používat zajatců k pracím, jež mají vztah k vojenským akcím.
Článek 23 téže konvence stanoví, že bojujícímu je zakázáno donucovati poddané k účasti na
vojenských akcích, namířených proti jejich zemi.“2 Teprve naprosté vyčerpání lidských zdrojů
válčících stran a kritická situace na frontách vedly nejdříve Rusko (v dubnu 1917), poté Francii
(v létě 1917) a nakonec Itálii (na jaře 1918) k souhlasu k vytváření československého zahrani
čního vojska ze zajatců.
Idea vytvoření samostatného československého státu se stala rozhodujícím motivem pro
vstup tisíců zajatců v Rusku, ve Francii a v Itálii do formujících se pluků čs. zahraničního voj
ska. Stalo se tak i přesto, že drtivá většina zajatců měla tragické zkušenosti z fronty, ze zajatec
kých táborů nebo ze strastiplného pochodu ze Srbska přes Albánii do Itálie koncem roku 1917.
Hlavní úsilí T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků se v roce 1916 a v první polovině roku
1917 soustředilo na jednání z Francií a Itálií. V průběhu roku 1916 se představitelů ČSNR poda
řilo dosáhnout rozhodnutí o oddělení slovanských zajatců RU armády od zajatců německých
a maďarských v Itálii a ve Francii. To umožnilo zahájit rozsáhlou agitační a propagační kampaň
mezi českými a slovenskými zajatci RU armády v těchto zemích. Zároveň Masaryk, Beneš a Šte
fánik předpokládali, že významný potenciál pro formování zahraničního vojska představují Češi
a Slováci – krajané v USA. Stovky jich v té době dobrovolně vstupovali do kanadské armády,
protože Kanada byla součástí Britského impéria. Po absolvování vojenského výcviku v Kanadě
byli odesíláni na evropské bojiště.
Dne 3. února 1917 přerušily Spojené státy diplomatické styky s Německem. Následně dne
6. dubna 1917 vyhlásily Německu válku. V rámci Českého národního sdružení vznikaly od dub
na 1917 vojenské výbory, které organizovaly nábor dobrovolníků do americké armády a organi
zovaly pomoc rodinám dobrovolníků, kteří nastoupili do armády. Původně se předpokládalo, že
v rámci americké armády bude postaven alespoň jeden československý pluk. Tento záměr nako
nec nebyl realizován.
Komplikované vztahy měly Spojené státy nadále s RakouskoUherskem. Jejich výsledkem
bylo rovněž vyhlášení války, ale až 7. prosince 1917.

2

BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce. Praha 1935, s. 562.
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3. Jednání gen. M. R. Štefánika s vládními činiteli a s představiteli
krajanských spolků v USA
V létě 1917 již bylo o vzniku čs. armády ve Francii rozhodnuto. Současně probíhala inten
zivní jednání mezi přestaviteli ČSNR o konkrétních podrobnostech formování čs. armády ve
Francii a o jeho statutu.3 V červnu 1917 odplul M. R. Štefánik do Spojených států. Před odjez
dem do Ameriky měl hodnost majora francouzské armády. Pro zvýšení jeho autority při předpo
kládaných jednáních s nejvyššími představiteli USA mu byla propůjčena hodnost generála. Jeho
hlavním cílem bylo získat souhlas amerických úřadů s náborem dobrovolníků a projednat konk
rétní postup s vedoucími činiteli krajanského hnutí.
Největší krajanské spolky v Americe – Národní svaz českých katolíků (NSČK), Slovenská
liga (SL) a České národní sdružení poskytovaly v té době rozsáhlou finanční a materiální pomoc
čs. zahraničnímu odboji a také slovanským zajatcům RU armády, kteří se nacházeli v zajatec
kých táborech v Rusku, v Srbsku v Itálii i na jiných místech. Všechny krajanské spolky uznáva
li vedoucí postavení Českého národního sdružení, které poskytování finanční a materiální pomo
ci koordinovalo a řídilo.4 ČNS disponovalo dobře fungující organizační strukturou složenou
s ústředí, z krajských výborů, okresních výborů a místních odboček, které působily ve všech
amerických státech a v Kanadě, kde žili naši krajané. V létě 1917 mělo ČNS stovky místních
odboček.5
Po jednání se členy americké vlády ve Washingtonu svolal Štefánik na polovinu srpna 1917
do Chicaga poradu zástupců Slovenské ligy, Českého Národního Sdružení, Národního svazu čes
kých katolíků i dalších významných krajanských organizací. V jejím průběhu seznámil přítomné
s plány Československé Národní Rady v Paříži na vybudování armády. Zároveň oznámil, že
Francie souhlasí s vybudováním armády a že Spojené státy vyslovily souhlas s náborem dobro
volníků, kteří nepodléhali odvodní povinnosti, do armády americké. Původně předpokládali Šte
fánik s Benešem, že se jim podaří získat v Americe kolem 20 000 dobrovolníků do čs. legií ve
Francii. Vzhledem ke skutečnosti, že vláda Spojených států nakonec umožnila pouze nábory
mezi krajany, kteří nepodléhali odvodní povinnosti do americké armády, museli svoje plány pod
statně korigovat.
Žádost Štefánika, aby se krajané podíleli na náboru dobrovolníků do zahraniční armády,
vyvolal mezi nimi nejdříve velké obavy. Jeden z představitelů NSČK František Šindelář uvedl:
„Hrozili jsme se s počátku myšlenky, že měli bychom nabádati své krajany v Americe, aby šli do
Francie, kde litice válečná tak hrozně řádila, a tam na bojišti umírali.“ 6 Štefánik při jednání
s krajany vyslovil myšlenku, že národ, který není ochoten umírat za svoji svobodu, není svobo
dy hoden. Krajanům podrobně vysvětlil představy ČSNR o formování armády ve Francii.
K tomu F. Šindelář uvádí: „Když vyložil nám [Štefánik] celý plán organizace československé
armády a vysvětlil, co od nás Národní Rada v té věci očekává, pokoušela se o mnohé z nás zá
3

Návrh na vytvoření československého vojska ve Francii vypracovala ČSNR v červnu 1917. BENEŠ, E. Světová vál
ka a naše revoluce. Praha 1935, s. 293–295.
4 Slovenská liga a České národní sdružení se dohodly na společném postupu v říjnu 1915. Výsledkem byl podpis Cle
velendské dohody. Národní svaz českých katolíků a České národní sdružení podepsaly společné prohlášení 4. čer
vence 1917 v Chicagu. Prohlášení bylo zveřejněno ve všech krajanských novinách. V průběhu jednání obdrželi účast
níci zprávu o účasti čs. brigády v bitvě u Zborova. Společně dali k dispozici částku 5000 dolarů, která byla okamžitě
odeslána do Ruska ve prospěch raněných příslušníků brigády. Z boje za svobodu otčiny. Chicago 1924, s. 64.
5 Koncem války mělo ČNS 16 krajských výborů a 320 odboček. MARTINEK, J. The czechoslovak national council of
America. Chicago 1962, s. 7.
6. Z boje za svobodu otčiny. Chicago 1924, s. 79.

50

NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ V USA DO ČS. LEGIÍ VE FRANCII

Obr. 1. M. R. Štefánik ve Washingtonu s představiteli Slovenské ligy a Českého Národního Sdružení.
V první řadě vlevo od Štefánika předseda Slovenské Ligy Albert Mamatey, vpravo předseda Českého
Národního Sdružení Ludvík Fisher. V druhé řadě za Štefánikem vpravo Viktor Emanuel Voska, vlevo Karel
Pergler.

vrať, neboť to, co bylo od nás požadováno, zdálo se býti nad naše síly.“7 Na závěr jednání kladl
Štefánik krajanům na srdce, aby při náboru dobrovolníků posuzovali nejen jejich tělesné schop
nosti, ale i jejich charakter. K tomu uvedl: „Pamatujte si, že nízká duše zůstane nízkou duší
i v uniformě vojáka. Muž karakteru nedobrého jest nedobrým bojovníkem, a takového v česko
slovenské armádě nechceme.“8
V průběhu jednání sdělil Štefánik, že veškeré výlohy spojené s přepravou dobrovolníků do
Francie uhradí francouzská vláda. Národní svaz českých katolíků, Slovenská liga a České národ
ní sdružení se zavázaly, že ponesou všechny ostatní výdaje spojené s náborem dobrovolníků
a působení vojenských kanceláří. Zároveň bylo rozhodnuto, že hlavní vojenské kanceláře budou
působit v Clevelendu a v Chicagu.
V září 1917 vydal M. R. Štefánik provolání o národní mobilizaci. V neděli 14. října 1917
navštívil Chicago. Na dvou velkých schůzích v síni Havlíček – Tyrš a v Plzeňském parku vyzval
krajany ke vstupu do československé armády. K nástupu dobrovolníků do armády vyzvali také
přítomní činitelé Sokola. Rychlému šíření informace o náboru dobrovolníků mezi krajany bráni
la zpočátku skutečnost, že v té době již probíhaly povinné odvody do americké armády. Část kra
7
8

Z boje za svobodu otčiny. Chicago 1924, s. 80.
Z boje za svobodu otčiny. Chicago 1924, s. 81.
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janských časopisů se obávala zveřejnit informaci o mobilizaci krajanů, protože jejich vydavatelé
pochybovali o tom, zda americká vláda s nábory do československé armády souhlasí. Gen. Šte
fánik pozval na poradu zástupce všech českých časopisů v Chicagu, kde jim vysvětlil stanovis
ko americké vlády k náboru dobrovolníků z řad krajanů. Po tomto jednání zveřejnily Štefániko
vo provolání o národní mobilizaci všechny krajanské noviny a časopisy.
Dekret prezidenta Francouzské republiky o vytvoření československé autonomní armády ve
Francii, vydaný dne 16. prosince 1917, zásadním způsobem ovlivnil další vývoj událostí a setkal
se s mimořádným ohlasem i mezi českými a slovenskými krajany v USA a Kanadě. Vznik čes
koslovenské autonomní armády ve Francii považovali krajané v Americe za faktické uznání
budoucího samostatného státu Čechů a Slováků.

4. Úloha Zdeňka Fierlingera a Vojenského odboru Československé národní rady
v Americe při náboru dobrovolníků do čs. autonomní armády ve Francii
Po dlouhých jednáních s představiteli nejvýznamnějších krajanských spolků v USA se stal
gen. M. R. Štefánik známou a uznávanou osobností mezi všemi krajany. Na podzim 1917 však
probíhala komplikovaná a zatím neúspěšná jednání mezi představiteli ČSNR o vytvoření pod
mínek pro formování čs. armády v Itálii. E. Beneš, který jednání vedl, neměl v Itálii takové
postavení a autoritu jako M. R. Štefánik. Proto netrpělivě očekával jeho návrat z USA, aby jed
nání mohla pokračovat. Současně měla ČSNR zájem uplatňovat přímý vliv na nábor dobrovol
níků v USA a jejich přesun do Francie. Proto byl v říjnu 1917 odeslán jako styčný důstojník
ČSNR s krajanskými spolky do USA kapitán ruských legií Zdeněk Fierliger.
Fierlinger vstoupil do České družiny v Rusku již v srpnu 1914. V řadách České družiny, stře
leckého pluku, brigády a nakonec 4. střeleckého pluku působil až do září 1917. V bojích u Zbo

Obr. 2. Podporučík Zdeněk Fierlinger jako velitel
roty ruských legií.
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rova počátkem července se vyznamenal jako velitel roty. V září 1917 působil jako velitel prapo
ru ve 4. střeleckém pluku. Patřil mezi nejlepší důstojníky našich ruských legií. Pro funkci sty
čného důstojníka v USA byl vybrán zřejmě proto, že jako jeden z mála ovládal anglický jazyk
a od roku 1911 do začátku války pracoval jako úředník u americké firmy Harverster Company
v Rusku.9 Po příjezdu do USA okamžitě navázal kontakty s představiteli krajanských spolků
a zapojil se do organizace náboru dobrovolníků.
Po jednání Štefánika s představiteli hlavních krajanských spolků v USA byl založen hlavní
Československý vojenský výbor.10 V jeho čele stáli představitelé spolků, které se rozhodujícím
způsobem podílely na poskytování finanční a materiální pomoci čs. zahraničnímu odboji. Za
ČNS to byl jeho Předseda MUDr. Ludvík Fisher a dále Vojta Beneš a Josef Tvrzický. Sloven
skou ligu zastupovali Albert Mamatey, předseda SL a Josef Bušek, člen hlavního výboru
SL. Dalšími členy se stali: Josef Čermák, starosta Obce sokolské, Ignác Gossay, redaktor z Cle
velendu, Milan Gotting, redaktor Slovenského Sokola a Gustav Košík, starosta Katolického slo
venského Sokola. Území Spojených států bylo rozděleno na 4 hlavní odvodní okresy, pro které
byli jmenováni až na jednu výjimku referenti a subreferenti z hlavního výboru. Ke každému
okresu bylo zařazeno několik amerických států. Úkolem referentů bylo organizovat nábory
v oblastech přidělených států, kde žili krajané ve spolupráci s odbočkami ČNS, SL a dalších kra
janských spolků. Dalším úkolem referentů bylo organizování náboru dobrovolníků za účasti přís
lušníků čs. armády ve Francii, jejichž vyslání do USA slíbil gen. Štefánik před svým odjezdem
do Francie.
Území Spojených států rozdělil hlavní Československý vojenský výbor následovně:
I. okres – referent Milan Getting (státy New York, Connecticut, New Jersey, Massachusets, Vir
ginia a Marylend). II. okres – referent Gustav Košík (státy Pensylvánia, Ohio a Michigan. III.
okres – referent Josef Čermák (státy Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Wiskonsin a Minnesota).
IV. okres – referent Jan Straka, subreferent Vojta Beneš (státy Nebraska, Kansas, Severní a Jižní
Dakota, Texas a California). V každém okrese bylo vytvořeno několik vojenských výborů, které
určovaly důvěrníky, jejichž úkolem bylo udržovat kontakt s referenty okresů a organizovat nábo
rové akce v určené oblasti. Také ve vojenských výborech na nižších stupních měli být zástupci
spolků jako v hlavním výboru. Prvním úkolem vojenských výborů bylo sestavení adresáře všech
českých a slovenských osad v jejich působnosti a rozšíření provolání gen. M. R. Štefánika ke kra
janům. Úkolem šířit informace o náboru dobrovolníků a realizovat propagační kampaň byli pov
ěřeni Josef Tvrzický a Ignác Gessay. Při vytvoření hlavního Československého výboru byl potvr
zen závazek ČNS, SL a NSČK o hrazení výdajů na nábor dobrovolníků. Každý z uvedených
spolků se zavázal uhradit třetinu nákladů. Okamžitý počáteční vklad činil 1000 dolarů od každé
ho spolku.
První dobrovolníci do budoucí československé armády odpluli do Francie začátkem listopa
du 1917. Šlo o několik desítek dobrovolníků, kteří se přihlásili v euforii vzniklé na veřejných
vystoupeních gen. Štefánika v Chicagu. Zajištění organizovaného náboru dobrovolníků v oblas
tech obývaných českými a slovenskými krajany si vyžádalo delšího času. Výhodou byla skute
čnost, že téměř všude v oblastech obývaných krajany působily velmi aktivně, již od roku 1914,
odbočky ČNS, SL a později i NSČK. Referenti okresů i důvěrníci vznikajících vojenských výbo

9

10

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_
struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/fierlinger_zdenek.html
Zápis o vytvoření hlavního Československého vojenského výboru není datován. Další zápis z jednání výboru má datum
9. listopadu 1917. Z uvedeného lze usuzovat, že hlavní výbor vznikl s největší pravděpodobností koncem října 1917.
VÚA–VHA, fond (dále f.) ČNS Amerika, vojenský výbor, karton (dále k.) 16, inventární číslo (dále inv. č.) 757.
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rů mohli využít i přízně českého a slovenského sokolského hnutí, které bylo rozšířeno po celých
spojených státech.
Nereálné se v té době ukázalo naplnění slibu gen. Štefánika o vyslání příslušníků čs. vojska
do USA na pomoc náboru dobrovolníků. Hlavním důvodem byl fakt, že se formování českoslo
venské autonomní armády ve Francii potýkalo i po vydání dekretu prezidenta o jejím zřízení
s vážnými problémy až do jara 1918. Dokument – Instrukce francouzského ministerstva války
a Národní rady československé o utvoření autonomní československé armády, který stanovoval
podmínky formování armády a její statut byl vydán až 7. února 1918.11 Velmi aktivně však již
v té době působil v New Yorku kpt. Zdeněk Fierlinger.
První zmínky o jeho aktivitách a o spolupráci s vojenskými výbory se objevují v dokumen
tech výborů koncem ledna 1918. V dopise hlavnímu vojenskému výboru 23. ledna 1917 vyjádřil
zklamání nad dosavadními výsledky náboru dobrovolníků a vyslovil názor, že hlavní příčinou
jsou problémy v činnosti vojenských výborů a jejich důvěrníků. Zároveň se zmínil o nutnosti
radikálních změn a žádal důvěrníky vojenských výborů, aby učinili vše proto, aby v další
výpravě bylo podstatně více dobrovolníků. Reálný stav v náboru dobrovolníků od listopadu 1917
do konce ledna 1918 ukázal, že původní představy hlavního Československého výboru o počtu
hlásících se dobrovolníků byly nereálné. Na schůzi výboru 9. listopadu 1917 byl stanoven poža
davek získat do tří měsíců nejméně 4000 dobrovolníků. Za tři měsíce však bylo získáno pouze
několik stovek dobrovolníků, kteří do začátku února1918 odjeli do Francie.
Při náboru dobrovolníků se vojenské výbory potýkaly s problémy, které ve svém důsledku
znamenaly, že počet těch, kdo nakonec nastoupili cestu do Francie, byl velmi nízký. Dobrovol
níci nejdříve podepisovali přihlášku, v níž se zavazovali, že na výzvu ČSNR nastoupí cestu do
Francie. Mnozí z nich nakonec odmítli do Francie odjet z různých důvodů. Sdělili například, že
přihlášku podepsali pod vlivem alkoholu, udávali rodinné důvody nebo i skutečnost, že mají
dosud občanství RakouskoUherska.
Podstatnou změnu v náboru dobrovolníků přinesl až vznik odbočky ČSNRA pro Ameriku
a vytvoření jejího vojenského odboru v čele s kpt. Fierlingerem. Odbočka Československé
národní rady v Americe (OČSNR) jako výkonný orgán českých a slovenských organizací v Ame
rice a zástupce pařížské ČSNR ve Spojených státech a v Kanadě vznikla na společném jednání
představitelů ČNS, SL a NSČK ve dnech 9. až 12. února 1918 v Chicagu.12 Zároveň bylo roz
hodnuto o zřízení jejího Vojenského odboru (běžně se používal i termín vojenská kancelář) do
jehož čela byl postaven kpt. Zdeněk Fierlinger. Bylo rozhodnuto, že kancelář OČSNR bude síd
lit ve Washingtonu a vojenský odbor v New Yorku. Byly vypracovány podrobné stanovy Vojen
ského odboru OČSNR.13 Vojenský odbor byl podřízen přímo OČSNR. Vojenskému odboru byly
přímo podřízeny stávající vojenské výbory. Ve stanovách byly všem vojenským výborům stano
veny, mimo jiných, úkoly: provádět intenzivní agitaci ve svém okresu, organizovat přednášky
a veřejné schůze, zřizovat další jim podřízené vojenské výbory, do okresů vysílat specielní emi
sary, zvláště dobrovolníky z Francie, kteří jim budou přiděleni. Tajemníkům vojenských výborů
byla stanovena povinnost podávat vojenskému odboru pravidelně jednou týdně výkaz činnosti.
Každý první den v měsíci měl tajemník vojenského výboru předkládat vojenskému odboru odhad
výdajů na následující měsíc. Výdaje hradil Vojenský odbor OČSNR z prostředků, které obdržel

11
12

13

BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce. Praha 1935, s. 325–333.
MARTINEK, J. The czechoslovak national council of America. Chicago 1962, s. 8. Zlatá Kniha Československého
Chicaga. Chicago 1926, s. 63.
Stanovy Vojenského Odboru Odbočky Československé národní rady v Americe. VÚA–VHA, f. ČNS Amerika, k. 16,
inv. č. 765.
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Obr. 3. Skupina důstojníků čs. armády ve Francii, kteří působili ve Vojenském odboru ČSNR
v USA. Uprostřed skupiny por. Oldřich Španiel.

Obr. 4. Důstojníci 21. pluku čs. legií z Francie poručíci Oldřich Španiel, Miloslav Niederle,
Josef Horvát a Antonín Holý (na fotografii zprava).
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Obr. 5. Druhá strana prohlášení gen. M. R. Šte
fánika ke krajanům z října 1917.

od ČNS. Z prostředků obdržených od vojenského odboru mohly vojenské výbory hradit plat
tajemníka, kancelářské výlohy, výlohy spojené s cestami v zájmu náboru, výlohy na propagaci
a výlohy spojené s cestami dobrovolníků. Další pasáž stanov byla věnována podrobným instruk
cím jak zpracovat dokumenty potřebné při odjezdu dobrovolníků.
Vojenským výborům se postupně dařilo úkoly uvedené ve stanovách realizovat ve své činnos
ti. Pozitivně se v náboru dobrovolníků promítlo i založení vojenského tábora ve Stamfordu (stát
Connectitut). Výcvikový tábor čs. dobrovolníků (Czechoslovak Camp) vznikl dne 8. dubna 1918.
Nacházel se hodinu jízdy od New Yorku, pět mil od města Stamford. Známý americký sochař Gut
zon Borglum dal pro vybudování tábora, umístěného v blízkosti železniční tratě, k dispozici přes
400 akrů pozemků a lesů za nepatrný nájem 35 dolarů měsíčně. Ještě před otevřením bylo nutné
vybudovat potřebné zázemí v podobě ubytoven, jídelny a dalších potřebných objektů.
Tábor spravovala tříčlenná kancelář v čele s velitelem, která podléhala Vojenskému odboru
OČSNR v New Yorku. Chod tábora upravoval denní řád, který měl 30 bodů. Při prvním ranním
signálu táborového trubače se vztyčovala vlajka, která se stahovala v rámci večerní modlitby.
Mužstvo i představení si tykali a oslovovali se navzájem „bratře“. Každý dobrovolník denně
dostával 10 centů, které se vyplácely týdenně. Přesuny dobrovolníků do tábora zabezpečovaly
vojenské výbory. Transporty do Francie se prováděly na francouzských lodích.14
14

Podrobné informace o vzniku a fungování vojenského tábora ve Stamfordu obsahuje fond Odbočky ČSNRA–USA,
uložený ve VÚA–VHA a fond České Národní Sdružení v Americe – Vojenský výbor, k. 16.
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Obr. 6. Výzva Českého národního sdružení z října
1917.

Dobrovolníci, kteří se přihlásili ke službě, (podmínkou k přijetí věk od 18–45 let, nesměli
podléhat odvodu do americké armády, otcové rodin nesměli mít více jak 4 děti) byli po vyplně
ní příslušných formulářů posílány přímo do New Yorku, kde po zaregistrování ve vojenské kan
celáři odjeli do vojenského tábora ve Stamfordu.
Rodinám dobrovolníků náležela podpora, která u bezdětných žen činila 14 dolarů, u žen
s jedním dítětem 18 dolarů, se dvěma dětmi 22 dolarů, se třemi 26 dolarů a se čtyřmi dětmi 30
dolarů měsíčně. Pomoc dobrovolníkům poskytoval i Americký červený kříž. Vojenský odbor
ČSNR zasílal okamžitě po odjezdu transportu dobrovolníků do Francie cestou hlavního pomoc
ného výboru jména a adresy rodin centrále Amerického červeného kříže do Washingtonu.
Zdeněk Fierlinger působil v čele Vojenského odboru OČSNR do konce dubna 1918. Poté
odjel do Francie, kde působil jako jeden z nejbližších spolupracovníků E. Beneše v ČSNR. Spo
lu se skupinou důstojníků, kteří byli přiděleni k vojenskému odboru do New Yorku, měl výraz
ný osobní podíl na tom, že se podařilo postupně vyřešit problémy v náboru dobrovolníků z řad
krajanů do čs. legií ve Francii. Vojenský odbor ČSNRA působil úspěšně i po jeho odjezdu do
Francie až do ukončení náboru 15. listopadu 1918.
Výraznou pozitivní změnu v náboru dobrovolníků znamenal i příjezd důstojníků čs. legií
z Francie poručíků A. Holého, J. Horváta, M. Niedrleho a O. Španiela. Na základě rozhodnutí
vojenského odboru byli přiděleni k vojenským výborům jednotlivých okresů. Ve spolupráci
s vojenskými výbory prováděli agitační činnost formou přednášek, účastnili se besed s krajany
a účastnili se společenských a kulturních akcí. Vydávali i tiskoviny a letáky. V nich seznamova
li krajany s významem čs. vojska ve Francii pro vznik samostatného státu a s podmínkami živo
ta v armádě. Pravidelně zasílali vojenskému odboru do New Yorku zprávy o svém působení. Ve
velmi krátké době se informace o jejich působení rozšířily mezi krajany a ti si je velmi oblíbili.
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Obr. 8. Pokyny Vojenského odboru ČSNR dobro
volníkům, kteří se rozhodli odjet do Francie.

Obr. 7. Výzva ČNS k všeobecné národní mobiliza
ci krajanů vydaná v říjnu 1917.

Svědčí o tom i desítky dopisů vojenských výborů, místních odboček ČNS, SL i jednotlivých kra
janů vojenské odbočce do New Yorku, v nichž žádali, aby k nim byli vysláni na náborové akce.
V průběhu roku 1918 až do ukončení činnosti vojenského výboru provedli stovky přednášek
a propagačních akcí nejen mezi krajany. Problém vzniku samostatného státu Čechů a Slováků se
tak dostal do povědomí krajanů i celé americké veřejnosti.
Významným centrem pro nábor dobrovolníků se vedle Chicaga stal Cleveland ve státě Ohio.
Český podnikatel M. Zeman koupil na podzim 1904 budovu bývalého sirotčince, která se
nacházena na hlavní třídě české části města Broadway s cílem přeměnit ji na krajanské centrum.
Na přestavbu budovy věnoval značné finanční prostředky a nazval ji Probulov, po vesnici
nacházející se poblíž Orlíku nad Vltavou, kde se narodil. Probulov se stal významným středis
kem národní, pomocné a vojenské činnosti celého rozsáhlého regionu. Mělo zde sídlo České
Národní Sdružení, v budově působila ústředna pomocné organizace Včelka a odvodní kancelář
pro nábor dobrovolníků na francouzskou frontu. Vybírala se zde Národní daň, fungovala sběrna
šatstva, prádla, obuvi a potravin pro příslušníky čsl. legií. Jen pomocný odbor Včelky zaslal le
gionářům do Ruska a Francie dárky v hodnotě 125 000 dolarů.
Na náboru dobrovolníků se významnou měrou podílel i známý český grafik a ilustrátora
Vojtěchý Preissg. Do Ameriky odjel v roce 1910. Do Čech se vrátil až do v r. 1931. Úzce spolu
pracoval s Vojenským odborem OČSNRA. Stál v čele vojenského výboru v Bostonu. Je autorem
mnohých náborových plakátů pro československé legie. Zpracoval také památný manifest
k Americkým Slovákům. Pracoval neúnavně ve prospěch Českého národního sdružení. Jeho pla
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Obr. 10. O akcích, které realizovali důstojníci čs.
legií ve Francii, vyslaní Vojenským odborem
ČSNR byli krajané informováni v krajanském tis
ku a stovkami plakátů. Por. Oldřich Španiel byl
mezi krajany nejpopulárnější.

Obr. 9. Výzva Vojenského odboru ČSNR ukazuje
problémy, které se při náboru dobrovolníků vysky
tovaly.

káty, využívané v propagačních akcích se staly známými nejen v Americe, ale i ve Francii, v Itálii
a v Rusku.
Nábory dobrovolníků a pomoc čs. zahraniční armádě osobně podpořil i T. G. Masaryk při své
návštěv v USA v květnu 1918. Na jaře roku 1918 se vydal z Moskvy přes Sibiř, Koreu, Japon
sko a Kanadu do USA, aby ovlivnil názory americké administrativy ve prospěch konstituování
samostatného státu Čechů a Slováků. Triumfálního uvítání se mu dostalo 5. května 1918 od čes
kých a slovenských krajanů v Chicagu. Podobné přijetí zažil i v New Yorku. Navštívil i česko
slovenské dobrovolníky ve výcvikovém táboře ve Stamfordu. V Pittsburgu podepsal 30. května
1918 spolu s představiteli českých a slovenských krajanských organizací v USA památnou doho
du o společném státu.
Vojenský odbor Československé národní rady v Americe působil až do konce války. Po celou
dobu organizoval a řídil nábor dobrovolníků a také činnost vojenského tábora ve Stamfordu.
S blížícím se koncem války byl přesun dobrovolníků do Francie zastaven. Do československých
legií ve Francii se dobrovolně přihlásilo 3 002 Čechů a Slováků. Celkem 2 390 z nich odjelo do
Francie. Ostatní zůstali ve Spojených státech v důsledku ukončení 1. světové války.15

15

VÚA–VHA, f. ČNS Amerika, k. 16.
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5. Závěr
Všestranná pomoc krajanů v USA československému zahraničnímu odboji za 1. světové
války se stala významným faktorem umožňujícím vznik samostatného státu Čechů a Slováků.
Vedle finanční pomoci nelze pominout ani rozsáhlou pomoc materiální, která putovala lodními
transporty především do Francie, Ruska a Itálie. Dobrovolným vstupem do československého
vojska ve Francii, ale i do armády Spojených států prokázali krajané ochotu položit za vznik
nového státu i svůj život. Vojenský význam účasti dobrovolníků z řad krajanů v bojích na frontě
ve Francii daleko převýšil význam politický a morální. V průběhu náborové kampaně po celých
Spojených státech se krajanská, ale i americká veřejnost včetně vládních činitelů seznamovala
s cílem čs. zahraničního odboje. To se projevilo ve výrazné podpoře myšlenky na vytvoření
samostatného československého státu ze strany americké veřejnosti i vládních a parlamentních
kruhů USA v létě 1918.
Podle oficiálních amerických údajů bylo do armády USA zařazeno 30 218 Čechů a 12 186
Slováků narozených v Rakousko–Uhersku. Z nich bylo 30 000 odesláno na frontu do Francie.16
Dále v americké armádě sloužilo téměř 28 000 Čechů a Slováků narozených v Americe. Z výše
uvedených údajů vyplývá, že se bojů ve Francii zúčastnilo více než 35 000 krajanů. Spolu s ostat
ními příslušníky čs. legií ve Francii, v Itálii a v Rusku bojovalo na frontách 1. světové války na
straně dohodových mocností více než 120 000 Čechů a Slováků.

16

VÚA–VHA, f. ČNS Amerika, k. 16.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 32, 2018, č. 2
K REPATRIACI RUSKÝCH LEGIONÁŘŮ V LETECH 1919–1920
JAROSLAV VACULÍK
Based on the study of archive materials deposited in the Military Central ArchiveMilitary
Historical Archives in Prague, the author drew the course of repatriation of Czechoslovak
legions from Russia to Czechoslovakia in 1919–1920. As part of this transfer, nearly 68,000
people and almost two thousand wagons with different materials returned to their homeland.
Key words: repatriation; Czechoslovak legion in Russia; 1919–1920.

Problematikou repatriace zahraničních krajanů, a to bývalých zajatců i příslušníků legií jsme se
zabývali v naší knize Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce (Brno: MU,
2014) i v řadě statí publikovaných mj. i na stránkách tohoto Sborníku. Přítomná práce se opírá
o archivní materiál uložený ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu
v Praze (dále jen VHA) ve fondu Ministerstvo národní obrany (MNO) – prezidium 1918–1923
a sleduje úlohu československé vojenské správy. Řada dokumentů české i ruské provenience byla
nejnověji publikována ve druhém dílu chrestomatie připravené archiváři a historiky obou zemí.1
Za den návratu ruských legií stanovila československá vláda 30. listopad 1920.2 Ve skuteč
nosti poslední jednotky sibiřské armády se vrátily 17. listopadu 1920. První složky českosloven
ského zahraničního vojska přibyly do vlasti již 22. listopadu 1918, a to nejdříve z Francie – 8722
mužů, od 13. prosince 1918 začaly převozy československého armádního sboru z Itálie v počtu
34 tisíc mužů.3
První popud k evakuaci ruských legií dal ministr vojenství gen. Milan Rastislav Štefánik
5. ledna 1919, kdy dal pokyn k transportu invalidů, raněných, nemocných, starých a žen vojáků.
Poselstvo československé vlády vedené poslancem Františkem Václavem Krejčím, přijelo
12. srpna 1919 na Sibiř a přivezlo rozkaz vlády o evakuaci celé armády. Zplnomocněnec vlády
dr. Václav Girsa a velitel československého vojska na Sibiři gen. Jan Syrový vypracovali detail
ní program transferu, který započal na podzim 1919 a byl současně veden směrem na Terst
a Německo. V rámci tohoto přesunu se vrátilo ze Sibiře 67 730 osob a také 1641 vagonů zava
zadel a zboží. Přesunu předcházela jednání se Spojenci (USA, Velká Británie, Francie, Japonsko)
o zapůjčení lodí svépomocné organizaci československé armády na Rusi tzv. Centrokomisi
a uzavření smluv se spojeneckými vládami o nájmu, zejména amerických a anglických lodí.
Z celkového počtu evakuovaných bylo 83 % vojáků, 13 % bývalých zajatců a kolonistů a 3 %
cizinců. Transporty pluly většinou kolem Indie, některé Panamským průplavem, jiné byly pře
vezeny přes USA a Kanadu. Konečným přístavem byl především Terst, některé lodi pluly do
Hamburku, Marseille či Neapole.4
1

2
3
4

ČešskoSlovackij korpus 1914–1920. Dokumenty i matěrialy. Tom 2. Moskva: Kučkovo pole, 2018, s. 819–870.
Podrobný výklad průběhu repatriace podala Jelena Pavlovna Serapionova na s. 2528. Nejnovější literaturu k proble
matice uvádí na s. 5.
VHA, f. MNO, prez. 1918–23, k. 24, sign. 1367.
Tamtéž, k. 157, sign. 6355, Ústřední železniční velitelství (ÚŽV) MNO 17. 11. 1920.
Tamtéž, k. MNO 22. 12. 1920.
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Šéf dopravního oddělení ministerstva zahraničních věcí (MZV) pplk. Zdeněk Fierlinger tlu
močil v říjnu 1919 MNO obavy Velké Británie a Francie, aby náhlým odchodem legií z Ruska
nebylo poškozeno postavení admirála Kolčaka na Sibiři. Obě vlády byly pro pozvolný odchod
a snažily se tempo evakuace zvolnit. Naproti tomu USA jevily o provádění repatriace živý zájem
a byly ochotny ji provést ve lhůtě co nejkratší. K tomu povolily půjčku ve výši 12 mil. americ
kých dolarů. Nejvyšší rada Dohody na svých zasedáních v září a říjnu 1919 rozhodla, aby repat
riace vojsk byla provedena před repatriací zajatců. Ve skutečnosti ale evakuace vázla, neboť od
dubna do poloviny července 1919 Spojenci neposlali jedinou loď. Zplnomocněnec vlády Bohdan
Pavlů vyslal do Lundýna komisi s úkolem najmout 3–4 parníky vhodné k transportu na „time
charter“. Repatriační referent MNO mjr. Houska doporučoval, aby velení sibiřských vojsk najalo
2–3 lodi, přičemž nutné zálohy mohly být hrazeny z repatriačního fondu rozpočtu MNO na rok
1919. Houska kladl otázku „kdy nastane doba, že nebude třeba bráti ohled na všeobecnou situaci
na Sibiři a k opatřením nutným k zajištění sibiřské dráhy, když spojenci o vyslání vojsk se posta
rati nechtějí?“5 Varoval, že „naši se nedostanou domů do roka“ a kritizoval MZV, že „plně věří
optimistickým zprávám z Irkutska o náladě ve vojsku a věří, že trpělivost vojáků lze dotáhnout až
do maxima“. Ptal se, zda je „s pomalým tempem přepravy spokojena naše veřejnost“.
Ta byla zneklidňována nepravdivými zprávami šířenými zejména z kruhů tzv. marxistické levi
ce, která představovala zárodek budoucí KSČ. Orgán sociálnědemokratické levice v Brně Rovnost
publikoval v listopadu 1919 informace o plánu na návrat legií po souši jejich spojením s Dobro
volnickou armádou gen. Antona Děnikina.6 Tuto zprávu MNO dementovalo s tím, že „jeho jedi
ným cílem je, aby naše armáda dostala se co nejrychleji bez další účasti v konfliktech do vlasti“.7
Veřejnost na sjezdu příbuzných sibiřských legionářů konaném v Praze 16. – 18. ledna 1920
za účasti delegátů okresních organizací rokovala o otázce návratu sibiřské armády a těžkém
hmotném postavení osiřelých žen a dětí. Sjezd přijal rezoluci adresovanou prezidentu republiky,
Národnímu shromáždění a vládě, ve které mj. požadoval pevné záruky, že příslušní činitelé se
budou snažit, aby důstojný a úplný návrat armády byl uskutečněn nejdéle do června 1920, a to
bez ohledu na finanční náklady.8
Situací sibiřské armády se zabýval na své schůzi 22. ledna 1920 také branný výbor Národní
ho shromáždění za řízení svého předsedy Františka Udržala. Schůze se zabývala poměry v této
armádě, které vedly k internování 55 delegátů 2. sjezdu ruských legií. Na kritiku posl. Špatného
reagoval ministr národní obrany Václav Klofáč, který zdůraznil, že „do naší armády legionářů po
převratu, kdy se mobilizovalo, přišly elementy, které nemají s legionářstvím nic společného, tedy
zloději, lupiči atd. Ti, kteří přišli, nejsou všichni legionáři, nýbrž také upocenci, kteří byli donu
ceni do armády.“9 Boje, které aktuálně legie vedly, nebyly s bolševiky, ale s bandami atamana
Semjonova. Poslanec Špaček citoval Masaryka, který legionářům řekl: „Zachovejte přísnou neu
tralitu co nejdéle, i kdybyste měli stisknout zuby, nevystupujte nikdy, dokud vás silně nenapad
nou“. Na schůzi subkomise branného výboru pro záležitosti legionářů zástupce Sdružení příbuz
ných sibiřských legionářů mjr. Čeřenský navrhoval, aby vláda vyslala delegace do Terstu
a Vladivostoku, které by legionářům podaly informace o poměrech jejich rodin ve vlasti. Záro
veň požadoval, aby vracející se vojáci nebyli obtěžováni politikou.10
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Tamtéž, mjr. Houska pplk. Chalupovi 25. 10. 1919.
Rovnost 10. 11. 1919, Naše armáda v nebezpečí?
VHA, f. MNO – prez. 1918–1923, k. 24, sign. 1367.
Tamtéž, k. 85, sign. 43/5, rezoluce sjezdu.
Tamtéž, k. 45, sign. 43/5, branný výbor 22. 1. 1920.
Tamtéž, k. 85, sign. 43/5, subkomise pro záležitosti legionářů 9. 4. 1920.
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Koncem ledna 1920 předložili poslanci sociálnědemokratické levice interpelaci, ve které
žádali předsedu vlády Vlastimila Tusara o vyjádření ke stavu věcí v československé sibiřské
armádě a uvěznění 55 delegátů 2. vojenského sjezdu na Ruském ostrově ve Vladivostoku:
„1) Jsou okolnosti známy panu ministerskému předsedovi?
2) Co hodlá učinit k upravení poměrů v československé armádě na Rusi?
3) Je vláda ochotna zajistit, aby byli delegáti ihned propuštěni?“11
Otázku 55 delegátů internovaných na Ruském ostrově řešil už v prosinci 1919 zplnomocně
nec vlády F. V. Krejčí, který konstatoval vnitřní krizi v armádě při její přeměně v regulérní bran
nou moc po vzniku samostatného státu. Podle Krejčího, byli delegáti důvodně podezřelí, že „na
schůzi v Jekatěrinburku se usnesli a nabádali vojenské části k neuposlechnutí vojenských rozka
zů, měli styky s tlupami napadajícími v březnu – červnu 1919 sibiřskou magistrálu,… přikázali
československým vojenským částem, aby samovolně odjely ze svých stanovišť… vyslali rotu
k násilnému obsazení místností informačněosvětového odboru v Irkutsku“.12 Krejčí rozhodl
odeslat tyto osoby do ČSR k domácím vojenským soudům. Z Vladivostoku odjeli 24. prosince
1919, přičemž jejich osobní svoboda nebyla cestou a ani v ČSR nijak omezena. Odpověď před
sedy vlády přednesl jeho zástupce Antonín Švehla: „Jedinou směrnicí byla snaha zachovati
pokud možno absolutní neutralitu vůči Rusku a do vnitřních sporů se nevměšovat. Naše armáda,
která je stále v nejlepším poměru s místním obyvatelstvem, opouští ve vzorném pořádku a v nej
lepším morálním stavu Sibiř.“13 Také ministr obrany Václav Klofáč argumentoval slovy vládní
ho zplnomocněnce dr. V. Girsy, že vojsko na Sibiři po stránce politické je zcela v pořádku a při
republice.
K zajištění evakuace sibiřské armády přislíbily vlády USA a Velké Británie své lodi, přičemž
USA byly ochotny přepravit 20 tisíc osob a Velká Británie 24 tisíc s tím, že poslední transport
měl připlout do Terstu v srpnu 1920.14
Během plavby jednotlivých transportů sibiřské armády nebyly zaznamenány žádné závady.
Problémy nastaly teprve po vylodění na pevninu. V červnu 1920 byly vlaky s legionáři z lodí
America dirigované z Terstu do Gorice zadrženy tamní sekcí železničních odborů, která od své
ho ústředního vedení obdržela pokyn nepouštět na italské dráhy žádná ozbrojená vojska. Odbo
ráři chtěli za každou cenu zabránit případné pomoci Polsku nacházejícímu se ve válce s ruskými
bolševiky. Situaci zhoršily neopatrné řeči československých legionářů chlubících se svými úspě
chy při bojích s bolševiky v Rusku. Odboráři byli ochotni legionáře propustit jen beze zbraní
a nábojů, na to vojáci nechtěli přistoupit. Teprve na společné schůzi odborářů z Terstu a Gorice
se podařilo československému generálnímu konzulovi v Terstu Janu Šebovi dosáhnout východi
ska. Již naložené vlaky byly propuštěny i se zbraněmi a municí v opascích, ale další transporty
musely být neozbrojené. Hrozilo nebezpečí, že míra trpělivosti legionářů bude vyčerpána a doj
de k ozbrojenému konfliktu s italskými železničními zřízenci. Konzula podporovali italští pří
stavní dělníci v Terstu, kteří měli zájem na tom, aby legionáři přistávali v Itálii a ne např.
v Německu.15 Aby čelil nepřátelské propagandě, která v přístavním Terstu šířila falešné zprávy,
začal generální konzul vydávat nepravidelné periodikum Leták Generálního konzulátu Terst,
určený legionářům a obsahující pravdivé informace o ČSR.16
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Tamtéž, k. 45, sign. 43/5, dotaz J. Tesky a soudruhů z 31. 1. 1920.
Národní listy 21. 2. 1920, Poselstvo vlády k sibiřské armádě.
VHA, k. MNO – prez. 1918 – 23, k. 45, sign. 43/5, odpověď ministerského předsedy 23. 3. 1920.
Tamtéž, k. 85, sign. 43/5 MNO 28. 4. 1920.
Tamtéž, k. 85, sign. 43/5, ÚŽV MNO 12. 6. 1920.
Tamtéž, k. 157, sign. 6355, Leták č. 4, 4. 7. 1920.
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Lepší nebyla ani situace v Německu. V srpnu 1920 po připlutí lodi Carica vyšel v hambur
ských novinách Neue Hamburger Nachrichten mystifikační článek o zakuklených anglických
vojínech v čs. vlakových transportech, čímž bylo německé veřejné mínění podrážděno. Po při
plutí další lodi Belgique byly vlaky zadrženy organizovanými dělníky v Hamburku, vagon se
zbraněmi byl odpojen a důstojníkům odebrány revolvery. K dalším obtížím došlo v Magdebur
ku, kde byly vlaky opět dělníky revidovány a místo do Podmokel instradovány přes Norimberk
do Brodu nad Lesy.17 Vlaky byly v Magdeburku zadržovány celkem 36 hodin a legionáři byli
vystaveni hrubým verbálním útokům shromážděné masy, která vykřikovala: „Neznáme žádnou
ČSR, známe jen Rakousko a vy jste zajatci. Böhmische Schweine, böhmische Hunde“ nebo Tu
pakáž nechte tu stát, aby padla hladem“.18
Zástupce ČSR v Hamburku pozval představitele dělnických organizací z Hamburku, Har
burku a Cuxhavenu a v přítomnosti zástupců německých úřadů vysvětlil důvody transportu
legionářů přes Německo, ukázal jim dohodu československé a německé vlády, vyvrátil tendenč
ní zprávy a požádal v zájmu lidskosti o propuštění vlaků. Nabídl jim, aby vlaky doprovázeli.
Realizaci dopravy nařizovaly železničářům telegramy německých ministerstev války a dopravy.
V důsledku polskobolševické války však převládala úplná nedůvěra německého dělnictva vůči
všem vojenským transportům.19 K propuštění dalších vlaků žádali němečtí dělníci vyjádření
„české dělnické rady“, že vojsko nebude použito proti sovětskému Rusku.
Problémy se objevily i v USA, kde byl v červenci 1920 zadržen transport legionářů v Nor
folku, který byl v rozporu s americkými institucemi z jedné třetiny složen z civilistů včetně Rusů,
kteří neměli pasy. Vojáci, kteří byli dlouhou cestou vyčerpáni, považovali zdržení za úmyslné
z politických důvodů.20
Velkým vyznamenáním pro legionáře ze Sibiře bylo jejich přijetí prezidentem USA W. Wil
sonem v jeho rezidenci 18. července 1920.21 V červnu 1920 generální guvernér Kanady kníže
Devonshire vykonal v Quebecku slavnostní přehlídku sibiřských legionářů, kterým řekl „Dou
fám, že se budete dlouho těšit požehnání svobody a míru.“22 Důstojníkům sibiřské armády byly
uděleny při příležitosti slavnosti československého vojska 2. března 1920 Distinguished Service
Order (Řád za vynikající službu), mj. pplk. A. Čílovi, pplk. V. Klecandovi, pplk. K. Kutlvašrovi,
pplk. R. Medkovi (náčelníkovi Vojenské správy ministerstva vojenství pro Rusko)
a pplk. L. Prchalovi.23
Podle pokynů generálního štábu vracející se jednotky sibiřské armády měly být dirigovány
vesměs do Prahy, kde měly být uvítány a po odevzdání zbraní propuštěny na dovolenou domů,
a to důstojníci na jeden měsíc a mužstvo na tři měsíce. K uvítání v Praze se dostavila četa
s posádkovou hudbou, která při objevení se vlaku zahrála obě národní hymny. Po přehlídce před
Wilsonovým nádražím promluvil ministr národní obrany a generální inspektor armády. Po defi
lé nastoupili legionáři pochod Prahou na Václavské náměstí, Příkopy, Celetnou, Staroměstské
náměstí k Národnímu divadlu a Národní třídou a Václavským náměstím zpět k Wilsonovu
nádraží.“24 Zároveň měli být ruští legionáři vítáni na hranicích v Podmoklech a Českých Budě
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Tamtéž, k. 85, sign. 43/5, kpt. Pučálka mjr. Houskovi 2. 8. 1920.
Tamtéž, mjr. Rybníček veliteli pluku 8. 8. 1920.
Tamtéž, zástupce ČSR v Hamburku repatriačnímu komisaři MNO 2. 8. 1920.
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Tamtéž, MNO British Legation 12. 3. 1920.
Tamtéž, MNO 10. 4. 1920.
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jovicích zástupci vlády a vojska. Objevily se stížnosti, že v Českých Budějovicích se vítání
neprovádí, což vedlo k nespokojenosti legionářů. Na to reagovalo MNO, že přesnou dobu pří
jezdu transportu do Českých Budějovic nelze někdy určit. Velké množství legionářských trans
portů neumožňovalo instradaci všech vlaků přes Prahu a některé byly vedeny z Českých Budě
jovic na Moravu.25
Po uplynutí dovolené se důstojníci i mužstvo vraceli ke svým náhradním tělesům, kde byli
vyzbrojeni a odesláni do příslušných útvarů. Mužstvo ročníků určených k demobilizaci, kte
ré nenalezlo občanské zaměstnání, bylo oprávněno z existenčních důvodů zůstat v činné služ
bě.26 V oblasti Zemského vojenského velitelství pro Čechy měli být legionáři přiděleni
k útvarům v Praze, Milovicích, Hradci Králové, Mostu, Písku, Kostelci, Českých Budějovi
cích, Terezíně, Mladé Boleslavi a Pardubicích. Na Moravě a ve Slezsku pak u útvarů v Brně,
Kroměříži, Olomouci, Moravské Ostravě, Frýdku, Velkém Meziříčí, Uherském Hradišti,
Těšíně a Přerově. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi v Košicích, Nitře, Komárně, Bratislavě,
Užhorodě a Lučenci.27
Součástí evakuace ruských legií byla také transformace úřadů Vojenské správy na Sibiři. Ta
prošla postupně přeměnou úřadů Odbočky Československé národní rady na oddělení ministra
vojenství gen. Štefánika. Poté došlo k rozdělení na oddělení vojenské jako orgánu MNO a poli
tickodiplomatické jako orgánu MZV. Z úřadů vojenské správy na Sibiři se v létě 1920 již nachá
zela v ČSR Vrchní kontrola, Vojenský a právní referát, Finanční správa byla zastoupena filiál
kou. Informačněosvětový odbor v osobě svého náčelníka setrval na Sibiři, ale jednotlivá
oddělení (vydavatelské a osvětové) byla již v ČSR.
Finanční správa byla svérázným finančním a hospodářským orgánem kontrolujícím Revo
luční zápůjčku, Vojenskou spořitelnu, Ústřední hospodářskou komisi, Legiobanku apod. Úřady
Vojenské správy na Sibiři měla do sebe pojmout Kancelář legií, čímž se vytvořil úřad se znalos
tí specifických poměrů sibiřské armády.28
Zvláštní problém tvořila další existence symfonického orchestru při Informačně osvětovém
odboru. Dle stanoviska generálního štábu předepsaný mírový početní stav československé armá
dy neměl být překročen, měly být udržovány pouze ty útvary, které byly nezbytné z vojenského
hlediska.29 Naproti tomu MNO navrhlo, aby orchestr byl ponechán v Praze mimo stav plukov
ních hudeb, jezdil po ČSR a pořádal koncerty. Ponechání orchestru doporučovali velitel česko
slovenského vojska na Rusi gen. Syrový, vůdce poselstva vlády F. V. Krejčí i zplnomocněnec
vlády dr. V. Girsa.
Do československé armády na Rusi byli v rámci mobilizace po 28. říjnu 1918 zařazeni také
mnozí občané německé a maďarské národnosti. Podle likvidačního úřadu legií povinnosti ulože
né plnili svědomitě a věrně, byli postaveni na roveň Čechům a Slovákům. Pokud sloužili v roce
1919 ve státní službě, měly jim být přiznány doplatky za rok 1919.30
V roce 1920 přijeli s transporty ruských legionářů 104 mladiství ruské národnosti, kteří kona
li vojenskou službu na Sibiři a měli požitky dospělých vojínů. Ubytováni byli nejprve v kasár
nách v Praze Vršovicích, poté ve feriální osadě města Prahy v Německém Brodě. Mladší 14 let
byli svěřeni Zemské komisi pro péči o mládež, starší byli umísťováni v řemeslech. V březnu
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Tamtéž, ÚZV MNO 23. 6. 1920.
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1921 zaslalo MNO k refundaci ministerstvu sociální péče (MSP) výkaz spotřebovaných potravin
za 25 tis. Kč, což ale MSP odmítlo proplatit.31
Transfer desítek tisíc legionářů z Ruska do ČSR v letech 1919–1920 představoval náročný
úkol, který byl jednotlivými složkami ministerstva národní obrany splněn úspěšně.
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PhDr. EMIL WALTER: NORDISTA, DIPLOMAT, EXULANT
JIŘÍ ŠTĚPÁN
The study presents the life and work of an important Czechoslovak translator from and into the
Scandinavian languages PhDr. Emil Walter. Dr. Emil Walter devoted his life to Scandinavia, first
as an employee of the Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs and later as an exile and lecturer
of Czech language and literature at Uppsala University.
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V roce 1936 podnikl Karel Čapek se svou ženou Olgou Scheinpflugovou další z jejich cest do
zemí Evropy. Společně navštívili Dánsko, Švédsko a Norsko.1 Dánsko bylo první zemí na jejich
pouti zeměmi severu „I překročí člověk německou hranici a ubírá se dál po půdě jutské. Na první
pohled to není ani tak nápadný rozdíl; na obou stranách hranic stejná rovina, jen taktak zvlněná,
aby se neřeklo, že je to ploché jako stůl; stejné černobílé krávy na té i oné straně.... Zemička světle
zelená, jako se na mapách malují nížiny; zelené louky a zelené pastviny, kropenaté stády; temné
chebzí s bílými koláči květů, modrooké dívky s mléčnou a plstnatou pletí, pomalí a rozšafní lidé; rovi
na, jak by ji pravítkem nakreslil, – prý tady někde mají horu, kterou dokonce nazvali Himmelbjerg.”2
Slovy Karla Čapka „je jenom skok z Dánska do Švédska, zejména když dotyčný skok děláte
z Kodaně do Malmö nebo z Helsingöru na Hälsingborg... Tak tohle tedy je Švédsko, země žulo
vá. Černé balvany a zelené pastviny, černé lesy a bílé břízky, červené domky s bílou ořízkou,
černobílé kravky, černé vrány, černé a bílé straky, stříbrné hladiny vodní, černé jalovce a bílé
tavolníky; černá a bílá, červená a zelená.”3 Karel Čapek měl na své cestě po Švédsku nejlepší
ho možného průvodce, kterého si mohl přát. Oním průvodcem, pro kterého se Skandinávie stala
osudem, byl PhDr. Emil Walter, který se narodil 27. prosince 1890 v Praze v rodině pražského
továrníka Václava Waltera a jeho manželky Anny, rozené Tiché. Již jako gymnazista projevoval
zájem o severské státy. Jedním z důvodů byla i skutečnost, že v Kodani žil jeho starší bratr, kte
rý do Dánska odešel ještě za existence RakouskaUherska. Emil Walter bratra Václava v Koda
ni několikrát navštívil a v těchto okamžicích se začal utvářet celoživotní vztah a láska Emila Wal
tera ke Skandinávii. O dánských kulturních a společenských událostech psal do různých českých
časopisů ještě před první světovou válkou.4
Po maturitě na českém pražském gymnáziu roku 1910 začal studovat na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy germanistiku, hlavně nordistiku, kterou absolvoval v roce 1917 a doktorát
získal v roce 1929.5 Znal jak teoreticky tak prakticky všechny severské jazyky, včetně staré
islandštiny, a již jako mladý student překládal severskou literaturu do češtiny.6 Během první
1
2
3
4
5
6

Text je výstupem projektu specifického výzkumu Filozofické fakulty UHK.
ČAPEK, Karel: Cesta na sever, Praha 1955, Československý spisovatel, s. 17.
Tamtéž, s. 35, 36.
VIMR, Ondřej: Historie překladatele, Cesty skandinávských literatur do češtiny (1890–1950), Příbram 2014, s. 104.
Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze (dále jen AMZV), kvalifikační spis dr. Emila Waltera.
Křesadlo: pohádková komedie o 5 jednáních, napsal Wilhelm Erichsen, Emil Walter přeložil v roce 1912, ve stejném
roce vyšlo v Praze nákladem Českého lidového knihkupectví a antikvariátu (Josef Springer).
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poloviny 20. století patřil Emil Walter k předním překladatelům děl zvláště švédských, norských
a dánských nositelů Nobelové ceny. „Překládal např. díla Selmy Lagerlöfové, Sigrid Undsetové,
Knut Hamsuna a další. Též se věnoval překladům ze staré islandštiny a napsal nástin severské
mythologie.7 Od roku 1921 je členem královské severské společnosti staropisné se sídlem
v Kodani.“8
Diplomatické vztahy se severskými zeměmi byly navázány relativně brzy, i když v té době
nepředstavovaly prioritu československé zahraniční politiky. Dne 24. září 1920 odevzdal čes
koslovenský vyslanec Ing. Miroslav Plesinger – Božinov své pověřovací listiny dánskému králi
Christianu X.9 O dva měsíce později, 20. listopadu, odevzdal své pověřovací listiny českoslo
venský vyslanec Vladimír Radimský ve Švédsku, jehož pravomoc se týkala i Norska.10
Tři roky po ukončení vysokoškolských studií vstoupil Emil Walter dne 1. 5. 1920 do diplo
matické služby Československé republiky a od 27. srpna 1920 do 12. 5. 1921 působil na vysla
nectví v Kodani, než byl přidělen k vyslanectví ve Stockholmu, kde pracoval do roku 1929. Na
obou postech působil jako tajemník tiskové služby.11 Pro tuto práci měl vynikající předpoklady,
neboť uměl výborně dánsky a dorozuměl se i švédsky a norsky. Kromě toho měl kontakty na
mnoho významných osob dánského kulturního života, což pro práci diplomata zcela nestačilo,
ale pomáhalo s navazováním kontaktů na další významné osobnosti dánské společnosti. Od roku
1922 také vyučoval na nově zřízeném českém lektorátu v Uppsale. 12
Ve Stockholmu se Emil Walter věnoval především propagaci Československa. Přeložení
Emila Waltera do Stockholmu bylo vedeno snahou o to, aby švédská společnost byla lépe infor
mována o dění v Československu a o situaci ve střední Evropě. Vzhledem k vazbám a kontak
tům Švédů s německým prostorem bylo nutno k propagační činnosti přistupovat velmi pečlivě
a intenzivně spolupracovat se švédskými žurnalisty. „Z těchto důvodů považuje zdejší vyslanect
ví za naprosto nutné, aby hlavní těžiště naší propagandy na severu bylo aspoň dočasně do Stock
holmu přeneseno, kde bude nejdůležitějším úkolem nejdříve překonati protichůdné proudy.
Vyslanectví nestačí k těmto úkolům pro nedostatek personálu, navrhuje se proto, aby činnost
pana Waltera jako tiskového referenta pro celou Skandinávii, který by denně mohl být se zdejší
redaktory ve styku, byla aspoň na 6 až 12 měsíců přeložena do Stockholmu, odkud by ostatně
mohl zpracovávat i Finsko, Dánsko a Norsko, ježto Stockholm tvoří geograficky i kulturně střed
celé Skandinávie“.13
Této činnosti se Emil Walter zcela oddal a stal se pravděpodobně největším propagátorem
Československa ve skandinávských zemích. Československé ministerstvo zahraničních věcí vel
mi intenzivně vnímalo proněmecké zaměření Švédska po první světové válce na rozdíl od Dán
ského království, které vůči Německu mělo zdrženlivější postoje, a jeho politika nebyla natolik
proněmecká.
Emil Walter se také velmi dobře orientoval v historii československoskandinávských vzta
hů, které mu zpočátku sloužily jako stavební materiál jeho propagační činnosti tiskového atašé.
7
8
9
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Nástin severské mythologie, vyšel po roce 1924 v Bratislavě vlastním nákladem autora.
AMZV, kvalifikační spis dr. Emila Waltera.
Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatického zastoupení Československa v cizině a cizích zemí v Čes
koslovensku 1918–1985, Praha 1987, s. 29. O činnosti Miroslava PlesingerBožinova v Dánsku, více viz: ŠTĚPÁN,
Jiří: Československo – dánské vztahy 1919–1926 a úloha Miroslava PlesingerBožinova. In. Východočeské listy his
torické 21, 2004, s. 159–169.
Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické zastoupení Československa v cizině a cizích zemí v Českos
lovensku 1918–1985, Praha 1987, s. 178–179.
AMZV, kvalifikační spis dr. Emila Waltera.
VIMR, Ondřej: Historie překladatele… c.d., s. 104.
AMZV, kvalifikační spis dr. Emila Waltera, politická zpráva č. j. 77/21. pol ze dne 23. února 1921.
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V minulosti se událo několik významných styčných historických momentů, které mohly sloužit
jako základ budoucí spolupráce, např. středověké lidové písně o královně Dagmar, dceři Pře
mysla Otakara I. Dále se upozorňovalo na spřízněnost malých národů a kromě toho se na listech
deníků představovala česká překladatelská tradice skandinávské literatury.14 Dále byla při ofi
ciálních příležitostech zmiňována osobnost Tycha de Brahe a kontakty Jana Amose Komenské
ho na skandinávský prostor. Na druhou stranu, příliš styčných bodů Československo se skandi
návskými zeměmi nemělo.
V období působení na ambasádě ve Stockholmu dal Emil Walter popud k založení Švédsko
československé společnosti, která vznikla z Československošvédského komitétu, založeného ve
dvacátých letech 20. století pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Přípravné kro
ky k založení společnosti/komitétu, rozvíjející československošvédské vztahy byly velmi inten
zivní, k založení Československošvédské společnosti/komitétu ve Stockholmu došlo 15. listo
padu 1922. Ustavující schůze se zúčastnili významní představitelé československé komunity
a reprezentanti švédských institucí. Byl přítomen pochopitelně československý vyslanec Vladi
mír Radimský,15 představitelé uppsalské a lundské univerzity. Důležitá byla role profesora sla
vistiky na univerzitě v Uppsale J. A. Lundella, který se stal předsedou výboru společnosti.16 Ve
společnosti postupně krystalizoval názor, že bude vhodnější, když se švédská sekce společnosti
bude jmenovat Švédskočeskoslovenská společnost. Na československé straně měla analogicky
vzniknout Československošvédská společnost. Dne 3. března 1923 došlo k přejmenování spo
lečnosti a prvním předsedou společnosti byl zvolen prof. J. A. Lundell.17
Ve dvacátých letech měla společnost okolo 80 členů a působila ve Stockholmu, Lundu, Göte
borgu a roku 1931 vznikla pobočka v Norrköpingu.18 Společnost vydala mezi lety 1923 a 1928 tři
ročenky, které redigoval Emil Walter. Na vydání se podílelo pražské Ministerstvo zahraničních
věcí, které ročenky podpořilo finančně. Tato společnost existovala do dubna 1960, když shledala,
že není naděje, že se Československo osvobodí z vlivu komunistického režimu a Sovětského sva
zu. Za druhé světové války a v období let 1948–1960 nebyla pochopitelně společnost funkční,
z hlediska smyslu svého založení a neměla žádný styk s oficiální reprezentací Československa.19
V letech 1929–1933 pracoval Emil Walter na ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Tuto
pauzu v zahraničním působení využil velmi tvůrčím způsobem. V rámci svých jazykových
14
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16
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18
19

VIMR, Ondřej: Historie překladatele… c.d., s. 105.
Vyslanec Vladimír Radimský (1880–1977) působil ve Švédsku v pozici československého vyslance od 18. listopadu
1920, kdy předal své pověřovací listiny švédskému králi. Ve Švédsku působil do roku 1927. Vladimír Radimský byl
zkušený diplomat, působil v Bombaji a ve Smyrně a v letech 1907–1910 na vyslanectví v Teheránu, poté v letech
1910–1911 jako konzul v Craiově, posléze v letech 1911–1914 ve Varšavě, roku 1914 Bělehradě a poté v letech
1914–1919 ve Smyrně. Od roku 1919 byla zaměstnaný na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze a v letech
1919–1920 ve Varšavě jako chargé d´affaires ČSR. Od roku 1920 do roku 1927 působil jako vyslanec ČSR pro Švéd
sko a Norsko se sídlem ve Stockholmu. Od dubna 1928 – do března 1939 vyslancem u Svatého stolce. Dle: Příručka
o navázání diplomatických styků a diplomatické zastoupení Československa v cizině a cizích zemí v Československu
1918–1985, Praha 1987, str. 178–179. K osobě Vladimíra Radimského více: více: Album všech representantů všech
oborů veřejného života československého, Praha 1927, str. 1098. TOMEŠ, Václav a kol.: Český bibliografický slovník
XX. století, III. díl, Praha – Litomyšl 1999, str. 14–15. DEJMEK, Jindřich: Diplomacie Československa, díl II, Praha
2013, s. 202.
AMZV, Politické zprávy 1922, Vyslanectví Československé republiky ve Stockholmu, č. 250, 16. 11. 1922, Založení
československošvédského spolku, s. 1–2.
Johan August Lundell, (25. července 1851 Kläckeberga, Möre – 28. ledna 1940 Uppsala), profesor slovanských jazy
ků na uppsalské univerzitě. Více: https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9807, http://www.moderna.uu.
se/forskning/slaviska/ [cit. 15. 11. 2016].
AMZV, Diplomatický protokol, Vyslanectví Stockholm, kart. 98, Přehled úřední činnosti za rok 1931.
Z rozhovoru s dr. Janem Erikem Walterem 5. prosince 2014 ve Stockholmu.
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znalostí navrhl vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, aby mohl působit jako lektor
švédského jazyka.20 Profesorský sbor a děkan tuto iniciativu velmi uvítal a tak se Emil Walter
stal prvním lektorem švédštiny na Univerzitě Karlově. O jeho jazykových kvalitách se hovo
řilo v superlativech, o čemž svědčí zápis z jednání komise, která prověřovala jeho jazykové
znalosti.21
V Praze také roku 1930 spoluzaložil Československošvédskou společnost a vzápětí se stal
jejím předsedou. Od roku 1933 působil opět v diplomatických službách ve Stockholmu jako sek
retář vyslanectví a posléze legační rada. V tomto období vyučoval též češtinu, bez jakéhokoliv
honorování na Uppsalské univerzitě. Po okupaci 1939 a likvidaci československé zahraniční
služby zůstal s rodinou ve Švédsku a živil sebe i rodinu výukou češtiny „opět na univerzitě
v Uppsale a ve Stockholmu. Na univerzitě v Uppsale též vyučoval literární historii a ve Stock
holmu kulturní historii.22 Za druhé světové války spolupracoval s britským vyslanectvím ve
Stockholmu, což mohl potvrdit vyslanec Kučera.“23
V letech 1940–1943, konkrétně od 15. října 1940 do 15. srpna 1943, působil v tiskovém
oddělení britského vyslanectví ve Stockholmu. Náplní práce byla zpravodajská činnost, pravdě
podobně též sledoval vývoj v bývalém Československu, snažil se zjišťovat názory obyvatelstva
a tuto expertní činnost prováděl od roku 1943 též pro československou exilovou vládu v Londý
ně, se kterou byl ve styku.24
V polovině roku 1944 psal vyslanec Kučera ze Stockholmu do Londýna: „Bylo by také jen
spravedlivé, aby se dr. Walterovi, který od počátku se přihlásil k hnutí, zůstal za hranicemi a ve
prospěch věci pracoval, umožnilo aspoň na konec úřední kariery jmenování vyslancem ať už
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Archiv Univerzity Karlovy v Praze, kvalifikační spis, inv. č. 795, E. Walter. „Dr. E. Walter, úředník Zamini v Praze,
poslal dne 1. října 1930 žádost za připuštění lektora švédštiny. K projednání této žádosti zvolil sbor dne 30./X./30
komisi, složenou z prof. Janka, Fischera a Hujera. Tato komise podala ve schůzi sboru dne 4./XII/30 přiložený návrh,
který byl sborem profesorským jednohlasně přijat. Děkan, předkládaje návrh na jmenování dr. E. Waltera lektorem
švédštiny, přimlouvá se za jeho brzké provedení a dovoluje si zvláště upozorniti na to, že lektorát švédštiny je při zdej
ší fakultě opravdu potřebí. Z jazyků severských, má zdejší fakulta dosud jen lektorát dánštiny.“ Dle dopisu děkana
FF UK Ministerstvu školství a národní osvěty dne 16. 12. 1930.
„Pan Dr. Emil Walter se zabýval jak praktickou, tak teoretickou stránkou všech jazyků skandinávských starých
i nových, což zejména osvědčil zdařilými překlady – i básnickými , z nichž jmenujeme jen poslední, právě vyšlý, „Tři
eddické písně“ (knižně v Praze 1930). Co se týče skutečného ovládání moderních jazyků skandinávských a zejména
také nové švédštiny, pro niž chce žadatel býti lektorem, komise podepsaná pokládá p. Dr. E. Waltera za Čechoslová
ka po té stránce nejlépe kvalifikovaného: dánštinu si osvojil na místě už jako chlapec (mluví jako mateřštinou), švéd
štinou se zabýval vedle dánštiny a zdokonalil se v ní zejména za svého úředního pobytu déle trvajícího v Stockholmě
znamenitě; také na Islandě a v Norsku se zdržoval a studoval dnešní poměry jazykové. Linguistického vzdělání nabyl
v germánském obecném oddělení při našem semináři a ve styku s vynikajícími jazykozpytci severskými, na př. Lun
dellem, … Komise nemůže než p. Dra Emila Waltera doporučiti sboru profesorskému co nejvřeleji za lektora švédšti
ny za normální odměnu lektorskou za dvě týdenní hodiny, které by zatím na fakultě v každém semestru konal. Dle:
Archiv Univerzity Karlovy v Praze, kvalifikační spis, inv. č. 795, E. Walter, Zpráva profesorské komise prof. Janka,
Hujera, Fischera z 24. listopadu 1930.
Též AZMV, Londýnský archiv – důvěrné, kart. 250, Legační rada II. třídy tiskové služby dr. Emil Walter; žádost o pře
řazení do kategorie úředníků vyšší správní služby, dne 1. června 1944. Na univerzitě v Uppsale působil od podzim
ního semestru 1939 a v letech 1940–1942 na stejné pozici ve Stockholmu.
AMZV, kvalifikační spis dr. Emila Waltera, dotazník.
Z rozhovoru s dr. Janem Erikem Walterem 5. prosince 2014 ve Stockholmu. Též AZMV, Londýnský archiv – důvěr
né, kart. 250, Legační rada II. třídy tiskové služby dr. Emil Walter; žádost o přeřazení do kategorie úředníků vyšší
správní služby, dne 1. června 1944. K činnosti československé diplomacie ve Švédsku během druhé světové války
více: NĚMEČEK, Jan: Soumrak a úsvit československé diplomacie, 15. březen 1939 a československé zastupitelské
úřady, Praha 2008, s. 340–353.
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v některé skandinávské zemi /Norsko, Švédsko, Dánsko, Island/, ať jinde. Dr. Walterovi bude letos
už 54 let a byl po celou dobu mimořádně dobře kvalifikován.“25
Na počátku roku 1945 začal dr. Emil Walter intenzivně řešit svoji budoucí pracovní kariéru.
Toto smýšlení bylo jistě ovlivňováno situací na frontách. Dne 28. ledna 1945 psal ministru Janu
Masarykovi žádost o ustanovení vyslancem ve Stockholmu, Kodani či Oslo. Švédské hlavní
město dr. Emil Walter zmínil z důvodu dřívější informace, že vyslanec Kučera bude ze Stock
holmu odvolán. Avšak rozhodnutí ministra Jana Masaryka směřovalo k tomu, že se jméno čes
koslovenského zástupce ve Švédsku měnit nebude. Dne 14. března Emil Walter žádost opět opa
koval s tím, že již o pozici ve Stockholmu neusiluje, s tím, že žádal o sdělení eventuální pozice.26
V březnu 1945 odeslal vyslanec Kučera žádost legačního rady dr. Emila Waltera o jmenová
ní vyslancem v Kodani, po případě v Oslo.27 Emil Walter podrobně informoval o svých aktivi
tách ve Švédsku londýnské ústředí. Je nutné zmínit, že vedle obvyklého kontaktu se švédskými
představiteli a zástupci ostatních skandinávských národů byl Emil Walter v kontaktu s českoslo
venskými krajany, ale i zdejších „našich loyálních Němců skupiny Krejčí  Ladigovy“.28 Již
v mírové době byla z Prahy do Stockholmu odeslána depeše, která povolávala dr. Emila Walte
ra zpět do ústředí.29 Mezitím 6. dubna 1945 Švédské království oznámilo, že „uznává ČSR, pře
rušuje styky se Slovenskem, přiznává Kučerovi staré pořadí před z doby okupací.“30
Po skončení druhé světové války a po krátké službě na ministerstvu zahraničních věcí v Pra
ze byl Emil Walter jmenován od 16. 12. 1946 československým vyslancem v Norsku a od 15. 8.
1947 na Islandu. Emil Walter vzhledem k rodinným vazbám preferoval Kodaň, kde se však
vyslancem stal Zdeněk Němeček. Stockholm a švédské prostředí, které důvěrně znal, se bohužel
pro něj, stalo působištěm bývalého tajemníka prezidenta Beneše dr. Edvarda Táborského. Nový
ambasador v osobě Emila Waltera se stal prvním trvale rezidujícím vyslancem v norském hlav
ním městě. Během meziválečné doby byl československý vyslanec ve Stockholmu akreditovaný
i pro Oslo a do norského hlavního města pouze pravidelně zajížděl. Emil Walter se v Norsku sna
žil propagovat opětovně svobodnou republiku. V Norsku působil až do podání demise, kterou na
protest proti komunistickému převratu, podal dne 10. března 1948 v den úmrtí ministra zahra
ničních věcí Jana Masaryka. Aktivity Emila Waltera pochopitelně nezůstaly utajeny a jeho kro
ky byly sledovány orgány nového režimu.31 Bezprostředně po rezignaci mu Gunnar Gunnars
son,32 profesor slovanských jazyků v Uppsale, nabídl místo lektora češtiny. Rozhodl se tedy, že
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AZMV, Londýnský archiv – důvěrné, kart. 250, Legační rada tiskové služby dr. Emil Walter – žádost o přeřazení,
č. 1967/1944, dne 5. června 1944. Dr. Kučera v dopise dále pokračoval: „Nejsouli jeho kvality po zásluze oceňová
ny a známy, je to důsledek Waltrovy noblesní zdrženlivosti a naprostého nedostatku „širokých loktů“, když jde o háje
ní jeho osobních zájmů. V době svého vyslancování zde jsem si Walterova hlubokého vzdělání a jemné povahy velmi
vážil a kvalifikoval ho výtečně. Doporučuji jeho žádost z upřímného přesvědčení. Dr. Kučera.
AZMV, Londýnský archiv – důvěrné, kart. 250, dopis dr. Emila Waltera Janu Masarykovi dne 14. března 1945.
V dopise Emil Walter shrnul důvody, proč se domnívá, že by byl ideálním kandidátem na některý z vyslaneckých
postů ve Skandinávii. Vyzdvihuje především znalost místního prostředí a znalost jazyků.
AZMV, Londýnský archiv – důvěrné, kart. 250, 17. března 1945, legační rada Dr. Emil Walter; žádost o jmenování
vyslancem, č. 98/dův./45. Z poznámky na zprávě je patrné, že o jmenování vyslancem může rozhodnout pouze vláda.
AZMV, Londýnský archiv – důvěrné, kart. 250, 25. ledna 1945, č. 31/dův/45. Jedním z center sudetských Němců byla
Eskilstuna, kam Emil Walter zajížděl.
AZMV, Londýnský archiv – důvěrné, kart. 250, depeše došlé č. 223 c/d.
AZMV, Londýnský archiv – důvěrné, kart. 117, čís. 4064/dův/45, Stockholm – uznání čs. vlády, jmenování vyslance
v Praze.
Archiv bezpečnostních složek, S508, Seznam prominentních osob, které uprchly, nebo které byly při útěku zadrže
ny, s. 6. Též ABS, 3022256.
Gunnar Gunnarsson působil na pozici profesora slovanských jazyků v Uppsale v letech 1940–1966. Více:
http://www.moderna.uu.se/forskning/slaviska/historik/ [cit. 15. 11. 2016].
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zůstane ve Skandinávii, kde ostatně, s kratší přestávkou v polovině třicátých let, žil od roku 1920.
Zdejší prostředí výborně znal a proto na rozdíl od svých kolegů v zahraniční službě ve Skandi
návii zůstal a nerozhodl se pro emigraci do Spojených států amerických. Emil Walter tedy nové
působiště našel ve Švédsku a s rodinou se odstěhoval do Uppsaly, kde na univerzitě vyučoval
takřka do konce života. Dlouhodobý pobyt ve Skandinávii výrazně ovlivnil politické smýšlení
Emila Waltera. Domníval se, že podoba skandinávského politického systému by byla ideálním
vzorem pro tvořící se meziválečnou Československou republiku.
Krátce po přestěhování do Švédska se Emil Walter věnoval také otázce československých
uprchlíků. Bezprostředně po únorových událostech se snažil v Oslo založit zvláštní českoslo
venský komitét pro pomoc uprchlíkům. Tato snaha nebyla úspěšná především z důvodů námitek
norské části Evropské pomoci, což byla organizace především pomáhající uprchlíkům v uprch
lických táborech v Německu.33 V Oslo tak spolupracoval s Komitétem pro politické uprchlíky
z Československa. Komitét vytvořily politické univerzitní spolky, které pomáhaly výhradně
uprchlým československým studentům.34
Ve Švédsku pokračoval v této práci, dal podnět k založení výboru pro československé uprch
líky. Komitét pro československé uprchlíky – Kommittén för Tjeckoslovakiska flyktingar byl
vytvořen za spolupráce Červeného kříže, Evropské pomoci, Švédského komitétu pro meziná
rodní pomoc a dalších organizací počátkem září 1948. Jeho předsedou byl zvolen bývalý vysla
nec ve Stockholmu Eduard Táborský, jednatelem náměstek švédského ministra sociální péče
Ernst Michanek35 a pokladníkem Astrid Stridsbergová, dcera někdejšího švédského konsula
Kindberga v Praze.36 V komitétu působili významní představitelé švédské společnosti, profesoři
stockholmské, uppsalské a lundské univerzity, poslanci a novináři.37 Komitét vydával Oběžník
Sdružení svobodných Čechoslováků ve Švédsku a jeho švédskou mutaci De Fria Tjeckoslova
kernas Förening i Sverige.
V rámci tohoto výboru pomáhal Emil Walter československým uprchlíkům zakotvit ve Švéd
sku nebo se dostat dál, hlavně do Spojených států amerických a Kanady. V této práci mu pomá
hala jeho osobní známost s velkým množstvím důležitých a vysoce postavených osobností ve
Švédsku. Výbor provedl řadu úspěšných peněžních sbírek a poskytl potřebným i ekonomickou
podporu. Také v ostatních skandinávských zemích působily podobné výbory a Emil Walter byl
jejich koordinátorem. Komitét pro československé uprchlíky pravděpodobně existoval ještě
v letech 1950–1951.
Švédsko v meziválečné době mělo zkušenost s československými krajany. V roce 1928 jich
žilo ve Švédsku nejvíce okolo 430. Před vypuknutím druhé světové války v roce 1939 jich ve
33
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Centrum pro československá exilová studia Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Rada svobodného
Československa, kart. 542, zpráva Dr. Emila Waltera o činnosti ve prospěch československých uprchlíků ve Skandi
návii určená Dr. J. Slávikovi, předsedovy Sociální komise Rady svobodného Československa, Stockholm, 22. pro
since 1949.
Archiv bezpečnostních složek, 323142, č.j. 0310252/1948, Československá emigrace, část II., s. 23.
Ernst Natanael Michanek (1919–2007), švédský novinář a diplomat. Více: https://www.hd.se/20070201/dodsfall
ernstmichanek [cit. 15. 11. 2016].
V komitétu dále byli profesoři Fredrik Berg, Åke Hassler, Nils Herlitz, Åke Holmbäck, Israel Holmgren, Elis Håstad,
Martin Lamm, Gunar Nyström, Bertil Ohlin a Axel Romdahl, politický pracovník Sven Anderson, šéfredaktor Gösta
Elfving, redaktor Bo Enander, poslanec Ture Nerman, vrchní intendant Erik Wettergren, bývalý vyslanec v Norsku
dr. Emil Walter, fil. lic. Eric Frisk z Halmstadu, komerční rada James Dickson, svobodný pán W. Gordon Stiernstedt,
ředitel Axel Ekstam, sociální pracovník pastor Einar Rimmerfors, dámy Birgit Rosengren a Ruth Holmbäck a slečna
Ingrid Kinberg.
Centrum pro československá exilová studia při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, fond Mirko
Janeček, kopie dopisu určeného Mirko Janečkovi 13. prosince 1948.; Národní archiv, Ministerstvo informací, kart.
228, Ustavení „Komitétu pro uprchlíky z Československa“ ve Švédsku, č. 114245/1948, 29. 9. 1948.
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Švédsku žilo již jen 98. Nejvíce Čechoslováků se nacházelo ve Stockholmu, Göteborgu, Malmö,
Borås v Oskarströmu.38
Po roce 1948 se i Švédsko stalo cílem československé exilové vlny a do země přišlo okolo
1100 uprchlíků, především dělnických profesí. V té době pokračovala konjunktura švédského
průmyslu, který potřeboval kvalifikované dělníky. Do Švédska se dostali Čechoslováci, kteří po
odchodu z vlasti museli absolvovat pobyt v uprchlických táborech v Německu, Rakousku či
v Itálii. Vedle dělníků přišla do Švédska skupina studentů, kterou tvořily tři desítky osob. Ti zde
posléze absolvovali švédské vysoké školy. Většina studentů po absolutoriu opustila Švédsko
a odešla dále na západ, především do Spojených států amerických. Uprchlíci, kteří zůstali ve
Švédsku, byli roztroušeni po celé zemi, nejvíce v průmyslových městech, např. ve Västeråsu
s jeho velkými elektrotechnickými podniky, např. ASEA (dnes ABB). Vedle Komitétu pro čes
koslovenské uprchlíky vzniklo v zemi Sdružení svobodných Čechoslováků, které se konstituo
valo pravděpodobně na konci roku 1949 či na přelomu roku 1949/1950. Sdružení se zabývalo
politickými, ale i sociálními aktivitami ve prospěch československých uprchlíků, ať již žili ve
Švédsku nebo byli v uprchlických táborech v Německu nebo Rakousku. Počátkem padesátých
let začínají českoslovenští exulanti ze Švédska odcházet do Spojených států amerických. Vedle
tohoto Sdružení byl v roce 1953 založen tělocvičný spolek Sokol Stockholm.39
Vedle své lektorské činnosti se Emil Walter věnoval překladu moderních skandinávských
autorů40 a staroseverské literatury, především islandským ságám. „Přeložil ságy, které nemohl
nebo po změně režimu v Československu po roce 1948 nechtěl v Československu opět vydat a ve
Švédsku pochopitelně je nikde nemohl publikovat“.41 Posledním překladem publikovaným pro
českého čtenáře byly staroislandské ságy, vydání Eddy, bohatýrských písní, z roku 1942.42 Rok
vydání byl po druhé světové válce předmětem diskusí o vztahu Emila Waltera vůči režimu
v bývalém Československu. Je nutné říci, že Emil Walter odevzdal překlad Eddy nakladateli již
před druhou světovou válkou a díky zdržení vyšel v Evropském literárním klubu až v roce 1942.
Emil Walter strávil celou dobu války ve Švédsku, nemohl tak ovlivnit termín vydání knihy.
Do roku 1948, působil i publicisticky, byl dopisovatelem Lidových novin, Prager Presse, či
autorem odborných statí, které publikoval v periodiku Ministerstva zahraničních věcí Zahranič
ní politika nebo v Časopisu pro moderní filologii.43 Po abdikaci na funkci vyslance v Norsku se
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Ke krajanské situaci ve Švédsku více: ŠTĚPÁN, Jiří: Českoslovenští krajané ve Skandinávii v agendě diplomatů mezi
válečné doby, In: Studie z dějin emigrace, Olomouc 2003, s. 23–27.
K československému exilu ve Švédsku více: Štěpán, Jiří: Československý exil ve Švédsku 1945–1989, České Budějo
vice 2011.
Emil Walter přeložil díla následujících autorek a autorů.: Selma Lagerlöf: Spisy I.–VIII., Praha 1913–1921; Povídka
o panském dvoře, Praha 1912; Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem, Praha 1915. Verner von Heidenstam:
Pout sv. Brigity, Praha 1929. Johannes Vilhelm Jensen: Ledovec, Praha 1916; Olivia Marianne, Praha 1919; Kolo,
Praha 1920; Krištof Kolumbus, Praha 1930. J. Jörgensen: Podobenství, Praha 1920. K. Hamsun: Benoni, Praha 1918;
Rosa, Praha 1919. Sigrid Undset: Kristina Vavřincová I.–III., Praha 1931–1936. Eva Moltesen: Kniha o Finech, Pra
ha 1926. G. Gunnarsson, Sedm dní temnoty, Praha 193
Z rozhovoru s dr. Janem Erikem Walterem 5. prosince 2014 ve Stockholmu.
Emil Walter přeložil: Saga o Gunnlaugovi Hadím Jazyku, Praha 1919. Eysteinn Ásgrímsson: Liliem, Stará Říše 1924.
Saga o lidech z Vatnsdalu, Turnov 1929. Snorri Sturluson, Okouzlení krále Gylfa, Praha 1929. Tři eddické písně (Skír
nova píseň, Píseň o Völundovi, Píseň o Gudrúně, Praha 1930. Vědmina věštba, Hranice 1937. Edda, bohatýrské pís
ně, Praha 1942.
Edda, bohatýrské písně, ze staré severštiny přeložil a doslovem a poznámkami opatřil Emil Walter. Autorem pérových
kreseb a litografií byl Antonín Strnadel. Edda, bohatýrské písně, Praha, Evropský literární klub, 1942.
Emil Walter též publikoval v periodicích Česká republika, Kmen, Zlatá Praha, Salon. Dle BZONKOVÁ, Petra, semi
nární práce o Dr. Emilu Walterovi, FF Univerzita Palackého, rkp.
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jeho publikační možnosti značně zmenšily, neboť jako exulantovi mu v rodné zemi nemohl vyjít
žádný překlad a přímluvy prominentního islandského komunistického spisovatele a pozdějšího
nositele Nobelovy ceny za literaturu Halldóra Laxnesse odmítl. Po publikování několika kratších
překladů a studií se severskou tématikou v exilové Křesťanské akademii, s překladatelskou čin
ností ustal a přepadaly jej pocity beznaděje a životní krize.44 To vyplývá z dopisu, který adreso
val norskému slavistovi Olafu Brochovi. „… čím déle zde na Severu jsme, tím tíže snášíme kli
ma a – odloučenost od domova a není naděje, že bychom se ještě jednou shledali se svou rodnou
zemí se svými drahými, které tam ještě máme.“45
Emil Walter byl vedle překladatelské činnosti i sám vědecky činným, zabýval se jazykovým
vývojem v Norsku46 či zkoumal původ jmen vrahů sv. Ludmily.47 Byl členem československé
exilové Společnosti pro vědy a umění se sídlem v USA. Byl též členem učených společností
v Dánsku, Norsku a na Islandě. Za své zásluhy o šíření severské kultury v Československu
a o rozvoj československoskandinávských styků vůbec, byl jako první Čech, jmenován v roce
1952 čestným doktorem Uppsalské university. Tímto aktem dala uppsalská akademická obec naj
evo, jak hluboce si váží mimořádného přínosu Emila Waltera na poli československoskandi
návských vztahů.
Emil Walter byl během svého života ve Skandinávii velmi literárně činný, vedle překladatel
ské činnosti se věnoval psaní reportáží ze svých cest z Norska, Švédska, Dánska a Finska. Též
seznamoval skandinávskou a především švédskou společnost skrze recenze s českou a německou
literaturou. Přeložil do norštiny a švédštiny libreto k operám Prodaná nevěsta a Jenůfa od Leoše
Janáčka. Během svého života ve Skandinávii byl ve styku s významnými švédskými literáty, za
všechny můžeme jmenovat významnou švédskou spisovatelku Amelii PosseBrázdovou, která
patřila mezi největší obránce a propagátory Československa ve Švédsku.48
Vzhledem k tomu, že Švédsko nebylo zemí s početnou československou komunitou, nemoh
ly být politické aktivity Emila Waltera rozsáhlé. Byl členem Rady svobodného Československa.
S Radou spolupracoval především v oblasti sociální, kdy Radě podával zprávy převážně o sociál
ní situaci ve skandinávských zemích a o možnostech pro československé uprchlíky. Ze situace
v Radě svobodného Československa byl zklamán, jelikož trpěla nejednotností a neměla reálnou
politickou váhu v bipolárním světě. Emil Walter dlouho věřil, že se situace v Československu
změní a proto váhal, zda má požádat o švédské občanství či nikoliv. O švédské občanství požá
dal až koncem padesátých let. Švédské království se pochopitelně stalo novou vlastí i pro jeho
rodinu.49
Přínos PhDr. Emila Waltera spočívá především v rozsáhlé překladatelské činnosti, díky kte
ré přiblížil československému čtenáři skandinávská literární díla a skandinávskou společnost
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VIMR, Ondřej: Historie překladatele…, c. d., s. 160–161.
Tamtéž, s. 9.
Emil Walter: Daniel Vetters “Islandia”, Praha 1927; Vensil Ulrik Hammershaimb, Praha 1929; Jazykový boj v Norsku,
Bratislava, časopis Učené společnosti Šafaříkovy, roč. 3/1929.
Emil Walter: Ještě ke jménům Tunna a Gommon v českých legendách a kronikách, ScandoSlavica, vol 7, 1, 1961,
s. 133–157. Emil Walter: Nammen TUNNA och GOMMON i tjeckiska legender och krönikor, In: Studia Slavica Gun
naro Gunnarsson sexagenario dedicata, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 1, 1960.
K osobě Amelie PosseBrázdové: STRÖMBERGKRANZ, Eva: Amelie PosseBrázdová, Život spjatý s Českoslo
venskem, Praha 2011; Štěpán, Jiří: Život Amelie PosseBrázdové, její literární činnost a významní Čechoslováci ve
Švédsku, Východočeské listy historické 27/2010, s. 161–167.
Z rozhovoru s dr. Janem Erikem Walterem 5. prosince 2014 ve Stockholmu. Emil Walter měl tři děti, Pavla, Elišku
a Jana Erika. Dr. Jan Erik Walter dále pokračoval ve šlépějích svého otce, vyučoval na švédské vojenské akademii
ruské reálie, ruský jazyk a vojenskou terminologii.
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seznámil s československou kulturou. „Za svoji rozsáhlou činnost byl dr. Emil Walter dekorován
skandinávskými vyznamenáními. Norský král Haakon mu propůjčil velkokříž řádu sv. Olofa
a obdržel i velkokříž islandského řádu Islandského Sokola. Dále byl komandérem švédského řádu
Severské hvězdy a rytířem dánského řádu Dannebrog.“50
PhDr. Emil Walter zemřel 18. června 1964 v Uppsale. Smutečního obřadu se zúčastnily špič
ky akademického a vědeckého prostředí, významní představitelé politického života a českoslo
venské exilové komunity.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Historický ústav
Filozofická fakulta
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
jiri.stepan@uhk.cz
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AMZV, kvalifikační spis dr. Emila Waltera.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 32, 2018, č. 2
ZPRAVODAJSKÁ TIPAŘSKÁ AKCE FRANZE DOBIANERA.
PŘÍKLAD PRÁCE ČESKOSLOVENSKÉ ROZVĚDKY
PŘED 2. SVĚTOVOU VÁLKOU
MILAN VYHLÍDAL
The aim of the article is to introduce a less known chapter from the history of Czechoslovak
military intelligence before World War II. This is a recruitment action through a fictive banking
institution of Franz Dobianer and secret intelligence center in the border region with Germany.
The article shows the methods of work of Czechoslovak military intelligence against Nazi
Germany and it is based on an analysis of archival sources from the Military Historical Archive,
Archive of Security Services, National Archives in Prague (Czech Republic) and Bundesarchiv –
Militärarchiv in Freiburg (Germany).
Key words: Military Intelligence; Counterintelligence; Abwehr; espionage; Nazi Germany;
Czechoslovakia; Franz Dobianer; František Fárek; Ludvík Novotný.

Problematika československého vojenského zpravodajství se již v minulých letech stala
objektem výzkumu ze strany jak badatelů, tak profesionálních historiků. Přesto se v uvedené
oblasti nacházejí dosud ne zcela zmapovaná místa, která by ve všech ohledech stála za zveřej
nění.
Pří zmínce o československém předválečném zpravodajství se zřejmě každému vybaví jmé
no přednosty pátrací skupiny B 2. (zpravodajského) oddělení Hlavního štábu plk. gšt. Františka
Moravce, který ve spojení se svým agentem A54, alias Paulem Thümmelem, napevno zakotvil
v obecném povědomí široké veřejnosti. Ve stínu uvedeného tandemu ale pak stojí další zpravo
dajští důstojníci a řada dalších zpravodajských ofenzivních akcí mířených proti nacistickému
Německu.1
K dalším zajímavým akcím československého ofenzivního zpravodajství patří tipařská akce
realizována z tzv. Předsunutých agenturních ústředen (PAÚ) v severních Čechách pod vedením
zpravodajského důstojníka škpt. Františka Fárka. Další klíčovou osobou se v uvedené věci stal
spolupracovník československé rozvědky Franz Dobianer a posléze také kontroverzní zpravoda
jec škpt. Ludvík Novotný.
Studium problematiky předválečného zpravodajství je obecně provázeno celou řadou obtíží.
Badatelé i historici jsou značně limitování nedostatkem původní materie. Ta vzala za své kvůli
neodvratným skartačním zásahům let 1938 a 1939. Určitým způsobem bude takto limitován také
následující příspěvek, který bohužel prozatím nemůže plně zhodnotit přínos uvedené akce pro
československé zpravodajství. V každém ohledu nám ale poslouží jako příklad práce českoslo
venské rozvědky při pronikání do bezpečnostních struktur nacistického Německa.

1

K problematice nejnověji například: STRAKA, K.: Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejích výsledků z let
1933–1939. Zpravodajské ústředí. Praha 2017.
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Podkladem následujícího textu se staly především archiválie a písemnosti uložené ve Vojen
ském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu, Archivu bezpečnostních složek,
Národním archivu a v neposlední řadě také v německém BundesarchivMilitärarchiv ve Frei
burgu. Důležitý pramen také představují vzpomínkové práce významného aktéra tehdejších udá
lostí Františka Fárka.

Zpravodajský důstojník František Fárek
Osud Františka Fárka byl z počátku podobný dalším statisícům mužů z českých zemí, kteří
prošli frontami světového konfliktu. Po maturitě v roce 1915 narukoval na italskou frontu. Zde
prošel těžkými boji a byl také několikrát raněn. Vznik republiky ho zastihl na dovolené v jeho
rodném Lipníku nad Bečvou. Tehdy využil situace a přihlásil se do nově vznikající českoslo
venské armády a v hodnosti nadporučíka dobrovolně odejel na Slovensko, pro změnu bojovat
proti maďarským bolševikům. V těžkých bojích mu ale šrapnel roztříštil stehenní kost, což si
vyžádalo mnohaměsíční léčení a svým způsobem mu to razantně ovlivnilo vojenskou kariéru. Po
vyléčení již nehrozil jeho návrat k plnohodnotné polní službě a v roce 1921 se stal zpravodaj
ským důstojníkem. Nejprve sloužil u nižších jednotek na Slovensku. Ve vojenské hierarchii ale
postupoval, až se v roce 1928 stal přednostou pátrací služby na Zemském vojenském velitelství
v Košicích. Zásadní zlom v jeho vojenské kariéře nastal na podzim roku 1929, kdy byl přidělen
do Prahy ke 2. (zpravodajskému) oddělení HŠ MNO. Po nástupu do zpravodajského ústředí
Fárek převzal maďarský referát výzvědné sekce P1 pátrací skupiny B. Svou roli zde bezesporu
sehrály zkušenosti nabyté během jeho slovenského působení.2
Počátkem třicátých let československá zpravodajská služba zavedla po polském vzoru sys
tém tzv. předsunutých ústředen. Byly umístěny v pohraničí a zpočátku vznikly pouze dvě. První
figurovala jako skupina proti Lužici s dislokací v Liberci a pro další běh událostí je důležité zmí
nit, že vedením byl pověřen právě tehdejší kapitán František Fárek. Druhá pak vznikla jako sku
pina proti Sasku se stanovištěm v Litoměřicích. V zásadě šlo o budoucí a již zmíněné Předsunu
té agenturní ústředny (PAÚ).3
Město Liberec naši zpravodajci nevybrali náhodou. Mimo logickou blízkost státní hranice se
zde nacházelo policejní ředitelství a četnické oddělení, čehož se při práci také značně využívalo.
Velitel četnictva v Liberci mjr. Bohuslav Zemánek zde Fárkovi pomohl vyhledat vhodný zpra
vodajský byt. Z důvodu nutného utajení se Fárek ve městě pohyboval pod krytím identity pojiš
ťovacího úředníka Františka Steinera. Jak František Fárek později uváděl, tak se Liberec stal spí
še symbolickým sídlem, určitým útočištěm, protože v rámci služebního zařazení se v pohraničí
neustále pohyboval.4

2

3

4

FÁREK, F.: Z historie zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 93, 97; Vojenský
ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále VÚA–VHA), Sb. Kvalifikační listiny, Kvalifikační listina Františ
ka Fárka, Kvalifikační listina – Prvopis a FÁREK, F.: Řízené rozhovory (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího
Fárka), s. 5.
STRAKA, K.: Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejich výsledků z let 1933–1939. Zpravodajské ústředí.
Praha 2017, s. 35–36; FÁREK, F.: Z historie zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fár
ka), s. 120–122.
FÁREK, F.: Řízené rozhovory (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 10–11 a FÁREK, F.: Z historie
zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 141–143.
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Bankovní dům Franze Dobianera
Právě Fárkovo působení v Liberci je spojeno s jednou důmyslnou zpravodajskou akcí čes
koslovenské rozvědky.5 Před zrodem tohoto zpravodajského podniku stála v podstatě náhoda.
Koncem roku 1931 byl škpt. Fárek v Liberci upozorněn na osobu, která do Liberce často jezdi
la s aktovkou naditou písemnostmi. Po fingovaném předvedení na policii se zpravodajský důstoj
ník seznámil také s obsahem zmíněného zavazadla – obsahovala žádosti říšských Němců
o peněžní půjčky. Dotyčný policii sdělil, že je finančním makléřem jistého Dobianera, který se
zabývá poskytováním půjček úvěruschopným lidem v Německu.6
Jak na policii Fárek zjistil, tak se jednalo o Franze Dobianera, Dotyčný pobýval v Liberci již
od prosince roku 1929. Fárka tento člověk zaujal, a i když ještě neměl jasnou představu o mož
ném využití, rozhodl se s ním setkat. Jak František Fárek po válce uvedl, Dobianer se ihned
dovtípil, o co má jít a sám se měl jako velice užitečný nabídnout.7
Není se co divit. Dobianer měl totiž v Československu značně křehké postavení. Jeho osob
ní doklady nebyly v pořádku a disponoval pouze provizorním povolením k pobytu. Do Českos
lovenska navíc dostal nelegálně z Německa svoji přítelkyni. Značně zajímavý byl také jeho
životní příběh a důvody, kvůli kterým musel Německo opustit. Původem český Němec Franz
Dobianer se narodil 1. října 1886 v Miroslavi nedaleko Znojma. Po narukování do 1. světové vál
ky sloužil u K. K. Train Division Nr. 2 a u Ersatzabteilung der K. K. Kraftfahrtruppe ve Vídni.
V červnu roku 1917 byl superarbitrován a po válce odešel z Vídně do Berlína. V Německu nalezl
zaměstnání v továrně na zemědělské stroje, které prodával do Ruska, kde mimo jiné také delší
dobu pobýval. Posléze se vrátil do Berlína a začal si vydělávat poskytováním finančních úvěrů.
Jeho aktivity zřejmě nebyly založeny na zcela legální bázi, a tak se o něj začala zajímat krimi
nální policie. Dobianerovi nezbývalo nic jiného, než se uchýlit do staré vlasti. Na své finanční
aktivity však nerezignoval a realizoval je i nadále, a to prostřednictvím svých makléřů a z čes
koslovenského území. Fárka napadlo Dobianerovy úvěrové aktivity cílené na různé osoby napříč
německou společností využít pro potřeby československé rozvědky.8
S možností mezi Dobianerovými dlužníky tipovat spolupracovníky posléze souhlasili také
Fárkovi pražští nadřízení. V dubnu roku 1931, již ve službách československé rozvědky, se
Dobianer přestěhoval do Podmokel. Opatřil si vůz, zakoupil reprezentativní vilu a s požehnáním
vojenské rozvědky začal provozovat soukromý bankovní závod, který později fungoval pod
názvem Deutsche Kreditververtung. Současně nechal v říšskoněmeckých časopisech vydávat
inzeráty nabízející výhodné půjčky. V krátkém čase začaly přes prostředníky do Podmokel při
cházet stovky žádostí o úvěr.9
5

6
7

8

9

O uvedené zpravodajské akci se František Fárek zmiňuje ve své publikaci Stopy mizí v archivu. Určité zmínky se
dostaly také do memoárové práce tehdejšího přednosty pátrací skupiny B 2. oddělení – MORAVEC, F.: Špión, jemuž
nevěřili. Praha 1990, s. 77–78 a postupem doby také do literatury faktu, např. HOLUB, O.: Trumfy komisaře Geiss
lera. Ústí nad Labem 1988, s. 108–115.
FÁREK, F.: Z historie zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 159.
FÁREK, F.: Z historie zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 160; Národní archiv
(dále NA), f. Policejní ředitelství Praha II – Zpravodajská ústředna při policejním ředitelství Praha (f. 200), sign. 200
6936, Dobianer František Josef; Státní okresní archiv Liberec (dále SOKA Liberec), Pobytové přihlášky (řada
1900–1938), Dobianer Franz Josef.
Archiv bezpečnostních složek (dále ABS), f. Německé soudy v Říši (f. 141), sign. 141706, Im Namen des Deuts
chen Volkes, fol. 52 a VÚA–VHA, Sb. Kmenové listiny, Kmenová listina Franze Dobianera.
FÁREK, F.: Z historie zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 163, 166–167;
ABS, f. Mapy zpráv zpracované studijním ústavem MV (f. Z), sign. Z63141/75–77 a SOKA Liberec, Pobytové při
hlášky (řada 1900–1938), Dobianer Franz Josef.
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Škpt. František Fárek došlé žádostí třídil a logicky ho zajímali především zájemci o půjčku
z okruhu zaměstnanců státní správy a ozbrojených sborů. Tyto žádosti se dávaly zvlášť a zbylé
byly vyřízeny podle běžných obchodních zvyklostí. Konečný nábor pak probíhal individuálně.
Zájemce očekával majitel bankovního domu spolu se zpravodajským důstojníkem. Taktika
konečné fáze byla různá, zcela v závislosti na situaci a povaze jedince. Někdy stačila nabídka
vedlejšího výdělku, někdy byly požadovány malé a na první pohled nevinné úsluhy. Umně se při
tom využívalo psychické převahy. Zájemci o půjčku se totiž nacházeli pod značným tlakem
a často tak byli odhodlaní v podstatě ke všemu.10
Ze zajímavých agentů, které se podařilo získat uvedených náborem lze uvést například před
nostu německého Grenzkomisariátu (pasové kontroly) na společném nádraží v Děčíně Bruna
Kurta Ulbrichta. Finanční nesnáze ho vehnali do náruče Dobianerova ústavu a z počátku se jed
nalo o nevědomého spolupracovníka, když za úplatu zařizoval různým osobám a jejich zavazad
lům bezproblémové odbavení na hranicích, čehož československá zpravodajská služba využíva
la. Vědomým spolupracovníkem se stal až později. Poté jednou měsíčně donášel na schůzky
oběžníky se seznamy osob, po kterých pátrá německá policie. Bohužel nejednalo se o opatrného
člověka a svým rozmařilým a nákladným životem na sebe upozornil německou tajnou policii.11
Obdobným způsobem severočeská předsunutá ústředna pod Fárkovým vedením získala
například policejního inspektora z Lipska Maxe Johanese Gasta a německého poddůstojníka
z vojenského hřebčince ve městě Militsch Otto Dempwolffa, který pod krycí značkou C2023
rozvědce podával zprávy o své posádce a organizaci a výcviku remontní eskadrony.12
V uvedené době došlo k významným změnám v československém ofenzivním zpravodajství,
které do budoucna poznamenaly vlastní činnost jednotlivých předsunutých agenturních ústředen.
Dosavadní přednosta pátrací skupiny a Fárkův přítel plk. Mojmír Soukup byl v roce 1934 ve
funkci nahrazen mladším a ambicióznějším pplk. gšt. Františkem Moravcem. S Moravcovým
razantním nástupem se navíc změnilo také zaměření skupiny. Oproti dřívějšímu zaměření na
informace hlubších a širších vojenskopolitických souvislostí se začala přímočaře prosazovat užší
a vyhraněně vojenská koncepce.13
Přes určitou vzájemnou animozitu František Fárek podtrhl Moravcovu činnost ve spojitosti
s významnou reorganizací výzvědného zpravodajství dotýkající se právě činnosti zpravodaj
ských expozitur v československém pohraničí. Podle Fárka byla velkoryse založená, v každém
směru účelná a umožňující plné rozvinutí tvůrčích schopností pověřených orgánů, jejich zpravo
dajské techniky a metodiky. Mimo to podporovala vzájemnou soutěživost mezi ústřednami.14
Reorganizace se nutně dotkla jak stávajících předsunutých agenturních ústředen, tak vlastní
ho personálu. Po změnách se František Fárek objevil na nové a podle jeho slov také dočasné
a lépe personálně vybavené zpravodajské ústředně v Ústí nad Labem, které tehdy přednostoval
již zmíněný škpt. Ludvík Novotný. Z analýzy dostupných materiálů vyplývá, že v určitých inter
valech docházelo k určitým změnám v realizaci Dobianerova podniku, respektive k jeho ukon
10

11

12

13

14

FÁREK, F.: Z historie zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 168, 177–179;
ABS, f. Mapy zpráv zpracované studijním ústavem MV (f. Z), sign. Z63141/75–77.
FÁREK, F.: Z historie zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 186, 194–195, 202;
ABS, f. Mapy zpráv zpracované studijním ústavem MV (f. Z), sign. Z63141/78.
ABS, f. Mapy zpráv zpracované studijním ústavem MV (f. Z), sign. Z63141/79; VÚA–VHA, f. VZ I, k. 4, Věc:
Činnost Tety – závady, 26. květen 1937.
FÁREK, F.: Z historie zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 126 a STRAKA,
K.: Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejich výsledků z let 1933–1939. Zpravodajské ústředí. Praha 2017,
s. 49 a 243.
FÁREK, F.: Z historie zpravodajské služby (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 259.
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čení a zahájení dalšího, pravděpodobně s jinými makléři, případně pod jiným názvem bankovní
ho ústavu. Právě ústecká ústředna se měla začátkem roku 1936 stát střediskem pro organizaci
nové půjčkové akce. Z důvodu přestavby německé armády mělo být tipování zaměřeno na pří
slušníky ozbrojených sil, zaměstnance drah, či pracovníky podniků zabývajících se válečnou
výrobou. Doba k vyvolání akce se československým zpravodajcům zdála více než vhodná, proto
že v Německu panovaly drahotní poměry a armáda byla doplňována novými lidmi různého cha
rakteru.15
V souvislosti s tím v létě roku 1936 také Franz Dobianer získal novou identitu. Pomocí faleš
ných dokladů nyní vystupoval jako Josef Müller, ředitel, nar. 4. dubna 1894 v Brně, s příslušností
do Brna, bytem Praha XIX Dostálova ulice č. 18.16
Na podzim roku 1936 se PAÚ z bezpečnostních důvodů přestěhovala do Litoměřic. V novém
místě získala také krycí jméno inspirované osobou z české mytologie – Teta. Ústředny v Ústí nad
Labem a v Litoměřicích byly lépe personálně vybaveny a mimo Františka Fárka a přednosty
škpt. Ludvíka Novotného tam pracovali ještě další zpravodajští důstojníci.17
Z dostupných materiálů vyplývá, že nejpozději v březnu roku 1937 měl již německý Abwehr
určité povědomí o pohraničních zpravodajských ústřednách. Jeho pozornosti tak neunikla ani
ústředna v Ústí nad Labem, a co hůře, tak ani vazba ústecké zpravodajské ústředny s Děčínem
a Podmokly, kde se realizovala Dobianerova tipařská akce, tak ani osoba Franze Dobianera alias
Josefa Müllera. Již na přelomu let 1936 a 1937 se pod drobnohled německých zpravodajců dostal
také škpt. František Fárek s škpt. Ludvíkem Novotným. Abwehr měl na uvedených důstojnících
evidentní zájem a zajímal se o jakoukoli informaci. V patrnosti například vedl jejich pražská byd
liště, poznávací značky automobilů atd.18
Tristní bylo, že Němci postupem doby také odhalili způsob a metody práce našich zpravo
dajců v severočeském pohraničí. Postupným šetřením přišli na více než šest stovek německých
státních příslušníků, kteří při hledání úvěru vešli do kontaktu s Dobianerovým – Müllerovým
úvěrovým podnikem. Německou stranu navíc zarazil rozsah zpravodajského náboru v Německu.
Podle prvotních předpokladů totiž Dobianerova klientela nepocházela z pohraničních regionů,
ale v podstatě z celého území Německa. V souvislosti s tím německá policie spustila rozsáhlou
akci a v jejich sítích uvízlo také množství Dobianerových německých makléřů.19
Pozornosti československé rozvědky ale dění na druhé straně hranice neušlo. O zatýkání
Dobianerových makléřů v Německu věděla, bohužel prozatím netušila, zda je policie zatkla
z devizových podvodů nebo kvůli podezření ze špionáže. Ve stejné době se německá strana
dokonce Františka Dobianera pokusila vylákat na své území. Z uvedených důvodů přestalo být
Pod starou adresou „Direktor Müller – Deutsche Kreditververtung“ navazováno spojení. Poš
tovní schránka se sice ještě po nějakou dobu udržovala, ale ze 400 tipů byli vybráni pouze ti nej
perspektivnější. Přednosta pražské Agenturní pátrací ústředny I, pod kterou PAÚ Teta spadala,

15

16

17

18

19

VÚA–VHA, Velitelství vojenské zpravodajské služby (f. 37), sign. 373822, Věc: Akce pro získávání nových typů –
návrh, fol. 96 a FÁREK, F.: Řízené rozhovory (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 10–13.
VÚA–VHA, Velitelství vojenské zpravodajské služby (f. 37), sign. 373822, Věc: Vystavení legitimací pro dův. 5037,
fol. 92–93.
FÁREK, F.: Řízené rozhovory (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 10–13 a TITL, Z.: Rekonstruk
ce vývoje organizační struktury a personálií československého vojenského výzvědného zpravodajství (do 15. března
1939). 1. část – stať. Praha 1995, s. 29 a 39.
Bundesarchiv – Militärarchiv Freiburg, sign. RW/49627/a, Der geheime militärische Nachrichtendienst der Tsche
choslowakei gegen Deutschland, fol. 20, 69, 86, 90, 91 a 97.
Bundesarchiv – Militärarchiv Freiburg, sign. RW/49627/a, Der geheime militärische Nachrichtendienst der Tsche
choslowakei gegen Deutschland, fol. 70.
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pplk. Václav Kopačka současně stanovil nové podmínky pro samotné vázání tipů. Celá zpravo
dajská akce se z bezpečnostních důvodů dostala pevněji pod pravomoc zpravodajského ústředí.20
Otázkou prozatím zůstává, co mohlo stát za odhalením celé akce. Jejímu utajení bezesporu
nepřispělo nepřímé a svým způsobem nevědomé zapojení většího množství osob. Pro zajímavost
lze ihned uvést, že při pozdějším soudním procesu s Františkem Dobianerem v červnu 1943
v Berlíně se jako klíčové uvádí svědectví jednoho jeho říšskoněmeckého klienta. Uvedené svě
dectví je zřejmě pouze krytím skutečného stavu věcí ze strany německého Abwehru. V elaborá
tu z března 1937 o práci československého zpravodajství se bez bližších informací k případu totiž
uvádí využití neurčitého množství agentů. Právě na základě jejich informací měl Abwehr postup
ně skládat úplnou mozaiku o aktivitách československé rozvědky v této oblasti.21
Abwehr si byl nicméně vědom potenciálního rizika ze strany neodhalených Dobianerových
žadatelů o úvěr a tak již začátkem léta 1937 ve spolupráci s gestapem spustil rozsáhlou kampaň,
do které měla být zapojena široká německá veřejnost. V srpnu roku 1937 vyšel v říšskoněmec
kých časopisech a novinách článek s názvem „Achtung: Spione am Werk. Warnung vor landes
verräterischen Agentenwerbern“, kde se upozorňovalo na pochybné peněžní ústavy zabývající
se zpravodajským náborem. Německý tisk doslovně varoval před aktivitami Franze Dobianera
a apeloval na všechny, kteří s jeho podnikem přišli do kontaktu, aby se neprodleně obrátili na
německou policii.22
K nelibosti československé rozvědky začalo být kolem Dobianerovy osoby nepatřičně živo.
Jeho další pobyt v pohraničí se stal hrozivě nebezpečným a bezprostředně po otištění článků
v německých novinách mu byla poskytnuta policejní ochrana. Zpravodajské ústředí nakonec roz
hodlo o přesunu do větší a tím pádem anonymnější Prahy. V hlavním městě obdržel také další
novou identitu – Josef Dvořák, bytem PrahaDejvice, Zelená 10.23
V souvislosti se změnou místa působení došlo také k organizačním změnám. Dne 15. září
1937 byl tipař Franz Dobianer, kterého PAÚ Teta evidovala pod krycí značkou C2011, zařazen
pod novou značkou B4011 přímo do evidence Kopačkova APS I24. I ve změněných podmínkách
zpravodajci nerezignovali na jeho možnosti25 a nadále pracovali na plánech směřující k náboru
osob v Německu.26
V uvedené době ale škpt. František Fárek u PAÚ Teta již několik měsíců nepůsobil. Pravdě
podobně v květnu roku 1937 došlo k jeho odeslání zpět na pražské ústředí. Po návratu na 2. oddě

20

21

22

23

24

25

26

VÚA–VHA, Velitelství vojenské zpravodajské služby (f. 37), sign. 373822, Věc: Typařská akce – návrh, fol.
106–107.
Kokoška, J. – Kokoška, S.: Spor o agenta A54. Praha 1994, s. 61–62 a Bundesarchiv – Militärarchiv Freiburg, sign.
RW/49627/a, Der geheime militärische Nachrichtendienst der Tschechoslowakei gegen Deutschland, fol. 66.
NA, f. Zemský úřad Praha – Prezidium zemského úřadu v Praze (f. 207), sign. 20760963, Věc: Německo, novinář
ské články o špionáži v ČSR, fol. 10–11 a Jaroslav Kokoška – Stanislav Kokoška, Spor o agenta A54. Naše vojsko,
Praha 1994, s. 61–62.
NA, f. Ministerstvo vnitra I – prezidium (f. 225), sign. 22511483, Článek „Amtliche Warnung vor getarnter Spio
nage“ uveřejněný v časopisu „Die Zeit“ ze dne 11. srpna 1937, čís. 187, fol. 6–7 a ABS, f. Mapy zpráv zpracované
studijním ústavem MV (f. Z), sign. Z63141/130.
APS I v Praze tipaře Františka Dvořáka pod krycí značkou B4011 ve svém stavu evidovalo ke dnům 1. duben a 1. čer
venec 1938. STRAKA, K.: Agenturní síť čs. armády v Čechách a v Německu (1937–1938). HaV 2012, č. 4, s. 58, 63.
K jeho charakteristice tehdejší prameny uvádějí: „Je inteligentní, velmi obeznalý jak v písemném, tak i osobním styku
s osobami. Snaží se pracovati spolehlivě a bezohledně k dosažení cíle. Na jeho činnost neměly ani větší obtíže sou
kromého rázu (opuštění bydliště a vlastní vily, změna jména, rodinné poměry apod.) zvláštního vlivu. Je nám oddán,
je však též náročný. V práci je vytrvalý, někdy i neúnavný. Je trpělivý a nedává se neúspěchem odstrašiti.“ VÚA–VHA,
Velitelství vojenské zpravodajské služby (f. 37), sign. 373822, Charakteristika agenta za rok 1937, fol. 97.
VÚA–VHA, Velitelství vojenské zpravodajské služby (f. 37), sign. 373822, Charakteristika agenta za rok 1937, fol. 97.
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lení dostal v sekci P1 na starost kontrolu všech měsíčních vyúčtování PAÚ, a to hlavně z hledi
ska úměrnosti finančních nákladů ke zpravodajskému efektu. Je zajímavé, že Fárek důvody své
ho odvolání do Prahy neosvětluje. Mlčí také jeho osobní materiály. Jisté je pouze to, že po svém
odvolání do Prahy s vlastní agenturou či agenty nepřicházel již do styku.27

Závěrem
Po prozrazení zpravodajské náborářské akce a po přestěhování Franze Dobianera do Prahy
jeho zpravodajské možnosti vyhasly. Nutné se ale nabízí především otázka, co stálo za prozra
zením Dobianerovy půjčkové akce. Kvůli značné torzovitosti archivních pramenů je odkrytí sku
tečného pozadí tehdejších událostí značně složité. Nicméně můžeme částečně vycházet ze vzpo
mínek Františka Fárka, který se k uvedené věci po válce několikrát vracel. Podle něj mohl stát
za prozrazením celé akce škpt. Ludvík Novotný, a to buď zcela vědomě, nebo kvůli své neopa
trnosti. Fárek na Novotného sice vzpomínal jako na skvělého a inteligentního vojáka, nicméně
poukazoval na fakt, že po jeho příchodu do severočeského pohraničí v roce 1936 začalo přibý
vat případů odhalených spolupracovníků československé rozvědky. To se přelilo také do roku
následujícího. Postupem doby nabyl dojmu, že za uvedenými neúspěchy musel nějakým způso
bem stát právě škpt. Novotný.28
Možná další prameny poskytnout detailní vhled do celého případu a celé pozadí nám defini
tivně rozklíčují. Nelze tak mít za vyloučené, že v blízké či vzdálenější budoucnosti dojde ze stra
ny odborné veřejnosti ke korekci nebo doplnění uvedené problematiky a plnému zhodnocení pří
nosu této akce pro československé zpravodajství. Na své zpracování taktéž čeká detailní
rekonstrukce sítě spolupracovníků z řad Dobianerových žadatelů o úvěr.
Jaké však byly další osudy našich protagonistů? Franz Dobianer, alias Josef Dvořák, svému
osudu přece jen neunikl. Krátce po okupaci českých zemí v březnu roku 1939 uprchl do Polska,
ale následně se vrátil zpět ke své rodině do Prahy. Na jeho dejvické adrese ho také 22. února 1940
zatkla německá tajná policie. Dne 8. června 1943 byl Lidovým soudem v Berlíně odsouzen
k trestu smrti a v září stejného roku ho v Berlíně Plötzensee popravili.29
František Fárek se bezprostředně po nacistické okupaci zapojil do odboje. V rámci skupiny
Tři konšelé spolu se štábními kapitány Aloisem Čáslavkou a Antonínem Longou prováděl zpra
vodajskou činnost pro potřeby československého zahraničního odboje. Jeho skupina mimo jiné
pomohla dostat do zahraničí rodiny Moravcových zpravodajských důstojníku. V listopadu roku
1939 ho zatklo Gestapo a Lidový soud v Berlíně ho spolu s Antonínem Longou odsoudil k dese
tiletému trestu káznice. Věznění přežil a po válce začal pracovat v odboru pro politické zpravo
dajství při ministerstvu vnitra. Po komunistickém převratu v únoru roku 1948 ale musel tento
úřad opustit. Následně ho zatkla Státní bezpečnost. Krátce byl také vězněn. V šedesátých letech
sepsal své vzpomínky pod názvem Stopy mizí v archivu, které se také staly podkladem pro tele
vizní inscenaci Bankovní dům Daubner. Zemřel v roce 1973 ve svém pražském bydlišti.30

27

28
29

30

TITL, Z.: Rekonstrukce vývoje organizační struktury a personálií československého vojenského výzvědného zpravo
dajství (do 15. března 1939). 1. část – stať. Praha 1995, s. 57 a FÁREK, F. Řízené rozhovory (nepublikovaný rukopis
v držení prof. Jiřího Fárka), s. 20–21.
FÁREK, F.: Řízené rozhovory (nepublikovaný rukopis v držení prof. Jiřího Fárka), s. 12–14.
ABS, f. Mapy zpráv zpracované studijním ústavem MV (f. Z), sign. Z63141/130; f. Německé soudy v Říši (f. 141),
sign. 141706, Anklageschrift, fol. 19.
VYHLÍDAL, M.: První ze Tří konšelů štábní kapitán František Fárek (rukopis).
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Jaké byla životní pouť škpt. Ludvíka Novotného, tedy důstojníka, na kterého padla Fárkova
závažná obvinění? Ludvík Novotný se narodil se v maďarském Miskolci do rodiny vojenského
krejčího. V Levoči absolvoval maďarskou obecnou školu i maďarské gymnázium. Následně pro
šel studiem na vojenské kadetce v Košicích pro změnu s německou vyučovací řečí. Po vypuk
nutí 1. světové války narukoval ke K. K. Infaterieregiment Nr. 3, se kterým se zúčastnil bojů na
ruské a italské frontě. Po válce byl přijat do svazku nově vzniklé československé armády a s per
fektní znalostí maďarského a německého jazyka začal již od roku 1919 působit jako zpravodaj
ský důstojník. V lednu roku 1934 přešel ke 2. (zpravodajskému) oddělení HŠ a posléze k Před
sunuté agenturní ústředně v Ústí nad Labem a následně v Litoměřicích. V době jeho působení
v severočeských předsunutých ústřednách přednosta pražského APS I pplk. Václav Kopačka
několikrát poukazoval na různé nedostatky svého podřízeného. V lednu roku 1937 mu dokonce
udělil písemnou výtku, nicméně Novotný na 2. oddělení setrval až do 17. července 1938, kdy byl
odeslán k Pěšímu pluku 3 Jana Žižky z Trocnova. Po okupaci se přihlásil k německé národnos
ti. Přestěhoval se do Kroměříže, kde byl činný v různých nacistických organizacích. Koncem vál
ky uprchl do Rakouska. Pro podezření ze spolupráce s německými bezpečnostními složkami po
něm, jako po válečném zločinci, československé úřady neúspěšně pátraly. Jeho další osudy nej
sou prozatím známé.31
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VÚA–VHA, Sb. Kvalifikační listiny, Kvalifikační listina Ludvíka Novotného, Kvalifikační listina – Část I; f. VZ I,
k. 4, Věc: Činnost Tety – závady, 26. květen 1937; ABS, f. Odbor politického zpravodajství MV (f. 2M), Karta s rela
cí na jméno Ludvík Novotný, nar. 1897 a NA, f. Komise pro stíhání válečných zločinů (f. 316), Věc: Archiv říšského
protektora – zpracování z 6. července 1947, fol. 77–78.
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HODNOCENÍ OPERAČNÍHO NASAZENÍ
SUDETONĚMECKÉHO DOBROVOLNICKÉHO SBORU
V PÍSEMNOSTECH NĚMECKÉ BRANNÉ MOCI

ALEŠ BINAR
Study deals with assessment of operational deployment of Sudeten German Free Corps by
Wehrmacht that closely cooperated with Free Corps for the whole period of its existence. The
study aims at its military value while the question of its political nature is out of scope. Among
key aspects of its military assessment there belongs its organization, functionality of chain
of command, capabilities of officer (leader) corps, its linkage to other paramilitary organizations
of Nazi Germany (especially SA and SS), its armament and equipment, and assessment of its
operations, among others of intelligence nature. The aim of this attitude is to depict the Sudeten
German Free Corps as a military unit.
Key words: Sudeten German Free Corps (Sudetendeutsches Freikorps); Munich agreement; oc
cupation of Czech Lands; 1938; Wehrmacht.

V genezi mnichovské (československé) krize a následné okupaci českého pohraničí sehrál
nepřehlédnutelnou roli Sudetoněmecký dobrovolnický sbor (Sudetendeutsches Freikorps; SFK).
Předkládaná studie si klade za cíl prozkoumat, jaká byla jeho vojenská hodnota, tedy do jaké
míry existoval a působil jako vojenský svazek. Mezi klíčové aspekty přitom náleží připravenost
SFK na způsob vedení boje, skutečnost, zda organizace a koncepce výstavby byly v souladu
s taktickým zadáním, a toho, jak byl dobrovolnický sbor vyzbrojen a vycvičen. Dalším předmě
tem zájmu je pohled na funkčnost řetězce velení, akceschopnost velitelského („vůdcovského“)
sboru SFK a dále vazeb na ostatní paramilitární svazky nacionálně socialistického Německa
(zejm. SA a SS, tedy útočného a ochranného oddílu; Sturmabteilung, Schutzstaffel). Využívá se
přitom pramenná báze z provenience německé branné moci (Wehrmacht), konkrétně dokumen
tace, která se v současnosti nachází ve fondu vrchního velení pozemního vojska (Oberkomman
do des Heeres; OKH; fond RH 2),1 respektive ve fondu XIII. branného kraje, pozdějšího velitel
ství XIII. armádního sboru (Generalkommando XIII. Armeekorps; fond RH 2413);2 klíčový
dokument pro poznání vojenské hodnoty přitom pochází z posledně uvedeného fondu (viz níže).
Dosavadní hodnocení vojenské činnosti SFK zůstává v historiografii upozaděno, přičemž
často absentuje úplně, anebo se nachází pouze v implicitní rovině. Pro dosavadní deskripci čin
nosti SFK je symptomatické zdůrazňování jeho politického významu a dokazování jeho „zlo
činné“ role.3 Prvním autorem, který se meritorně zabýval SFK, byl německý historik Martin
1
2
3

BundesarchivMilitärarchiv Freiburg (BA–MA), Reichswehr und Heer (RH) 2/818F – (Sudetendeutsches Freikorps).
BA–MA, RH 2413/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938).
Vysvětlení poskytuje poukaz na skutečnost, že v počátcích odborného zájmu výzkum o SFK pramenně vycházel před
nostně z trestních spisů, a to ať už přímo norimberských procesů, anebo retribuční agendy. Přitom dikce trestních spi
sů, pochopitelně, byla založena na úsilí o prokázání viny. Koneckonců i ve výběru dokumentů pro edici „Mnichov
v dokumentech“ lze vysledovat tutéž tendenci. Mnichov v dokumentech. II. Zrada české a slovenské buržoazie na čes
koslovenském lidu. Praha 1958, s 184–306.
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Broszat; ve své studii „Das Sudetendeutsche Freikorps“ z roku 1961 ve vztahu k bojové hodno
tě uvedl, že „[…] úkol, kterým Hitler pověřil Sudetoněmecký Freikorps, byl primárně politicko
teroristické, nikoliv vojenské povahy.“4 Broszatův krajan, Werner Röhr, věnoval SFK několik
textů v průběhu devadesátých let a na počátku 21. století. První jeho studie vyšla v roce 1993
v časopise „Militärgeschichtliche Mitteilungen“5 a druhá roku 2007 ve sborníku „Hundert Jahre
sudetendeutsche Geschichte“.6 V roce 2008 svůj zájem završil monografií „September 1938. Die
Sudetendeutsche Partei und ihr Freikorps“.7 Röhr sice věnuje pozornost vojenské organizaci
SFK, nicméně nad jeho vojenskou hodnotou nevynáší žádný soud.
Česká (československá) historiografie naopak v počátcích svého odborného zájmu o SFK
docházela k poněkud odlišným hodnocením, i když často pouze v implicitní rovině. Jaroslav Kou
tek v knize „Pátá kolona“ z roku 1962 zveličuje rozsah teroristické činnosti a nepřímo tak i jeho
bojovou hodnotu: „Činnost freikorpsu nabývala tedy již v prvních dnech své existence takových
rozměrů, že dokonce vzbuzovala u hitlerovců obavy […].“8 V zásadě táž rétorika zůstala zacho
vána v následujících publikacích; od Jaroslava Kokošky s názvem „Plán ‚Grün‘“ z roku 19689
a od autorské dvojice Stanislav Biman a Roman Cílek „Partie hnědých pěšáků“ z roku 1976.10
Totéž platí i pro studii Tomáše Pasáka „Ozbrojené akce sudetoněmeckého freikorpsu na Chebsku
před Mnichovem roku 1938“ z roku 1964. Pasákův výklad je současně koncipován jako diskuze
s Martinem Broszatem, přičemž na rozdíl od něj Pasák akcentuje právě vojenskou stránku SFK.
Jeho výstavbu nadto staví do přímého vztahu k organizaci Dobrovolnická ochranná služba (Frei
williger Schutzdienst) Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei; SdP): „Výcvik v této orga
nizaci byl čistě vojenský a končil výkonnostními zkouškami spojenými s ostrou střelbou z pušek
a lehkých kulometů. […] Vojenský výcvik dal mužům průpravu v ovládání lehkých pěchotních
zbraní a v základních taktických otázkách boje muže proti muži. Obsahově byl zaměřen již jako
příprava na pozdější otevřené střetnutí [podtrženo A. B.] s československou ozbrojenou mocí.“11
Naopak politický význam SFK Pasák oslabuje,12 aby v závěru prokázal, že akce SFK „nabyly
takového rozsahu, že v některých regiónech dostaly charakter místní, lokální války“.13
Osmdesátá a devadesátá léta odbornému zájmu o SFK nepřála. K obnovení zájmu o temati
ku SFK dochází od počátku 21. století.14 Explanační schéma se nicméně v zásadě proměňuje jen
zvolna, diskurz „žalobce“, lzeli takto označit dikci, která akcentuje zločinný charakter SFK
s důrazem na deskripci konkrétních akcí, nicméně zůstává zachován. V devadesátých letech byla
4

5

6

7
8
9
10
11

12

13
14

„[…] die dem Sudetendeutschen Freikorps von Hitler gestellte Aufgabe primär politischterroristischer, nicht militäri
scher Natur war.“ BROSZAT, M.: Das Sudetendeutsche Freikorps. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 9, 1961, č. 1,
s. 38.
RÖHR, W.: Das Sudetendeutsche Freikorps – Diversioninstrument der HitlerRegierung bei der Zerschlagung der
Tschechoslowakei. Militärgeschichtliche Mitteilungen 52, 1993, č. 1, s. 35–66.
TÝŽ: Der „Fall Grün“ und das Sudetendeutsche Freikorps. In: HAHN, H.H. (ed.): Hundert Jahre sudetendeutsche
Geschichte – Eine völkische Bewegung in drei Staaten. Frankfurt am Main 2007, s. 241–256.
TÝŽ: September 1938. Die Sudetendeutsche Partei und ihr Freikorps. Berlin 2008, 319 s.
KOUTEK, J.: Nacistická pátá kolona v ČSR. Praha 1962, s. 237.
KOKOŠKA, J.: Plán „Grün“. Reportážní kronika zářijových událostí roku 1938. Praha 1968, 237 s.
BIMAN, S. – CÍLEK, R.: Partie hnědých pěšáků. Ústí nad Labem 1976, 207 s.
PASÁK, T.: Ozbrojené akce sudetoněmeckého freikorpsu na Chebsku před Mnichovem roku 1938. In: Minulostí Zápa
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bylo úmyslem převésti sudetské Němce k náhradní armádě.“ Tamtéž, s. 38.
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PIVCOVÁ, Z.: Sudetendeutsches Freikorps. Historie a vojenství 60, 2011, č. 2, s. 105–108; SVITÁK, M.: Krvavá
hranice západních a jižních Čech na podzim 1938. Incidenty mezi čs. jednotkami a henleinovci. Jindřichův Hradec
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otázka SFK součástí šířeji pojatých monografií, nicméně soud nad jeho vojenskou hodnotou
nevynášejí.15 Obzvláště to platí pro práci autorské dvojice Václav Kural a František Vašek „Hit
lerova odložena válka za zničení ČSR“ z roku 2008; a to navzdory faktu, že autoři pojednávají
též o vojenské organizaci SFK.16 Poslední syntetické zpracování historie SFK z pera Emila Hruš
ky „Boj o pohraničí. Sudetoněmecký Freikorps v roce 1938“ z roku 2013 přináší detailní infor
mace o výstavbě, organizaci i početním stavu SFK a jednotlivých akcí apod., nicméně vojenské
hodnocení se omezuje na parafrázi závěrečné zprávy vojenského přidělence u SFK.17
***
Následující text je rozčleněn do tří, respektive čtyř kapitol. První pojednává o klíčovém doku
mentu pro poznání vojenské hodnoty Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru, tedy zprávě
o zkušenostech XIII. armádního sboru a o souvislostech jejího vzniku. Druhá kapitola přináší
informace ohledně skupiny III, která byla součástí SFK a působila podél českobavorské hrani
ce, přičemž třetí kapitola předkládá závěry XIII. armádního sboru, které rozšiřuje o další hodno
tící soudy. Poslední kapitolou je závěr.

„Erfahrungsbericht“ XIII. armádního sboru
Území západních Čech obsazoval ve dnech 3. až 10. října 1938 XIII. armádní sbor a jemu
podřízené čtyři svazky, a to 10. a 24. pěší, 2. motorizovaná a 1. lehká divize.18 Jejich operačním
prostorem byla oblast, která se nacházela na západ od pomnichovské státní hranice a na jih
od linie obcí Vildštejn (dnes Skalná), Falknov nad Ohří (dnes Sokolov), Žlutice a Jesenice. Asi
týden po zakončení obsazování pohraničního území, ve dnech 16. až 18./19. října, se
XIII. armádní sbor, případně jemu podřízené jednotky postupně stahovaly zpátky do svých
domovských útvarů. Samotné velitelství se přitom navrátilo do Norimberku (Nürnberg).
Za necelý měsíc poté, dne 15. listopadu, zde byl vyhotoven dokument, který lze poněkud volně
přeložit jako „Zpráva o zkušenostech z obsazení Sudet“ („Erfahrungsbericht ‚Einsatz Sudeten
deutschland‘ September/Oktober 1938“).19 V ní byly shrnuty klíčové poznatky týkající se pří
pravy a průběhu okupace českého pohraničí, bylo poukázáno na nedostatky a chyby, které ope
raci provázely, a po jejich analýze byla navržena příslušná opatření.20
V dokumentu se nachází samostatný oddíl, který se cele věnuje Sudetoněmeckému dobro
volnickému sboru. Člení se přitom na tři kapitoly. První kapitola (Aufstellung) popisuje proces
budování SFK a její skupiny III, a to přednostně s ohledem na výzbroj a výstroj, vazby na nacio
nálně socialistické stranické organizace a na velitelský sbor. Další kapitola, jak je zřejmé mj.
15

16
17
18

19
20

Týká se to následujících prací. ČELOVSKÝ, B.: So oder so. Řešení české otázky podle německých dokumentů
1933–1945. Ostrava 1995, s. 174n; JOHN, M.: Září 1938 I. díl. Přípravy nacistického Německa na přepadení Čes
koslovenska v roce 1938. Praha 1997, s. 299–300, 374–375.
KURAL, V. – VAŠEK, F.: Hitlerova odložena válka za zničení ČSR. Praha 2008, s. 110–125.
HRUŠKA, E.: Boj o pohraničí. Sudetoněmecký Freikorps v roce 1938. Praha 2013, s. 95.
BINAR, A.: XIII. armádní sbor a okupace západních Čech na podzim 1938. In: Osudové osmičky (1918, 1938, 1948,
1968) v dějinách českých měst, regionů a veřejné správy. České Budějovice 2018, s. 64–88. BIMAN, S.: Vojenské
obsazení území připojeného k Německu podle mnichovské dohody a období jeho vojenské správy (1.–20. října 1938).
In: Historie okupovaného pohraničí 1938–1945. 1. Ústí nad Labem 1998, s. 72–153.
BA–MA, RH 2413/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938).
BINAR, A.: „Erfahrungsbericht“ a jeho využití pro dějiny vojenství a vojenského umění (na příkladu okupace
českých zemí 1938 a 1939). Economics and Management 10, 2016, zvláštní číslo, s. 9–14.
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i z jejího názvu (Tätigkeit), se zabývá činností SFK, především ve dnech, které následovaly pod
pisu mnichovské dohody. Poslední kapitola (Abschließendes Urteil) je pak konečným zhodno
cení vojenského významu SFK a jeho bojové hodnoty.
Vztahy mezi Wehrmachtem a organizacemi Nacionálněsocialistické německé dělnické stra
ny (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; NSDAP) byly po celou dobu existence
nacionálně socialistického režimu konkurenční a často napjaté.21 Dílčí indicie svědčí o tom, že
jisté pnutí panovalo též mezi Wehrmachtem a SFK. Přesto se lze domnívat, že se tato skutečnost
nepromítla do konečného hodnocení XIII. armádního sboru. Jednak proto, že „Erfahrungsbe
richt“ byl interní dokument, který sloužil výhradně pro potřeby branné moci,22 jednak z důvodu,
že v době jeho vypracování byla existence SFK již minulostí. Dokument lze tedy považovat
za objektivní do té míry, aby umožnil nezkreslený vhled do činnosti SFK a objektivní zhodno
cení jeho vojenského významu.

Sudetoněmecký dobrovolnický sbor a jeho skupina III
Po porážce sudetoněmeckého povstání odešli hlavní představitelé Sudetoněmecké strany
do exilu do Německa. Současně se zvedla uprchlická vlna sudetských Němců. Za této situace
vyhlásil Konrad Henlein ustavení Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru. K tomu došlo
17. září 1938. Rozhodnutí o zřízení SFK padlo přitom den předem, a to na schůzce mezi němec
kým vůdcem a říšským kancléřem Adolfem Hitlerem a Karlem Hermannem Frankem. Za tímto
rozhodnutím lze spatřovat mj. úsilí zachovat raison d’être pro sebe i pro ostatní vrcholné funk
cionáře SdP, kteří odchodem do exilu ztratili možnost nejen ovlivňovat dění v pohraničí, ale též
morální kredit u mnoha sudetských Němců. Není přitom bez zajímavosti, že před tímto rozhod
nutím dospěli představitelé německé branné moci k jinému řešení, totiž využít sudetoněmecké
uprchlíky k rozšíření záložního vojska (Ersatzheer).23
Účelem SFK, jak bylo formulováno při jeho zrodu, bylo rozněcovat nepokoje v českém
pohraničí. V zásadě tedy docházelo i nadále, byť v jiné jevové formě, k naplňování směrnice
ze dne 30. května 1938 o zničení Československa.24 SFK byl tedy zřízen rozhodnutím předsta
vitelů nacionálně socialistického režimu a jejich zájmu také sloužil. Tuto skutečnost dosvědčuje
mj. existence přidělenců SA, SS a Nacionálně socialistického motoristického sboru (Nationalso
zialistisches Kraftfahrkorps; NSKK).25 Zatímco vazby na SA a NSKK souvisely s podporou, kte
rou SFK z jejich strany obdržel, skutečná povaha vztahu mezi SFK a SS zůstává nezřetelná. Lze
pouze usuzovat, že vzájemné vazby byly vrstevnaté, zahrnující jak očekávatelnou podporu
a spolupráci, tak využívání. Za indiciemi a náznaky je možno spatřovat, že pro SS představoval
SFK svým způsobem nechtěnou konkurenci. Je přitom evidentní, že po 25. září docházelo
ke vzrůstu podílu jednotek SS na akcích SFK, což platí jak pro pohraničí obecně (mj. obsazení
města Javorník), tak pro skupinu III (nahrazení SFK v Aši jednotkami SS).26
21
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Např.: WHEELERBENNETT, J. W.: Die Nemesis der Macht. Die deutsche Armee in der Politik 1918–1945. Düs
seldorf 1954, s. 363–364.
BA–MA, RH 2413/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938).
BA–MA, RH 2/818F – Auffangorganisation für Flüchtlinge (16. 9. 1938).
Tzv. Fall Grün. Kniha „O“. Přepadení Československa ve světle dokumentů, předložených Mezinárodnímu vojenské
mu soudu v Norimberku. B.m., b.d., s. 84–88. Německy text: BA–MA, RM 7/855 – Weisungen des Obersten Befe
hlshabers der Wehrmacht für den Fall „Grün“.
KOUTEK, J.: Nacistická pátá kolona, s. 234.
BROSZAT, M.: Das Sudetendeutsche Freikorps, s. 46–47.
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Dalším styčným důstojníkem u SFK byl přidělenec Wehrmachtu pplk. Friedrich Köchling.
Jeho postavení bylo v rámci SFK klíčové; jednak proto, že byl jmenován poradcem K. Henleina
ve vojenských záležitostech, jednak proto, že po operační stránce byl SFK podřízen vrchnímu
velení branné moci (Oberkommando der Wehrmacht; OKW).
Velitelství SFK se nacházelo v Bayreuthu, či přesněji na zámku Fantaisie v obci Donndorf
(dnes součást obce Eckersdorf) asi pět kilometrů západně centra města. Vlastní velitelství se
skládalo z pěti členů. Klíčové postavení měli vůdce (leiter) K. Henlein, jeho zástupce
K. H. Frank a náčelník štábu Anton Pfrogner;27 všichni tři předtím patřili mezi vrcholné před
stavitele SdP v Československu.
Rozhodujícím mezičlánkem mezi vrchním velením SFK a jednotlivými bojovými svazky
byly skupiny (Gruppe). Ty byly utvořeny na územním principu, přičemž každá zodpovídala
za hraniční úsek příslušné župy (Gaue) NSDAP. Zpočátku byly zřízeny čtyři skupiny;
skupina I působila podél hranice se Slezskem (se sídlem ve Vratislavi); skupina II při saských
hranicích (Drážďany); skupina III v bavorském pohraničí (Bayreuth); a skupina IV podél býva
lých rakouských hranic (Vídeň). Později došlo k dílčím změnám v územní působnosti, když
v prostoru Slezska a Horního a Dolního Podunají vznikly další dvě skupiny se sídly v Jelení Hoře
(Hirschberg, dnes Jelenia Góra) a Linci. Vzhledem k postavení ve velitelské struktuře je možno
skupiny pojímat jako pluky, neboť se členily na prapory a roty. Rota byla současně nejnižším
organizačním stupněm a byla postavena v síle 100 až 600 mužů, přičemž průměrný stav činil
kolem 300 mužů.28 Základní organizaci SFK se podařilo vybudovat zhruba do večera 19. září.
Na tomto základě byla vybudována i skupina III. Sídlem jejího velitelství byl Bayreuth, kon
krétně budova Starého paláce v centru města (Maximilianstraße 14). Velitelem skupiny byl Wil
li Brandner, dříve náčelník štábu na jaře 1938 zřízené Dobrovolnické ochranné služby SdP.29
Skupina přitom podléhala jak hlavnímu velitelství SFK v Bayreuthu, tak XIII. armádnímu sbo
ru; za tímto účelem byl skupině dne 22. září přidělen jako styčný důstojník mjr. Kegel.30
Operační prostor skupiny III zahrnoval úsek župy Bavorská východní marka (Bayerische
Ostmark), tedy pásmo v délce asi 200 km podél českobavorské hranice od ašského výběžku
po místo, kde se předtím stýkala německá a rakouská státní hranice. Každý z jejich pěti praporů
tak v průměru pokrýval 40 km státní hranice. V čele praporu se nacházel štáb, který se skládal
z pěti příslušníků. Na nejvyšším stupni velení stál velitel praporu (Bataillonsführer), dále poboč
ník (Adjutant), ordonanční důstojník, lékař a správní úředník (Verwaltungsführer). Tento užší
štáb měl nadto k dispozici pomocný personál, který se označoval jako „podštáb“ (Unterstab).
Jednotlivé prapory pak byly dislokovány v sídlech Röslau, Tirschenreuth, Vohenstrauß, Arnsch
wang a Zwiesel, tedy v obcích v bezprostřední blízkosti státní hranice. Za zmínku přitom stojí
fakt, že číslování praporů odpovídalo jejich poloze u hranic, a to v pořadí od severu k jihu. Kaž
dý prapor se členil na dvě až pět rot; skupina III měla dohromady 19 rot.31
Rozdělení skupiny III na pět praporů přitom vycházelo z organizační struktury SA; každý byl
totiž současně situován do blízkosti sběrných středisek (Sammelstelle) jednotlivých pluků (Stan
darte) SA.32 Výsledkem bylo, že některé prapory byly větší, především ty, které se nacházely
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BA–MA, RH 2/818F – Organisation und Stärke des Sudetendeutschen Freikorps (26. September 1938).
Mnichov v dokumentech. II., s. 184–187.
HRUŠKA, E.: Boj o pohraničí, s. 11–12.
BA–MA, RH 2/818F – Meldung des Generalkommando XIII. A. K. (21. September 1938).
BA–MA, RH 2/818F – Befehl nr. 2 der Gruppe III (18. September 1938).
Příslušná sběrná střediska se nacházela v sídlech Hof, Weiden, Schwandorf, Straubing a Zwiesel. BA–MA,
RH 2/818F – Befehl OberSAFührung (18. September 1938).
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v severní části českobavorského pohraničí, kde se také přes hranice nacházelo četnější sudeto
německé obyvatelstvo (organizační schéma skupiny III, včetně početních stavů, je uvedeno v pří
loze studie).
Vstup do SFK byl povolen v případě mužstva sudetským Němcům, a to na základě dobro
volnosti až do věku 50 let; v případě poddůstojníků a důstojníků nebyla věková hranice stano
vena. Do SFK vstupovali přednostně funkcionáři a aktivní členové v té době již zakázané SdP
a jí přidružených organizací. Očekávaný počet 40 000 mužů, tedy 10 000 pro každou z půvo
dních čtyř skupin, se i přes zájem ze strany uprchlíků nepodařilo naplnit, případně pouze ve for
mální rovině, jak dokládá několik přehledů počtů.33 Samotné poznání skutečného početního sta
vu členské základny nicméně brání jeho nedůsledná evidence. O tom svědčí kupříkladu rozpory
v údajích skupiny III; zatímco k 21. září byla početní síla vyčíslena na 6300 mužů, o pět dní poz
ději bylo vykazováno 2000 mužů.34
SFK byl vyzbrojován rakouskými zbraněmi. Důvodem bylo úsilí zneprůkaznit jeho vazbu
na německé ozbrojené síly.35 Zbraně byly přitom distribuovány poněkud nezvyklým způsobem.
Jejich výdej z arzenálu a přepravu na místo určení realizoval Wehrmacht, zatímco vlastní distri
buci dobrovolnickému sboru prováděly svazky SA. Jednaloli se pouze o provozní opatření, ane
bo se za touto skutečností skrýval záměr, uvažovat lze například o propagandistickém podtržení
role stranické organizace, nelze jednoznačně odpovědět. Skupina III přitom obdržela 2600 pušek
a pistolí se sto náboji na zbraň a deset těžkých kulometů s 1000 náboji na stroj.36 Pro úplnost je
možno zmínit, že SFK jako celek obdržel též tři motorové čluny a jeden letoun.37
Samotná výstavba SFK probíhala za výrazné materiální a organizační podpory nacionálně
socialistického režimu. Výcvik probíhal v režii SA, tedy podle cvičebního předpisu SA a pod dozo
rem jeho příslušníků; ti přitom působili v civilním oblečení.38 Péče o materiální zabezpečení SFK
byla přenesena na nacionálně socialistické organizace, tedy Nacionálně socialistickou péči o blaho
lidu (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt; NSV) a SA. Co se týká výstroje, každý příslušník SFK
měl z rozhodnutí SA obdržet normované základní vybavení, které se skládalo mj. ze stanového díl
ce, deky, torny a sady varného nádobí.39 Stravování mužstva bylo zpočátku přeneseno na NSV, poz
ději na SA; využívalo se přitom místních kuchyní a vývařoven obou organizací.
Po noci z 19. na 20. září pronikal SFK na československé území, kde prováděl diverzní
a teroristickou činnost. Taktika byla přitom vesměs taková, že SFK v nepočetných skupinách
útočil na správní a vojenské cíle, často přitom v nočních hodinách, přičemž v okamžiku, kdy
narazil na ozbrojený odpor, se stahoval zpátky přes hranice na německé území.40 Velikost skupi
ny byla stanovena na 12 mužů, kteří byli rozděleni do dvou družstev,41 z historie jednotlivých
33
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Kupříkladu podle přehledu ke dni 26. září 1938 měl mít SFK celkem 31 270 mužů, z nichž pouze 23 270 bylo schop
no nasazení („Front“). BA–MA, RH 2/818F – Organisation und Stärke des Sudetendeutschen Freikorps (26. Septem
ber 1938).
BA–MA, RH 2/818F – Fernspruch (21. September 1938); tamtéž – Organisation und Stärke des Sudetendeutschen
Freikorps (26. September 1938).
„Die Bewaffnung und Ausrüstung des Freikorps obliegt dem Oberkommando des Heeres. Eine Tarnung der deutschen
Mithilfe ist anzustreben. Nur ehemalige österreichische Waffen dürfen an das Freikorps gegeben werden.“ BA–MA,
RH 2/818F – Befehls des OKW (20. September 1938).
BA–MA, RH 2/818F – Fernschreiben (21. September 1938).
BA–MA, RH 2/818F – Standesbericht des Freikorps (25. September 1938).
BA–MA, RH 2/818F – Fernspruch vom Generalkommando XIII.A.K. (21. September 1938). Srovnej též: Mnichov
v dokumentech. II., s. 184–187.
BA–MA, RH 2/818F – Befehl nr. 2 der Gruppe III (18. September 1938).
Mnichov v dokumentech. II., s. 189–190
BA–MA, RH 2/818F – Fernschreiben (21. September 1938).
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akcí je však evidentní, že toto nařízení nebylo dodržováno. Řada akcí nabyla rozsáhlejšího cha
rakteru,42 především po 22. září. Tehdy bylo podle rozhodnutí A. Hitlera nařízeno, aby byla obsa
zována ta území v pohraničí, která „Češi právě vyklidili“.43 Mezi nimi lze zmínit mj. ašský výbě
žek. Existuje několik souhrnů, které bilancují ať už průběžné anebo konečné výsledky činnosti
SFK. Z nich je možno zmínit často citovanou zprávu K. Henleina ze dne 25. září. Tato hodno
cení nicméně vzbuzují pochyby, především v souvislosti s dále uvedeným, zda rozsah činnosti
i míra úspěšnosti nebyly účelově zveličovány.44
V případě skupiny III je nutno ještě uvést, že dne 21. září 1938 vydalo velení XIII. armádní
ho sboru rozkaz zastavit aktivity v délce hranice jižně od linie, kterou tvořila spojnice obcí
Tachov a Grafenwöhr.45 Ve svém důsledku to mělo znamenat omezit činnost na území tehdejších
správních okresů Aš, Cheb, Lázně Kynžvart, Planá a část okresu Tachov. Jak bude dále uvede
no, toto nařízení nejen, že nebylo dodrženo, ale jedna z akcí, provedena na „zapovězeném úze
mí“, patřila mezi nejzdařilejší.
Okamžikem, kdy Československo přijalo mnichovskou dohodu, se změnily úkoly SFK. Jaké
koliv další rozněcování nepokojů v pohraničí přestávalo být žádoucí. SFK měl dále spolupůso
bit při obsazování pohraničí, konkrétně byl pověřen podpůrnými úkoly pro armádní velení.
To znamenalo odstraňování překážek na hranicích a výkon strážní a pomocné policejní služby,
v tom jmenovitě „ochrana obyvatelstva“ a „udržování klidu a pořádku“.46
Současně došlo k poněkud nezvyklé změně v podřízenosti. Operativně totiž SFK do té doby
podléhal velení Wehrmachtu. To se změnilo dnem 30. září 1938, kdy byl podle rozkazu A. Hit
lera převeden do podřízenosti SS,47 což bylo zdůvodňováno faktem, že SFK přejímá policejní
úkoly.48 Nicméně pro zapojení se do obsazování pohraničí byl SFK znovu podřízen Wehrmach
tu.49 Skupina III přitom opět podléhala XIII. armádnímu sboru a její svazky přímo divizím, kte
ré byly pověřeny zajistit pro příslušníky SFK stravu i ubytování.
Obsazením českého pohraničí ztratila další existence SFK odůvodnění. 8. října 1938 bylo
nařízeno jeho rozpuštění, a to s účinností od následujícího dne. V pohraničí byly přitom již před
tím oddíly SFK soustředěny přednostně do těch míst, odkud pocházeli jeho příslušníci. Účelem
tohoto opatření bylo usnadnit návrat příslušníků SFK přímo do svých domovů. Pomocná poli
cejní činnost SFK pak přešla na pořádkovou policii (Ordnungspolizei).

Hodnocení XIII. armádního sboru
Činnost skupiny III, která se nacházela v podřízenosti XIII. armádního sboru, se po zániku
Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru stala předmětem hodnocení. Jak tedy nazírali na čin
nost SFK představitelé německého vojenského velení?50
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K aktivitám SFK v prostoru skupiny III viz: SVITÁK, M.: Krvavá hranice západních a jižních Čech, s. 116–119.
Mnichov v dokumentech. II., s. 193.
Zejm. rozkaz č. 22 velitelství SFK ze dne 25. září. Z. PIVCOVÁ, Sudetendeutsches Freikorps, s. 107; SANDER, R.:
Události v českém pohraničí roku 1938 podle dokumentů československé armády. SAP 54, 2004, č. 2, s. 705.
BA–MA, RH 2/818F – Fernspruch vom Generalkommando XIII.A.K. (21. September 1938).
ČELOVSKÝ, B.: So oder so. Řešení české otázky podle německých dokumentů 1933–1945. Ostrava 1995, s. 181;
PIVCOVÁ, Z.: Sudetendeutsches Freikorps, s. 108.
Kniha „O“, s. 134.
BA–MA, RH 2/818F – Verbindungsoffizier zum Freikorps Henlein (1. 10. 1938).
Kniha „O“, s. 137.
Neníli uvedeno jinak, vychází kapitola pramenně z dokumentu „Zpráva o zkušenostech z obsazení Sudet“. BA–MA,
RH 2413/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938).
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Organizaci a velitelské struktuře SFK, respektive jeho skupiny III, bylo XIII. armádním sbo
rem vytýkáno, že byly ustaveny ryze formálně (auf dem Papier), a to bez zjištění proveditelnos
ti. Klíčovým nedostatkem měly být přitom velitelské („vůdcovské“) kádry. S obsazením vyšších
postů, tedy především velení skupin (Gruppenführer), v zásadě problém nebyl. Ty byly vyhraze
ny klíčovým představitelům a funkcionářům SdP.51 Naproti tomu na úrovni praporů a rot pano
vala zcela odlišná situace. Vzhledem k nedostatku vhodných adeptů docházelo ke jmenování
velitelů bez přezkoušení jejich velitelských kompetencí. Výsledkem pak byla skutečnost, že
mnoho z nich muselo být následně odvoláno. Vzhledem ke krátké existenci SFK, která neumož
nila „vyrůst“ nových kádrům, se situace řešila takovým způsobem, že na velitelská místa byli
dosazováni příslušníci SA.52 Problém však působila skutečnost, že ti v rámci SFK žádnou veli
telskou pravomocí nedisponovali (keine Befehlsgewalt hatten); způsob, jakým byl tento rozpor
řešen, přitom zřejmě odvisel od konkrétních podmínek.
Poněkud paradoxním jevem byla skutečnost, že skupině III se nepodařilo naplnit stanovenou
početním kvótu, a to navzdory vysokému počtu zájemců. Zájem o vstup byl tak velký, že k pře
zkoušení vojenské zdatnosti a „politické spolehlivosti“ dobrovolníků docházelo buď velmi
neúplně, anebo vůbec. Příčina nemožnosti naplnit stanovené počty měla vyplývat právě z faktu,
že se nedostávalo schopných velitelů. To mělo limitovat organizační rozšíření skupiny, což zne
možňovalo přijmout nové zájemce. Nejvyšší stav, jakého skupina III dosáhla, činil přes
6000 osob.
Doplňování mužstva SFK přitom probíhalo takovým způsobem, že příslušní zájemci byli při
dělováni k těm jednotkám, které se nacházely naproti jejich domovské obci (gegenüber ihrem
Heimatbegiet); účelem tohoto opatření bylo zajistit, aby příslušníci SFK byli obeznámeni s ope
račním územím. Jak již bylo uvedeno výše, organizační struktura SFK se odvíjela od územního
členění SA. U skupiny III v důsledku proto existovaly podstatné rozdíly v početní síle mezi
jednotlivými prapory a rotami. K tomu přistupovaly rozdíly v kvalitě velení jednotlivých sou
částí a v důsledku též v jejich organizaci. Výsledkem byly značné rozdíly v bojové úrovni pra
poru, respektive v obecnější rovině ve faktu, že SFK, jak zdůrazňuje zpráva XIII. armádního sbo
ru, nebylo možno považovat za unifikovanou bojovou sílu.
Klíčovou podmínkou existence fungující hierarchické organizace je zajištění komunikace mezi
nižšími a vyššími stupni velení. V tomto případě byl dle hodnocení XIII. armádního sboru SFK zce
la nepřipraven. Především v prvních dnech spojení mezi jednotlivými stupni vlastně nebylo navá
záno vůbec. Možnost využít veřejné telefonní sítě byla omezována, mj. ze strany Wehrmachtu, kte
rý ji využíval pro vlastní potřeby. V pozdějších dnech byla situace z části vyřešena spoluprací
s NSKK, který poskytl řidiče a dopravní prostředky pro přepravu spojovacích družstev. Tento způ
sob předávání rozkazů nicméně narážel na své limity, především u těch jednotek, které byly dislo
kovány ve větší vzdálenosti od velitelství, tedy v jižním úseku českobavorského příhraničí.
S některými mohlo být spojení navázáno jednou anebo maximálně dvakrát za den.
Další problém, se kterým se SFK potýkal, nastal v případě jeho výzbroje, konkrétně v tom,
v jakém složení a v jaké kvalitě byly zbraně dodány. Zatímco pistolí a pušek byl relativní dosta
tek, nedostávalo se ručních granátů. Použitelnost všech kategorií zbraní však snižoval jejich stav.
Zbraně nebyly předtím dlouhodobě ošetřovány a v důsledku toho byla část z nich nepoužitelná.
Pro případné vyčištění a následnou údržbu pak chyběly čisticí prostředky. Situaci nadto kompli
51
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Velitelem slezské skupiny byl Fritz Köllner, saské Franz May, bavorské zmíněný W. Brandner, rakouské Friedrich
Bürger, pozdější jelenohorské Fritz Strauss a linecké Hans Westen. HRUŠKA, E.: Boj o pohraničí, s. 40–41.
Tato skutečnost byla československé straně známa na základě výpovědi zajatých příslušníků SFK. Viz: SANDER, R.:
Události v českém pohraničí, s. 703.
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kovala skutečnost, že munice neodpovídala ráží zbraní. Především v počátečním období se
dodávky výzbroje vůčihledně opožďovaly, často až o několik dní (tagelang). Příčinou byla sku
tečnost, že ta byla dopravována nákladními auty, a nikoliv, jak bylo tehdy běžnější, po železni
ci.53 Zbraně totiž byly uskladněny ve Vídni a nákladní auta musela absolvovat dvě cesty; nejdří
ve po vytížené trase z Bayreuthu do rakouské metropole a posléze zpátky.
Výstavba SFK probíhala za výrazného přispění nacionálně socialistických organizací. Jejich
význam zpráva XIII. armádního sboru vyzdvihuje do té míry, že uzavírá, že bez jejich pomoci
by zřízení SFK nebylo možné.54 Koneckonců tyto organizace poskytovaly materiální podporu
obecně, tedy jak prostory pro ubytování a pro činnost, tak výstroj a stravu. Ošacení nicméně
zajišťováno nebylo. Příslušníci SFK tedy působili v civilním oblečení, případně v takovém, se
kterým překročili hranice. Jejich ošacení přitom často nebylo adekvátní. Tristní situace panova
la především v otázce obuvi, například mnoho uprchlíků mělo pouze pár polobotek, a dále svrch
níků a prádla. Tato skutečnost nezpůsobovala pouze nepohodlí, ale měla znemožňovat nasadit
část mužstva (machte den Einsatz der Freiwilligen teilweise unmöglich). Mimoto nedostatečné
oblečení ohrožovalo zdraví příslušníků SFK, kteří podstatnou část dne trávili pod širým nebem.
Autor zprávy XIII. armádního sboru v této souvislosti poznamenal, že to bylo příznivé počasí
druhé poloviny září, které zabránilo většímu množství případů onemocnění.55
Výsledkem této situace bylo, že řada diverzních a teroristických akcí, které byly nařízeny
v první dny existence SFK, nemohla být provedena. A naopak ty operace, které byly uskutečně
ny, velení XIII. armádního sboru hodnotilo jako nedostatečně připravené. Navzdory tomu svůj
cíl, totiž rozdmýchávání neklidu (Beunruhigung) v pohraničí, splnily. Zpráva přitom poukazuje,
že úspěchu bylo docíleno z části i pro slabý odpor ze strany československých sil, konkrétně
toho, že „nekladly skutečný odpor“ (keinen ernstlichen Widerstand leisteten).56 Na stranu dru
hou s tím, jak stoupala aktivita SFK, ozbrojený odpor z československé strany narůstal.57
Dvě konkrétní akce přitom byly vyzvednuty jako zvlášť úspěšné, a to v Železné Rudě (Markt
Eisenstein)58 a v Libé (Libštejn, Liebenstein). V Železné Rudě probíhaly boje mezi jednotkami SFK
a stráže obrany státu se střídavým úspěchem od 22. září až do přijetí mnichovské dohody. Mezi
zvlášť významné okamžiky patřilo obsazení nádraží a odvezení několika lokomotiv a vagónů
do Německa. Česká strana přitom odhadovala počet útočníků na 400 mužů.59 Pokud by tomu sku
tečně tak bylo, znamenalo by to, že se operace zúčastnily dvě celé roty (viz přílohu). V případě Libé
byla situace méně přehledná, neboť obec se nacházela na hranici obsazeného ašského výběžku.
K přestřelkám zde docházelo průběžně od 22. září. Armádní velení nicméně mělo na mysli zřejmě
střetnutí SFK s útočnou vozbou československé armády dne 26. září. Tehdy se příslušníků SFK mělo
podařit zastavit postup obrněných vozů, a to položením prken se zatlučenými hřeby na silnici.60
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Kupříkladu při obsazení českých zemí v březnu 1939 byla řada vojenských svazků přepravena, a to až přes českoslo
venskoněmecké hranice, po železnici. BINAR, A.: Hodnocení vojenské okupace českých zemí v březnu 1939 v doku
mentech XIII. armádního sboru. Historie a vojenství 67, 2017, č. 1, s. 4–27.
„Ohne die Mithilfe dieser 3 Gliederungen wäre die Aufstellung des SFK unmöglich gewesen.“
„Nur der günstigen Witterung in der 2. Septemberhälfte ist es zu verdanken, daß unter diesen Umständen keine größe
ren Ausfälle durch Erkrankungen auftraten.“
„Die ständige Beunruhigung des Grenzgebietes führte dazu, daß die tschechischen Grenz, Zoll und Gendarmerie
beamten keinen ernstlichen Widerstand leisteten, sodaß im Laufe der Zeit die meisten Zollhäuser und eine Anzahl von
Grenzorten in die Hände des SFK fielen.“
„Der Wiederstand auf tschechischer Seite nahm jedoch zu, als militärische Verstärkungen eingesetzt wurden.“
V dokumentu je obec označována nesprávně jako Bayerisch Eisenstein (česky Bavorská Železná Ruda).
K incidentům u Železné Rudy: PASÁK, T.: Ozbrojené akce sudetoněmeckého freikorpsu, s. 42–44; SANDER, R.:
Události v českém pohraničí, s. 699–714.
Tamtéž, s. 706.
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Německé sborové velení dále kladně hodnotilo průzkumnou činnost (Erkundungen) SFK.
Ustavila se přitom praxe, že členové SFK navazovali spojení přímo se sudetoněmeckým obyva
telstvem v pohraničí, od něhož získávali aktuální informace. Ty byly následně uváděny do den
ních hlášení, která byla přeposílána armádním místům.
Paradoxním jevem v počátcích existence SFK byla absence koordinace činnosti s pohraniční
stráží. Československoněmecké hranice hlídaly „zesílené jednotky pohraniční stráže“ (Ver
stärkte Grenzaufsichtdienst), které přitom o činnosti SFK neměly žádné informace. Až na zásah
velitelství XIII. armádního sboru se ustálila praxe informovat příslušné instance (konkrétně veli
telé stráže; Grenzwachführer) a pro zajištění bezpečného přechodu hranic stanovovat propouště
cí hesla.61
Po podpisu mnichovské dohody a v souvislosti s přípravou obsazení českého pohraničí SFK
nejen, že ukončil diverzní a teroristickou činnost, ale současně proběhla reorganizace jeho struk
tury. Do čela nově zřízených oddílů (Truppenteile) byli vybíráni velitelé (vůdci), a to podle kri
térií, v nichž byla zdůrazněna znalost příslušné lokality v pohraničí a českého jazyka; zda v sou
vislosti s tím došlo též k výrazné personální obměně, lze na základě současného stavu poznání
pouze tušit. Každopádně za tímto opatřením lze spatřovat přípravu na rozpuštění SFK. Zmíněné
opatření mělo totiž umožnit bezprostřední návrat příslušníků SFK do svých domovů; jak je mož
no z kontextu interpretovat, velitelství XIII. armádního sboru jej hodnotilo jako prozíravé.
Naopak jako neočekávaný problém vyvstal zpětný výběr přidělených zbraní a munice. Ať už
byla evidence zbraní u SFK nedostatečná, anebo se je zdráhali odevzdat sami příslušníci dobro
volnického sboru, výsledkem byla skutečnost, že ještě ke dni 15. listopadu, tedy více než dva
měsíce od ukončení činnosti, nebyl SKF beze zbytku odzbrojen.
XIII. armádní sbor se vůči souhrnné vojenské hodnotě skupiny III, kterou současně vztahoval
na celý SFK, vyjádřil vojensky řízně. V důsledku nedostatečné unifikace součástí SFK (ungleich
mäßigen Zusammensetzung), nedostatku schopných velitelů (vůdců), stejně jako výzbroje
a výstroje, byl SFK hodnocen jako svazek, který se nehodí pro vojenské nasazení (kein einsatzfä
higer militärischen Verband). Současně bylo explicitně zdůrazněno, že SFK nelze srovnávat
s dobrovolnickými sbory, které se ustavovaly v Německu po skončení první světové války. Hod
nota SFK naopak měla spočívat v provádění průzkumu a vedení malých akcí s cílem vyvolat
neklid v pohraničí. Samotný průzkum byl přitom označen jako úspěšný s tím, že přinášel kvalitní
výsledky, zatímco diverzní a teroristické akce SFK byly hodnoceny jako vojensky nevýznamné.
Vojenskou hodnotu SFK lze nicméně zkoumat i nad rámec zprávy XIII. armádního sboru.
Nepřímo totiž o jeho bojové hodnotě vypovídá i konečná bilance ztrát. Vzhledem k omezené evi
denci je nicméně nutno tuto kategorii redukovat na počet padlých a zabitých. I tak však bude mít
pouze orientační charakter. Mimo SFK totiž v pohraničí prováděly diverzní a teroristickou čin
nost i jiné paramilitární organizace, často místního významu. Například na operačním území sku
piny III lze mj. doložit existenci „Freikorpsu Heimatland“.62 Ohledně ztrát skupiny III se docho
vala informace o osmi padlých příslušnících. Zjistit počet obětí na československé straně je
vzhledem k tomu, že je lze nalézt jak mezi bezpečnostními a ozbrojenými složkami (finanční
stráž, policie a četnictvo, armáda), tak mezi civilním obyvatelstvem, podstatně znesnadněné. Jis
té vodítko však poskytuje práce Jiřího Plachého, která mapuje oběti na životech z řad příslušní
ků československých ozbrojených sil v letech 1938 a 1939. Pro období od 17. září do 9. října při
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Tamtéž. I to je zřejmě důvod, proč OKW dne 28. září nařídilo, aby ty jednotky SFK, které se nacházejí v příhranič
ním pásmu, vešly ve styk s pohraniční stráží. Kniha „O“, s. 130–131.
TOMS, J.: Od demokracie k nacistické totalitě. Ekonomickospolečenský vývoj v okrese Planá u Mariánských Lázní
od roku 1918 do roku 1945. In: Historie okupovaného pohraničí 1938–1945. 12. Ústí nad Labem 2006, s. 228–231.
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tom v prostoru západních a jižních Čech, tedy oblasti, která sousedila s úsekem skupiny III,
zaznamenává pět obětí, které s vysokou mírou pravděpodobností mají na svědomí právě přísluš
níci SFK.63 Tento údaj je možno rozšířit o jednu oběť z obce Broumov (okres Tachov) ze dne
27. září 1938.64 Poměr osmi proti šesti padlým tak vyznívá spíše v neprospěch SFK.

Závěr
Sudetoněmecký dobrovolnický sbor vznikl jako organizace, která plnila politické cíle nacio
nálně socialistického režimu. Přímým derivátem tohoto faktu bylo vůčihledné upozaďování
vojenské stránky jeho existence. To se projevilo v řadě aspektů, které jsou rozhodující pro urče
ní jeho vojenské hodnoty; jedná se o málo funkční řetězec velení, nepříliš zdatný velitelský sbor,
nedostatečnou výzbroj a ústroj. Nedostatky se přitom netýkaly ani tak kvantity (množství zájem
ců o vstup, počet přidělované výzbroje), jako kvality (nedostatečná vojenská zdatnost mužstva
i velitelského sboru, zbraně často v nepoužitelném stavu). V dokumentu „Zpráva o zkušenostech
z obsazení Sudet“ uzavřelo vojenské velení své hodnocení do tvrzení, že SFK není organizací
schopnou vlastního nasazení.
Množství zprostředkované faktografie, a to velitelstvím XIII. armádního sboru i písemnost
mi vrchního velení pozemního vojska, však umožňuje činit závěry nad rámec uvedeného doku
mentu. V prvé řadě je zde patrný nesoulad mezi taktickým zadáním a organizací. SFK byl úko
lován provádět akce v síle 12 mužů, nicméně organizační struktura tomu neodpovídala;
nejnižším velitelským stupněm byla totiž rota, tedy v průměru asi 300 mužů. Při bližším pohle
du na průběh všech akcí je patrna zřejmá převaha útočných prostředků nad obrannými, což bylo
dáno výhradním spoléháním se na moment překvapení úderu. Činnost skupiny III dále dokládá
jeden podstatný rys paramilitárních organizací, a tím jsou problémy s vynucování poslušnosti
a plněním nařízení. O tom svědčí jak případy neuposlechnutí rozkazů, tak také komplikace
s odzbrojováním SFK při jeho zrušení.
Výše uvedené lze uzavřít do hodnocení, že SFK byl po vojenské stránce bojový svazek, kte
rý nejen, že nebyl adekvátně připraven na vedení konvenčního boje, ale ani boje nekonvenční
ho. Nepřímo tuto skutečnost dokládá též stoupající podíl SS při diverzní a teroristické činnosti
vůči Československu v posledních zářijových dnech roku 1938.

63

64

Jedná se o následující oběti. František Havelka (padl 22. 9. 1938, Planá u Mariánských Lázní); Václav Freisleben
(zemřel 5. 10. 1938 na následky zranění, Karlovy Vary); Ladislav Mráz (padl 26. 9. 1938, Hermannsreith); Rudolf
Josiek (padl 28. 9. 1938, Horní Lomany/Františkovy Lázně), Josef Röhrich (padl 28. 9. 1938, Černá řeka). PLACHÝ,
J.: Nástin personálních ztrát československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939. Praha 2009, s. 11,
134, 136, 139, 142.
TOMS, J.: Od demokracie k nacistické totalitě, s. 231.
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HODNOCENÍ OPERAČNÍHO NASAZENÍ SUDETONĚMECKÉHO DOBROVOLNICKÉHO SBORU
V PÍSEMNOSTECH NĚMECKÉ BRANNÉ MOCI

Příloha
Tabulka č. 1. Organizační schéma skupiny III Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru (stav ke dni
18. září 1938)65
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BA–MA, RH 2/818F – Befehl nr. 2 der Gruppe III (18. September 1938); BA–MA, RH 2/818F – Befehl OberSA
Führung (18. September 1938).
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W DOBIE ROZKŁADU REPUBLIKI I SYSTEMU WERSALSKIEGO (1938–1939)

MICHAL JARNECKI
Based on study of archival sources and comparison of literature, the study deals with the period
of decay of Czechoslovakia in 1938–1939. The main cause is seen in external factors,
particularly in the ruthless political offensive of the Nazi Third Reich, which abused German
minorities in the frontiers of the Czech lands, Slovak and subCarpathian separatists.
.
Key words: Czechoslovakia;1938–1939;Slovakia; Ruthenia.

Latem 1938 r. państwo czechosłowackie znalazło się wyraźnie na równi pochyłej, w coraz
szybszym tempie staczając się w otchłań rozkładu i niebytu. Nazistowska III Rzesza przypuści
ła od maja bezpardonową ofensywę polityczną przeciwko ČSR wyraźnie zmierzając do jej
dezintegracji. Narzędziem stała się mniejszość niemiecka zamieszkująca głównie tzw. Sudeten
land. Została uruchomiona olbrzymia machina propagandowa, która usiłowała wmówić między
narodowej opinii publicznej, jakim to straszliwym prześladowaniom poddawani są mieszkający
w Czechosłowacji Niemcy. Lokalna przybudówka NSDAP pod przewodnictwem K. Henleina,
zyskała szerokie poparcie z Rzeszy i pilnie wypełniała polecenia mocodawców z Berlina. Wysu
wała maksymalistyczne postulaty autonomii, nie do zaakceptowania dla rządu praskiego i przys
tąpiła do destrukcji państwa, prowokując sabotażami i terrorem władze do odpowiedzi. We
wrześniu zorganizowała nawet powstanie w przygranicznym regionie. Mocarstwa zachodnie,
w tym sojusznicza Francja, nie przejawiały nadmiernej energii w działaniach na rzecz powstr
zymania agresywnej Rzeszy. Z inicjatywy Wielkiej Brytanii przyjechał w sierpniu z misją
zorientowania się w sytuacji lord Walter Runciman, który jednak okazał się szczególnie życzli
wym słuchaczem skarg Niemców sudeckich, nie zachowując dostatecznego dystansu. Jego uwa
gi i poglądy stanowiły dla Anglików wygodny pretekst do kapitulacji wobec nazistowskich
żądań. Brytyjski premier Neville Chamberlain zdecydował się na kompromis z Hitlerem,
odwiedzając go w Berchtesgaden, czy Bad Godesberg, a potem godząc się na konferencję
międzynarodową poświeconą kryzysowi. Sytuacja doprowadziła do upadku gabinet Milana
Hodży, podejrzewanego o nadmierna skłonność do ustępstw. Nowym premierem w połowie
września został gen. Jan Syrový, który wykazując stanowczą postawę, przeprowadził mobilizac
ję. Gorzej wyglądało międzynarodowe otoczenie Republiki. Do tej kapitulacyjnej w skutkach
brytyjskiej linii politycznej przyłączyła się i Francja biorąc udział wespół z Brytyjczykami
i Włochami w konferencji monachijskiej w ostatnich dwóch dniach września 1938 r. Stała się
ona z czasem synonimem zdrady i hańby. Mocarstwa zachodnie udzieliły zgody na cząstkowy
rozbiór Czechosłowacji. Z osłabienia swego sąsiada, rywala i częstokroć też wroga, skorzystały
Węgry i Polska, wysuwając własne żądania terytorialne (południowa Słowacja i Ruś dla Węgier,
zaś dla Polski Zaolzie). W sumie dla strony niemieckiej pretensje innych sąsiadów odegrały rolę
pożyteczną i służebną, dowodząc, iż nie tylko Rzesza ma problemy z Czechosłowacją. Do stołu
rokowań w Monachium oba państwa nie zostały jednak dopuszczone i musiały poczekać na rea
lizacje swoich postulatów, jak Węgry lub dochodząc je samemu, jak Polska w przypadku Zao
lzia. Mocarstwa zachodnie utraciły niemało ze swego prestiżu ulegając presji czasu i gróźb
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Niemiec, przy okazji poświęcając demokratyczne państwo w środkowej Europie, sprzymierzone
na dodatek z jednym z nich – Francją. Sojusz z ZSRR także nie spełnił pokładanych w nim nad
ziei. Są to problemy dobrze znane nauce1, ale konieczne do przytoczenia, aby dobrze rozeznać
kontekst wydarzeń.
Kryzys polityczny i Monachium poważnie nadwątliły autorytet ekipy Beneša, który wkrótce
podał się do dymisji. Jego linia polityczna przegrała, a poza tym nie chciał firmować swym
nazwiskiem narastającego wasalizmu wobec Rzeszy. Dobiegła końca demokratyczna I Republi
ka i wkrótce po zmianie ekipy rządzącej zapoczątkowana została Druga, której ikonami stali się
prezydent Emil Hacha, premierzy J. Syrový i jego następca Rudolf Beran oraz nowy minister
spraw zagranicznych František Chvalkovský. Bezbronne, pozbawione nadgranicznych fortyfi
kacji państwo, uzależnione gospodarczo od zwycięskiego sąsiada, pod każdym niemal
względem staczało się do roli protektoratu i wasala III Rzeszy. Następował odwrót od tendencji
i praktyk demokratycznych. Kraj ewoluował w kierunku autorytaryzmudowodem powstanie
z połączenia partii centroprawicowych Partii Jedności Narodowej pod przywództwem Berana.
Uaktywnili się marginesowi dotąd faszyści ekslegionisty, gen. Rudolfa Gajdy (Narodowa Gmi
na Faszystowska)2. II Republika od momentu swoich narodzin zaczęła się rozkładać. Z postula
tami natychmiastowego nadania autonomii Słowacji wystąpili liderzy HSLS, a w ślad za nimi
w przypadku Rusi, działacze istniejącej od wiosny tzw. „Pierwszej“ RuskoUkraińskiej Central
nej Rady Narodowej (RUCNR). Wspólnie z CRRN nowa rada współpracowała na rzecz auto
nomii. Stało się to w pierwszej dekadzie października 1938 r., nie bez zachęt, sugestii i nacisków
Berlina, któremu taki rozwój wypadków odpowiadał. Maksymalnie osłabiona II Republika
jeszcze bardziej stawała się zależna od Niemiec. Naziści rozpatrywali różne warianty rozwoju
sytuacji na nie czeskich obszarach. Już wtedy jednym z nich była niepodległość Słowacji. W każ
dym razie Hitler podjął pomiędzy 5 a 8. 10. 1938 r. decyzję aby na razie poprzeć żądania auto
nomistów słowackich i zakarpackich, ale w ramach państwa czechosłowackiego3. Odpowiednie
rozmowy toczyły się w Żylinie. Po kilku tygodniach, w listopadzie, w sposób formalny autono
miczny status potwierdziła odpowiednia ustawa przyjęta przez obie izby Narodowego Zgro
madzenia4. Na dodatek szykowały się nowe cesje terytorialne na rzecz kolejnego sąsiada. Tery
1

2

3
4

Przykładowo wymieniam tylko ważniejsze pozycje, niektóre już wcześniej cytowane; z opracowań: WHEELER
BENNET, J.: Munich – Prologue to Tragedy. London 1948; PIWARSKI, K.: Monachium 1938. Warszawa 1952;
KOZEŃSKI, J.: Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932–1938. Poznań 1964, s. 250–273,
końcowy fragment książki; STANISŁAWSKA, A.: Polska a Monachium. Warszawa 1967; BRÜGEL, J.: Czechoslo
vakia before Munich. The German Minority problem and British appeassement policy. Cambridge 1973; BATOW
SKI, H.: Rok 1938dwie agresje hitlerowskie. Poznań 1985; Historia dyplomacji polskiej, pod red. P. ŁOSSOW
SKIEGO, t. IV, s. 554–572; KAMIŃSKI, M. – ZACHARIAS, M.: W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP
1918–1939. Warszawa 1998, s. 221–238 oraz KOŹMIŃSKI, M.: Polska i Węgry przed II wojną światową (paździer
nik 1938–wrzesień 1939). Wrocław 1974 czy popularna praca BERNAŚ, F.: Fall Grün. Warszawa 1984; z czecho
słowackich autorów: KVAČEK, R – CHALUPA, A.: Československý rok 1938. Praha 1988; DEÁK, L.: Slovensko
v politice Maďarska v rokoch 1938–1939. Bratislava 1990 oraz idem, Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďar
ska a Polska v rokoch 1933–1939. Bratislava 1991; DEJMEK, J.: Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. Studie
z dějin československé diplomacie zahranični politiky v letech 1936–1938. Praha 1997; OLIVOVÁ, V.: Dějiny prvni
republiky (1918–1938). Praha 2000; z kolei z ważniejszych edycji źródeł warto wymienić: KRAL, V.: (red.), Die
Deutschen in der Tschechoslovakei 1933–1947. Praha 1964; Mnichov. Vzpominková kronika. Praha 1969; Dokumen
ty k historii mnichovského diktatu 1937–1939. Praha 1979; LANDAU, Z. – TOMASZEWSKI, J.: (red.) Monachium
1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne. Warszawa 1985.
GEBHART, J. – KUKLIK, J.: Druhá republika 1938–1939: svár demokracie a totality v politickém, společenském
a kulturním životě. Litomyšl 2004; PÁSÁK, T.: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945. Praha 1999;
J. Tomaszewski, Czechosłowacja. Seria: Historia państw w XX w. Warszawa 1997, s. 77–90.
VANAT, I.: Narysy novitnoj istorï Ukrajinciv schidnoj Slovačiny, t. 2 (Knyha 2) 1938–1948. Prešov 1985, s. 18–19.
19 i 22. 11. 1938, č. 328, w: Sbirka zákonů ČSR. Praha 1938.
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torialne pretensje po Niemcach i Polsce wysunęły Węgry. Bezpośrednie rozmowy toczone
w Komarnie, w atmosferze gróźb, prowokacji i incydentów granicznych, nie przyniosły powod
zenia. Węgierscy przywódcy nie byli jednak na tyle pewni siebie, żeby zdecydować się na samo
dzielną otwartą wojskową akcję, ponieważ bali się reperkusji międzynarodowych i szukali pol
skiego wsparcia. Warszawa też nie zamierzała się bezpośrednio zaangażować z podobnych
przesłanek5. W celu wywarcia bardziej skutecznego nacisku Węgry uzgodniły z Polską plan
wspólnych działań przeciwko „nowej“ CzechoSłowacji. Wspólnie wyrażały niezadowolenie ze
statusu autonomicznego Zakarpacia. Polska obawiała się zgubnego wpływu rozwoju sytuacji na
Rusi w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, zaś Węgry oddalenia perspektywy korekty granic
i rewindykacji swoich historycznych obszarów. Nie bez znaczenia był tez niepokój o możliwość
wzrostu wpływów Berlina na tych terenach oraz ewentualności rozwoju tam komunistycznej
propagandy6. Dwa zaprzyjaźnione rządy postawiły przed sobą ambitne zadanie. Poprzez przep
rowadzenie szeregu akcji dywersyjno sabotażowych i partyzanckich, czy jak to by określali Cze
si – o terrorystycznym charakterze, stanowić miała dowód destabilizacji na Rusi i uświadomić
międzynarodowej opinii publicznej fakt, iż Praga straciła efektywną kontrolę nad krajem. Ope
racja zyskała kryptonim „Łom“ i realizowana była od połowy października do początku trzeciej
dekady listopada 1938 r. Akcja została przerwana na wyraźne życzenie zirytowanej III Rzeszy,
która nie chciała stracić twarzy, będąc gwarantem ledwo co podpisanego traktatu monachijskie
go. Wydarzenia te dopiero stosunkowo od niedawna, gdy zniknęły bariery cenzuralne, doczeka
ły się już swojej wcale nie takiej małej literatury, na bazie źródeł znajdujących się na terenie
Czech, Polski, Rosji i Ukrainy7. Polska dyplomacja usiłowała również uzyskać aprobatę Rumunii

5

6

7

DĄBROWSKI, D.: Rzeczypospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938–1939. Toruń
2007, s. 123–146, z licznymi odniesieniami źródłowymi.
KREDÁTUS, J.: Podkarpatská Rus v politike Polska (1933–1939). In: Slovenskoukrajinské vzťahy v oblasti jazyka,
literatúry, historie a kultúry. Zbornik materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá se konala 12.–13. sep
tembra 2002 v Prešove. Prešov 2003, s. 331–337
Polskie archiwalia dotyczące operacji „Łom“ są w: CAW, O.II SG, sygn. I.303.4od 5750 do 5799 i 5782; Pracownia
Dokumentacji Naukowej Wojskowego Biura Badań Historycznych w Warszawie, opracowanie ppłk dypl. L. Sadow
skiego, mps, sygn. I/3/60, Oddział II Sztabu Głównego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do woj
ny, Paryż 1940, ze względu na czas powstania, momentami paszkwilancki i „demaskujący“ politykę wojskową sana
cji; też edycja źródeł po red. zespołu badaczy polskich i uczonego rosyjskiego: SAMUŚ, P. – BADZIAK, K. –
MATWIEJEW, G.: Akcja Łom. Polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału
II sztabu Głównego WP. Warszawa 1998  w wydawnictwie znalazły się materiały wywiadowcze przejęte przez
sowietów i przewiezione do Moskwy; czeskie archiwalia dotyczące tej sprawy znajdują się w VHA, ZOHŠ, kartony
(krabice) 283 E, 283 C, 282, 377; Rozproszone materiały znaleźć można również w użhorodzkim DAZO na Ukra
inie; KUPLIŃSKI, J.: Polskoczechosłowackie kontakty militarne od wiosny 1938 do jesieni 1939. Gdańsk 1977,
s. 114–127 i tegoż autora Polskie działania dywersyjne na Ukrainie Zakarpackiej w 1938 r., w: „Wojskowy Przegląd
Historyczny“, R.XLI, Warszawa 1996, nr 4 (158), s. 65–83; J. Stolarczyk, Zarys polskiej akcji dywersyjnej <Łom>
na Rusi Zakarpackiej w 1938 r., w: „Rocznik Przemyski“, t. XXXIII, 1997, z. 3, s. 81–99; praca o charakterze wspo
mnieniowym, autorstwa jednego z członków władz autonomicznej Rusi: W. GrendžaDonskij, Ščastja i hore
Karpatskoï Ukraïni: šodennik. Tvori V. GrendžiDonskogo, T. VIII, Washington 1987; DŁUGAJCZYK, E.: Tajny
front na granicy cieszyńskiej. Wywiad i dywersja w latach 1919–1939, Katowice 1993, s. 178–184; VEGEŠ, M.:
(V. VEHEŠ) Karpats’ka Ukraïna 1938–1939, Użhorod 1993 oraz idem Napadi ugorskich i polskich teroristiv na Kar
patsku Ukraïnu v 1938–1939 gg, w: Kultura ukraïnskich Karapt ..., Užhorod 1994, s. 123–129 – artykuł w tomie
zawierającym studia z dziejów Zakarpacia; KASPAREK, J.: Przepust karpacki. Tajna akcja polskiego wywiadu. War
szawa 1996 – wspomnienia uczestnika operacji skażone wyraźnym subiektywizmem; BORÁK, M.: Obrana Podkar
patské Rusi říjen 1938–březen 1939. In: Československá historická ročenka ’97, Brno 1997, s. 165–177 – połowa
artykułu dotyczy operacji „Łom“, walorem artykułu jest przytoczona bardziej szczegółowa bibliografia; tegoż autora
również Śmierć na połoninach Zakarpacia, w: „Kalendarz Śląski 2003“, Czeski Cieszyn 2003, s. 127–140 oraz Boje
československé armády na Slovensku a Podkarpatské Rusi (říjen 1938–březen 1939), w: „Sborník Vojenské akademie
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na aneksję Rusi, albo nawet ją zachęcić do wspólnej akcji, czego dowodziła niespodziewana
październikowa wizyta ministra Becka w Gałaczu. Bukareszt odrzucił te propozycje8. Sojusz
nicza w stosunku do Czechosłowacji Rumunia, spoglądała jednak z niepokojem na tworzące się
na terenie Rusi autonomiczne państewko będące ostoją ukraińskiego nacjonalizmu, który na pół
nocnej Bukowinie zagrażał integralności królestwa. Nieprzyjazna autonomicznym władzom
Ukrainy Zakarpackiej, Rumunia wolała jednak z dwojga złego widzieć aneksję tego kraju przez
Polskę niż Węgry9.
O tym, że to Rzesza rozdawała karty, oba państwa przekonały się boleśnie już wcześniej. Pol
ska nie został zaproszona zarówno do Monachium, jak też Wiednia. W niedawnej stolicy Austrii
2. 11. 1938 r. został podpisany tzw. pierwszy arbitraż, który przyznawał Węgrom południe Sło
wacji i Rusi, co jednak nie satysfakcjonowało Budapesztu liczącego na więcej, szczególnie na
zakarpackim odcinku. Wówczas od tego i tak małego kraiku odpadły dwa największe miasta:
Użhorod i Mukaczewo, co wymusiło przeniesienie siedziby władz administracyjnych do małego
Chustu. Bolesne były też straty słowackie: Komarno, Rožnava, Lučenec i Košice. Niemcy też
wymusili po kilkunastu dniach – 20 listopada, przerwanie „Łomu“, co stanowiło kolejne przys
łowiowe „utarcie nosa“ dążącym do wspólnej granicy zaprzyjaźnionym państwom. Obnażyło to
brutalnie polskie i węgierskie możliwości oraz osłabiło wiarę w jakiś strategiczny sojusz między
Warszawą a Budapesztem. Należy zgodzić się z opinią Andrzeja Skrzypka, że zaniechanie przez
Madziarów akcji zbrojnej, uzgodnionej przez oba państwa, miało swój bolesny dla Polaków
wymiar. „Jak widać dla Węgrów więcej znaczyła jedna nota niemiecka, niż dwa miesiące pol
skich namawiań“ podsumował, zaś inny z badaczy, Maciej Koźmiński, stwierdził rozejście się
dróg zaprzyjaźnionych państw10. Potwierdziły te opinie projekty polskiej strony, tym razem
w oparciu o siły lokalne, jakiejś formy kontynuacji działalności dywersyjnej, pomiędzy listopa
dem 1938 a początkiem marca 1939 roku. Wówczas wskutek braku zainteresowania Węgrów
koncepcja załamała się definitywnie11.
Niemcy nie wykluczały rozwiązania satysfakcjonującego Budapeszt i Warszawę, ale usiło
wały za to uzyskać najlepszą cenę, szczególnie od Polski, wobec której w październiku wysunę
ły konkretne żądania, nazywane jeszcze wówczas propozycjami. Drogi Rzeszy i Polski zaczęły
coraz wyraźniej się rozchodzić, ponieważ ta druga nie zamierzała poddać się presji i uzależnić
od zachodniego sąsiada. Również wzmocnienie związków Rzeczypospolitej i Węgier nie nale
żało do priorytetów hitlerowskiej dyplomacji. O tym, że Ruś odgrywała istotną rolę w rozmo
wach polskoniemieckich na przełomie lat 1938–1939, przypomniał i udowodnił na bogatej,

8
9

10
11

v Brně“, Řada C–D, č. 2, 1999, s. 121–128; JOVBAK, V.: Podkarpatská RusZakarpatská Ukrajina. Kromĕříž 2001,
s. 190–196. Praca napisana przez urodzonego na Rusi, ochotnika w oddziałach L. Svobody w ZSRR, historyka ama
tora, pomimo subiektywizmu podająca pewne fakty; Woni obronili Karpatsku Ukraïnu, Naris istoriï nacionalno
vizvolnoï bortoby zakrapatskich Ukraïnciv, pod red. VEGEŠA, M. (V. VEHEŠA). Užhorod 2002, s. 293–327; DESZ
CZYŃSKI, M.: Ostatni egzamin. Wojsko polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938–1939, Warszawa 2003,
s. 307–314; KOŁAKOWSKI, P.: Między Warszawą a Pragą. Polsko – czechosłowackie stosunki wojskowo – poli
tyczne 1918–1939, Warszawa 2007, s. 544–571; DBROWSKI, D.: Rzeczypospolita Polska ..., s. 148–234.
Historia dyplomacji polskiej, t. 4, pod red. P. ŁOSSOWSKIEGO. Warszawa 1995, s. 575–576.
LECZYK, M.: Polska i sąsiedzi ..., s. 379–381, obok komentarzy autora cytowane są tam również wypowiedzi cze
skiego attache w Bukareszcie ppłk. Budy w rozmowach ze swoim polskim odpowiednikiem ppłk T. Zakrzewskim.
Historia dyplomacji polskiej..., s. 582; KOŹMIŃSKI, M.: Polska i Węgry ..., s. 180–181.
STOLARCZYK, J.: Próby polskich działań dywersyjnych na Rusi Zakarpackiej (listopad 1938 – marzec 1939),
w: „Przegląd Wschodni“. Rzeszów 2001, nr 7, s. 158–173, gdzie autor publikuje dotyczące sprawy dokumenty pol
skiej „Dwójki“ znajdujące się w CAW, a których wynika, że celem mieli tera zbyć funkcjonariusze ukraińskiej admi
nistracji i czescy urzędnicy; także SAMUŚ, P. – BADZIAK, K. –. MATWIEJEW, G.: Akcja Łom.... dok. nr 112
z 23. 11. 1938, s. 237 wskazujący konieczność podjęcia przygotowań do nowej akcji.
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głównie niemieckiej bazie źródłowej Stanisław Żerko. Naziści traktowali Zakarpacie jako ele
ment nacisku na Polskę i Węgry (z silniejszym akcentem wobec RP), dając znaki, że ewentual
na jej aneksja w kierunku przez Warszawę i Budapeszt pożądanym, stanowić może nagrodę za
spełnienie oczekiwań Berlina. Auswärtiges Amt zdawał sobie sprawę z wagi problemu, szcze
gólnie dla podenerwowanych Polaków, posiadających znaczącą mniejszość ukraińską. Stało się
to dramatycznie aktualne, gdy w autonomicznej Rusi władzę przejęli jednoznacznie proniemiec
cy ukrainofilowie Augustyna Wołoszyna i Juliana Revaja, kończąc taktyczną koalicję z prowę
gierskimi rusofilami A. Brodyego i S. Fencika. Hitlerowcy wykazywali życzliwość wobec auto
nomicznych władz, co dodatkowo zwiększało polską drażliwość. W sumie nie mieli jeszcze
sprecyzowanej wizji, co uczynić z tym pełnym sprzeczności i konfliktów krajem. Tutaj Niemcy
znaleźli „znakomitą okazję dla realizacji własnych celów“, stąd powracający jak bumerang pro
blem granicy i aneksji tego kraju jesienią 1938 r.12. Polacy do pewnego stopnia sami ułatwiali
nazistom grę zakarpacką problematyką, co wymieniony wyżej badacz potwierdził, przytaczając
bezprecedensową listopadową rozmowę T. Kobylańskiego, ówczesnego szefa Departamentu
Politycznego MSZ, znanego z niechęci do Czechów, z radcą niemieckiej ambasady, Rudolfem
von Schelichą. Ów nazistowski dyplomata był też sowieckim agentem, co niestety znacznie póź
niej wyszło na jaw. Kobylański zjawił się na śniadanie w placówce III Rzeszy, sugerując lekko
myślnie porozumienie w sprawie Rusi Zakarpackiej, sugerując udostępnienie przez Polskę swe
go obszaru jako bazy do ekspansji w kierunku Radzieckiej Ukrainy. Kobylański być może działał
tutaj na własną rękę, ale uczynił to wyjątkowo niefortunnie13. Problem ten jeszcze wracał
w kolejnych kilku tygodniach polskoniemieckiego dialogu do stycznia, póki nie zamienił się na
ton ultymatywny ze strony Rzeszy. Rolę pośrednika usiłowała grać tutaj Japonia, chcąc w grud
niu 1938 r. rozproszyć obawy Polski co do możliwości wykorzystania autonomicznej Rusi przez
Niemcy w swojej rozgrywce14.
Rozkład II Republiki postępował. Ludacy po śmierci Hlinki latem 1938 r., pod przewodnict
wem nowego lidera i również księdza, Josefa Tiso, przejęli faktyczną władzę na obszarze Sło
wacji. Ta została pomniejszona przez aneksje węgierskie i niestety polskie (porozumienie
z Zakopanego z 30. 11. 1938), pogarszając przyjazne dotąd relacje. Tutejsi nacjonaliści, rozcza
rowani najpierw związkiem z Czechami oraz co do Polski za wysunięcie żądań korekt granicz
nych, swój los jednoznacznie powierzyli führerowi Wielkoniemieckiej Rzeszy. Umacniał się
również autonomiczny reżim na Rusi, pomimo załamania się koalicji i rozpadu „Pierwszej“ R
UCNR. Aktywizacji społeczeństwa służyła kampania wyborcza do lokalnego Soimu. Lokalna
społeczność udać się miała do urn w lutym 1939 r.. Następowała pośpieszna ukrainizacja kraju,
a relacje z Pragą ulegały rozluźnieniu. Pogłębiały się za to związki z Rzeszą, która ustanowiła
tutaj swój konsulat. W ogóle Ruś stała się ogniskiem gier, przetargów oraz intryg mocarstw, jak
też sąsiadujących Węgier i Polski. Ta próbowała zainteresować problemem podziału również
i rumuńską sojuszniczkę, jakkolwiek bez powodzenia. O założeniu swej placówki rozmyślała też
Japonia. Strony, o których mało kto na świecie dotąd cokolwiek wiedział znalazły się w centrum
zainteresowania prasy zachodniej, o czym świadczyłby tytuł jednego z artykułów: „Chust – wioska
12
13

14

ŻERKO, S.: Stosunki polskoniemieckie 1938–1939. Poznań 1998, s. 103, 105–110, 117, 136–137.
Ibidem, s. 138–141; znany historyk WIECZORKIEWICZ, P. P.: uważa aby sądzić iż i T. Kobylański mógł być infor
matorem radzieckich tajnych służb szantażujących go ujawnieniem jego orientacji seksualnej, czego udowodnienia
żądał M. K. KAMIŃSKI – dyskusja przytoczona w artykule A. CHOJNOWSKIEGO w „Dzieje Najnowsze“,
R. XXXIX, 2007, z.1, s. 132.
ŻERKO, S.: s. 167–168, 173–174, gdzie autor wspomina o próbach pośrednictwa Japonii, czynionych przez dyplo
matów: b. posła N. Sato w Polsce i ambasadora H. Oshimy w Rzeszy, 180 i 183 (rozmowa Becka z Hitlerem w grud
niu 1938).
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na którą skierowane są oczy świata“15. Praga postanowiła przywrócić kontrolę nad krajem, stąd
nominacja w styczniu 1939 r. innego ekslegionisty, gen. Lva Prchali, postrzeganego jako silne
go człowieka. Jednocześnie został w marcu zdymisjonowany uważany za eksponenta wpływów
Berlina, min. J. Revaj. Do stabilizacji na tym obszarze raczej się to nie przyczyniło16. W sumie
dni autonomicznej Rusi czy też Ukrainy Zakarpackiej były już policzone i nie zmieniło to w spo
sób zasadniczy sytuacji.
Coraz wyraźniej i dobitniej akcentowane polskie „nie“ wobec hitlerowskich planów dalszych
przekształceń Europy Środkowej i marginalizacji II RP, jak też zaniepokojenie ZSRR sytuacją na
Rusi (Moskwie również nie podobała się perspektywa powstania tam zalążka ukraińskiej państ
wowości), spowodowały wykrystalizowanie decyzji ostatecznego rozwiązania problemu kadłu
bowej CzechoSłowacji. Likwidacja tego państwa brana była pod uwagę już w dobie kryzysu
wrześniowego, ale Monachium odłożyło na bok szybką realizację tej koncepcji, choć jej nie
wykluczało. Führer uznał, że w zaistniałej sytuacji nie ma dalej sensu podtrzymywać II Repub
liki. Jej definitywna destrukcja mogła wymusić na Polsce zgodę na żądania niemieckie, dowar
tościować słowackich nacjonalistów poprzez ofiarowanie im własnego państwa, w przypadku
oporu grożąc zgodą na wkroczenie tam Węgrów, no w jakiś sposób i usatysfakcjonować Buda
peszt. Ten traktował arbitraż wiedeński jako zło konieczne i oczekiwał ostatecznego rozwiąza
nia rusińskiego problemu. Węgrzy w swej argumentacji tezą o niezbędnej z punktu widzenia
ekonomicznego, strategicznego, a nawet ekologicznego (!) konieczności aneksji tego obszaru.
Ponoć nadmierna wycinka lasów przez rząd Wołoszyna zagrażała położonym niżej terenom nad
doliną Cisy, narażonym bardziej na powodzie. Pojawiały się również niesprecyzowane propo
zycje kompensacji Pradze ewentualnego odstąpienia Zakarpacia17. Madziarom należało coś dać
i choćby spróbować osłabić ich propolskie nastawienie. Tą ceną mogła być autonomiczna Ruś,
która i tak przysporzyła komplikacji na arenie międzynarodowej. Berlin postanowił poświęcić
Zakarpacie na ołtarzu pragmatyzmu i doraźnych korzyści. To z kolei mogło w pewien sposób
uspokoić Kreml, zwalczający na swoim gruncie jakiekolwiek przejawy ukraińskiego separatyz
mu i patriotyzmu. Likwidacja państwa nastąpiła w połowie marca 1939 r. Zaczęło się 14. 03 od
proklamowania niepodległości przez lokalny Sejm w Bratysławie. Dzień później do Czech
i Morawpo wcześniejszym szantażu wobec prezydenta Hachy, wkroczyły wojska niemieckie
ustanawiając formalnie tzw. Protektorat. Z kolei już 12. 03 Berlin dał zielone światło Węgrom
w kwestii okupacji Rusi, co przyspieszyło przygotowania wojskowe Budapesztu, o czym dono
sił wywiad autonomicznych władz18. Na wieść o decyzji słowackiego sejmu, szef rządu autono
micznej Zakarpackiej Ukrainy (nazwę zmieniono w listopadzie), ks. A. Wołoszyn także prokla
mował niepodległość swego kraju i na wszelki wypadek oddał go pod protekcję kanclerza III
15

16

17

18

BOJKO, O. – GONĚC, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny. Praha 1997, s. 129–132; też S. FANO, Zakarpatska Ukrajina
v polityckych kalkulaciach susednych statov v obdobi od Mnichova po marec 1939, In: „Slovanské Studiehistoria“,
XI, Bratislava 1971, s. 61–79; też Narisi istoriï ..., s. 318–326; wycinki prasowe z W. Brytanii, Francji, Belgii, Szwaj
carii i Niemiec znajdują się w: AAN, ZHP, sygn. 296/II2, rzeczony artykuł ukazał się w „Daily Herald“, nr 130,
18. 02. 1939.
SUŠKO, L.: Podkarpatska Rus ako autonomna krajina pomnichovskej  II (druhej) ČSR, w: „Československá histo
rická ročenka ’97“. Brno 1997, s. 162.
Dowodziłaby tego rozmowa regenta Horty’ego z posłem M. Kobrem oraz jego depesze do praskiej centrali Archivu
ministterstva zahraničních věcí (AMZV), Kabinet Ministra (KM), Jednání s Maďarskem 1938–1939, Budapešt, kr. 46,
č. 192, 24. 02. 1939 oraz Depeše došle 1939, č. 196/39, Kobr z Budapešti, 7.03.1939; o ewentualnej kompensacji w tym
samym AMZV, ZU, Budapešt, kr. 42, inv. č. 986, 24. 02. 1939 FišaBraščajko; porusza też JEDLIČKA, J.: Podkarpt
ská Rus/Karpatská Ukrajina v březnu 1939. In: České země a Československo v Evropĕ XIX a XX století. Sborník práci
k 65. narozeninám prof. dr R. Kvačka, pod red. J. DEJMKA i J. HANZALA. Praha 1997, s. 414–415 i 418–419.
Narisi istoriï..., s. 330; też SUŠKO, L.: Podkarpatska Rus..., s. 162.
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Rzeszy, ale bezskutecznie, ponieważ tegoż dnia rozpoczęła się inwazja wojsk Horthyego.
W ciągu trzechczterech dni, mimo niekiedy zaciekłego oporu zalążka sił zbrojnych autono
micznego rządu, tzw. Karpackiej Siczy, kraj został zajęty przez okupantów. Polska dyplomacja
usiłowała wciągnąć w te działania zaprzyjaźnioną Rumunię, wysuwając nawet koncepcję zaję
cia Jasiny, do której prowadziła linia kolejowa z MarmureszSihet, aby przekazać ją potem
Bukaresztowi. Niechęć Madziarów spowodowała, że tego zaniechano19. Ów drobny incydent nie
przeszkodził, że 16. 03. 1939 r. o 13.30 nastąpiło spotkanie wojsk węgierskich i polskich na prze
łęczy Beskid, koło osady Klimiec20. Wymarzona wspólna granica stała się faktem, ale to z woli
Rzeszy, a nie samodzielnej akcji zaprzyjaźnionych państw. Jednak ocena słowackiego badacza
sprzed lat, Stefana Fano, iż „Budapeszt został nagrodzony za powolność“ podyktowana ideolo
gią, wydaje się zbyt daleko idąca21. Przedwczesne jednak były również oznaki satysfakcji z zała
mywania się czechosłowackiego panowania na Rusi wyrażane przez niektórych polskich dyplo
matów. Tak irytujący, „zagrażający polskiej od 600 lat obecności w Małopolsce Wschodniej
korytarz“ miał zostać wreszcie zlikwidowany. Wcale jednak nie musiała z tego wynikać nadzie
ja na kooperację polskoniemieckowęgierską i pewność, iż kwestia niepodległości Ukrainy
może w przyszłości zostać podjęta tylko przez Polskę i Niemcy22.
Dla Polski zbliżały się zaś trudne dni. W obliczu polskiej nieustępliwości i zdecydowanej
odmowy III Rzesza przystąpiła do jawnie nieprzyjaznej i agresywnej polityki wobec II Rzeczy
pospolitej. Na tej drodze nie wahała się posłużyć różnymi argumentami, sięgając również do
pięty achillesowej II RP czyli kwestii ukraińskiej. Uaktywniły się kontakty z emigracją spod zna
ku OUN. Doszło również do nawiązania rozmów liderów partii młodoniemieckiej, z sejmową
przeszłością, jak b. senator Rudolf Wiesner z politykami ukraińskimi z Galicji Wschodniej i met
ropolitą Szeptyckim23.
Wracając do opinii wyrażonej przez jednego ze słowackich uczonych sprzed lat, należałoby
potwierdzić fakt przesuwania się Węgier w stronę orbity wpływów III Rzeszy, oferującej znacz
nie więcej niż by mogła dać Warszawa. Aneksja Rusi za przyzwoleniem nazistowskich Niemiec
nie wykluczała kolejnych, o co prowadzący politykę rewizjonizmu Budapeszt zabiegał od lat.
Węgrzy instynktownie wyczuwali od jesieni 1938 r. postępujące oziębienie w relacjach polsko
niemieckich. Nie zamierzali się angażować w zbliżający się konflikt. Rozchodziły się polsko
madziarskie interesy i drogi. Jak zauważył wiceminister Jan Szembek w szyfrogramie do Pragi:
„obecny rząd węgierski swą polityką tak uzależnił się od Niemiec, że trudno sobie wyobrazić,
by na razie mógł bez ich zgody zdobyć się na energiczny krok w sprawie Rusi, z wyjątkiem może
prowokacji“24. Przywódcy węgierscy pogodzili się z tym, że to Rzesza rozstrzygnie problem ich
pretensji terytorialnych kosztem gasnącej ČSR. Jak zauważył Dariusz Dąbrowski, „to co stanowić
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20
21
22
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Archiwum Akt Nowych (AAN), MSZ, sygn. 5437, Mkf. B21705, k. 62, szyfrogram z Warszawy o wizycie posła
węgierskiego Horyego i wytłumaczeniu przez niego zajęcia Jasiny, 17. 03. 1939, k. 130, szyfrogram ambasadora Arci
szewskiego z Bukaresztu, z informacją, że Rumuni proszą o polskie w stawiennictwo w Budapeszcie w sprawie kolei
marmaroskiej do Jasiny, 23. 03. 1939, k. 142, szyfrogram ambasadora L. Orłowskiego z Budapesztu, dotyczący spra
wy kolei marmaroskiej, która Polacy zamierzali dać Rumunom z 24. 03. 1939, na co nie godził się szef węgierskie
go MSZ, I. Csáký; KOŹMIŃSKI, M.: Polska i Węgry..., s. 243–247.
Ibidem, s. 228–230.
FANO, S.: Zakarpatska Ukrajina ..., s. 79.
AAN, MSZ; sygn. 5463, k. 234–240, pismo konsula M. Czudowskiego z Czerniowic, bez daty, ale z kontekstu wyni
ka, że to przełom lutego i marca 1939 r.
ŻERKO, S.: Stosunki polskoniemieckie..., s. 220–221.
AAN, MSZ, sygn. 5462, k. 62–63, szyfrowane pismo J. Szembeka do Pragi, na podstawie doniesień ambasadora
Orłowskiego z Budapesztu, 10. 02. 1939.
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miało oparcie dla Węgier, było zaciskającą się pętlą wokół Polski“25. W swoim zbliżeniu do Nie
miec, Węgry zachowywały jednak dystans. Latem 1939 r. nie wyraziły zgody na wkroczenie
wojsk hitlerowskich na pozyskane niedawno obszary, w celu zaatakowania z tej strony Polski.
Przez wspólną – drugą obok rumuńskiej w pełni bezpieczną granicę w tragicznym Wrześniu, na
południe popłynęły fale uchodźców. Węgry były jeszcze wówczas słabszym, ale jednak partne
rem, nie zaś wasalem III Rzeszy26. W jakiejś mierze, niezależnie od dobrych tradycji był to jedy
ny efekt, choć ważny, wspólnych wysiłków na rzecz owej granicy.
Głównym i zręcznym rozgrywającym okazała się Rzesza. Najpierw licząc na polską spoleg
liwość łudziła perspektywą wspólnej granicy z Węgrami dwa zaprzyjaźnione rządy, nie bez
szczypty szantażu. Przy okazji stwarzała iluzje Ukraińcom, których ostatecznie porzuciła, aby
niepotrzebnie nie zadrażniać relacji z sowieckim kolosem, którego zdanie musiało się liczyć
w przypadku zderzenia z nieskorą do ustępstw Polską. Ta ostatnia, wyraźnie, w przeciwieństwie
od Budapesztu, odmawiała wejścia do obozu sojuszników, a z czasem, może nawet bardziej –
wasali Hitlera.
Miejsce Rusi i problematyki oraz irredenty ukraińskiej w procesie rozkładu Czechosłowacji.
Definitywne rozejście się dróg emigracji ukraińskiej i zastępczej ojczyzny
W obliczu kryzysu i procesie rozkładu Czechosłowacji u schyłku lat trzydziestych problema
tyka ukraińska nie odegrała decydującej roli. Zadecydowały o tym inne czynniki, jak: nacecho
wana agresją presja III Rzeszy i wspieranej przez nią irredenty niemieckiej mniejszości oraz kapi
tulancka postawa mocarstw zachodnich. Są to fakty niekwestionowane. Jednak te fundamentalne
przesłanki nie wyczerpywały problemu i nie były jedynymi. W wieloetnicznym państwie, a do
takich zaliczała się ČSR, problemy wyrosłe na tle etnicznym występowały nie tylko na obszarze
sudeckim. Swój, choć nie decydujący „wkład“, w kryzys toczący osłabioną Republikę, posiadała
też i Ruś Podkarpacka. Zarządzanie nadprogramowym nabytkiem okazywało się trudniejsze, niż
sobie nad Wełtawą wyobrażano. Praga została zaskoczona mnogością spraw, problemów, sporów
tam występujących i nie potrafiła zająć wobec rywalizujących ze sobą opcji językowych i etnicz
nych (ukraińska, rosyjska i rusnacka) jednoznacznego stanowiska, przychylając się raz do jednej
czy drugiej, bądź nawet trzeciej orientacji. Do tego nałożyły się długo niespełnione, pochopnie
sformułowane pod naciskiem międzynarodowej sytuacji lat 1918–1919, zobowiązania do wpro
wadzenia autonomii na obszarze Zakarpacia. Narastało rozczarowanie nowymi rządami, nieza
leżnie od obiektywnego awansu cywilizacyjnego i rozwoju demokracji, tym bardziej, że począt
kowe oczekiwania lokalnej społeczności były zapewne większe. Sprawa odwlekanej autonomii
stawała się w tym przypadku cenną amunicją, którą nie wahano się użyć w walce z rządem. Nale
ży jednak zaznaczyć, że pojawiające się i na terenie Rusi irredentystyczne tendencje nie posiada
ły długo równie groźnego i agresywnego dla państwa charakteru, jak w przypadku sterowanych
przez Berlin Niemców sudeckich. Również, co odróżniało je od wystąpień niemieckich, polskich
czy węgierskich, owe trendy nie miały jednoznacznego narodowego wymiaru. Trudno byłoby
jednoznacznie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, nazwać irredentyzm zakarpacki tyl
ko ukraińskim. Początkowo mogło się nawet z punktu widzenia Pragi wydawać, że bardziej nie
bezpieczne dla jedności państwa są działania radykalnych rusofilskich autonomistów, niż Ukraiń
ców. Niebezpieczeństwo z ich strony długo było bagatelizowane, a irytację bardziej budziła
samodzielność tych środowisk, ponieważ wcześniej liczono w Pradze na sterowanie ukraińskich
25
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ruchem narodowym. W momencie zagrożenia zewnętrznego i narastających problemów z partią
Henleina, która zdobył rząd dusz wśród swoich rodaków mieszkających w Czechosłowacji, Ruś
nabierała większego niż wcześniej znaczenia. Dla rządu uwikłanego w spór z Rzeszą i mniejs
zością niemiecką, nowe ognisko konfliktu stanowiło poważny kłopot i zmniejszało szansę poli
tycznego manewru. Nową sytuacją stało się też taktyczne zjednoczenie wysiłków autonomistów
ukraińskich i rusofilskich wiosną 1938 r., co czyniło irredentystów obu opcji silniejszymi. Tak
więc uzasadniona wydaję się teza, że sytuacja na Zakarpaciu w tym tragicznym momencie dla
osłabionej I Republiki, nie zaliczała się do jej atutów. Było wręcz odwrotnie. Ruś dołączyła do
grona czułych i słabych punktów państwa Masaryka i Beneša, tym bardziej że władzom brako
wało pomysłów na rozwiązanie skomplikowanych problemów tego kraju27.
Sytuacja i atmosfera polityczna na Rusi zaostrzały się już od dobrych kilku lat. Teraz w oblic
zu śmiertelnego zagrożenia państwa, autonomiści zdecydowali się na integrację wysiłków, licząc
logicznie na większą ustępliwość Pragi. Rząd Milana Hodży nie zawahał się, o czym już wspom
niałem w poprzednim rozdziale, na ryzykowne posunięcie, jakim stała się zgoda na przyjęcie dele
gacji Karpatorusinów ze Stanów Zjednoczonych z kontrowersyjnym A. Gerowskim na czele.
Oficjalnym celem miała być mediacja pomiędzy autonomistami a rządem. Jej misja wydłużyła się
i przebiegała w dwóch fazach od maja do końca czerwca i potem od września do października
1938 r. Podczas sierpniowowrześniowego antraktu Gerowski odwiedził Budapeszt oraz rozbijał
się w praskich hotelach28. Jak się okazało, ta wizyta raczej nie wpłynęła na ostudzenie politycz
nych emocji. Jego osiągnięciem stało się wciągnięcie do współpracy z „Pierwszą“ RUCNR lojal
nych, wahających się dotąd zakarpackich i wywodzących się z Preszewszczyzny rusińskorus
nackich agrarystów. Do tego grona zaliczali się senator Baczyński, czy poseł Piotr (Petro)
Żydowski oraz Iwan Pejszczak. Wspólnym celem miały być starania o jak najszybsze wprowad
zenie autonomii. Również sukcesem Gerowskiego stało się powołanie w Narodowym Zgromad
zeniu Republiki (parlamencie ČSR) Ruskiego Bloku. Znaleźli się tam różni politycy, od Brody
ego po Baczyńskiego i jego politycznych przyjaciół. Fencik ze względów osobistych do bloku nie
wstąpił, ponieważ znany był jego konflikt z Gerowskim, ale z Brodym i Baczyńskim dalej współ
pracował29. Latem, o czym już wspomniałem konkretnie na przełomie sierpniawrześnia tego
samego roku, Republikę odwiedziła też misjaniestety wcale nie bezstronna, brytyjskiego lorda
Runcimana. Co prawda za główne zadanie miał on rozeznać się w faktycznym położeniu nie
mieckiej mniejszości, ale przy okazji nawiązał kontakty z zakarpackimi autonomistami. Ci, zeb
rani w Użhorodzie na początku września wystosowali do niego list otwarty ze swoimi postulata
mi. Fencik wysłał nawet własne memorandum do brytyjskiego arystokraty i szukał z nim
kontaktów, co wynikało z zarysowanego sporu z przybyszem z Ameryki oraz chęcią podkreślenia
swojej tożsamości30. Co zrozumiałe, uwagę rządu koncentrował przede wszystkim kryzys sudec
ki, na zajmowanie się w sposób równie poważny problemami Rusi czasu i energii nie wystarczało.
Premier Hodża odbył jednak wiosną i latem szereg spotkań z lokalnymi politykami: gubernato
rem Hrabarem, Edwardem Baczyńskim i Julianem Revajem, S. Fencikiem, jak również wywod
zącymi się z Preszowszczyzny agrarystami: Iwanem Pjeszczakiem oraz Iwanem i Petrem Żydow
skimi. Padły tam deklaracje zaprowadzenia autonomii do końca roku. W zamian zakarpaccy
27
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politycy zapewniali o lojalności wobec zagrożonego państwa31. W tych miesiącach nastąpiła
wyraźna aktywizacja środowisk ukraińskich, które nie zamierzały oddać pola rusofilom. Przez
Ruś przeszła fala zjazdów i wieców „Proświty“. Aktywność obiektywnie działających po myśli
Budapesztu Gerowskiego i większości rusofilów, ignorujących nie pasujących do ich wizji
poglądy, musiała niepokoić ukraińskich członków RUCNR, tworu nienaturalnego i trawionego
sporami. W tej grupie znajdowały się: chrześcijańska partia narodowa Wołoszyna, socjaldemok
raci spod znaku Revaja czy narodowcy chłopscy. Groziło to marginalizacją ruchu ukraińskiego.
W pierwszych dniach września zażądali oni usunięcia Gerowskiego z CzechoSłowacji i zakaza
nia mu ingerowania w wewnętrzne sprawy Zakarpacia32. Zdając sobie również sprawę, że ich
opcja nie znajdzie zrozumienia w Budapeszcie czy Warszawie, postawili jednoznacznie i bezwa
runkowo na wsparcie III Rzeszy. W tym samym duchu szły instrukcje i rady konsultowanego
przez Wołoszyna i Revaja, pełniącego obowiązki szefa Dyrektorii ZURL po śmierci Petruszewic
za, Andreja Makarenki33. Ukraińscy aktywiści przystąpili we wrześniu do tworzenia zalążka siły
zbrojnej na Zakarpaciu. Młodzi działacze „Proświty“ Iwan Rohacz i Wasyl Iwanowczyk, wspo
magani przez uchodźców z Galicji zamieszkałych na Rusi, powołali paramilitarną organizację
o nazwie Ukraïnskoja Nacinalnoja Oborona (Ukraińską Narodową Obronę)34. Kilkanaście dni
później Fencik przystąpił do tworzenia własnych podobnych formacji, tzw. „czarnorubaszni
ków“35. W drugiej połowie września, gdy kryzys i agonia I Republiki weszły w fazę decydującą,
działacze Ruskiego Bloku i RUCNR (czyli zarówno Fencik i politycy ukraińscy), w ślad za sepa
ratystami niemieckimi, węgierskimi i Polakami z Zaolzia, zaczęli używać wilsonowskiego hasła
„samostanowienia narodów“. Senator Baczyński w imieniu autonomistów obu opcji, wystosował
obok tej deklaracji o dojrzałości Rusi do skorzystania z tego prawa, memorandum, w którym
oprócz szerokiego samorządu i autonomii, domagał się zmian na kierowniczych stanowiskach
w administracji, przyłączenia Preszowszczyzny do autonomicznej Rusi i pomocy mieszkańcom
najbiedniejszej Werchowiny. Delegacja Ruskiego Bloku, w obecności gubernatora Hrabara, spot
kała się też w przeddzień konferencji monachijskiej z prezydentem Benešem powtarzając swoje
postulaty36. Gdy dokonywała się agonia i tragedia I Republiki posłowie zrzeszeni w Ruskim Blo
ku oraz ukraińscy autonomiści na czele z idącymi teraz wspólnie naciskali na rychłe powołanie
lokalnego rządu bądź wprowadzenia szerokiego samorządu na obszarach Zakarpacia. W rządzie
gen. Syrovego powstało w pierwszych dniach października stanowisko ministra do spraw Pod
karpackiej Rusi, które objął wywodzący się z tych terenów Jan Parkanýi. Wcześniej w prezy
denckiej kancelarii odpowiadał za sprawy tej właśnie prowincji. Wkrótce doszło do konkretnych
już rozmów w sprawie zaprowadzenia autonomii na Rusi, na marginesie analogicznych rokowań
rządu z ludakami w Żylinie (6.–8. 10. 1938 r.). Udała się tam zakarpacka delegacja w składzie:
A. Brody, Pawło Kossey, J. Revaj, J. Feldesi, I. Żydowski i E. Baczyński. W końcówce rozmów
Revaj „wyskoczył“ do Pragi na konsultacje z niemieckim poselstwem. Zapadły tam ustalenia rów
nież, iż do wytyczenia słowackorusińskiej granicy zostanie powołana odpowiednia komisja37. Po
zakończeniu żylińskich debat delegaci powrócili do Użhorodu, gdzie oczekiwali ich z niecierpli
wością pozostali liderzy autonomistów obu narodowych opcji. Z pewnym opóźnieniem zjawił się
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też z Pragi Revaj, gdzie radca poselstwa Andor Hencke miał mu oświadczyć, iż Rzeszy nie wyda
je się celowe połączenie autonomicznej Rusi z Węgrami czy Polską38. W tym bogatym w wydar
zenia dniu 8. 10. 1938 r. w Użhorodzie doszło w gorącej politycznej atmosferze do finalizacji
kwestii autonomii. Działacze obu opcji na miejsce efemerycznej, rozdartej wewnętrznie R
UCNR, powołali Narodową Radę Karpackiej Rusi, która miała stanowić reprezentację lokalnej
społeczności i zalążek miejscowego rządu. Do składu gabinetu zostali nominowani A. Brody, E.
Baczyński, I. Pjeszczak, J. Revaj, A. Wołoszyn i S. Fencik. Zapadła też wspólna decyzja, aby
wzorcem dla zakarpackiej autonomii stał się projekt odpowiedniej ustawy dla Słowacji, opubli
kowany w czasopiśmie „Słovak“ w czerwcu 1938 r. Wkrótce przybył też z Pragi minister Parka
nýi. Miał za zadanie, aby z gen. Olehem Svatkiem (dowódcą użhorodzkiego garnizonu) i guber
natorem Hrabarem, utemperować oczekiwania lokalnych przywódców i zaprosić ich na rozmowy
do stolicy. Został on faktycznie postawiony przed faktami dokonanymi, ale pewną rolę odegrały
oprócz dynamiki wydarzeń, intrygi Gerowskiego, zachęcającego do obywatelskiego nieposłus
zeństwa. Wieczorową porą minister w towarzystwie Brody’ego i Revaja wspólnie wystąpili na
balkonie krajowego urzędu z proklamacją autonomii i przedstawili kandydatów do składu lokal
nego rządu, a następnie przeszli do lokalu „Proświty“, gdzie przemówił do zebranego tłumu
adwokat Michał Braszczajko, a potem do budynku Towarzystwa im. A. Duchnowicza, gdzie
z kolei mowy wygłosili Brody i Fencik39. Następnego dnia w Pradze, Parkanýi referował wypad
ki ostatnich kilkudziesięciu godzin na Zakarpaciu. W efekcie podenerwowany premier Syrový
telefonicznie zdymisjonował pozbawionego autorytetu gubernatora K. Hrabara, jego funkcję
oddając ministrowi Parkanýmu. Na kilka godzin aresztowany został A. Gerowski. W kolejnych
dwóch dniach 10 i 11 października doszło do rozmów premiera z reprezentacją zakarpackich auto
nomistów: Brodym, Fencikiem, Baczyńskim, Pjeszczakiem, Wołoszynem i Revajem oraz ponow
nie z wytrawnym graczem i mistrzem intrygi Gerowskim. Praga, godząc się z koniecznością nada
nia autonomii temu krajowi usiłowała przeforsować uważanych za lojalnych wobec Republiki
agrarystów, bez większego powodzenia, może poza Baczyńskim. Premier ostatecznie powołał
przybyłych do pierwszego rządu autonomicznej Rusi. Pierwszym szefem lokalnego gabinetu
został A. Brody, a skład jego gabinetu, z trzema oficjalnymi fotelami ministerialnymi odzwier
ciedlał układ sił pomiędzy dwoma opcjami etnicznymi40. Oczekiwane od kilkunastu lat wydarze
nie stawało się realnym faktem. Członkom jego rządu nie było jednak dane ochłonąć, ponieważ
nie nastąpił jednak definitywny koniec maratonu wyczerpujących negocjacji. Niektórzy członko
wie faktycznie, choć może niezbyt formalnie (bo bez ustawowej podkładki) powołanego już gabi
netu prosto z Pragi udali się do Komarna i Prešova. W pierwszym toczyły się dramatyczne roz
mowy z Węgrami, w atmosferze i scenerii nadgranicznych incydentów i codziennie przelewanej
krwi. Zakarpacka problematyka pojawiła się tam również, ponieważ Madziarzy wysuwali i do
niej pretensje. Zakarpacki rząd reprezentował Baczyński, któremu według niektórych świadectw
miał towarzyszyć Revaj. Do Prešova trafił Fencik, gdzie rozpoczął ustalenia na temat wytyczenia
granicy pomiędzy Słowacją a Rusią. Problemów nie brakowało już od pierwszych godzin i dni
autonomii i tak miało być do końca krótkiej jej egzystencji.
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Po dwóch tygodniach skończyła się udawana jedność w gronie autonomistów. Ukraińcy,
bardziej dynamiczni, posiadający intelektualne wsparcie od emigracji na terenie II Republiki
oraz disapory zza oceanu, wyeliminowali faktycznie głównych rusofilskich rywali bądź zmusili
innych do uległości. Brody, wskutek podrzuconych Pradze dokumentów o jego agenturalnej
działalności na rzecz Węgier, został zdymisjonowany i aresztowany. To otworzyło drogę do prze
jęcia całej władzy przez grupę Wołoszyna i Revaja. Przyśpieszyli oni proces emancypacji Rusi,
przemianowując ją bezceremonialnie na Zakarpacką Ukrainę. Postępowała szybka ukrainizacja
kraju oraz prześladowania rywali i konsolidacja polityczna na ukraińska modłę. Drogą zwolnień,
szykan i złośliwości dawano przebywającym Czechom do zrozumienia, aby pomyśleli poważnie
o wyjeździe. Więcej informacji jest w kolejnym podrozdziale, ale wypada tutaj ów fakt zaznac
zyć. Ruś, a może bardziej już Zakarpacka Ukraina wymykała się z rąk Pragi. Symbolem tego stał
się fakt rezygnacji z funkcji ostatniego, teraz już tylko nominalnego gubernatora Párkanýiego, 4
listopada 1938 r.41.
Istotną rolę w procesie „autonomizacji“ Rusi odegrała dobrze zorganizowana emigracja, któ
ra swoją propagandą, kontaktami i naciskami na Czechosłowację usiłowała wpłynąć na bieg
wydarzeń. Źródła i opracowania potwierdzają poparcie sprawy autonomii i konsolidację
większości wychodźców wokół Rusi na przełomie lat 1938–1939, co nie uszło uwadze polskich
czynników. Na tym polu przygasły dotychczasowe swary i wspólnym głosem mówili emigranci
zza oceanu, na Litwie, na ziemiach czeskich i w Rzeszy, w ostatnim przypadku kokietowani, na
razie delikatnie, przez niemieckich gospodarzy, co stanowiło niewątpliwie jakiś element nacisku
na polskich partnerów42.
Energicznie wsparli walkę o autonomię i lokalny rząd zakarpacki ukraińscy wychodźcy,
przebywający na obszarze słabnącej ČSR, zwłaszcza gdy ster przejęli ich rodacy. Większość
z nich stanowili ci, którzy musieli lub chcieli opuścić Polskę. Współtworzyli oni kadry adminis
tracji i siły zbrojnej, Ukraińskiej Narodowej Obrony. Wśród nich dominowali sympatycy lub
członkowie OUN43. Źródła czeskie wspominają też o przenosinach niektórych emigrantów
z Berlina na „odzyskany“ przez Rzeszę Sudetenland, do Liberca, a nawet do stolicy uszczuplo
nej II Republiki, aby być bliżej wydarzeń na Rusi. Zainteresowane żywo zachodzącymi tam
wypadkami były również organy bezpieczeństwa sowieckiej Ukrainy. Odnotowały one epizo
dyczną, zakonspirowaną wizytę, niemal inspekcję, jednego z liderów OUN, Andreja Melnyka,
który miał ponoć odwiedzić „ze swoim otoczeniem“ Ruś na przełomie październikalistopa
da1938 r.44 Z kolei wielu (np. E. Kulczycki, W. Zabawski, S. Rosocha, inż. Krasnowski)
zamieszkujących dotąd w Pradze nacjonalistów wyjeżdżało na Ruś, w celu wspomożenia dzieła
41
42

43

44

POP, I.:Dĕjiny Podkarpatské Rusi..., s. 485.
AAN, MSZ, sygn. 5460, k. 29–31, raport z Wiednia o audycjach nadawanych w języku ukraińskim, wymierzonym
„przeciwko Węgrom i innym wrogom Ukrainy“ z udziałem przybyszy ze Stanów, 18. 10. 1938, k. 43–44, raport
z Kowna o akcji ukraińskiej na Litwie, 3. 11. 1938, k. 73–76, kolejny raport z Wiednia o poparciu, którym cieszy się
na tutejszym gruncie emigracja ukraińska, której aktywność wymierzona jest mimo zaprzeczeń niemieckich prze
ciwko Polsce, 25. 11. 1938; sygn. 5463, k. 35–37, raport konsula J. Szygowskiego z Winnipeg, o aktywnym wspar
ciu emigracji dla autonomicznej Rusi i zbiórkach pieniędzy dla rządu Wołoszyna oraz kontaktach z Niemcami, 11. 02.
1939; ZIĘBA, A.: Ukraińcy w Kanadzie ...., s. 325.
AAN, MSZ, sygn. 5462, k. 52–53, pismo z Ministerstwa Spraw Wojskowych do MSZ z odpowiednimi informacja
mi: Rohacz czy Iwanowczyk współpracowali z emigrantami (Klimpusz, Rosak, Kulczycki)wspominanymi w tzw.
Archiwum Senyka, 7. 02. 1939 .
Centralnyj deržavni archiv vyščych organov vlady Ukrajiny (CDAVOVU), f. 1, op. 30, od. zbirka 931, ark. 15; o takiej
ewentualności wspomina raport z Prezydium Policji w Pradze do stołecznego Prezydium Urzędu Ziemskiego z 6. 12. 1938
w: NA, PMR, kr. 157, sv. 3154; sugestię taką wyraziło „Večerní České Slovo“ z 14. 11. 1938; też Narisi istoriï ..., s. 308;
z kolei DĄBROWSKI, D.: s. 257, uważa, że zjawił się tylko wysłannik Prowydu i Melnyka, Jarosław Barnowskyj.
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budowy „wielkiej Ukrainy“ na dogorywającej Czechosłowacji, będąc pewnymi wsparcia nazis
tów. Prowadzone były w tym środowisku zbiórki pieniędzy (ponad 75 tys. Kč). Stała się ona
„najważniejszym obszarem politycznej roboty“.45 Jak możemy się domyślić nikt tych spraw nie
konsultował z Pragą, na której zapewne kręgi nacjonalistów położyły przysłowiowy „krzyżyk“.
W ostatnim etapie egzystencji ČSR stała się nie tylko obiektem obcej ingerencji, ale również
intryg i zamierzeń jej dotychczasowych gości czy klientów, którzy teraz grali własne role, nie
oglądając się na gospodarzy Hradu.
Definitywnemu zakończeniu uległa tzw. „ruska akcja“ i jej ukraiński wymiar. Ustała ona fak
tycznie w drugiej połowie 1938 r., choć jeszcze w budżecie Czerwonego Krzyża zaplanowane
zostały jakieś na ten cele fundusze, o czym już wspominałem w poprzednim rozdziale, ale wypa
dałoby przy tej okazji przypomnieć46. Z ukraińskiej gałęzi akcji pozostały w drugiej połowie
roku 1938 tylko: prowadzący zaoczną formę nauczania, „odchudzony“ Wolny Uniwersytet,
Muzeum Walki Wyzwoleńczej, Akademia Sztuk, Ukraiński Wydział Historyczny oraz resztów
ka po podiebradzkiej Akademii, Ukraiński Instytut TechnicznoRolniczy (Politechniczny).
Funkcjonowało dalej Towarzystwo Przyjaciół Wolnego Uniwersytetu47. Poza kurtuazją i sza
cunkiem wobec kulturalnego dorobku ukraińskich partnerów48, drogi Pragi i uchodźców musia
ły się rozejść. Państwo czeskie, choć z nazwy jeszcze czechosłowackie konało, a jednym z bene
ficjentów, choć nie najważniejszym wydawali się Ukraińcy, tworzący zarodek swojego państwa.
W tym swoistym danse macabre Czesi nie mogli i nie chcieli zapewne uczestniczyć.

prof. dr hab Michał Jarnecki
Uniwersytet A. Mickiewicze
Wydział PedagogicznoArtystyczny
ul. Nowy Świat 2830
62800 Kalisz
Polsko
email:mjarnecki@poczta.onet.pl
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NA, PMR, kr. 157, sv. sygn. 3154, raporty z Komendy Policji do Prezydium Urzędu Ziemskiego w Pradze, 2 i 6. 12. 1938.
Archiv kanceláře prezidenta republiky (APR), D.13718/38, ċ. D 13624, rozliczenia Czechosłowackiego Czerwonego
Krzyża, pismo z 21. 12. 1938 r, informujące, że w 1938 r. zostało wydanych na akcję 2 640000 Kċ, a w następnym
planuje się 2 200000 Kč.
Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace ..., s. 192.
Ibidem, s. 198–199, pismo J. Horaka adresowane do I. Horbaczewskiego z informacja o rocznicowych uroczysto
ściach i obchodach na cześć Szewczenki organizowanych przez Wydział Słowiański Uniwersytetu Karola, Praga
2. 02. 1939.
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MECHANISMUS PŘÍPRAVY ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH
PROCESŮ S VOJÁKY PO ROCE 1948
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In the presented paper, the author describes the political processes in the Czechoslovakia after
the year 1948. The aim of presented reflection is to describe the mechanism of injustice against
soldiers , which was carefully planed by communistic structures of power. This paper examines
legal conditions and circumstances of cruel investigation. It also deals with the rehabilitions of
former soldiers after the year 1989. The resultes indicate, that injustice has not been solved yet.
Key words: Czechoslovakian army; military persons; political persecutions; penal law;
February 194; rehabilitations.

1. Úvod
Politické soudní procesy s vojáky navazovaly po roce 1948 na různé formy diskriminace
a mimosoudního postihu, které se uplatňovaly již od roku 1945. Šlo o přirozený následek boje
o politickou moc v poválečném Československu. Ten rozpoutala KSČ a v rovině armády se pro
jevil střetem o složení jejího velícího důstojnického sboru. Českoslovenští komunisté za tím úče
lem použili všechny dostupné prostředky, včetně porušování různých předpisů tehdejšího práv
ního řádu. Pro ně nepohodlné vojáky odstraňovali velmi často administrativními metodami,
k nimž počítáme například otázku přebírání vojenských osob do řad obnovované českosloven
ské branné moci. Po únoru 1948 pak již nic nebránilo tomu, aby se politické perzekuce přenes
ly do trestněprávní roviny.

2. Etapy politické perzekuce vojáků
Politické hledisko se při posuzování delikvence vojenských osob uplatňovalo v celém obdo
bí let 1948 až 1989. Systém politických procesů s vojáky, jehož dvojčetem se staly programově
vznikající nezákonnosti, se však ve své vyostřené podobě neuplatňoval v celém analyzovaném
období. V tomto ohledu je důležité najít časový rozměr tohoto systému v průsečíku různých úhlů
pohledu. Autostereotypní pohled představuje hodnocení z počátku 80. let, kdy vojenská kontra
rozvědka hodnotila třicet pět let své poválečné existence. V žádném případě si analytici této slož
ky nepřiznávali zavedení cíleného systému kompromitace a trestního stíhání politicky nepoho
dlných vojáků. Připouštěli však, že do roku 1951 páchali někteří konkrétní příslušníci 5. oddělení
Hlavního štábu (HŠ) a HISu (Hlavní informační správa) nezákonnosti zvláště na úseku vyšetřo
vání, za což měli být trestně stíhání a odsouzeni. V dalších letech se tento negativní trend neměl
v činnosti orgánů vojenské kontrarozvědky (VKR) prosazovat.1 Soudobé specializované práce
1

Archiv bezpečnostních složek v Praze (ABS), fond VKR. HS VKR, Přehled o vývoji vojenské kontrarozvědky, čj.
0310/171978, Praha 1980. s. 126.
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připomínají zejména období let 1948 až 1950, kdy orgány obranného zpravodajství prováděly
vůči vojenským a civilním osobám, jednotlivcům i skupinám, rozsáhlý systém provokací
a následného umělého konstruování protistátní trestné činnosti. Agentiprovokatéři byli nasazo
vání k obviněným i v průběhu vyšetřování a uvěznění. Nejtvrdší projevy systémové perzekuce
v armádě ve formě trestní represe skončily s nástupem Alexeje Čepičky do funkce ministra
národní obrany (duben 1950). I po vzniku Velitelství vojenské zpravodajské služby (VVZS)
v podřízenosti Ministerstva národní bezpečnosti (MNB) však docházelo k selektivnímu použí
vání brutálního fyzického násilí a to na popud i za účasti sovětských poradců. Pokračoval sys
tém nezákonných odposlechů telefonických hovorů, porušování listovního tajemství, výroby
umělých důkazů a přibyly dokonce i prostorové odposlechy v místnostech. František Hanzlík
považuje za poslední vytvořený proces s vojáky případ tak zvané „Skupiny důstojníků čsl. armá
dy“. Do skupiny patřili důstojníci a i vysoce postavení generálové z armádních struktur, osvěto
vého a stranického aparátu. Za všechny jmenujme hrdinu II. odboje gen. Karla Klapálka. Posled
ní rozsudky padly v listopadu roku 1954.2
Názory mezi historiky na další průběh politických procesů v armádě se různí. Patrný je
v tomto následujícím období posun od ryze vykonstruovaných obvinění z protistátní činnosti
k přístupu, kdy se vojenské bezpečnostní a justiční orgány pokoušely využívat obecně kriminál
ního jednání k politické perzekuci. Zde je typickým příkladem trestní stíhání Hrdiny SSSR, poz
dějšího generála Richarda Tesaříka (1915–1967).3 Ten byl vazebně stíhán a vyšetřován od pro
since 1953 do srpna 1954 za rozhodující úlohy orgánů VVZS, VKR a vojenské prokuratury.
Tesařík sice z nedbalosti zavinil dopravní nehodu, zranil při ní chodce a ztratil utajovanou doku
mentaci. Nicméně, obvinění z ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a ohrožení
státního tajemství byla do značné míry účelová. Buď se na tyto trestné činy vztahovala prezi
dentská amnestie, nebo za ně nebyl ve finále odsouzen. Neúspěšné úsilí vojenské kontrarozvěd
ky prokázat Hrdinovi SSSR protistátní činnost se zakládalo na mezerách v jeho osobním životě
a poněkud výstředním životním stylu. Pravým cílem Tesaříkova vyšetřování se zřejmě stala jeho
kritika ministra národní obrany Alexeje Čepičky, tedy střet s tehdejší mocí. Za zmínku stojí i kau
za vojínů Vladimíra Cagáška a Aloise Porteše, kteří se při útěku z aktivní služby u vojenského
útvaru dopustili vraždy a byli popraveni v Praze dne 9. srpna 1966. Přesto jsou považováni za
poslední vojenské osoby popravené v poválečném Československu v procesu s politickým poza
dím.4 I v jejich případě však nelze přesně vymezit hranici mezi obecnou a politickou delikvencí,
přičemž první může posloužit jako prostředek k realizaci druhé.
Stíhání za politicky podmíněnou trestnou činnost se samozřejmě vojákům nevyhýbalo ani
v období normalizace. Za instruktivní příklad může sloužit odsouzení pplk. PhDr. Jiřího Sedlá
ka, CSc. Jednalo se o učitele Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně. V dubnu 1969
prováděl přednášku na Krajské prokuratuře v Brně a vystupoval též na schůzi uliční organizace
KSČ v Ivanovicích na Hané. Pod dojmem srpnové okupace z roku 1968 vyjadřoval veřejně
pochybnosti o spojenectví s SSSR, o hegemonii dělnické třídy ve státě nebo zpochybňoval his
torický význam Února 1948. Dále se kriticky vyjadřoval k osobě Klementa Gottwalda, nastupu
jící normalizační nomenklatuře KSČ a stejně hodnotil i osoby J. V. Stalina, L. Břežněva a cel
kově odmítl vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Osobní statečnost nezůstala bez

2
3
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HANZLÍK, F.: Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945–1955. Praha 2015, s. 97.
K tomu blíže HANZLÍK, F.: Utajená vazba Hrdiny SSSR. Životní osudy Richarda Tesaříka v období poúnorových per
zekucí v armádě 1948–1954. Securitas Imperii I, 2017.
PEJČOCH, I.: Vojáci na popravišti. Vojenské osoby, popravené v Československu z politických důvodů v letech
1949–1966 a z kriminálních příčin v letech 1951–1984. Cheb 2011, s. 29.
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odezvy a 10. prosince 1971 se v Brně konalo veřejné hlavní líčení senátu Vyššího vojenského
soudu Tábor, kterým byl pplk. Sedlák odsouzen nepodmíněně na 10 měsíců odnětí svobody
a zařazen k výkonu trestu v rámci první nápravněvýchovné skupiny.5 Naplnit měl skutkové pod
staty trestných činů hanobení republiky a jejího představitele (§ 102 až 103 tr. zákona) a hano
bení státu světové socialistické soustavy a jejího představitele (§ 104 tr. zákona). Z výše uvede
ného se podává, že procesy s vojáky za jejich domnělou či skutečnou protistátní činnost měly
masovou povahu nezákonného systému zejména v období, kdy jejich vyšetřování prováděly
zpravodajské orgány v gesci ministra národní obrany, respektive samotného ministerstva (MNO)
a podílely se na něm zejména vojenské složky státní prokuratury a státního soudu, byť ne výluč
ně. Definitivně v polovině 50. let, i v souvislosti s první vlnou stranických rehabilitací, tento sys
tém zaniká. Politizace delikvence vojenských osob byla samozřejmě často všudypřítomná.
Nicméně, týkala se vždy jednotlivých vyšetřovaných kauz. Tento proces samozřejmě ovlivňova
la jednotná linie trestní politiky, kterou však nelze ztotožňovat s propracovaným systém nezá
konností tak, jak se uplatňoval nejvíce v letech 1948 až 1951. A právě na analýzu tohoto drama
tického období se soustředí další výklad.

3. Typický průběh vyšetřování a podání obžaloby
Předsoudní stadium začalo obvykle zatčením podezřelého vojáka členy pátracího oddělení
obranného zpravodajství (5. oddělení HŠ, HISu). Zatčení poté vypovídali a na základě informa
cí z výslechů a shromáždění věcných důkazů z domovních prohlídek vypracovaly vyšetřující
orgány trestní oznámení, jež se stalo podkladem pro následné soudní jednání. V případě, že při
soudním projednávání věci vinna obžalovaných nebyla dostatečně prokázána či důkazně
podložena, vstupovali do hry právníci, kteří v rámci obranného zpravodajství působili jakou sou
dní znalci. V případě rozporů či důkazní nouze mělo jejich odborné vyjádření rozhodující váhu.
Se vznikem instituce státního soudu a státní prokuratury byla vrchním vojenským prokuraturám
a vrchním vojenským soudům odňata kompetence soudit nejtěžší případy protistátní delikvence.
Ke službě u státního soudu a státní prokuratury byli přechodně dle ust. § 4 a 13 zákona o státním
soudu6 přidělováni vojenští soudci a důstojníci justiční služby. Poněkud atypicky platila pro říze
ní před státním soudem přiměřeně ustanovení trestního řádu z roku 1873 a nikoliv vojenského
trestního řádu z roku 1912. Konkrétně se jednalo o ustanovení o procesu na úrovni krajského
soudu.
Vyšetřující soudce na vojenském úseku státní prokuratury ve skutečnosti do procesu vyšetřo
vání fakticky nezasahoval a jeho úloha obecně se stala převážně formální. Státní prokuratura
však v praxi posílala věci k došetření a tak se věci často u vyšetřujících soudců hromadily. Vyšet
řující soudce většinou mechanicky opakoval výslechy provedené již vojenským zpravodajci.
Rozhodujícím bylo tedy trestní oznámení a připojený spisový materiál, který vznikal právě
u orgánů obranného zpravodajství. Vojenská část státní prokuratury pak na jeho základě podáva
la obžalobu přímo ke státnímu soudu. K trestnímu oznámení se běžně přikládal doličný materiál
jako zbraně, trhaviny, střelivo či dokumenty obsahující utajované informace. Z důvodu specifi
ky vojenské problematiky často vznikaly konflikty mezi vojenskými a civilními složkami státní
prokuratury a státního soudu.

5
6

PROCHÁZKA, S. – NOVOTNÍK, J: Vzpomínka po 40 letech. Brno 2009, s. 57–58.
Zákon č. 232/1948 Sb. ze dne 6. října 1948 Sb., o státním soudu.
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Orgány státní prokuratury a soudu projednávaly především nejtěžší případy velezrady
a vyzvědačství. Dle zákona na ochranu lidovědemokratické republiky však projednával trestnou
činnost vojáků také stupeň vrchního vojenského soudu a to méně závažné skutkové podstaty
pobuřování, sdružování proti republice, rozšiřování nepravdivých a poplašných zpráv, vyzrazení
státního tajemství nepovolaným osobám, nedbalého uchovávání státního tajemství, urážek ústav
ních činitelů a podobně. Prokurátoři vrchní vojenské prokuratury v přidělených případech často
kontaktovali přímo vojenské zpravodajce s žádostmi o další informace, které potřebovali k efek
tivnímu podání obžaloby. Cestou osobního styku se předávaly zejména údaje k morální či poli
tické orientaci stíhaného vojáka, tedy informace zpravodajského charakteru. Do procesu vyšet
řování a projednávání protistátní trestné činnosti vojáků náležel i justiční odbor MNO jako
nejvyšší řídící a správní orgán vojenské justice. Odbor měl také vystupovat jako kontrolní orgán
nad vojenskými prokuraturami a vojenskými soudy. To se týkalo v prvé řadě trestněprávního
oddělení justiční odboru, jehož součástí byla i tak zvaná trestní skupina. Skupina evidenčně sle
dovala a registrovala činnost vojenských justičních orgánů nebo vydávala pokyny administrativ
ní, technické a organizační povahy. Meritorně projednávala pouze žádosti o milost. V souvislos
ti s reformou hmotného i procesního trestního práva v roce 1950 došlo k reorganizaci justiční
odboru a jeho přeměně na Hlavní soudní správu MNO. Trestněprávní oddělení a trestní skupi
na zanikly a místo nich vzniklo prokurátorské a soudní oddělení.7

4. Administrativní výslechy v přípravném řízení a trestní oznámení
Přípravné řízení v moderně chápaném trestním procesu obsahuje sice mnoho záruk zachová
vání zákonnosti orgány, jež je provádějí, ale navzdory tomu svou povahou k porušování právních
předpisů poskytuje dostatek příležitostí. Už jen proto, že se v něm široce obchází zásada veřej
nosti trestního řízení. Pro období největších nezákonností je v tomto ohledu zásadní otázkou roz
lišování tak zvaných protokolů administrativních a protokolů jako výsledek soudního projedná
vání věci. Administrativní výslechy zatčených vojenských osob prováděly v prvé řadě vyšetřující
orgány složek vojenského obranného zpravodajství, v době vrcholících politických procesů
v armádě příslušníci 5. oddělení HŠ. Právní podmínky tohoto úkonu nebyly zcela jasné a pro
vyhodnocení jeho povahy musí být vzato v potaz podání spočívající v samotném trestním ozná
mení. Lze obecně poznamenat, že administrativní výslech sloužil jako podklad a opora pro sku
tečnosti uvedené ve vlastním trestním oznámení.
Instruktivní je v tomto ohledu případ majora československé armády Claudia Šatany, pří
slušníka 2. protifašistického odboje, který byl 7. října 1950 popraven pro obvinění ze špionáže.
Dne 26. ledna téhož roku na něj náčelník 5. oddělení HŠ podal trestní oznámení vojenskému
oddělení státní prokuratury v Praze. Trestní oznámení po kvalifikační stránce neobsahovalo žád
né bližší údaje, tedy jakou konkrétní skutkovou podstatu zákona na ochranu lidovědemokratické
republiky měl zatčený svým jednáním naplnit. Tento dokument obsahoval čtyři rubriky – osob
ní data, trestní činy, důvody podezření a přitěžující okolnosti. K tomu byl připojen údaj o umís
tění ve vazbě od 7. října 1949. Důvody oznámení spočívaly v okolnostech, dle kterých měl major
Šatana v letech 1946 až 1949 oznamovat blíže neurčenému vojenskému přidělenci západní země
různé údaje o československé armádě tvořící předmět státního tajemství. Pouze z kontextu lze
dovodit, že se jednalo o představitele USA. Dále měl přechovávat ve svém bytě až do okamžiku
zatčení bez úředního povolení střelné zbraně. Přitěžovat mu měla zejména ta skutečnost, že se
7

HANZLÍK, F. – POSPÍŠIL, J. – POSPÍŠIL, J.: Sluha dvou pánů. Vizovice 1999, s. 156.
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jednalo o vyššího důstojníka se specifickým postavením, který musel vědět o závažnosti vyzra
zených údajů pro bojeschopnost armády. Za přitěžující skutečnost se považovalo jeho prohláše
ní z měsíce září 1949, dle něhož byl odhodlán prchnout do ciziny. Od toho plánu jej měly odra
zovat pouze rodinné vazby v Československu. Z hlediska údajné špionážní činnosti bylo trestní
oznámení podepřeno právě a jen o zmíněný administrativní protokol o výslechu, který vyhoto
vily vyšetřující orgány 5. oddělení HŠ. U vynucenosti Šatanových výpovědí není nutné příliš
pochybovat a je tudíž bez pochybností zřejmé, o jak klíčový dokument se jednalo, i když vznikl
v předprocesním stadiu bez zákonného podkladu.8
Iluzi o právní nedůležitosti svých předsoudních výslechů podlehl i generál Heliodor Píka.
Díky psychickému nátlaku a tendenční protokolaci vyšetřujícího soudce dr. Vaše generál Píka
nakonec podsunuté formulace v protokolech podepsal s tím, že věřil v nezávislé soudní projed
nání. Nicméně, trestní senát Státního soudu v Praze mu k rozvedení jeho obhajoby nedal příle
žitost. Tak zvané administrativní výslechy svědků orgánů 5. oddělení měly obrovský význam
i pro další průběh řízení. Když byl totiž Píkův spis 8. prosince 1948 předán Státní prokuratuře
v Praze, bylo jasné, že vyšetřující soudce Karel Vaš v podstatě svými výslechy svědků pouze
kopíroval ty administrativní protokoly o svědeckých výpovědích, které vyhotovili příslušníci
5. oddělení HŠ před podáním trestního oznámení.9 Pravdivé i nepravdivé skutečnosti zjištěné
vojenskými zpravodajci tedy vojenská justice bez větších pochybností přebírala a uznávala jako
relevantní podklady pro další řízení. Karel Vaš vydal v roce 2001 obsáhlé monografické pojed
nání, kde se pokouší obhajovat svou úlohu v Píkově případu. Po formální a právní stránce se jed
ná o ucelený text. Jeho autor ale zcela pomíjí mimoprávní aspekty celého případu, které však roz
hodující měrou přispěly ke generálově odsouzení. Dr. Vaš argumentuje tak, že
v administrativním výslechu sice Heliodor Píka vinu popíral, nicméně se do protokolu sepsaném
vyšetřujícím soudcem k žalovanému jednání doznal a byl za to „po právu“ odsouzen.10 Na uve
dené praxi se v podstatě nic nezměnilo ani po vzniku Hlavní správy VKR. Toho je přesným obra
zem trestní oznámení, které vojenská kontrarozvědka adresovala Generální prokuratuře v Praze
ve věci Josef Musil a spol. Kariéra generála Musila, Reicinova nástupce v čele 5. oddělení Hlav
ního štábu a náčelníka HIS, věrně vyjadřovala průběh represí a celkovou atmosféru doby. Ze
strůjce politických procesů v armádě se mávnutím kouzelného proutku stala jejich oběť jako sou
část honu na celou rozvětvenou „bandu“ spikleneckého centra Rudolfa Slánského. Dokument ze
14. července 1953 se nikterak nezabýval právní specifikací oznamované trestné činnosti. Skupi
na šesti bývalých vojenských zpravodajců měla spáchat různými formami velezradu, vyzvědač
ství, sabotáž a vojenskou zradu. O jejich morálním profilu v souvislosti se stíháním vojáků po
únorových událostech roku 1948 netřeba mít přehnané iluze. Nicméně, VKR text trestního ozná
mení koncipovala jako rétorické cvičení na téma třídních rozporů v poválečném světě. Stíhané
zpravodajce představila jako agenty gestapa, světového imperialismu, spolupracovníků J. B. Tita
a směs bývalých rakouskouherských či buržoazních vojáků aktivně pracujících na všech fron
tách proti SSSR. Z hlediska sledovaného výkladu je však podstatné, že trestní oznámení se opí
ralo dominantně opět o výslechy stíhaných a administrativní výslechy více než pěti desítek svěd
ků.11 K tomu dále přistupoval problém nezaujatosti znaleckého zkoumání.

8

9
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ABS, fond Vyšetřovací spisy, vyšetřovací materiál V 5977, MNO HŠ – 5. oddělení. Věc: mjr. Claudius Šatana – trest
ní oznámení.
Rozsudek Městského soudu v Praze 56 T 7/2001 ze dne 15. června 2001, str. 16 [online], [cit. 1542017]. Dostupné
z:<www.policie.cz/clanek/pravomocnerozsudky.aspx>
VAŠ, K.: Moje perzekuce v právním státě aneb epochální výlet české justice do 50. let XX. století. Praha 2001, s. 56.
ABS, fond Vyšetřovací spisy, vyšetřovací materiál V 2457. Musil Josef a spol. Seznam svědků. str. 32–35.
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5. Otázka objektivity vojenských znaleckých posudků
Důležitou částí politických procesů s vojáky se po roce 1948 stala i soudněznalecká činnost
příslušníků 5. oddělení HŠ. I když se jednalo o vojenské zpravodajce, významně svými znalostmi
i manipulacemi ovlivňovali průběh soudního projednávání věcí a to za situace, kdy se objevily
sporné body. Ty totiž mohly narušit koncepci procesu. Většinou se jednalo o osoby s právnickým
vzděláním, které se soustředily na proces shromažďování důkazů a na kompletaci podkladů pro
trestní oznámení. Do jejich kompetence spadalo například posuzování dokumentů nalezených při
domovních prohlídkách u zatčených vojenských osob a to především z hlediska jejich utajování.
Instituce znalců měla přibližně stejný obsah, jako je tomu v dnešní struktuře trestního řízení. Při
bírali se do maximálního počtu dvou v případě, že skutkové okolnosti případu vyžadovaly zvlášt
ní odborné znalosti. Znalci nesměli být vyslýchání jako svědci, nesměli být členy soudu a jejich
odborné vyjádření mělo ve formální rovině podobu standardního důkazního prostředku. Volba
znalců příslušela v prvé řadě vyšetřujícímu soudci a v trestním řízení s vojenskými osobami se
preferovalo přizvání znalců v postavení vojáků. Nadřízený takových znalců mohl odepřít jejich
povolání k případu, pokud tato okolnost ohrožovala zájem jejich služby. Do rukou vyšetřujícího
soudce poté znalci skládali přísahu a mělo jím být umožněno pracovat se soudním spisem.
Takto právně bezvadně vymezovala postavení vlastních příslušníků ve znalecké činnosti pub
likace 5. oddělení HŠ z roku 1949, která komplexně řešila stíhání vojenských osob ve své kom
petenci.12 5. oddělení HŠ se pro své potřeby pokoušelo obecná ustanovení právních předpisů
modifikovat tak, aby byla účinně použitelná (respektive zneužitelná) pro potřeby stíhání proti
státní činnosti. Za tímto účelem vydalo vlastní nedatovanou prozatímní směrnici pro vojenské
znalecké posudky, jejíž původ lze nepřímo určit do roku 1946.13 Samozřejmě se jednalo o tajný
dokument, který ve své podstatě formuloval zvláštní požadavky na „zpravodajský posudek“
v případech vyzvědačství, záškodnictví, sabotáží či jiných případů narušujících obranyschopnost
státu. V těchto věcech měly podle zmíněné směrnice vystupovat jako nejerudovanější odborníci
právě důstojníci obranného zpravodajství. Jejich znalecké posudky mohly mít podobu ústní či
písemnou a být, jak už bylo naznačeno, určeny různým procesním subjektům – veřejnému žalob
ci, vyšetřujícími soudci či přímo soudu. Znalecké posudky z oboru vojenského zpravodajství
v sobě skrývaly jistou možnost zneužití tím, že ve spisu byly vedeny jako důvěrné, respektive
tajné. Po skončení vyhledávání do něj mohla stíhána vojenská osoba nahlédnout a z toho důvo
du se nedoporučovalo do posudku uvádět citlivé tajné informace, jež by mohly být vyzrazeny ke
škodě obrany státu. To samozřejmě znalci – zpravodajci umožňovalo vyvozovat žádoucí závěry
bez úplného odůvodnění v textu posudku. Písemný znalecký posudek v oboru vojenského zpra
vodajství se standardně členil na pět částí – úvod, všeobecnou část, konkrétní část, rozbor pro
zrazených dokumentů a určení škody. U složitějších případů se doporučovalo ustanovovat zásad
ně dva znalce. Jednoho zpravodajce a druhého vojenského specialistu (například v oboru zbrojní
služby, vojenských vynálezů apod.).
Za nejdůležitější část posudku se považovala závěrečná část z hlediska určení či ocenění výše
škody. Zde bylo řešeno zcela základní dilema, co je vůbec v oboru protistátní vojenské delik
vence pod pojmem škoda chápáno.14 Diskuze o důležitosti výše škody pro právní kvalifikaci pří
padu se přímo vázala na otázku aplikace konkrétních skutkových podstat.
12
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ABS, prozatímní fond 302, inv. č. 30253910. Stíhání vojenských osob a součinnost orgánů OZ, MNO – 5. odděle
ní HŠ, čj. 23 294 Dův. – hl. št. 5. odděl. 1949, Praha 1949, s. 41–42.
ABS, prozatímní fond 302, inv. č. 3025412. Prozatímní směrnice pro vojenské znalecké posudky, MNO – 5. oddě
lení HŠ, evidenční číslo 49, tajné, 140 stran, nedatováno.
Tamtéž, podrobný výklad na s. 108–121.
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Za klíčové se v tomto ohledu považovalo ustanovení o vojenské zradě dle § 6 zákona na
ochranu republiky z roku 1923 a ustanovení § 272 vojenského trestního zákona z roku 1855
o nešetření služebních předpisů. Zmíněné skutkové podstaty se již staly předmětem předcháze
jícího výkladu. V případě vojenské zrady zastávali právníci 5. oddělení HŠ to stanovisko, že
výše škody nemá vliv pro kvalifikaci jednání a určení výše trestní sazby a promítala se do cel
kového právního hodnocení pouze jako všeobecná přitěžující okolnost. To naopak neplatilo
v případě ztráty vojenských spisů dle § 272 vojenského trestního zákona. Tento rozdíl, dle sou
časné trestní terminologie, spočíval ve své podstatě v rozdílu mezi ohrožovacím deliktem, pro
jehož dokonání stačí navození reálného nebezpečí či ohrožení právem chráněného zájmu,
a deliktem, jehož zákonným znakem se stalo způsobní reálné újmy či škody. Ocenění vzniklé
škody představovalo pro znalce snad největší problém a to zvláště v případě vyzvědačství
páchaného vojáky. Trestní spisy totiž často po předložení znalci neobsahovaly konkrétní indi
cie, že utajované skutečnosti skutečny byly vyzrazeny. Jindy zase situace v zavedeném vyhle
dávání sice směřovala k prokázání toho, že utajované skutečnosti byly cizí moci vyzrazeny,
nepodařilo se však zjistit, o jaké utajované věci konkrétně šlo. Někdy se zase podařilo prokázat
pouze vyzrazení informací z veřejných zdrojů, jinde zase jejich vyzrazení nikoli cizímu státu,
ale pouze jisté zájmové či politické organizaci. Velmi důležitým se stala též kvalifikace unik
lých skutečností na vojenské, politické či hospodářské. Vojenští znalci ani vojenská justice se
neshodli v základním východisku, zda škodu lze chápat pouze ve smyslu materiálním či škodou
je i ohrožení abstraktně chápaných zájmů obranyschopnosti republiky jako právního statku.
V době míru vojenské soudy zastávaly to stanovisko, že škodu představují výlohy a náklady, jež
je nutné vojenské správě zaplatit, aby ztracené či vyzrazené věci mohly být nahrazeny. Tento ve
své podstatě zcela absurdní závěr odmítl velmi záhy i Nejvyšší vojenský soud v rozsudku čj. P
276/26/11 ze dne 14. května 1927. Škodou dle tohoto rozhodnutí není pouze škoda na majetku
vyjádřitelná v penězích, nýbrž i poškození jiných právních statků, například a v neposlední řadě
vojenské bezpečnosti státu nebo zájmu vojenské služby. V opačném případě by byla těžko
dovoditelná trestní odpovědnost například v případě vyzrazení informací ohledně mobilizač
ních příprav nepřátelskému státu či organizaci. Stanovisko vojenských zpravodajců v roce 1946
se tedy ustálilo na tom, že vojenský znalec hodnotí nejdříve škodu vojenskou, tedy z hlediska
zájmů obrany země, a až poté škodu majetkovou vzniklou státu, armádě nebo potažmo vojen
ské správě.
Jak ve skutečnosti vznikaly vojenské znalecké posudky v režii 5. oddělení HŠ objasnil ve své
výpovědi z května roku 1950 bývalý právník této složky a to v rámci první vlny odhalování nezá
konností. Ilustrativní byla například praxe vojenského znalce mjr. Štěpána Pecky, který působil
jako znalec u vojenských i civilních senátů státního soudu. Ten nešetřil citlivost projednávané
věci a o každém podaném posudku referoval náčelníkovi 5. oddělení HŠ přímo krátkou cestou.
Vojenské znalecké posudky se většinou vyhotovovaly až v průběhu samotného soudního přelí
čení konkrétní protistátní věci. Postupovalo se vždy dle podobné šablony, kdy úvod o meziná
rodněpolitické situaci a metodách práce nepřátelských zpravodajských služeb se stále opakoval
a konkrétní údaje se doplňovaly až poté dle spisu. Mjr. Pecka při vykládání rozsahu vyzrazených
tajných informací kopíroval praxi státního soudu, kdy za tajnou se považovala i informace
o počtu obyvatel určitého města. Pokud se tento počet srovnával se staršími demografickými
údaji, mohlo se například v nepřátelské cizině při růstu počtu obyvatel usuzovat na míru růstu
průmyslové výroby. Nelze to označit jinak, než za extenzivní a kriminalizující přístup. U státní
ho soudu se vyvinula praxe, kdy znalec přes podání písemného posudku byl zván k poradě sená
tu před vynesením rozsudku tak, aby podtrhl protistátnost a nebezpečnost jednání obviněného.
Došlo též na přímé přizvání právního experta k těmto poradám, kdy ten zdůrazňoval zájem
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5. oddělení HŠ na ochraně státního tajemství SSSR.15 Později pplk. Pecka upozorňoval náčelní
ka HIS gen. Musila, aby k trestním oznámením připojovaly výslechové orgány dokumenty sku
tečně utajované, protože zejména u písemnosti již neplatných měl při soudním jednání obrovské
problémy vyložit, že tyto dokumenty jsou skutečně tajné.16 Demonstrativní příkladem toho,
jakou roli v procesech s vojáky měly znalecké posudky, opět demonstruje případ odsouzení gen.
Heliodora Píky. V jeho věci vznikl tzv. „Zadinův znalecký posudek“ s tím účelem, aby byl Píka
odsouzen k absolutnímu trestu. Na účel tohoto důkazního prostředku ukazuje i fakt, že plk. Karel
Zadina se v roce 1968, tedy v období revize nezákonností a počínajících soudních rehabilitací,
zastřelil.17 Jeho znalecký posudek sehrál v trestním řízení klíčovou roli, což bylo vyjádřeno
i v odsuzujícím rozsudku, jenž tvrdil, že znalecký posudek byl široce a logicky zdůvodněn. Zabý
val se důkladně podrobnostmi, které vyšly během hlavního líčení najevo. Soud uznal znalecký
posudek za perfektní a zohlednil jej jako základní podklad pro konstrukci Píkova trestu smrti.18
Neprávo se však nestalo právem ani za situace, když formálně jako spravedlnost sama působilo.
Důkaz z takového posudku vyvozený nemohl být objektivně správný. Všechny zmíněné skuteč
nosti v souhrnu již otevíraly cestu k otevřenému porušování zákonnosti.

6. Nezákonnosti, násilí, provokace a vynucená doznání
Dne 29. srpna 1951 podepsal náčelník Hlavní soudní správy MNO plk. práv. dr. Jaroslav
Kokeš zvláštní zprávu pro ministra národní obrany. Tento dokument shrnoval šetření proti někte
rým příslušníkům bývalé HIS. Ohledně nezákonností Reicinovy složky vzniklo v průběhu taže
ní proti Rudolfovi Slánskému mnoho oficiálních písemností, ale málokterý z nich na tak malé
a zároveň koncentrované ploše vyjadřuje přesvědčivě brutální podstatu celého systému. Bývalí
příslušníci OBZ, 5. oddělení HŠ a HIS připravovali za účelem odklizení nepohodlných osob jus
tiční vraždy, na základě jejich vyšetřovacích metod spáchalo několik vyšetřovaných osob sebe
vraždu a páchali další trestnou činnost, přičemž představitelé vojenské justice, jinak právníci
v uniformách, jejich činnost kryli. Výslovně jsou zde uváděna jména doktorů Vaše, Viesky,
Tichého a Vaňka. Vyšetřování Nižší vojenské prokuratury v Praze odhalilo masivní porušování
svěřené služební moci, zejména sadistické vyšetřovací metody. Za hlavní iniciátory zla označo
vala zpráva štábního kapitána Františka Pergla, který spravoval nechvalně proslulou věznici
a sadistickým týráním „připravoval“ zatčené vojáky na výslechy. Podplukovník Karel Bohata
zase jako zástupce náčelníka19 výslechového oddělení používal soustavně při výsleších brutální
ho fyzického i psychického násilí. A konečně plukovník Richard Mysík vedl pátrací oddělení
HIS a do dějin vojenského justice vešel jako hlavní hybatel obludného systému provokací. Ten
zcela bez zábran připravoval proti vojenským osobám lstivé léčky, na jejichž základě byla masa
vojáků zatčena, vyšetřována a uvězněna. Agentprovokatér v rozhodném okamžiku z případu
zmizel či byl jinak „vyveden“. Trestní oznámení pak věc vylíčila se zastřením provokace jako
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zcela samovolně vzniklý kriminální čin.20 Dotčená jména, osoby i hlavní okruhy jejich nezá
konné činnosti poslouží jako vodítko pro následující výklad. Jen pořadí povede od provokací,
přes nezákonné věznění až po brutálně prováděné výslechy tak, aby sledovalo časovou posloup
nost přípravného řízení před podáním trestního oznámení.
Nejvíce provokací vůči vojenským či civilním osobám provedli Reicinovi a Musilovi zpra
vodajci zhruba v letech 1948 až 1950, kdy jejich počet rostl v řádu do desítek akcí. Prvním způ
sobem provokace se stalo doručování zfalšovaných poštovních zásilek vybraným vojákům od
jejich kolegů, kteří již uprchli z republiky i armády do západních a tudíž nepřátelských kapita
listických zemí. Adresát buď doručení zásilky od orgánů 5. oddělení HŠ oznámil týmž orgánům
nebo tak neučinil. V negativním případě nastal zástupný důvod pro zatčení a vyšetřování, respek
tive kompromitaci a získání ke spolupráci. Dalším „osvědčeným“ postupem se stalo přímé zat
čení daného vojáka či skupiny, přičemž při domovních prohlídkách vojenští zpravodajci podstr
čili do prohlížených prostor uměle vyrobené protistátní tiskoviny, letáky či úřední spisy
utajovaného charakteru, které bylo zakázáno v soukromém obydlí přechovávat. Nejpropracova
nějším stupněm provokací se stalo organizování protistátních odbojových skupin, kdy agentpro
vokatér kolem sebe vytvořil umělou ilegální skupinu z vojenských či civilních osob za účelem
protirežimních akcí, které se buď neuskutečnily, nebo pouze částečně a řízeně. Nejznámější tako
vou akcí byla Musilova konstrukce pod krycím označením „Boží mlýny“.
Pod vedením náčelníka pátrací skupiny plk. Richarda Mysíka zase pracoval agent pplk. Josef
Hruška, který pronikl do již existující skupiny „Pravda zvítězí“ (PZ) a začlenil do ní maximum
vojenských osob. Pplk. Hruška, důstojník z povolání ve výslužbě, působil od roku 1947 jako
vázaný spolupracovník 5. oddělení HŠ s řídícím orgánem plk. Mysíkem. Od roku 1947 Hruška
na Mysíkův příkaz pracoval v národněsocialistické straně a podával hlášení ze stranických schů
zí, za což se mu dostávalo pravidelné materiální a finanční odměny. V létě 1948 na Mysíkův pří
kaz Hruška vstoupil do organizace PZ, podával o její činnosti zprávy, její činnost organizoval
a řídil. V prosinci 1948 Mysík nechal Hrušku jako nepohodlného zatknout a v následném proce
su byl Hruška za velezradu a vyzvědačství odsouzen k trestu smrti.21 V rámci zatýkání a činnos
ti skupiny PZ byl Hruškou kontaktován i gen. Karel Kutlvašr, vojenský velitel a hrdina Pražské
ho povstání, a obdržel od státního soudu za vyprovokovanou odbojovou činnost doživotí. Osud
pplk. Hrušky je příkladem toho, že mlýnské kameny provokací často semlely i provokatéra, kte
rý věděl příliš mnoho o kolotoči nezákonností. Naznačený případ jen demonstruje zaběhlý
mechanismus, kdy plk. Mysík jako „mistr provokací“ se svou pátrací skupinou spolupracoval při
osnování provokací v podstatě se všemi orgány obranného zpravodajství i s 2. (zpravodajským)
oddělením HŠ. Naznačený styl práce dostal i speciální slangový název jako „mysíkovština“.22
Někdy však provokace vykazovala prvky jisté neprofesionality a o „mistrovství“ nebylo možné
hovořit. Například počátkem roku 1949 došlo z popudu plk. Mysíka k zatčení civilní zaměs
tnankyně MNO paní Veselé. Do kabelky jí vojenští zpravodajci v nestřeženém okamžiku vložili
dva tajné spisy, popsaný kopírovací papír a falešný cestovní pas, který pro účely kompromitace
a provokace vytvořili Mysíkovi zpravodajci. Výslechové orgány 5. oddělení HŠ o provokaci
samozřejmě věděly a paní Veselou donutily k doznání. Obviněná se poté dostala do vazby Stát
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ní bezpečnosti do věznice v Praze na Pankráci. Příslušníci StB brzo vojenské zpravodajce infor
movali o tom, že zajištěný cestovní pas je již neplatný po lhůtě, nepotvrzený a paní Veselá by se
s ním nedostala po kontrole ani za teritorium hlavního města. Nic to nezměnilo na jejím pravo
mocném dlouholetém odsouzení.23
Druhým základním stadiem nezákonností se stalo omezení osobní svobody vyšetřovaných
vojenských osob. Za nechvalně proslulou platila v tomto ohledu věznice obranného zpravodaj
ství v Kapucínské ulici 2 v Praze 4 na Hradčanech v blízkosti legendární Lorety, pověstný
„Domeček“. V jeho čele stál sadistický správce štábní kapitán František Pergl. Zde uvězněné
osoby musely podstoupit především promyšlené fyzické a následně duševní útrapy a to mnohdy
i po dobu dlouhých měsíců. Po roce 1949 již používání fyzického násilí vůči vyšetřovancům
nabylo zcela pravidelné podoby, jehož důsledkem se stala mnohá zranění jako vyražené zuby,
zlomená žebra či prasklé ušní bubínky. Štábní kapitán Pergl bránil poskytování lékařské péče
a vězňům poskytoval lék tenoftalin, jehož aplikací vznikaly tělesné slabosti a silné průjmy.
Lékařské ošetření se poskytovalo jedině v případě ohrožení smrtí. Mašinerie násilí však zase
nebyla tak bezduchá a činily se i výjimky tak, jako v případě mjr. Jaromíra Nechanského a jeho
ilegální výzvědné činnosti. Vojenský prokurátor pplk. dr. Vieska chtěl z jeho případu udělat
veřejný monstrproces, a proto nabádal vojenské zpravodajce, aby jej v Domečku fyzicky netý
rali. Hrozilo totiž nebezpečí, že před soudem by Nechanský o týrání před veřejností rozhodně
nemlčel. Nátlaku se však také nevyhnul, protože musel spát při ostrém světle s rukama na dece
a k výslechu docházel pravidelně hladový a zmrzlý.24
Nutno k věci poznamenat, že týrání zatčených vojáků nebylo excesem jednotlivců, nýbrž
cíleně budovaným systémem nezákonností. Někdy v průběhu měsíce ledna 1949 si totiž náčel
ník HIS plk. Musil kapitána Pergla pozval k osobnímu pohovoru, protože ho velmi dobře znal
z jeho přecházející vojenské kariéry. Pergl Musila upozornil na své charakterové vady, protože
si byl vědom svých osobních sadistických sklonů. Musilovi řekl, že se neudrží a bude vězně
v Domečku týrat a bude poté zákonitě za překračování pravomoci odsouzen a uvězněn. Náčel
ník HIS tato fakta nikterak nekomentoval, protože právě takového krutého dozorce pro týrání
vězňů potřeboval.25 Hradčanský domeček platil za zvláště brutální místo, kde systém týrání věz
něných po roce 1948 ve své podstatě vznikl daleko dříve než například v pověstné „civilní“ věz
nici pro politické vězně v PrazeRuzyni. Kolotoč nezákonností se však zastavil v květnu roku
1951, kdy akci proti tomuto zařízení nařídil sám náčelník Hlavní soudní správy MNO, generál
vojenské justice doc. JUDr. Jaroslav Kokeš. Na činnosti se podíleli i zástupci generální vojenské
prokuratury. Vojenští zpravodajci si činili na svou vyšetřovací věznici suverénní práva, takže
kontrola mohla proběhnout pouze formou nočního přepadu.26 Do tohoto razantního zásahu se
systém udržoval v chodu systémem krytí vlastních nezákonností. Při soudním projednávání před
státním soudem se jeden z řady obviněných, škpt. Václav Padevět, zmínil o tom, že byl spolu se
spoluobviněnými denně těžce bit. František Pergl měl být zatčen a vyšetřován, nicméně gen.
Musil jako náčelník HIS jej vylíčil jako vzorného vězeňského správce a praxe týrání při vazbě
a vyšetřování mohla dále nerušeně pokračovat do jara již zmíněného roku 1951.
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A konečně se výklad může dostat ke třetí fázi „práce“ Reicinových a Musilových zpravodaj
ců, tedy k vlastní praxi výslechové či vyšetřovací, jejímž produktem se staly nezákonné důkazy
popírající zásadu zjištění materiální pravdy v trestním řízení. Jednalo se v podstatě o opakování
fyzického a psychického nátlaku v průběhu vazby v „Domečku“ s cílem protokolace takové
výpovědi, které odpovídala záměru vyšetřovatelů či konstrukci tohoto kterého procesu. Nejhor
ší pověst v tomto ohledu získala realizační a výslechová skupina („R“ – oddělení nebo „E“ – sku
pina) 5. oddělení HŠ MNO a v jejich řadách náčelník pplk. Ludvík Souček a jeho zástupce pplk.
Karel Bohata. Vyšetřování trvalo v některých případech i více než jeden rok a ke státnímu sou
du se věc dostala až poté, co vyšetřovatelé měli jistotu o tom, že zmanipulování vyšetřovaných
je zadokumentované a nezvratné. Například u jmenovaného pplk. Bohaty se surovost výslecho
vých metod pevně snoubila s neschopností výslechového pracovníka, protože měl velmi špatnou
paměť. Každou informaci mu bylo nutné alespoň třikrát opakovat a mnohdy ani to nestačilo
k zapamatování. Proto pro něj nebylo ani těžké konstruovat nepravdivé výpovědi či doznání dle
vlastních nápadů, protože reálné informace si stejně velmi těžce vybavoval. S výsledky vyšetřo
vání či provokací poté často manipuloval i sám Bedřich Reicin, jenž například rozhodoval, zda
neoznámení protistátního trestného činu vojákem bude řešeno kázeňsky, trestním oznámením
nebo pokusem získat kompromitovanou vojenskou osobu ke zpravodajské či informátorské čin
nosti ve prospěch obranného zpravodajství. Nezákonnosti v průběhu vyšetřování často dostáva
ly i další překvapivý rozměr. Vojenští zpravodajci si často přivlastňovali majetek vyšetřovaných,
prováděli různé machinace s automobily, byty či bytovým zařízením atd.27 Za takové situace lze
o reálnosti vyšetřované trestné činnosti s právem a úspěšně pochybovat. Avšak ani v procesu
následných rehabilitací nedošlo k úplné nápravě veškerého porušení práva.

7. Pokusy o nápravu křivd a rehabilitace
Otázka odčinění vlastních nezákonností provázela vládu KSČ od 50. let až do roku 1989 a do
dnešních dní je součástí českého právního řádu, respektive sociálněpolitické reality. To se týká
obecně celé civilní společnosti, ale i otázky nápravy křivd vůči bývalým vojákům, kteří se z růz
ných důvodů dostali do konfliktu s mocí – ať se již jednalo o konflikt skutečný nebo naopak úče
lově vykonstruovaný. Nástroje k nápravě měly a mají různou povahu. Existovaly zde stranické
rehabilitační komise, probíhaly soudní rehabilitace dle rehabilitačních zákonů z let 1968 a 1990
či pokusy o nápravu procesních pochybení cestou zvláštních opravných prostředků v rámci tres
tního řízení. V prostředí polistopadového československého a českého právního řádu zasáhly do
oblasti odškodnění také zákony o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu28
a zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu.29
Pokusy o rehabilitace vojenských osob se staly samozřejmě součástí obecného proudu snah
o odčinění nezákonností, jehož prvotním hybatelem se stala samotná KSČ, která tyto zlořády
svou politikou garantovala. Jednalo se o čtyři, respektive pět komunistickou stranou vytvořených
orgánů: Barákova komise (ustavená politickým byrem ÚV KSČ od ledna 1955 do září 1957),
Kolderova komise (činná od září 1962 do dubna 1963), barnabitská komise (ustavená stranický
mi orgány v roce 1963 k prošetření případu tzv. slovenských buržoazních nacionalistů), Pillero
27
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va komise zřízená ÚV KSČ (duben 1968 až květen 1969) a případně normalizační komise z dub
na 1971, jejímž cílem se stala ve své podstatě revize Pillerovy komise. Práce Barákovy i Kolde
rovy komise se nesla v duchu rozporuplnosti a neochoty stranických orgánů o důsledné odčině
ní nezákonností. Tak například Kolderova komise dostala přes 7 000 žádostí o přezkoumání
rozsudků, přičemž reálně prověřila pouze 263. Příklad Kolderovy komise dokládá, že stranické
rehabilitace byly značně vzdáleny představě o rehabilitacích právních. Sice zde působili pozděj
ší reformní komunisté jako například Alexander Dubček či Lubomír Štrougal. Komise byla také
členěna do odborných subkomisí. Nicméně, výsledek se sbíhal to zprávy, jež dostala přízvisko
„politická“.30 Zpráva tak zvané Pillerovy komise zase tvrdě kritizovala činnost Barákových
komisí, které ve své podstatě žádné rehabilitace neprováděly. Soudně rehabilitováno bylo pouze
velmi malé množství poškozených a jen jedinci se dočkali stranické rehabilitace a nikdo nebyl
zařazen na funkci odpovídající jeho kvalifikaci. Při revizi procesů navíc došlo ke konstrukci
nových obvinění při další „vlně“ politických procesů a politické byro opět určovalo výši trestů.31
Zmíněný vývoj našel svůj odraz i v dění v rámci rezortu MNO, když v lednu roku 1965 před
ložil tehdejší ministr národní obrany ČSSR gen. Lomský předsednictvu ÚV KSČ zprávu o pře
zkoumání postihu bývalých vojáků z povolání a záložních důstojníků v období let 1949–1953.
Zpráva se stala výsledkem práce dvou komisí. První z nich projednala případ generála Bedřicha
Reicina a jeho spolupracovníků zejména z řad obranného zpravodajství v počtu celkem 10 pří
padů. Druhá komise pracovala v gesci náčelníka kádrové zprávy MNO ve spolupráci s krajský
mi vojenskými správami a též orgány KSČ. V rámci všech krajských vojenských správ došlo
k přezkoumání více než 4000 osobních dokladů. Podrobně se zkoumalo 432 případů a 89 žádos
tí. Celkově krajské vojenské správy přezkoumaly 521 případů, přičemž 213 dále doputovalo
úředním postupem na MNO. Rehabilitační komise MNO jednala celkem dvacet dvakrát a pro
jednala dohromady 267 případů, přičemž v květnu 1965 zůstalo stále nevyřízeno kolem 100
kauz. Tyto počty, ač poměrně rozsáhlé, však neodrážely skutečný rozsah perzekucí v českoslo
venské armádě po únoru roku 1948. Dle jednoho z odhadů bylo v letech 1948–1952 jen státním
soudem odsouzeno celkem 1169 osob32, přičemž případy s politickým podtextem judikovaly
i soudy soustavy vojenských soudů. Rehabilitační komise u MNO přezkoumávala též případy
bývalých velitelů československé armády, kteří byli internováni v táboře nucených prací Mírov.
Jak byly rehabilitace 60. let podmíněné, ilustruje i případ bývalého příslušníka 5. oddělení Hlav
ního štábu plk. Bohumíra Nyče, který se podílel na falšování důkazů v procesu s generálem
Píkou. V souvislosti s procesy generálů Reicina a Musila Nyč vykonal nepodmíněný trest odně
tí svobody v délce osmi let. Nejvyšší soud rozhodl v červnu 1964 v jeho případě o zproštění
obžaloby a zastavení trestního stíhání vzhledem k amnestii prezidenta republiky ze dne 9. květ
na 1960. Potom následovalo rozhodnutí rehabilitační komise MNO o vrácení hodnosti plukov
níka a přiznání vojenského důchodu ve výši 1200, Kč měsíčně.
Zcela radikální změnu v postojích a přístupu ke všem obětem politických perzekucí 50. let,
mezi nimiž důležité místo zaujímaly právě bývalé vojenské osoby, přinesl reformní proces let
1968/1969. Jeho hlavním výsledkem na poli odčinění nezákonností bylo vydání zákona č. 82/1968
Sb. o soudní rehabilitaci s účinností od 1. srpna 1968. I když se jednalo na tehdejší poměry o zásad
ní legislativní počin, vymezoval otázku rehabilitace poměrně úzce. Rehabilitace se dle zmíněného
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zákona týkala tak zvaných protistátních trestných činů, což znamenalo především trestných činů
proti republice dle první hlavy trestního zákona a trestných jednání s nimi souvisejících. Taktéž
zákon věnoval pozornost již naznačenému řešení problematiky zařazování vojenských osob do
táborů nucených prací. Soudní rehabilitace byla založena na zásadě individuálního přezkoumávání
pravomocných soudních rozhodnutí a to ve vztahu k těm hmotněprávním i procesním ustanovením,
jež platila v době původního rozhodování. Měla tak být zachována kontinuita tohoto právního před
pisu s ustanoveními o stížnosti pro porušení zákona a o obnově jakožto institutů trestního práva
procesního.33 V důvodové zprávě k zákonu se sice přiznávalo, že nesprávné trestní rozsudky lze
odstranit cestou již zmíněných mimořádných opravných prostředků, nicméně se přiznávalo, že se
jedná pro postižené občany o cestu obtížnou a komplikovanou. Speciální zákonná úprava měla
rehabilitaci urychlit a usnadnit. Tento zákon se pokusil obnovit zákonnost pouze v oblasti aplikace
trestně právních norem. Rehabilitoval pouze odsouzení, která byla nezákonná pro nelegální postup
při výkladu a provádění kodexů trestního práva hmotného a procesního.34 Soudní rehabilitace
z roku 1968 dle tehdejších názorů nepředstavovala popření socialistické zákonnosti, nýbrž její napl
nění, byť pouze pro oblast nezákonného rozhodování v oblasti tzv. politických trestných činů.
O realizaci soudních rehabilitací v působnosti vojenské prokuratury vypovídá více než výmluv
ně dokument Hlavní vojenské prokuratury z 10. března 1970, který navíc reflektuje posuny názo
rů vojenské justice po vypuknutí normalizace.35 Autoři zprávy především kritizovali značnou bene
volentnost rehabilitačního zákona při průlomu do právní moci rozsudků v oblasti protistátní trestné
činnosti, které byly na počátku 70. let již i více než dvacet let v právní moci. Údajně se jednalo
o tlak „protisocialistických sil“ v době legislativního zrodu tohoto právního předpisu, který výraz
ně formoval jeho konečnou podobu. V případě § 15 rehabilitačního zákona (zrušení původního
pravomocného rozsudku v přezkumném řízení a jeho nahrazení novým rozsudkem „rehabilitační
ho“ vojenského soudu) zpráva kritizovala možnost zrušit v podstatě každé původní rozhodnutí bez
ohledu na jeho věcnou správnost. Údajně se při použití násilí v původním řízení nezohledňovaly
další důkazy získané bez použití fyzického či psychického nátlaku, které svědčily o pachatelově
vině. Za velmi diskutabilní zpráva považovala i aplikaci § 21 rehabilitačního zákona, který se týkal
zvláštních ustanovení pro věci přezkoumávané na podkladě stížnosti pro porušení zákona. Gene
rální prokurátor zde musel obligatorně tuto stížnost podat právě v případě protistátních trestných
činů, což mohlo jejich pachatele zvýhodňovat vůči pachatelům ostatní delikvence, kteří byli odká
záni pouze na ustanovení § 266 odst. 1 trestního řádu. Zde generální prokurátor mohl tuto stížnost
u Nejvyššího soudu podat. Jednalo se tudíž o fakultativní úkon. Výsledkem toho měla být situace,
kdy u závažných trestných činů proti republice mělo dojít k „plnější“ rehabilitaci. Jednalo se samo
zřejmě o kritiku právněpolitických postulátů z doby Pražského jara, které nemohly v očích nastu
pujících normalizátorů uspět. Některé argumenty však měly racionální základ a jejich odůvodnění
lze hledat na poli soudní psychologie. Při aplikaci ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona se zjiš
tění skutečného stavu přezkoumávaných věcí jevilo objektivně jako velmi obtížné. Jak již bylo zdů
razněno, od spáchání některých trestných činů uplynulo již 20 let a svědecké výpovědi nemohly mít
z důvodu časového odstupu dostatečnou přesnost. Vznikly tudíž pochybnosti (in dubio pro reo)
a zvláštní soudní senáty tedy musely pachatele zprošťovat obžaloby.
Od těchto dobově podmíněných argumentů, které však mohou skrývat racionální základ,
přejděme nyní k výčtu statistických údajů o soudních rehabilitacích v oboru vojenských proku
33
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ratur a týkajících se tedy bývalých vojenských osob. Na stupni Hlavní vojenské prokuratury
napadlo od 1. srpna 1968 do 31. prosince 1969 celkem 436 podnětů k podání stížnosti pro poru
šení zákona. Na základě těchto podnětů došlo k podání celkem 214 stížností, jež se týkaly cel
kem 285 odsouzených. Podávání i vyřizování podnětů dostalo od 2. čtvrtletí roku 1969 sestup
nou tendenci. Na stupni vyšších vojenských prokuratur bylo za stejné období podáno celkem 179
žádostí o soudní rehabilitaci, jež se dotýkaly celkem 237 odsouzených.
O došetření na tomto stupni vojenské prokuratury byly vyšetřovatelé prokuratury dle ust. §
13 odst. 1 požádání celkem v 11 případech, které se dotýkaly 21 odsouzených. Na nejnižším
stupni vojenských obvodových prokuratur se za stejné období vyřídilo dohromady 58 rehabili
tačních věcí, přičemž 7 z nich tvořilo návrh na obnovu řízení. Celková kvantita nedosáhla tako
vé míry, aby v rámci systému vojenské prokuratury musely vznikat skupiny specializované na
rehabilitační věci. Navíc, jak už bylo řečeno, měl nápad žádostí o rehabilitaci ze strany bývalých
vojáků trvale sestupnou tendenci. Z rehabilitací se však postupně stávalo značné břímě a to zvláš
tě s účinností novely rehabilitačního zákona od 17. července 1970.36 Ke dni 8. ledna 1971 zůs
talo na Hlavní vojenské prokuratuře nevyřízeno dohromady 167 podnětů ke stížnostem pro poru
šení zákona dle třetího oddílu rehabilitačního zákona a 132 dalších podnětů, jež se týkaly
trestních věcí z 50. let. Počet těchto podnětů nadále rostl, jelikož zmíněnou novelou rehabilitač
ního zákona došlo k omezení zvláštní příslušnosti senátů vyšších vojenských soudů, které trest
ní věci postupovaly Hlavní vojenské prokuratuře.37 Je poněkud ironií osudu, že rehabilitace pří
padu gen. Píky, jehož proces se objevuje v různých kontextech předkládané práce, proběhla
mimo právní režim rehabilitačního zákona. Píkova soudní očista totiž probíhala dle platného
a účinného trestního řádu, jelikož návrh na obnovu řízení byl podán před 1. srpnem 1968, kdy
v účinnost vstoupil zákon č. 82/1968 Sb. Dne 13. prosince 1968 vydal Vyšší vojenský soud v Pří
brami usnesení, kterým se gen. Píka dle ust. § 226 písm. a) tr. řádu v plném rozsahu zprostil obža
loby, protože nebylo prokázáno, že se staly skutky, pro něž byl stíhán a následně odsouzen k tres
tu smrti.38 Jen na okraj k výkladu o rehabilitacích vojáků jako důsledku soudní perzekuce je
nutné dodat, že z hlediska perzekucí mimosoudních se nástrojem tlaku KSČ na vojenskou veřej
nost v 50. letech stalo zařazování vojenských osob do Tábora nucené práce Mírov či zařazování
branců do tak zvaných pomocných technických praporů (PTP). Zvláště PTP neměly oporu v žád
ném z dobových předpisů vnitrostátní či mezinárodní povahy.39
Rok 1968 neznamenal pouze rehabilitace vojáků soudně perzekuovaných v zakladatelském
období komunistické moci. Vstup armád organizace Varšavské smlouvy se totiž stal další příči
nou perzekučního postupu vojenských bezpečnostních orgánů a vojenské justice vůči těm vojá
kům, kteří se nějakou z forem odporu okupační moci postavili. Jak už bylo v jiném kontextu zmí
něno, vojáci využívali k odporu proti okupaci spojovací prostředky, tiskárny a rozmnožovací
zařízení, vytvářeli záložní či nelegální štáby, organizovali obranu vojenských objektů, budovali
nelegální organizace a využívali různé kanály pro nedovolené překročení hranic s kapitalistický
mi zeměmi. Tyto kauzy samozřejmě vyšetřovali vyšetřovatelé odboru StB ve VKR za dozoru
vojenské prokuratury.40 Kromě trestněprávních aspektů je opět přikračováno k personálním čist
36
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kám, přičemž armádní formou normalizace se stává eufemisticky označená „konsolidace“.41
Celý proces se završuje v roce 1971, kdy se vytváří nová velitelská elita z řad prověřených čle
nů KSČ. Samotné soudní perzekuce vojáků za činnost po 21. srpnu 1968 měly na rozdíl od 50.
let výrazně individuální povahu. Za všechny jmenujme trestní stíhání gen. Václava Prchlíka, kte
rý stál od února do července 1968 v čele 8., státněadministrativního oddělení ÚV KSČ, jež rea
lizovalo politickou práci v ozbrojených silách. Za jeho reformní postoje v oblasti fungování bez
pečnostní politiky Československé lidové armády (ČSLA) a Varšavské smlouvy musel vykonat
trest odnětí svobody ve výši tří let a to jako důsledek odplaty normalizačního režimu. Ten neza
pomněl na jeho protisovětský projev na tiskové konferenci dne 15. července 1968.42
Definitivní a rozhodující krok k odčinění represí vůči vojenským osobám učinil až nový poli
tický režim po listopadových událostech v roce 1989. 1. července 1990 vstoupil v účinnost nový
rehabilitační zákon č. 119/1990 Sb.43 Jeho přijetí představiteli vojenských soudů a prokuratur však
nebylo po legislativnětechnické stránce nikterak nadšené. Zejména rychlost, s jakou byl připra
ven a uveřejněn ve Sbírce zákonů, přinesla mnohé terminologické nepřesnosti a to jak v české, tak
i slovenské verzi. Představitelé vojenské justice však zdůrazňovali svou vázanost oficiálním pub
likovaným textem. Nejednalo se pouze o akademické interpretační diskuse, nýbrž řešení aplikace
textu právní normy na velký okruh rehabilitačních případů. Tak například jen u Vyššího vojen
ského soudu v Trenčíně se v polovině září roku 1990 průběžně projednávalo 250 rehabilitačních
věcí.44 Dle názorů polistopadových představitelů vojenské justice byl nejvíce problematickým
bodem rehabilitačního zákona jeho § 2 o zrušení rozhodnutí ze zákona, konkrétně ustanovení jeho
druhého odstavce. Při rozhodování rehabilitačních věcí dle odstavce prvního se zrušila všechna
pravomocná odsuzující rozhodnutí k datu jejich vydání nejen z hlediska právní kvalifikace, ale
i skutkového základu. Za nejasnou se považovala situace, kdy podle § 2 odst. 2 vojenský soud
zastavil po zrušení pravomocného rozhodnutí trestní stíhání. Nebylo jednoznačné, zda zastavení
trestního stíhání se týká skutku v obžalobě či zrušeném rozhodnutí. Samozřejmě se zohledňovala
zásada totožnosti skutku, nicméně ve starších rehabilitačních věcech (1948 až 1954) se skutková
charakteristika obžaloby a rozhodnutí v některých případech lišila. Senáty vyšších vojenských
soudů vycházely ze skutkového stavu v rozhodnutích, i když vzory rozhodnutí rozeslané Správou
vojenských soudů FMO obsahovaly požadavky na skutky z obžalob. V celé řadě kauz zůstal
k věci jako právní dokument pouze rozsudek. Z hlediska celého Československa tyto „staré“ pří
pady rozhodně nepředstavovaly okrajovou záležitost. Tak například počet rehabilitovaných v pří
padě vojenské zrady dle § 6 zákona na ochranu republiky z roku 1923, který pozbyl účinnosti již
23. října 1948, činil dle rehabilitačního zákona z roku 1990 plných 220 případů.45
Kromě značného množství speciálních trestněprávních otázek stojí za zmínku, jaký byl
v komparativním pohledu poměr mezi polistopadovým rehabilitačním zákonem a rehabilitačním
předpisem č. 82/1968 Sb. Bylo vzpomenuto možnosti náprav nezákonností 50. let cestou mimo
řádných opravných prostředků – stížností pro porušení zákona a obnovy řízení. Zákon č. 82/1968
Sb. v optice polistopadové vojenské justice samozřejmě nemohl obstát a jeho rehabilitace se
označovala za pouze částečnou. Ustanovení § 32 zákona č. 119/1990 Sb. však umožňovalo opě
tovně rehabilitovat osobu, pro niž již v roce 1990 neexistovalo pravomocné odsuzující rozhod
nutí, jež již mohlo být zrušeno dle rehabilitačního zákona z roku 1968. Z diskuse vojenských
soudců a prokurátorů však vyplynulo, že pokud došlo k nápravě původního nezákonného roz
41
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hodnutí stížností pro porušení zákona, obnovou řízení či rehabilitací dle zákona č. 82/1968 Sb.,
není již vlastně o čem rozhodovat. Pokud ve věci dotčené osoby již podaly návrhy, převažoval
názor, že je nutné je zamítnout. Zmíněný názor se objevil i navzdory tomu, že oficiální komen
tář k „druhému“ rehabilitačnímu zákonu poukazovalo právě na užší pojetí rehabilitace dle záko
na z roku 1968 i na jeho novelizaci zákonem č. 70 z 8. července 1970, který omezil okruh pro
jednávaných věcí i jejich důslednější prošetření. 46
Do procesu společenské rehabilitace politickými procesy či jinými perzekucemi postižených
vojáků zasáhlo i vydání zákona o mimosoudních rehabilitacích s účinností od 1. dubna 1991.47
Jeho právní úprava se přímo dotýkala i osob rehabilitovaných podle rehabilitačního zákona
z roku 1990 a to konkrétně pro oblast odčinění majetkových či jiných křivd.
Dle ustanovení § 19 zákona právo na rehabilitaci získaly i všechny osoby rehabilitované dle
zákona č. 119/1990 Sb. Právní úprava mimosoudních rehabilitací měla zásadní význam pro nezá
konně postižené bývalé příslušníky rezortu MNO a to zejména ve vztahu k zásahům normali
začního režimu vedeného Gustávem Husákem. Kromě výše naznačené roviny majetkového
odškodění nabyl samozřejmě i zásadního významu pro osobní satisfakci bývalých vojáků v čin
né službě. Proces resortní rehabilitace se uplatňoval nezávisle na přijetí zmíněných zákonných
úprav. Již 10. ledna 1990 byl přijat rozkaz ministra národní obrany č. 7, jenž se dotýkal politic
ké, služební a pracovní rehabilitace vojáků z povolání a občanských pracovníků vojenské sprá
vy a pracovníků státních podniků v působnosti FMNO, kteří byli postiženi za své politické
a občanské postoje v celém období let 1948 až 1989. Zmíněným rozkazem se zřizovala Centrál
ní rehabilitační komise Federálního ministerstva národní obrany a rehabilitační komise na úrov
ni krajských a okresních vojenských správ.48 Do oblasti odčiňování nezákonností vůči vojen
ským osobám zasáhlo v roce 1993 i přijetí zákona o protiprávnosti komunistického režimu
a odporu proti němu.49 Zákon, mimo jiné, deklaroval, že nástrojem perzekuce vůči občanům se
stalo povolávání k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických
praporech na neomezenou dobu. S normalizačními čistkami a perzekucemi v ČSLA bezpro
středně souviselo i ustanovení o tom, že komunistický režim se spojil s cizí mocností a od roku
1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.50
Ani legislativní vývoj a situace současnosti nejsou prosty reflexe činů bývalých vojáků, kteří
se různými formami dostávali po únoru 1948 do konfliktu s mocí KSČ. Rehabilitační problema
tika se promítla i do zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, jenž nabyl účinnost
od listopadu roku 2011.51 Tento právní předpis vymezil pojem odboje a odporu proti komunismu,
stanovil podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, upravil dal
ší rehabilitace a v neposlední řadě stanovil některé úkoly Ministerstva obrany (MO). Obecně lze
k otázce vojenského odboje poznamenat, že právní úprava nebyla pojata komplexně. Důvodová
zpráva sice jako formu vojenského odboje zmiňovala nasazení československých letců v britském
Královském letectvu (RAF), korejské válce či na Středním východě. Také se připomínalo nasaze
ní československých občanů v rámci francouzské cizinecké legie na různých místech Afriky
a Asie a podobně. Právní úprava však zjevně nereguluje problematiku armády a služby v ozbro
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jených silách tak zvaných demokratických států obecně.52 To je zcela patrné z dikce ustanovení §
3 zákona, respektive konkrétně z ustanovení jeho pátého odstavce. Samozřejmě to nevylučuje
situaci, kdy odboj a odpor proti komunismu realizovali vojáci, i když mimo rámec spojeneckých
ozbrojených sil nekomunistických států a to jak na území Československa, tak i v zahraničí. Ve
věci řízení o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu vykonává státní sprá
vu Odbor pro válečné veterány MO a to pro civilní i bývalé vojenské osoby.
Zatím poslední tečkou za rehabilitací široce pojaté protistátní činnosti vojáků po roce 1948
se stalo ustanovení § 11 zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Jako nový trend
vstoupilo v účinnost řešení otázky tzv. zbytkových trestů.53 Ustanovení je aplikovatelné na jed
nání odsouzeného, které bylo vedeno úmyslem oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunis
tickou totalitní moc v Československu anebo k tomu vytvořit prostředky. Dle tohoto ustanove
ní soud na návrh zrušil trest za výše specifikované jednání za té podmínky, že se na něj
nevztahovala rehabilitace dle rehabilitačního zákona z roku 1990 a rehabilitace dle zákona
o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu z roku 1993. Návrh se podával
v pětileté prekluzivní lhůtě, konkrétně do 17. listopadu 2016. Zbytkové tresty vznikly jako důsle
dek nejčastěji rehabilitačního rozhodnutí, kdy došlo ke zrušení odsuzujícího výroku jen pro
některý trestný čin, za nějž byl původně vyměřen úhrnný trest. Neprávem odsouzení vojáci tak
mohli alespoň částečně nabýt dojmu, že na nich spáchané nezákonnosti byly odčiněny. To však
vypovídá velmi málo o selhání vykonavatelů nespravedlnosti nebo o skutečných historických
důvodech perzekuce těch, kteří za československý stát často nasazovali i vlastní životy.

8. Závěr
Příprava politických procesů s vojáky procházela po roce 1948 několika předěly. Zhruba do
poloviny padesátých let se jednalo systém, jehož podstatnou složkou byly plánovitě a hromadně
páchané nezákonnosti. Ani po nástupu různých forem rehabilitací však stíhání vojenských osob
neustalo. Kriminalizace z důvodu politického přesvědčení se však přerodila do podoby indivi
duálních postihů, s nimiž komunisté spojovali zastrašující účinek. Taktéž soudní rehabilitace
reformního roku 1968 proces nezastavily, protože dílčí soudní postihy probíhaly i v normalizač
ním prostředí sedmdesátých a osmdesátých let. Plné soudní i mimosoudní rehabilitace tak moh
ly proběhnout až po listopadových změnách roku 1989, i když rezidua nezákonností zasahují
někdy až do dnešních dnů.
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HYBRIDNÍ VÁLKA NA UKRAJINĚ NA PŘÍKLADU SROVNÁNÍ
PROPAGANDY O BANDEROVCÍCH V MINULOSTI A DNES

TOMÁŠ ŘEPA
This work focuses on one modern phenomena – hybrid war. Based on the comparison of the means
of expression of propaganda at that time – those directed against the activities of OUN and UPA
(generally against Ukrainian nationalism in which Communism and Russian imperialism have
found a deadly enemy who was very worried) or against the West, and nowadays clearly identifiable
a demonstrable wave of new propaganda, not only against Ukrainian nationalism on an ideological
level, but against any emancipatory effort of the Ukrainian nation to move in the international
politics and civilization direction freely the way they choose themselves. Attacks against the West are
an important part of this act again. Such a comparison is also very necessary because it shows that
even though the backdrops and specific details more than 70 years have changed, the same farce is
still playing. Some arguments have practically not changed even after years of tactics.
Key words: propaganda; hybrid wars; Ukrainian nationalism; OUN; UPA; Stepan Bandera.

Úvodem
Problematice pohybu banderovců (OUN, UPA) přes Československo jsem se věnoval ve
své disertační práci, která byla založena z podstatné části na archivních pramenech z tehdejší
doby. Nemohl jsem však pominout i přesah do současného dění ve východní Evropě, které
s tématem poměrně úzce souvisí. Musím tedy hned na úvod konstatovat, že pohnuté události sta
ré nejméně 70 let se dále falšují ve prospěch mocenských a politických zájmů současnosti – jed
nu truchlivou kapitolu problematického soužití národů východní Evropy vystřídala tragédie
nová. Jedná se tedy o téma, které je na pomezí minulosti a současnosti, čemuž odpovídají zdro
je využité v této studii – jak odborné publikace, tak publicistika, tisk a články z internetu.
Tématu hybridních a informačních válek současnosti se věnuje více autorů, v českém pro
středí je zdařilou prací na toto téma Informační válka1 autora Karla Řehky z roku 2017, která se
v jedné kapitole zaměřuje i na příklad Ukrajiny. S pojmem hybridní války či hybridních hrozeb
se však již setkáváme mnohem dříve, dlouho před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. V roce
2007 s tímto označením poprvé pracoval Frank Hoffman ve své stěžejní práci Conflict in the 21st
Century: The Rise of Hybrid Wars.2 Podle něj hybridní hrozby zahrnují celé spektrum různých
způsobů vedení boje, včetně konvenčních prostředků, nepravidelných formací jednotek, teroris
tických aktů včetně neomezených forem násilí a zastrašování, kriminalitou způsobený společen
ský rozvrat. Tématu se odborně z vojenského hlediska věnuje studie Kritický pohled na koncept
hybridních válek3 autora Pavla Zůny z roku 2010.
1
2
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ŘEHKA, K.: Informační válka. Praha 2017, s. 199–202.
HOFFMAN, F.: Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, 2007,
s. 8. Dostupné z: http://www.potomacinstitute.org/publications/Potomac_HybridWar_0108.pdf
ZŮNA, P.: Kritický pohled na koncept hybridních válek, Vojenské rozhledy, 2010, roč. 19 (51), č. 3, s. 33–45. Dostup
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Dalšímu vymezení pojmu již po vypuknutí války na východě Ukrajiny se věnuje publika
ce Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy4 autorského kolekti
vu Zdeňka Kříže, Zinaidy Shevchuk a Petera Števkova z roku 2015. Zajímavou sondu do rus
kého strategického uvažování nabízí Jan Grohmann v článku Hybridní války podle Valerije
Gerasimova.5 Byl to právě Gerasimov jako náčelník generálního štábu armády Ruské federa
ce, kdo se ke konceptu hybridních válek v roce 2013 v článku pro ruský Vojenskoprůmyslo
vý kurýr otevřeně přihlásil, použil také termín nelineární války. Hlavní myšlenkou článku je
skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probí
há. Jde o stav neustálé a permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda konflikt probíhá,
nebo ne.
A zejména po tomto vyjádření již pojem hybridní válka zůstává v médiích a politických
komentářích natrvalo přítomen, i když ani tady nemůže být řeč o nějaké jednotné definici. Já
osobně vnímám fenomén hybridní války a hrozeb jako kombinaci vojenských a nevojenských
prostředků a mediální manipulace. V současnosti se k tomu přidaly možnosti masivního rozšíře
ní dezinformací na internetu a sociálních sítí. De facto se tedy jedná z určité části i o konflikty
beze zbraní, jejich závažnost a nebezpečnost tím však nijak neklesá, spíše naopak.
Rád bych uvedl některé příklady, jak se manipuluje s fakty. V některých případech je to
neznalost, ve většině spíše čistý cynický kalkul. Téma některých temných aspektů ukrajinského
nacionalismu je dosti kontroverzní samo o sobě, když však k tomu přidáme i masivní propagan
du, tak vzniká velmi třaskavá směs, kdy prezentované názory slouží jako nástroj k aktivování
emocí lidí a dále to znesnadňuje normální mírové soužití některých národů.
Prvky hybridní války se na Ukrajině projevovaly již dříve, naplno však tento konflikt vypuk
nul v závěru roku 2013. Poslední kapkou pro řadu občanů na Ukrajině, kterou již od jejího vzni
ku v roce 1991 trápila enormní korupce, nezvládnutá postsovětská transformace, oligarchizace
společnosti, vysoká nezaměstnanost a nemožnost důstojného živobytí ve vlastní zemi, bylo Janu
kovyčovo nepodepsání asociační dohody6 s Evropskou unií. Vše posléze vyústilo po řadě peri
petií v násilné střety demonstrantů s bezpečnostním aparátem. Ruská propaganda se zaměřila na
kritiku událostí na Majdanu z přelomu let 2013 a 2014, které zakončil útěk exprezidenta Janu
kovyče7 do Ruska v únoru 2014, přičemž zřejmě nejznámějším slovním spojením se v ruských
médiích stala nálepka „fašistů a banderovců“ z Kyjeva.
Zde je potřeba se důrazně ohradit, protože nejenže tyto nálepky nerespektují fakta a zne
možňují či ochromují dialog, ale jsou i pojmově naprosto vyprázdněné. Skutečným pojmově sro
zumitelným a identifikovatelným jevem, který na Ukrajině opravdu v určité míře byl, je a nej
spíš i bude přítomný, zůstává radikální nacionalismus. Někteří radikálové (např. Pravý sektor)
svým jednáním a rétorikou spíše nahrávají Moskvě, aby v nich měla jasný a jednoznačně identi
fikovatelný terč. Daleko závažnější a bohužel ne tak zdůrazňovaný fakt ovšem také je, že nacio
nalismus je na vzestupu v závažné a patologické rovině i v Rusku, kde je dokonce součástí ofi
4
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ciální vládní linie. Spojení servilní pravoslavné církve, státem ovládaná a kontrolovaná média8
a veskrze nacionální tón ruské velmocenské politiky včetně úvah o ochraně ruské národnostní
menšiny9 bez ohledu na to, v jakém státě se nachází, jsou reálnou hrozbou a reminiscence
s nacistickým Německem ve třicátých letech se logicky nabízejí.
Historik Petr Hlaváček tento rozpor výstižně pojmenoval takto: „Evropa první poloviny 20.
století měla své fašistické režimy, ovšem Hitlerovo Německo se stalo ohniskem jiného zrůdného
systému, který sám sebe označoval jako nacionální socialismus či zkráceně nacismus. Někdejší
nenávist německého nacionálního socialismu k sovětskému socialismu internacionálnímu (tj.
komunismu), však nebyla překážkou ke spojeneckému paktu MolotovRibbentrop z roku 1939.
Jenže pro vítězný Sovětský svaz bylo poněkud prekérní, že triumfoval nad konkurenční velmocí
budující rovněž svou verzi socialismu, byť nacionálního. Generalissimus Stalin a jeho totalitní
suita tak přišla s geniálním přeznačením onoho konfliktu: Sovětský svaz zvítězil nad reakčním
fašismem, který však v Německu nikdy nevládl. Od této chvíle byly i všechny formy demokracie
odmítající všelijaké varianty socialismu (zejména socialistické inženýrství sovětského ražení)
stigmatizovány právě jako fašismus. Fašisty tak byli ukrajinští, litevští a polští partyzáni, kteří
i po skončení války bojovali proti sovětskoruskému imperiálnímu molochu, stejně jako ti čes
koslovenští politici, novináři a intelektuálové hovořící o československém socialismu nebo
dokonce liberální demokracii.“10
Tato myšlenka je velmi zajímavá, k vytváření překroucených „ponaučení“ o jediném mož
ném a přípustném výkladu dějin a podpoře vděčných témat jako je například právě boj se sou
časným „fašismem“ na Ukrajině se zkrátka používá záměrně pomýlené pojmosloví.11 Jen mezi
21. listopadem 2013 a 4. březnem 2014 bylo na webových stránkách televizní stanice Russia24
publikováno celkem 114 článků obsahujících pojem fašismus či jeho ekvivalenty.12
Zde se hodí připomenout myšlenky, které v souvislosti s efektivním využíváním propagandy
vyslovili její zřejmě nejtemnější propagátoři a šiřitelé Joseph Goebbels a Adolf Hitler. Bohužel
se nehodí jen na nacistický režim, ale svým cynismem působí spíše nadčasově: „(a) Propagan
da se má zaměřovat vždycky na nevzdělané masy, nezabývat se otázkami intelektuálů; čím větší
je dav, tím nižší má být intelektuální úroveň projevu. (b) Propaganda se má dovolávat emocí,
nikoliv rozumu; jednoduchá témata mají být opakována stále znovu a znovu. (c) Národ se nesklá
dá z lidí schopných rozumného uvažování, nýbrž z odrostlých dětí se sklonem k nerozhodnosti,
pochybnostem a nejistotě.“ Nacistická propaganda byla jedinečná v tom, jak dovedně dokázala
směšovat otázky praktického života prostých lidí s politickými problémy uchopení a udržení
moci ve státě a navíc i s mýtickými aspekty vůle k moci a „nadřazenosti“ čisté rasy. Propaganda
se soustřeďovala na primitivní způsoby, takže lidé pak rozuměli jen dvěma tématům: okamžitá
pomsta a radikální řešení – tak jak je známe v etnické a náboženské rovině.13
Když se vrátíme například i k nesmyslnému označení a nálepce „benderovců“ z Kyjeva tak
je to stejné jakoby někdo nynější obyvatele České republiky označoval za protinacistický odboj –
8
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pomýlené v čase i místě. Vzorem dnešních Ukrajinců jistě nejsou banderovci a jejich rozporupl
né činy včetně některých zločinů, jak se nám některá média snaží prezentovat. Absurdní je na
tom i ten fakt, že sama postava Stepana Bandery budí i na samotné Ukrajině spíše kontroverze.
Jak vyplývá z průzkumu veřejného mínění z dubna 2014, Ukrajinci tuto postavu nijak neadoru
jí: „Průzkum mezi dvěma tisíci Ukrajinci se konal ve druhé půli dubna, tedy poté,
co Rusko zabralo Krym a Ukrajinci – teoreticky – měli důvody identifikovat se se symboly odpo
ru proti Rusku. Bandera takovým symbolem může být. Ale čísla z průzkumu říkají, že (snad mimo
úplný západ země) národním hrdinou není.“14
Výsledek byl takový, že negativně vnímá Banderu 48 % obyvatel, kladně 31 %, 17 % oby
vatel má smíšené pocity a 4 % občanů vůbec neví, o koho se jedná.15 Jednoznačně pozitivně je
Bandera vnímán pouze na úplném západě Ukrajiny, většinově však budí hlavně emoce. Některé
události zůstaly i nadále v zajetí geopolitiky a překrucování minulosti příhodně slouží jako rukoj
mí hybridním válkám naší přítomnosti.
„Tento nový typ konfliktů, akademiky popisovaný jako „hybridní“, „širokospektrální“, „neli
neární“, „válka příští generace“ nebo „dvojznačný“ kombinuje využívání psychologie, médií,
ekonomických nástrojů, kybernetických a vojenských operací, aniž by přitom vyžadoval přímé
vyhlášení války. V případě pokračující ruské kampaně na Ukrajině vytváří extrémně intenzivní
ruská propaganda nepokoje uvnitř země zaséváním nepřátelství mezi jednotlivé segmenty ukra
jinské společnosti a matením Západu vlnami dezinformací.“16
Zajímavý rozbor propagandistického slovníku současnosti a matoucí informační války při
nesl rozhovor s historikem Davidem Svobodou pro server Aktuálně.cz: „Demonstrace na Maj
danu odstartovaly velmi napjatou a neurotizující situaci, v níž Ukrajina sehrává roli výrazně
emancipující se – na Rusku nezávislé – země. Proto je užitečné vědět, že ruské – a já bych řekl
dokonce sovětské – zaujetí Stepanem Banderou a banderovci se táhne už od druhé světové vál
ky. Přičemž banderovština a Bandera jsou pouhou mutací v démonologickém slovníku ruské pro
pagandy. V protiukrajinské propagandě Moskva využívá celý řetězec různých osobností z histo
rie. A Stepan Bandera je podle nich jednoduše banditou, teroristou, antisemitou… a bůhví čím
ještě. Nálepku Bandery tak mají i zcela geograficky a sociálně odlišná hnutí. Za banderovce tedy
Moskva považovala a považuje třeba pobaltské partyzány a dokonce i ty rumunské v dnešní Mol
dávii, kteří stáli na zcela opačné straně než ukrajinští nacionalisté. V ruském slovníku se zkrát
ka jméno Bandera rovná banditovi. Jméno Bandera tak postupně získalo dvojí náboj: ten revo
luční – vlajka, ale i zločinecký – bandita a vrah.“17

Výrazové prostředky propagandy v minulosti
SSSR po druhé světové válce vybudoval a financoval hustou celosvětovou síť krycích mezi
národních organizací, jako byl například Národní výbor pro americkosovětské přátelství, které
14

15

16
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WIRNITZER, J.: Banderu „křísí“ Majdan, Rusové i Zeman. Nechte ho spát, radí historici.
MF DNES (10. 6. 2014), http://zpravy.idnes.cz/profilstepanabandery07j/zahranicni.aspx?c=A140605_171441_
zahranicni_jw (cit. 27. 9. 2018)
Více podrobností ohledně těchto průzkumů viz http://www.ratinggroup.com.ua/en/products/politic/data/entry/14092/,
popřípadě i http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=502455 (cit. 27. 9. 2018)
POMERANCEV, P.: Krásná nová válka. A2larm.cz (7. 1. 2016), http://a2larm.cz/2016/01/krasnenovevalky/ (cit. 27.
9. 2018)
GAZDÍK, J.: Ukrajinista: Strach z banderovců je dílem ruské propagandy. Aktuálně.cz (13. 3. 2014), http://zpravy.
aktualne.cz/zahranici/ukrajinistastrachzbanderovcujedilemruskepropagandy/r~6637ce22aa9111e39f1f002590604f2e/
(cit. 27. 9. 2018)
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pod fasádou politické a finanční nezávislosti prováděly nejrůznější akce ve prospěch sovětské
zahraniční politiky a byly líhní nových agentů. Oficiálně v jejich čele stály osobnosti z nekomu
nistického světa, které pomáhaly vytvářet klamnou fasádu, většina nejdůležitějších funkcí uvnitř
těchto organizací byla ovšem pevně v rukou komunistických zástupců. Sovětská propaganda,
různá „aktivní opatření“ a dezinformační akce měly v těchto organizacích ostrý protizápadní
tón.18
Z hlediska působení na nálady společnosti v Československu se po skončení druhé světové
války nejvíce využíval tisk a filmový průmysl znárodněný již v roce 1945.19 Na celý filmový
průmysl se vztahovaly ideologické postuláty socialistického realismu společného celé oblasti
kultury. Ve filmu však došlo k jejich mnohem silnějšímu akcentování, a to jak v jeho hrané, tak
dokumentární podobě. Sovětský vliv se projevoval přímo preferováním uvádění sovětských
celovečerních i krátkých filmů a zprostředkovaně pomocí vlivu tzv. nové socialistické tématiky,
s níž se některé filmy svým vyzněním neztotožňovaly a rychle se ocitly na indexu.20
Také v této oblasti proběhla ideová revize a „náprava“ české historie. Ideologickopropagan
distické hledisko se objevovalo ve filmovém týdeníku, který pozbyl své původní funkce „infor
mační osvěty“ a stal se primitivním nástrojem komunistické propagandy.21
Zásadní politický přelom znamenaly řádné volby 26. května 1946. Ostrá předvolební kampaň
se vydařila především KSČ v českých zemích – komunisté těžily ze své pověsti organizátorů nej
významnějších struktur domácího odboje, z pocitu vděku Rudé armádě jako osvoboditelce, frus
trace společnosti z prvorepublikové politiky a mnichovské zrady i z celoevropského příklonu
k levicové orientaci. Kampaň vedli v duchu rozdávání půdy v pohraničí, pod praporem vyloso
vaného čísla 1 kandidátky, ve jménu antiněmectví a s důsledným využitím mocenských struktur
Národní fronty a ovládaných ministerstev.22
KSČ si svojí cílenou politikou23 vytvořila na většinu médií zásadní vliv daleko dříve než
v únoru 1948, rozhlasové vysílání a kinematografii komunisté ovládli úplně. Ve druhé polovině
roku 1947 se vnitropolitická situace nacházela v krizi. Komunistická strana se pečlivě připravo
vala na definitivní „měření sil“ s ostatními stranami Národní fronty. Klíčový moment pro budou
cí konfrontaci představovalo přehodnocení mezinárodní situace Sovětským svazem, který se roz
hodl k urychlenému upevnění svých pozic ve východní Evropě. Výrazem nové situace se stalo
ustavení Informačního byra komunistických stran v září 1947 v Polsku.24
Ostatní politické strany nebyly schopné důrazněji proti takovému stavu vystoupit. Někteří
představitelé nekomunistických stran paradoxně požadovali zavedení cenzury25 s cílem zamezit
libovolnosti mocenských zásahů komunistických ministrů proti jejich tisku.26
Postupně tedy veškerý tisk sloužil politickým a společenským organizacím, které podléhaly
uplatňovanému vůdcovství KSČ. Stranické a státní vedení bylo totožné, jednotně centrálně
18
19
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BITTMAN, L.: Mezinárodní dezinformace: černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Praha 2000, s. 131.
KUSÁK, A.: Kultura a politika v Československu 1945–1956. Praha 1998, s. 143–150.
Již i některé předúnorové filmy byly vyhodnoceny jako závadné a z distribuce v kinech staženy, např. film Daleká
cesta reflektující téma holocaustu natočený režisérem Alfrédem Radokem. KNAPÍK, J.: V zajetí moci: kulturní poli
tika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha 2006, s. 39–55.
HALAMOVÁ, V.: Kultura a propaganda: utváření nové společnosti v komunistickém Československu v letech
1948–1953. Ostrava 2014, s. 80.
KONČELÍK, J. – VEČEŘA, P. – ORSÁG, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha 2010, s. 122.
PŘIBÁŇ, J.: O posedlosti legitimitou. In: BOJAR, T. (ed.): Otisky komunismu: Imprints of communism. Praha 2008,
s. 17–19.
KNAPÍK, J.: Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov 2000, s. 59.
KAPLAN, K. – TOMÁŠEK, D.: O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Praha 1994, s. 8–17.
KNAPÍK, J.: Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše, s. 122–123.
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organizovaný byl i dohled nad médii. Účinnost propagandy je nepřímo úměrná dostupnosti
a intenzitě alternativních zdrojů informací: čím omezenější je přístup k alternativním zdrojům
informací a čím slabší je jejich intenzita, tím je účinnost propagandy větší, a opačně. Netržní
konkurenční prostředí27 a propaganda podložená vojenskou mocí SSSR se tak staly všemocnými.28
Ve vztahu k ukrajinskému nacionalismu, přechodu banderovců přes území Československa
v roce 1947 a ukázkám tehdejších podob propagandy je potřeba uvést další ukázky a ohlasy na
tuto kampaň z dobového tisku v souvislosti s užíváním výrazových prostředků k manipulaci
názorů široké veřejnosti. Zajímavou ukázkou je otevřená a velmi trefná reakce Karla Niesnera
z národněsocialistických novin Svobodný zítřek: „Na člověka méně informovaného to působí doj
mem, jakoby na Slovensku vyrostl národu i státu nepřítel ohrožující bezpečnost a jakoby nebez
pečí pro republiku bylo tak velké, že k jeho potlačení nestačí ani bezpečnostní sbor, ani armáda,
ba ani oba sbory dohromady a že je proto potřebné povolat do boje proti banderovským tlupám
partyzány a co je zároveň přirozené – náležitě je vyzbrojit… A je snad na místě se ptát, proč prá
vě komunistický a jemu příbuzný tisk toto ohrožení zveličuje do míry, která by mohla podnítit
paniku?… Za jakým účelem mají být propašovány zbraně mezi určitou, politicky přesně vyhra
něnou vrstvu národa?“29
I na základě takových reakcí je vidět, že ne všude skončila mediální kampaň nekritickým při
jímáním toho, co měla za úkol, tedy vylíčit banderovskou anabázi jako jednoznačný střet dobra
se zlem. O absolutním úspěchu se tedy v tom momentu rozhodně hovořit nedalo, banderovská
„legenda“ vznikla spíše až dlouhodobým působením, kdy jiný než oficiální názor, nebylo mož
né vyslechnout a odborná veřejnost i média byla tendenční. Karla Niesnera zjevně nejvíce
pobouřilo zapojení partyzánů do boje s banderovci a politizace tohoto tématu ze strany komu
nistických představitelů, která se posléze změnila ve štvanici proti politickým rivalům.
Srovnání s protiukrajinskou propagandou se nabízí i v případě poválečného Polska. Dobře
připravená propagandistická kampaň v tisku provázela přípravy na provedení vysídlovací akce
„Visla“.30 Nejpopulárnější byly reportáže, jejichž počet narostl v druhé polovině roku 1946.
V lednu 1947 publikoval populární měsíčník Żołnierz Polski, vydávaný Hlavní politickový
chovnou správou polské armády, článek s názvem „Armáda v boji se zločinem“, popisující půso
bení několika protikomunistických partyzánských oddílů na území Polska. Anonymní pisatel při
tom tvrdil, že organizace „Svoboda a nezávislost (WIN), UPA, Národní ozbrojené síly (NSZ)31
a Wehrwolf spolupracují proti Polsku“, a společně je označil za „fašistické bandy“.32 V souladu
s tím čtenáře informoval o údajných esesmanech bojujících v oddílech UPA. O dva měsíce poz
ději pak týdeník upozorňoval, že „zákon o amnestii se nevztahuje na hitlerovské zločince a ukra
jinské fašisty.33
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Historik Luboš Veselý tuto problematiku shrnul v této pasáži své studie: „Zobrazeni UPA
i samotných Ukrajinců a mechanismy fungování propagandy využívající teto tematiky byly
v Polsku téměř identické jako v Sovětském svazu a Československu. V SSSR byla obzvláště zdů
razňovaným motivem spolupráce UPA s Němci a s rozvědkami34 západních zemi a propagan
distickým záměrem legitimizace sovětské vlády na Ukrajině prostřednictvím diskreditace všech
nekomunistických složek ukrajinské společnosti (řeckokatolická církev, haličská inteligence).
Příznačné přitom je, že se připomínaly hlavně ukrajinské oběti banderovců a o polských se
mlčelo. Komunisté v Československu nejprve v roce 1947 využili přítomnosti jednotek UPA na
území republiky k posílení svých pozic v armádě a k útoku na národní socialisty a poté i na
Demokratickou stranu. Podobně jako komunisté polští přitom své protivníky diskreditovali
obviněním ze spojenectví či podpory „ukrajinských fašistů“. Ve všech třech zemích také byli
ukrajinští bojovnici s různou intenzitou, závislou na vnitropolitickém vývoji, prakticky až do
zhroucení komunismu využíváni k legitimizaci komunistické vlády a k vytváření obrazu nepříte
le, který – často s pomoci západních tajných služeb – ohrožuje nejen vládnoucí režim, ale cely
stát.“35
Ve vztahu k přesunu UPA a OUN byla legenda o banderovcích – výhradně kriminálních živ
lech a fašistech již vytvořena ještě z období, které předcházelo převzetí moci komunisty. Režim
byl v 50. letech natolik silný, že otevírání takovýchto témat jednoduše ani nebylo možné.
I po opadnutí vlny těchto procesů však zůstával vliv propagandy na společnost všudypřítom
ný. Další zvýšenou intenzitu propagandy přinášely některé zlomové události, stěžejní byl pocho
pitelně zejména srpen 1968. Ihned poté začala působit okupační propaganda v režimu násilně
instalovaném vojsky Varšavské smlouvy.36
Sovětská okupace Československa a léta normalizace velmi ztížily prostor pro oficiální
komunistickou propagandu. Především vzalo za své tradiční české a slovenské rusofilství.37
Podemlet byl základní pilíř celé poválečné politiky, totiž myšlenka vděčnosti SSSR za osvobo
zení od nacistického Německa a z ní vyplývající věčné spojenectví, tj. reálně: naprostá závislost
Československa na SSSR.38 S tím souvisel i „povinný“ výklad dějin dle sovětského vzoru – to
se pochopitelně dále projevovalo i v problematice boje ukrajinských nacionalistů.
V 70. letech byla propaganda39 vnímána ve východním bloku stále jako čistě pozitivní spo
lečenský nástroj. „Samotný fakt začlenění procesu masové komunikace do systému společenských
vztahů je rozhodujícím pro vznik třídního momentu v jeho realizaci. Jestliže cílem působení
masové komunikace v socialistické společnosti je „očišťovat vědomí proletariátu od buržoazně
idealistických nánosů“, posilovat morálně politickou jednotu společnosti a sloužit výchově
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harmonické osobnosti, v podmínkách kapitalismu jsou cíle masové komunikace charakterizová
ny opakem toho, co je základním zájmem lidových mas.“40
Tito autoři dále hovoří o nejrozšířenějších názorových prostředcích tehdejší propagandy:
zeměpisné mapy, alba, fotografie a kresby, historické dokumenty, diagramy, filmy a filmové dia
pozitivy, návštěvy muzeí. „V některých případech je názornost nutná při výkladu nové látky. Je
tomu tak tehdy, když propagandista vysvětluje otázky mezinárodního postavení SSSR, rozvoje
národně osvobozeneckého hnutí a rozpadu koloniálního systému imperialismu nebo při výkladu
o nových stavbách a o rozmístění výrobních sil. Jindy se názorných prostředků používá k ilus
traci a dotvrzení osobního výkladu.“41
V 80. letech působení propagandy vysvětlovaly učebnice (dle vlastního představení mělo být
významné místo v této publikaci věnováno „odhalování ideologické expanze imperialismu“ – za
jehož přisluhovače byli komunistickou propagandou trvale nálepkování i banderovci) takto:
„Cílem buržoazní propagandy není uvědomění mas, ale takový způsob sugesce a psychologické
ho působení, který by umožňoval využít masy jako slepého nástroje vládnoucí třídy. Manipula
tivní působení aparátu buržoazní propagandy je prezentováno široké veřejnosti jako uskutečně
ní svobody projevu, svobodného toku informací. Současně se širokým masám vštěpuje myšlenka,
že propaganda, ať slouží jakékoliv ideologii, se vyznačuje takovými vlastnostmi, jako je zatajo
vání skutečných cílů propagandistického účinku, snaha ohlupovat masy lidí atd. Záměr podo
bných koncepcí je jasný: přenést negativní vztah, který si vytvoří pracující kapitalistických zemí
k buržoazní propagandě, na propagandu komunistickou a tímto způsobem ji zpochybnit.“42
Zde se nabízí prosté konstatování, že ohledně těchto velmi zdůrazňovaných záměrů kapitalis
tické propagandy ze Západu jednoduše zloděj volal, chyťte zloděje. Snahou ohlupovat masy lidí
se dá označit ledasco, v prostředí státem kontrolovaných či přímo řízených médií jsou však tako
vé postupy naprosto běžné či dokonce nutné k tomu, aby totalitní či autoritářský režim zaměřený
na nadřazování zájmů určité omezené skupiny obyvatel nad zájmy ostatních vůbec přežil. Při
srovnávání mezi soudobými svobodnými a nesvobodnými médii si jaksi nelze nevšimnout, že teh
dejší aparátčíci zaměnili mnohé z vlastních postupů za ty z „buržoazního“ Západu, které tak
výrazně odsuzovali. Komunistická propaganda včetně svých protizápadních hesel se nakonec svý
mi stereotypy v průběhu studené války vyčerpala natolik, že se stala karikaturou sebe sama.43
Až po rozpadu SSSR tedy v zemích střední a východní Evropy vůbec mohl nastat obrat
v možnosti otevírat, zkoumat a nově pojmenovávat fakta a kontext událostí i o takových propa
gandou poznamenaných a kontroverzních tématech jako byla činnost ukrajinských nacionalistů
z OUN a UPA. Jak však bohužel můžeme vidět i v současnosti, téma se opět stalo rukojmím poli
tiky a je poznamenané novou (či spíše staronovou) propagandou vybavenou však již moderními
sdělovacími prostředky, internetem a sociálními sítěmi.

Výrazové prostředky propagandy v současnosti
Jaké je tedy vyznění a slovník obdobné protizápadní propagandy v roce 2015 a později?
„Kontrarevoluce má všeobsáhlý charakter. Národy byly zbaveny spojence a hlavní opory v úsilí
40
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za dosažení vyšších lidských cílů. Imperialisté mají otevřenou cestu k vytváření a provokování
konfliktů mezi národy. Po celém světě se aplikují nejdivočejší a nejodpudivější vlastnosti kapita
lismu. Stále větší počet zemí propadá do stále hlubší závislosti na bezohledném imperialismu:
Vykrádají a odevzdávají se základní hospodářská odvětví západním dravcům, prohlubuje se
finanční a technologická závislost, přelévá se kapitál z Východu na Západ, a ničí se vše – kultu
ra, umění, národní a osobní suverenita. Rozšiřuje se jen bída a chudoba.“44 Toto bohužel není
pasáž z Rudého práva padesátých let, ale z krajně levicové publikace obhajující komunistické
myšlenky vydané v roce 2001.
Zdůrazňování mezinárodního spiknutí je velmi častým jevem, který propaganda zdůrazňuje.
Např. po prostudování publikace Bílá kniha aneb pravda o Ukrajině jednoznačně adorující
ruskou politiku, se nelze ubránit dojmu, jak podobně působí použitý jazyk a výrazové prostřed
ky ve srovnání s pracemi autorů v 40. a 50. letech útočících na „prohnilý“ Západ, fašistickou
reakci, „banderovské vrahy a esesáky“ a další hojně využívané stereotypy a klišé komunistické
propagandy.45
Na základě obdobně absurdních a iracionálních tvrzení se nabízí další srovnání výrazových
prostředků propagandy z událostí na Ukrajině z jara roku 2015 například v tomto nezávisle se
tvářícím článku: „Jednou z rutinních součástí „boje proti ruské propagandě“ se na Ukrajině sta
la indoktrinace dětí, zejména těch podle úřadů „špatně smýšlejících“. 5. února 2015 takto nav
štívila skupina dětí svezená autobusy až z dalekého Lysyčansku, který ukrajinská vojska znovu
obsadila v červenci loňského roku, západoukrajinské město IvanoFrankivsk. Účelem cesty bylo
poznání Haliče a seznámení dětí z Donbasu s historií tohoto regionu. Součástí této vpravdě
„vlastenecké“ exkurze se, jaké překvapení, stalo i zdejší Muzeum Stepana Bandery.
O návštěvě dětí v muzeu vyšla tato zpráva: 5. února proběhla v IvanoFrankivském oblastním
muzeu osvobozeneckého boje Stepana Bandery návštěva dětí z města Lysyčansk a okolních
vesnic. Pro děti z východní Ukrajiny přichystali zaměstnanci muzea prohlídku zaměřenou na
dějiny bojů za ukrajinskou nezávislost od dob Kozáků po UPA. Pokud jsou dnes donbaské děti
převychovávány k vlastenectví v institucích typu Muzea Stepana Bandery, jehož „osvobozenecký
boj“ zahrnoval aktivní spolupráci s nacisty a jejich tajnými službami, likvidaci polské inteligen
ce, účast na zabíjení lvovských Židů a zmasakrování desetitisíců polských i ukrajinských civilis
tů na Volyni a v Haliči, nelze na to pohlížet jinak než jako na pokračování, nacionalistické poli
tiky barbarské vojenské okupace Donbasu kyjevskou juntou.“46
Kromě obvinění z organizovaného vymývání mozku u dětí, kterého by šlo asi těžko úspěšně
dosáhnout během jedné návštěvy v muzeu (byť s jejím obsahem pochopitelně nemusí leckdo
souhlasit) se autor článku dopustil celé plejády nepřesností – například lvovský masakr rozhod
ně nebyl a nemohl být řízen přímo Stepanem Banderou, přičemž v rámci Norimberského proce
su byli za tento čin navíc souzeni představitelé nacistického Německa.
Co je však zásadní, autor srovnává naprosto neporovnatelné dějinné momenty a hledá si
v nich pouze to, co se mu hodí bez ohledu na relevantní okolnosti, těžko lze na miskách vah
porovnávat například právě zmiňovanou volyňskou řež bezbranných polských civilistů ze strany
částí OUN s cílem vyhnat je navždy z Volyně a vytvořit etnicky jednotnou Ukrajinu, to vše za
použití drastických metod nepřijatelného násilí a střet ukrajinské armády a dalších ozbrojených
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složek s podezřele kvalitně vyzbrojenými a vycvičenými „traktoristy“ z Donbasu, kteří navíc
ukrajinské jednotky posléze začali „zázračně“ v jednotlivých střetech dokonce porážet. Autor se
tím záměrně snaží docílit falešných reminiscencí a manipuluje s fakty.
Působení propagandy na našem území se věnuje a sleduje kromě novinářů i několik institucí
na odborné úrovni. Z jejich analýz můžeme čerpat další informace a zjištění: „Česko a Sloven
sko jsou ve sféře ruské propagandy tak jako celá Evropa. Podíl na tom nese i skutečnost, že obě
země patřily do sféry vlivu Sovětského svazu“, říká v rozhovoru s DVTV analytička Ivana Smo
leňová z Pražského institutu bezpečnostních studií. Jedním ze základních společných znaků pro
pagandy ze strany ruských médií je protiamerická a protievropská orientace a napadání západ
ních institucí. V menší míře jsou potom propagandistické zdroje proputinovské nebo proruské.
Často jsou velmi netransparentní a není jasné, kdo za nimi finančně a organizačně stojí.47
Stále více zahraničních novinářů zjišťuje, že jejich jména byla zneužita prokremelskou pro
pagandou. Různá obskurní ruská média se jimi zaštiťují při šíření vymyšlených zpráv. Po demen
tování informace některé servery zprávu stáhnou, o pár týdnů později se situace opakuje u jiné
ho novináře. „Můj telefon najednou začal pořád zvonit. Kolegové z celého světa se mě ptali, jestli
jsem to opravdu řekla. Já vůbec nevěděla, co se děje, byla jsem na dovolené a už týden jsem žád
né interview nedělala," popisuje na serveru Politico.eu svou nedávnou zkušenost známá novi
nářka stanice RFI Elena Servettazová.48
Ukázkou propagandy a vymývání mozků na dosti nízké úrovni (i přesto se však tento případ
dokonce prezentoval v hlavním vysílacím čase v ruské státní televizi Rossija 1) se dále zabývá
například tento článek: „Co by to bylo za fašistu bez Adolfa Hitlera? Snad jen nějaký slabý odvar
neonacisty či pravicového radikála. Asi tak nějak přemýšleli propagandisté ruské státní televize,
kteří v trvalé bitvě s propagandou Kyjeva vymysleli další bizarnost. Média v Moskvě s oblibou
obviňují současnou Ukrajinu, že je to fašisty vedený stát. Čerstvě to podpořili pozoruhodnou
informací, že Kyjev plánuje vytisknout nové bankovky s portrétem říšského kancléře Adolfa Hit
lera. Ukrajinská nacionalistická strana Svoboda přišla údajně s návrhem na nové papírové pení
ze o nominální hodnotě 1000 hřiven s führerovým portrétem. Tato bankovka ztělesňuje hodnoty
nové ukrajinské elity, praví se v komentáři příspěvku státní televize Rossija 1. Jako důkaz pre
zentuje „fotoshopovou“ fašistickou bankovku s profilem nacistického vůdce. Kuriózní je, že pří
slušnou zprávu odvysílala ruská televize už 12. ledna, ale teprve nyní se o ní začalo diskutovat.
Díky jistému blogerovi. Zprvu totiž vůbec nevzbudila pozornost, ruské televizní publikum ji nej
spíše bralo jako normální důvěryhodnou informaci, která jen potvrzuje "fakt", že se v Kyjevě
před více než rokem zmocnili pučem vlády fašisté. Nikdo v Rusku ji zřejmě tehdy na Facebooku
nebo Twitteru kriticky nekomentoval. Nikdo se ani nepodivil nad tím, jak může s takovým návr
hem přijít partaj, která loni na podzim v parlamentních volbách ztroskotala na pětiprocentní hra
nici.“49
Způsoby ovlivňování nálad ve veřejnosti a používání státního aparátu jsou témata, která pro
vází Rusko a ruské impérium mnoho staletí. Historik Richard Pipes například ve své publikaci
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Rusko za starého režimu klade konec starého carského režimu a jeho přerod na byrokraticko
policejní režim do 80. let 19. století. Zdůrazňuje přitom především vztah mezi vlastnictvím
a politickou mocí.50
Metody vynalezené KGB dotáhla během studené války k dokonalosti východoněmecká Sta
si, která založila vědní obor operativní psychologie. Metody KGB prošly dlouhým vývojem, není
tedy zřejmě nijak zvlášť překvapivé, že obdobně jako se angažovala NKVD a KGB proti OUN,
což vyvrcholilo likvidací Stepana Bandery v roce 1959, tak postupovaly podle svých směrnic až
do 70. a 80. let. FSB z úspěšných akcí a metod práce svých předchůdců nepochybně těží i v sou
časnosti. Opomíjenou kapitolou je i téma spolupráce KGB s StB proti nejrůznějším emigrant
ským organizacím, které představovaly pro SSSR hrozbu. Toto zajímavé téma zpracovává napří
klad historik Jan Kalous – v tomto konkrétním případě se jedná o organizaci NTS – sociálně
demokratické hnutí ruské emigrace.51
Klíčovou složkou „vědy“ o psychologické válce je kapitola zvaná Rozvrat: „Protivníkovými
stanovisky je třeba otřást, nasadit pochyby a nedůvěru, zdiskreditovat odpůrce a rozdmýchat
střety.“ Můžeme si být přitom stoprocentně jisti, že jestli Vladimira Putina s výsledky bádání
východoněmeckých soudruhů neseznámili ještě na škole, dohnal to rychle během působení
v Drážďanech v 80. letech.“52
O proměnách ve vyjadřování soudobé propagandy pojednává tento rozhovor s odborníkem
na postsovětský prostor Emilem Aslanem (Souleimanovem): „Lidovky.cz: Ruská rétorika ještě
nedávno označovala ukrajinskou vládu jako „kyjevskou juntu“, varovala před „banderovci“
a „fašisty“. V posledních týdnech však od těchto výrazů upouští. Proč?“
„Ano, státní média, která věrně odrážejí narativ Kremlu, tyto výrazy v poslední době skuteč
ně téměř nepoužívají, o ukrajinských jednotkách dnes mluví jako o „silovicích“, tedy příslušní
cích silových resortů, nebo dokonce jako o „ukrajinské armádě“. Slova „banderovec“ či „fašis
ta“ jsem vůbec nezaznamenal. A povšimnete si toho nejen ve zprávách, ale dokonce například
i v talkshows. Domnívám se, že předchozí vypjatá rétorika měla ruskou společnost nasměrovat
k podpoře vojenské intervence na Ukrajině. Televizní kanály se předháněly ve vysílání záběrů
válečné destrukce, provázely je patřičným komentářem o juntě, která provádí genocidu vlastní
ho národa.
Ovšem pak se ukázalo, že jihovýchodní Ukrajina není Krym a získat ji nebude tak snadné.
K tomu se připojila rezolutní reakce Západu v podobě sankcí53, a tak Putin couvl. Musíme si uvě
domit, že udržovat tak vysokou hladinu společenské mobilizace se mu v nynější situaci nehodí,
protože by pak v očích Rusů mohl vypadat jako zbabělec, který nechává trpící na Ukrajině napo
spas. Proto propagandu zmírnil: když se ty vypjaté emoce trochu uklidní, bude se mu snáze
dýchat. Ale to se může kdykoli radikálně změnit.“54
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Ke slovnímu obratu kyjevská junta se vztahuje i další vývoj. V reakci na Kremlem inspiro
vanou dezinformační kampaň, která tvrdí, že ukrajinská revoluce přivedla k vládě v zemi “fašis
tickou juntu”, některé krajně pravicové elementy tento narativ fakticky převzaly. Samozřejmě si
to rozhodně nemyslí, ale zajímavé je, že toto donekonečna opakované slovní spojení je vede
k myšlenkám, že Ukrajina by se mohla stát pravicovou diktaturou, zvláště když bude nespoko
jenost lidí s propadem životní úrovně, vojenskými výdaji a ztrátou území, kterému ukrajinská
armáda nedokázala zabránit, nadále narůstat. Věta: „junta u nás bude“ je tak naopak vyjádřením
myšlenky těchto pravicových radikálů.55
Úvaha Richarda Pipese k aktuálnímu dění v Rusku: „Dnešní Rusko, Rusko Putina a Medvě
děva, je zemí mimořádných protikladů. Jeho vůdci prohlašují, že je součástí evropské kultury,
zároveň ovšem varují Západ, aby jim neradil, jak mají spravovat své záležitosti, protože Rusko
má své vlastní, zcela specifické národní tradice. Trvají na své pozici globální velmoci, a to i když
připouštějí, že ekonomicky Rusko hluboce zaostává za svými soupeři a zoufale se od nich potře
buje poučit. Tvrdí, že je Rusko demokracií, a přece dělají, co mohou, aby demokratické proce
dury a instituce zbavili jejich obsahu nebo alespoň oslabili. Když se člověk pozorněji podívá na
to, co prohlašují na veřejnosti, je pro něj obtížné rozhodnout, co z toho je jen zmatení a co napro
stý cynismus. Pravděpodobná odpověď zní, že jde o oboje: cynismus maskující zmatení.“56
Zde především totiž leží i klíč k pochopení záměrů a zvolených metod propagandy v minu
losti i současnosti a rovněž ve smyslu a významu jejich následného srovnání, protože uvažování
rozhodujících lidí, kteří mají na formování předem schváleného pohledu státních médií (a to nej
en v Rusku) největší vliv, je velmi podobné tomu z dob počátku studené války, kdy probíhal sou
boj propagandy ve vztahu k předmětným projevům ukrajinského nacionalismu, činnosti OUN
a UPA.

Závěrem
V této studii jsem se čtenáře pokusil seznámit se srovnáním výrazových prostředků propagan
dy v minulosti – tedy těch zaměřených proti aktivitám OUN a UPA (obecně proti ukrajinskému
nacionalismu, ve kterém komunismus a ruský imperialismus našly smrtelného nepřítele) či obe
cně proti Západu a nyní v současnosti, kdy je jasně identifikovatelná a doložitelná vlna nové pro
pagandy, a to nejen proti ukrajinskému nacionalismu v ideologické rovině, nýbrž proti jakýmko
liv emancipačním snahám ukrajinského národa postupovat v mezinárodní politice a civilizačním
směřování svobodně tak, jak si sami vyberou. Útoky vůči Západu jsou významnou součástí toho
to dějství opět také. Takové srovnání je velmi potřebné i proto, že ukazuje, že i když se kulisy
a konkrétní detaily po více než sedmdesáti letech sice (pochopitelně) proměnily, tak se hraje stá
le stejná fraška. Některé „argumenty“ se ani po tolika letech prakticky nezměnily.
Mírové soužití mezi jednotlivými národy východní Evropy a politická či ekonomická stabi
lita jsou bohužel stále jen figurkami na šachovnici geopolitiky, kde dominuje i nadále bez ohle
du na nějaká ponaučení z chyb a křivd minulosti sobectví, cynismus, hájení údajných sfér vlivu
a upřednostňování krátkodobých cílů na úkor dlouhodobé smysluplné strategie dialogu a tole
rance, která jediná může umožnit uzavřít nešťastnou kapitolu projevů radikálního nacionalismu
ve východní Evropě.
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/20/budenaukrajinevladnoutjunta/ (cit. 27. 9. 2018)
PIPES, R.: Putin a spol. – co dělat? Praha 2009, s. 3.
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Masivní užívání propagandy, která sice převzala všechny moderní sdělovací prostředky
a techniky (s dominantním postavením internetu, zejména sociálních sítí a televize), ale jejíž
vyznění velký pokrok nezaznamenalo, je pochopitelně „hrobařem“ snah o vyrovnání se s minu
lostí a demytizaci projevů ukrajinského nacionalismu a jeho sporných otázek. Tuto kapitolu tedy
uzavřu poněkud pesimisticky s tím, že pokud se přístup k vnímání kontinuity a nakládání s minu
lostí celé východní Evropy nezmění, nebudeme si muset po nějaké době připomínat tragédie dáv
no minulé, ale vždy se najdou nějaké nové – mnohem mladší.
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(DE)KOLONIZACE NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH A JEJICH
DIDAKTICKÝ POTENCIÁL
KAMIL ŠTĚPÁNEK
The text first presents selected features and specifics of postage stamps as a source of
information about historical facts. Then it examines the frequency and variation of the concept
of the chosen subject – colonization, decolonization and postcolonization process – in the
reflection of the postage stamp. Finally, it suggests the educational potential of these postage
stamps in developing pupils’ historical consciousness and other media pedagogical, didactic and
methodological aspects of application in the teaching of modern history, including the deepening
of intersubject relations.
Key words: history teaching; didactics of history; postage stamps; propaganda; medial education;
anniversary the creation of Independence; decolonization.

Obr. 1: Imperiální nároky koloniálních velmocí v medializaci poštovních známek. První pochází z kon
ce 19. století a vydalo ji britské dominium Kanada. Za povšimnutí stojí zvýrazněné námořní základny
oznamující nadvládu nejen na souši, ale i na světových mořích. Mnohem mladší francouzský motiv
naopak romantizuje koloniální ambice, které v této době již neodpovídaly realitě.

Úvodem
Není třeba pochybovat o tom, že žáci se zájmem o poštovní známky si prohloubí své země
pisně dějepisné znalosti a částečně rozšíří i jazykové kompetence. Výtvarná dimenze těchto
miniatur navíc ukrývá estetický potenciál, ale přednostně nás přece jen zajímá propagandistický
charakter motivů, dekolonizaci nevyjímaje. Jejich cílevědomé rozpoznávání, analýza a interpre
tace mohou být účinně využity pro cíle mediální výchovy.
Skutečnost, že se pozornost o tento mediální objekt (byť nijak převratným způsobem) podaři
lo rozšířit i mezi historiky, didaktiky a pedagogy činné v dějepisné výuce, naznačuje jednoduché
vysvětlení: Známky mají povahu obrazového pramene a obsahují podobně jako textové zdroje
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hodnotné informace o době svého vzniku. Pro historické poznání vyžadují nicméně uplatnění
odpovídajících metod pramenné kritiky a pro naše účely i adekvátní didaktickou implementaci do
dějepisné výuky.1 Logicky jim z hlediska třídění pro potřeby edukace náleží místo jednak mezi
autentickými prostředky výuky a zároveň médii smyslového vnímání, kam řadíme zejména foto
grafie, karikatury, plakáty, reprodukce malířských děl apod. Jsou také čitelným zdrojem názorně
sdělujícím, k jakým tradicím a odkazu se státní útvar hlásí, proměnlivá četnost námětu na časové
ose a jeho forma může zase napovědět, jakými transformacemi tato tradice procházela.
Poštovní známky provázející proces dekolonizace a jeho připomínky jsou dnes snadno dostup
né prostřednictvím internetu. Vzhled a popis můžeme zkoumat ve filatelistických online katalozích
třídících známky podle jednotných pravidel.2 Poněvadž předmětem zájmu je vysledování didaktic
kého potenciálu poštovních známek, nikoli jejich zkoumání z filatelistického hlediska, odbornou
literaturu zabývající se známkami od výrobního procesu, tiskařské techniky, výrobní vady, rarity až
po zoubkování je možné uplatnit spíše sporadicky. Důležitou roli sehrávají sekundární informační
zdroje, práce odborných historiků o detailních historických souvislostech,3 jež pojetí a symboliku
vyobrazených událostí v případě potřeby pomohou osvětlit, interpretovat a poté zařadit do výuky
jako alternativní médium žákovského poznávání historické skutečnosti. Při promýšlení úkolů, které
by anotované masmédium mohlo plnit v moderní dějepisné výuce, představuje úvodní poučení jed
na z kmenových prací moderní německé mediální didaktiky z pera H. J. Pandela, ale i do češtiny
přeložený text britského historika a didaktika Roberta Stradlinga s propagací principu multiperspek
tivního nazírání informačních zdrojů i chápání jejich vztahu k současnosti.4 Z české autorské dílny
je možné doporučit mediálně zaměřenou oborově didaktickou syntézu autorského tandemu Labis
chová – Gracová s odkazy na další zdroje. Tématu se věnují rovněž četné texty autora příspěvku.5

Lesk i bída koloniálních říší, dekolonizace a oslavy nezávislosti ve známkové reflexi
Poštovní známka nejen že potvrzuje existenci konkrétního státu, často plní funkci jeho sym
bolu.6 S oblibou reflektuje mapu, vlajku, hlavu státu, typickou krajinu nebo exportní produkci
1

2
3

4

5

6

Inspirativní účinek nasazení poštovní známky ve výuce spočívá mimo jiné v jejím potenciálu alternativního rozšíře
ní individuální mimoškolní zájmové činnosti žáků. Propagací filatelie nepochybně přispíváme nejen k všeobecnému
vzdělání a rozvoji historického vědomí žáka. Při práci s poštovními známkami se objevují a prohlubují i odborné
a specifické, tedy odborně filatelistické dovednosti. Tyto mohou pro změnu podporovat rozvoj některých osobních
vlastností, jako je trpělivost, smysl pro estetiku třídění filatelistického materiálu apod.
Srov. blíže: http://worldphilately.com/; https://www.briefmarken.de/ apod.
FERGUSON, N.: Britské impérium. Cesta k modernímu světu. Praha 2016; KNOPP, G. Sen o světové říši. Praha 2013;
KLÍ.MA, J.: Pod německou vlajkou. Praha 2005; NÁLEVKA, V.: Čas soumraku: Rozpad koloniálních impérií po dru
hé světové válce. Praha 2004; NÁLEVKA, V.: Světová politika ve 20. století (II.). Praha 2000; LIBIONKA, D.: Posel
ství poštovních známek. Dějiny a současnost, č. 1/2005. s. 21–24; apod. K ujasnění faktografie obvykle postačí i stan
dardní encyklopedická díla.
PANDEL, H.J.: Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach 2005; STRADLING, R.: Multiperspektivi
ta ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha 2003.
LABISCHOVÁ, D. – GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008; ŠTĚPÁNEK, K.: Media
lizovaný konflikt III. (Na frontách studené války optikou oborové didaktiky dějepisu a Mediální výchovy). Sborník pra
cí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 25/2011, č. 1, s. 97–108; ŠTĚPÁNEK,
K.: Moderní dějiny v reflexi poštovní známky a její didaktický potenciál. In: KHONOVÁ, J. – HOLUBOVÁ,
B. (eds.): Přítomná minulost: XVII. A XXVIII. Letní škola historie. Praha 2016, s. 205–218 apod.
Poprvé informaci v tomto smyslu podává zábavná publikace dvojice autorů a výtvarníků, jež seznamuje dětské čte
náře se symboly české státnosti – vlajkou, hymnou, pečetí či státním znakem. Zabývají se jejich původem a souvis
lostmi právě s poštovními známkami. VELÍŠEK, M.: Můj stát – Putování s českým lvem za sedmi státními symboly.
Praha 2016, s. 62–63.
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této země a na ose mezipředmětové vazby dějepiszeměpis představuje atraktivní informační
zdroj.
Nechci se zde věnovat konkrétnímu historickému a politickému vývoji bývalých kolonií, jeli
kož ten je poměrně dobře znám, postačí zdůraznit některé charakteristické rysy dekolonizace.
Nesporný účinek na tento proces měl vznik studené války a následné bipolární rozdělení světa.
Nově zrozené nebo dekolonizované země se tak od samého počátku ocitly ve velmocenském rin
gu východního a západního bloku. Soupeření idejí vzápětí bezprostředně ovlivnilo vývoj těchto
zemí jak politicky, tak i ekonomicky a často je přinutilo k pokusům o vojenská řešení. Nejzná
mější příklady reflektované školními učebnicemi představují Korea, Vietnam nebo Angola.7 Sna
ha vyhnout se poválečnému rozdělení vytvořením tzv. Třetího světa, zaznamenaná i v paměti čet
ných známkových námětů např. propagací Hnutí nezúčastněných států (Indonésie 1955, výroční
zn. Mali 1980, výroční zn. Indie 2005 apod.) přesto nebyla úspěšná.
Samotný historický jev probíhal v poměrně dlouhém časovém úseku a zahrnuje děje násilné
ho osamostatnění (vznik USA) i výsledek diplomatických jednání. Druhý případ je často uváděn
v souvislosti s rozpadem britského impéria po 2. světové válce a založením Commonwealthu (již
v r. 1931). Velká Británie si tak zachovala vliv ve většině svých bývalých kolonií. Zmíněný
postup v žádném případě osamostatněným nezaručoval mírovou evoluci a řada z nich následně
prošla krvavým vnitropolitickým vývojem. Mnohem neochotněji se dekolonizačnímu procesu
podřizovala Francie. Svedla několik neúspěšných válek, které další vztahy k těmto zemím znač
ně zkomplikovaly (válka o Indočínu, alžírská válka). Ať už se od sebe přístupy mateřských zemí
jakkoli výrazně lišily, období 1945–1965 zůstává symbolem nabytí nezávislosti většiny koloni
álních území, které postihlo i další vlastníky jako Nizozemí, Belgie či dokonce USA. Kvůli poz
dnímu sjednocení vznesly své již značně znevýhodněné územní nároky na sklonku 19. století
také Itálie a německý stát, přičemž v případě vilémovského Německa se jednalo opravdu o mar
ginální historickou epizodu. Synonymem projevovaných koloniálních ambic se nicméně stala
právě poštovní známka s vyobrazením plující císařské jachty. Obměňované názvy všech němec
kých kolonií na slavnostní pásce lemující námořní motiv představovaly účinné masmediálně
šířené sdělení. Itálie své kolonie budované jihovýchodním směrem ztratila s výjimkou Somálska
(až v r. 1960) v důsledku 2. světové války. Známková produkce italské koloniální pošty, nepo
chybně živená potřebou legitimizace, nás překvapí výraznou aktivitou. Pro Italskou východní
Afriku bylo jen v období 1938–1941 vydáno 63 různých motivů, italskou Lybii za r. 1912–1934
139 tematicky odlišných známek a pro Eritreu napočítáme v letech 1893–1936: 252 různých zná
mek.
Za finální etapu označujeme obvykle osvobození Angoly a Mosambiku z portugalské nad
vlády, přičemž tomuto aktu předcházela dlouhá a krvavá válka (pranýřovaná mj. protikoloniální
motivikou poštovních známek).8
Systém vydávání koloniálních známek v jednotlivých regionech je kvůli časté transformaci
a kombinacím tamní správy pro laiky poměrně složitý a nepřehledný. Pro výukové účely proto
zcela postačí výběrová známková reflexe prostřednictvím etablovaných koloniálních velmocí.
Sledované výchovně vzdělávací cíle s přihlédnutím k rozsahu textu posléze modelovaly struktu
ru čtyř kategorií známek: 1) koloniální, 2) koloniální přetiskové, výroční známky připomínající
3) zrod nezávislosti a 4) koloniální útisk. Pro zjištění poznatků z takto utříděného obrazového

7
8

ČAPKA, F.: Dějepis Novověk, moderní dějiny. Brno 2010, s. 83, 95–6.
KLÍMA, J.: Dějiny Portugalska Dekolonizace portugalské koloniální říše: historická motivace, specifika, průběh.
Praha 2000; Týž.: Poslední koloniální válka. Praha 2001.
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materiálu lze vypracovat soustavu otázek a úkolů zohledňující didaktické a metodické požadav
ky.9

Obr. 2: Vhodný příklad k prezentaci britské koloniální historie: Britské známky se vyznačují téměř
standardně vyobrazením panovníka (většinou se jednalo o ženy). Vlevo vidíme známku kolonie ovlá
dané Brity od r. 1850, jejíž původní název Zlatonosné pobřeží se získáním nezávislosti v r. 1957 pře
měnil na Ghanu. Nejen pohled do encyklopedie, ale i vyobrazení pevnosti pojmenované Christiansborg
v Akkře (vybudovali Dánové, stavěli ji však také Portugalci, Angličané a Holanďané a všichni vyváže
li zlato i otroky) žákům napoví o sporech a vzájemných bojích jednotlivých mocností o to které území.
Pro výukové účely a podporu mezipředmětových vztahů vybereme motiv s geografickou polohou
v rámci Afriky (uprostřed) doplněný přetiskem. Výroční známky nezávislosti (vpravo) obvykle obsa
hují klíčovou státní symboliku nebo údaje o dosažení samostatnosti.

Poštovní známky používané ve francouzských anglických, německých a dalších koloniích
byly navrženy v dobovém stylu typickém pro tyto země a zobrazovaly místní charakteristické
objekty, scenérie nebo reprezentanty domorodého obyvatelstva doplněné případně portréty
panovníků. Pochopitelně nenaznačovaly nic z chronických problémů sužujících tyto země.
Některá vyobrazení byla natolik populární, že je na známkách najdeme nezměněná desítky let
(beduín na velbloudu).
Proces transformace kolonie v nezávislé území oznamovaly klientovi poštovních služeb prá
vě přetiskové známky. Razítko otištěné na původním koloniálním motivu dokonale symbolizo
valo časové provizórium bezprostředně po získání nezávislosti, než spojové služby uvedly do
oběhu regulérní emise. Ani po získání nezávislosti nezřídka nezanikly vazby na mateřskou zemi,
což zjevně odrážejí i náměty. Zvláště patrné je to na známkách bývalých francouzských kolonií.
Vedle podobizen nových vládců nebo místní fauny, flory a dalších idylicky domorodých témat
na nich nalézáme francouzské umění, středověké panovníky či významné osobnosti francouzské
politiky, vědy nebo kultury. Vyzbrojeni tímto jednoduchým vysvětlením pak bez rozpaků akcep
tujeme na afrických emisích i tak nezvyklé výjevy jako adorace zásluh maršála Pétaina v bitvě
u Verdunu obklopeného válečnou vřavou (Togo 2016, Guinea 2016, Niger 2016).
Některé země si přitom zachovaly svůj koloniální název i po získání nezávislosti. Z fran
couzských držav např. Pobřeží slonoviny (Côte d’Ivoire, 1960). Označení vychází z tradičního
místního obchodu se slonovinou, který je mimochodem dnes zcela postaven mimo zákon. Podobně
9

Aktuálně lze k tématu postkoloniální známky využít také stránky http://www.herodotos.cz/odroku1945/ s metodic
kou inspirací k nezávislosti Senegalu a Angoly. [online] [cit. 20180820]
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Britská Guyana (1970) a mohli bychom navázat rozsáhlým seznamem: Gabon, Jamajka, Indie,
… Francouzská Horní Volta naopak v srpnu 1984 změnila svůj název na Burkinu Faso. Podobně
francouzský Madagaskar v letech 1960–75 změnil pojmenování na Malgašskou (dnes nicméně
opět Madagaskarskou) republiku. Na francouzských koloniálních známkách (např. období Třetí
republiky) žáci pochopitelně nenaleznou panovnické portréty.
Příběh zámořských držav a jejich poválečného rozkladu není černobílý. Protikoloniální eufo
rie padesátých a šedesátých let sama o sobě nestačila zajistit nově vznikajícím státním celkům
prosperitu a bezpečnost. Zanechala po sobě nicméně nesmazatelnou mediální stopu mj. v podo
bě známkových motivů, jejichž analýzou a interpretací ve výuce rozvíjíme kompetenci rozpo
znávat a správně interpretovat propagandistické prvky v mediálním sdělení.10

Obr. 3: (Bývalé) nebritské državy zde zastupují francouzská a belgická zámořská panství. Ukázky
dokládají všechny klíčové etapy procesu: koloniální, přetiskové i známky výroční nezávislosti. Idylic
ká domorodá tematika převažuje. Některé země zachovaly svůj koloniální název i po získání nezávis
losti: Pobřeží slonoviny r. 1960, fr.: Côte d’Ivoire (vlevo) nebo původně francouzská Mauretánie taktéž
r. 1960, (zcela vpravo). Francouzský Madagaskar naopak v r. 1960 změnil (dočasně) své pojmenování
na Malgašskou republiku.

Prostřednictvím známek podporovaly osvobozenecká hnutí ve světě takřka výlučně státy
východního bloku (nejvyšší četnost vykazují SSSR, NDR, Severní Korea a Kuba) a mezi nimi
svůj jediný příspěvek prezentovalo i Československo (1971).11 Úsilí nebylo zdaleka nezištné –
vedené snahou vychýlit jazýček mocenských vah ve prospěch komunistického tábora. Nejisté
politické výsledky však zdaleka neodpovídaly vynaloženým prostředkům o to více postrádaným
v plánovaných ekonomikách. Nejnázorněji tento proces tvorby sovětských satelitů oslavou mar
xistické vlády Mosambiku zachycuje dvojznámka SSSR z r. 1987 (obr. 4), ale také např. kubán
ská (2002) obdobně pojatým tématem výročí osvobozeneckého boje Angoly, stejně jako samo
tná Angola již v r. 1975. Převládající symboliku roztržených řetězů a sevřených pěstí Afričanů
(DDR 1981, SSSR 1961, 1970) zde explicitně doplňují komunistické symboly. Analýzou a inter
pretací motivů žák konstatuje: tradičně uplatňované mediální znaky otroctví nově přejímají úlo
hu protikoloniálního vzdoru.

10

11

Standardní symboliku roztržených okovů v poválečné mediální obžalobě kolonialismu je vhodné doplnit informace
mi o poměrně důsledném boji proti otroctví od pol. 19. stol. Zejména v případě Britů a Francouzů. Srov. blíže.: FER
GUSON, N.: C. d., s. 147–153 apod.
Výtvarník Josef Liesler pro rok 1971 přijal zadání dvouznámkové emise UNESCO. První k výročí Pařížské komuny
a druhé k Boji proti rasovému útlaku, kolonialismu a apartheidu – tj. jediné čs. známky ke sledovanému tématu.
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K didaktice a metodice tématu
K metodice uplatnění obrazových médií ve výuce již existuje celá řada podrobných návodů.12
Nám volně shrnuto a aplikováno poslouží např. následující schéma: 1) popis obrazu a textu 2)
analýza obrazu a textu – tj. které osoby nebo objekty jsou vyobrazeny, na koho se poštovní znám
ka obrací svým sdělením, použitá symbolika a její významy 3) interpretace – tj. účel a cíl obra
zového sdělení, co a proč obraz nebo text známky nesděluje 4) žákova formulace osobního
postoje nebo popis dojmu, zdůvodnění míry přesvědčivosti, kterou známka účinkuje (idylická
podoba koloniálních motivů, historická působivost provizorních přetisků – doklad významné
změny, burcující motivy Afričanů se vzepjatýma rukama a roztrženými okovy apod.).
Náměty pro otázky a úkoly ve výuce:
Námět č. 1: Obsahové úkoly: Jaké téma známky zpracovávají? Jsou znázorněny osoby nebo
objekty? Jedná se o zcela konkrétní, pojmenované nebo subjekty v roli symbolu?
Přesvědčovací strategie: Jaký dojem se pokouší podoba a forma obrazového sdělení vyvolat
(správnost aktuálního stavu, nastoupené cesty, kritiky aktuálního stavu? Jakými prostředky (bar
va, stylizace, symbolika, text, celkové uspořádání) se toho pokouší dosáhnout?



Obr. 4: Prostřednictvím známek podporovaly osvobozenecká hnutí ve světě takřka výlučně státy
východního bloku. Nikoli nezištné úsilí poháněla snaha vychýlit jazýček mocenských vah ve prospěch
komunistického tábora. Nejnázorněji tento proces tvorby sovětských satelitů (zde Mosambiku) zachy
cuje dvojznámka SSSR z r. 1987 (vlevo dole). Převládající znakovost roztržených řetězů a sevřených
pěstí Afričanů je zde demonstrativně doplněna komunistickými symboly. Nespolehlivé politické svaz
ky zdaleka neodpovídaly vynaloženým prostředkům o to více postrádaným v domácích ekonomikách.

12

LABISCHOVÁ, D. GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008, s. 96–125; PANDEL, H.J.:
Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach 2005, s. 211–387.
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Vyhodnocení účinnosti: Osobní postoj žáka podpořený zformulovanými argumenty – míra
možnosti ovlivnění postoje tímto médiem.
Námět č. 2: Vyučující k prezentovaným sadám známek připraví krátký výklad – příběh brit
ských (francouzských, belgických, holandských…) kolonií v moderních dějinách. Žáci zazna
menají heslovitě klíčové informace a ve skupinkách tato informační schémata sjednotí. Společ
ně koncipují samostatný stručný text. Obměnu představuje skupinové vyučování zahájené
postupným výkladem pedagoga ke všem koloniálním panstvím a jejich rozpadu. Týmy žáků sle
dují pouze přidělený evropský stát. Po sjednocení heslovitých informací zástupci jednotlivých
družstev postupně sestaví na tabuli shrnující verzi výkladu.
Námět č. 3: (s podporou mezipředmětových vztahů) Učitel zpřístupní žákům při probírání
tématu dekolonizce vhodný příklad (viz. obr. 2 Gold Coast  Ghana nebo jej přímo použije). Žáci
plní následující úkoly: Vyhledejte a zapište v heslech historické události a příslušná fakta (data,
pojmenováni, pojmy), která se odrážejí v proměně známky koloniální v přetiskovou a poté znám
ku výroční nezávislosti. Prostřednictvím internetového překladače nebo slovníku dekódujte text
poštovní známky. Využijte při lokalizaci území porovnání dějepisné a zeměpisné mapy. Vyjád
řete se k barevnosti, stylizaci a celkovému výtvarnému pojetí. Posuďte vliv technického pokro
ku na výtvarný vzhled zkoumaných poštovních známek a ohodnoťte celkový estetický dojem.
Porovnejte prostřednictvím údajů v encyklopediích (HDP nebo jakékoli jiné hodnotící informa
ce) současné postavení vybraných bývalých kolonií (africké státy, Indie, ostrovy v Karibiku) ve
světovém měřítku. Sestavte tabulku.
Návrh pracovního listu s ukázkou doporučeného řešení:
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Obr. 5: Návrh tabulky pracovního listu.

Vyučující připraví tematicky vhodný soubor koloniálních, koloniálních přetiskových a výroč
ních známek. Při jednoduchých analytických a interpretačních úkonech s výsledky vloženými do
pracovního listu (viz. obr. 5) žáci prohlubují schopnosti práce s informačními zdroji (obrazový
mi prameny resp. vizuálními médii). Žáci pracují s příslušnými stránkami dějepisného a země
pisného atlasu, případně encyklopedií. Je třeba, aby nejprve identifikovali označení území (pří
padně jeho český ekvivalent), lokalizaci v prostoru: světadíl, mateřskou zemi; čase: rok vzniku
závislosti/nezávislosti a současný název. Základní faktografické úkolování může být rozšířeno
o další rubriky nebo jejich obsah (pojmologie, souvislosti) či souběžné vyplňování slepé mapy.
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Takto lze generovat buď exemplární ukázku příběhem jednoho území, anebo rekonstrukci celé
ho koloniálního panství. Záleží na prostoru, který hodláme látce věnovat.
Námět č. 4: Příkladem kvalitativně odlišného (souvislostního) kladení otázek je správné utří
dění filatelistického materiálu se vzájemnou historickou vazbou. Vhodný podnět poskytuje
například soubor známek koloniální Britské Indie a přetiskové nebo výroční známky Indie,
Západní a Východní Pákistán (Bangladéš), Cejlon (Srí Lanka), Nepál, Barma. Žáci mohou zjiš
ťovat v informačních zdrojích důvody rozpadu (separace) koloniální državy na nové segmenty.
Na tomto médiu vyhledávat rovněž údaje o formě státu, jeho představitelích, charakteristických
přírodních, politických nebo historických událostech, apod. Sestaví do tabulky.

Závěrem
Vizuální média tedy mohou zastávat v historickému vzdělávání roli obrazového pramene
a poštovní známky propagačně zaznamenávající historickou realitu její proměny nebo legitimi
zační úsilí jsou v této úloze obdobně využitelné. Relativně snadná dostupnost a hojnost vyobra
zených témat představují pro dějepisné vyučování významné výhody. Máme k dispozici nosič
zásadních informací s potenciálem edukativního média. Předložený text se pokusil na struktuře
čtyř dimenzí (de)kolonizační tématiky a jejích exemplárních příkladů naznačit potenciál, kterým
filatelistický materiál či poštovní známky mohou přispět k úspěšné výuce moderních dějin,
mediální výchovy a posílení mezipředmětových vztahů. Uplatnění ikonického textu ve výuce by
nicméně nemělo být omezeno pouze na jeden informační zdroj. Poštovní známky sice naznaču
jí tendence v prioritách dobové společnosti ohledně stereotypizované symboliky, osobnostních
kultů, tradic či legitimizace stávajícího nebo adorace eventuálně negace předchozích režimů.
Jako spolehlivé měřítko existence nebo míry těchto propagandistických projevů však nestačí
a vyžadují další mediální srovnání – multiperspektivita je v moderní (dějepisné) výuce žádoucí
samozřejmostí.
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Pedagogická fakulta MU
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NIKODÉM V JANOVĚ EVANGELIU
PETR MAREČEK
In the Gospel of John, in addition to Jesus, the protagonist and main character of the gospel
narrative, there are many minor characters. Of these lesser characters, the crucial role
undoubtedly belongs to Jesus’ disciples. Having said that, however, there are a number of
characters, who play an important role in the narrative, but who are not found in any other gospel.
One such character is Nicodemus who appears three times (John 3:1–21; 7:45–52; 19:38–42). In
recent decades, the figure of Nicodemus has received significant scholarly attention. Exegetes
have, however, come to very different conclusions about the role and meaning of Nicodemus in the
Gospel of John. For some, Nicodemus is an example of a man of insufficient faith who still does
not understand Jesus, and whose act at the burial of Jesus is an expression of the
misunderstanding of the meaning of Jesus’ death. Others claim that Nicodemus is deliberately
introduced in the Gospel of John as an ambiguous character, because the gospel provides both
positive and negative signals about him. Ultimately, many are convinced that in the figure of
Nicodemus one sees an example of evolution from immature to full faith. This article, adopting
this lastmentioned approach, on the basis of the examination of the various texts in the Gospel of
John where Nicodemus appears, points to Nicodemus as an example of a believer, whose faith
gradually emerges from shadows of ambiguity to become mature and be manifested publicly.
Key words: Biblical exegesis; The Gospel of John; Nicodemus; Jesus Christ; discipleship.

Vedle Ježíše, který je hlavní postavou všech čtyř kanonických evangelií, v nich vystupuje
celá řada dalších rozličných postav. Osoba Ježíše nezakouší modifikace během evangelního
vyprávění, zatímco u osob, které jsou zmíněny v souvislosti s ním, je možné vidět změny. U těch
to postav, které zastávají pouze vedlejší roli, lze postřehnout změny pohledu, poznání a postoje
vůči ústřední postavě evangelního vyprávění, kterou je Ježíš Kristus.
Pro Janovo evangelium je příznačné, že se v něm vedle Ježíše, ústřední osoby evangelního
vyprávění, objevuje velké množství vedlejších postav, z nichž stěžejní role náleží nepochybně
Ježíšovým učedníkům.1 U těchto postav si lze všimnout, že je u nich obvykle vyzdvižen nějaký
osobitý rys: Tomáš pochybuje (Jan 20,24–25); Petr je impulzivní (Jan 13,6–9.36–38; 18,10–11;
21,7.11); učedník, kterého Ježíš miloval, má zvláštní vnímavost (Jan 20,8; 21,7). Janovo evan
gelium též věnuje široký prostor osobám, které v žádném jiném evangeliu nenalezneme a které
zastávají důležitou roli v evangelním vyprávění. Těmito osobami jsou především Natanael (Jan
1,45–51; 21,2), Nikodém (Jan 3,1–21), Samařanka (Jan 4,1–42) ochrnulý u rybníka Bethzatha
(Jan 5,1–9) a slepý od narození (Jan 9,1–42). U těchto postav můžeme pozorovat, že se zpravid
1

Problematikou postav v Janově evangeliu se zabývají některé odborné studie, např. KRAFFT, E.: Die Personen in
Johannesevangelium. Evangelische Theologie 16, 1956, s. 18–32; VIGNOLO, R.: Personaggi del Quarto Vangelo.
Figure della fede in San Giovanni. Milano 1994; DSCHULNIGG, P.: Jesus begegnen. Personen und ihre Bedeutung
im Johannesevangelium. Münster 2000; MARCHADOUR, A.: I personaggi del Vangelo di Giovanni. Specchio per
una cristologia narrativa, Bologna 2007; SKINNER, C. W. (ed.): Characters and Characterization in the Gospel of
John. London – New York 2013.
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la vzájemně neznají (např. Nikodém se Samařankou) a že jejich spojení, které je vytvořeno
v evangelním vyprávění, slouží k lepšímu pochopení Ježíše Krista pro čtenáře evangelia.
K významným vedlejším postavám Janova evangelia zaručeně přísluší Nikodém. Tato osoba
je v Novém zákoně zmíněna pouze v Janově evangeliu (Jan 3,1.4.9; 7,50; 19,39). Setkáváme se
s ním ve třech scénách (všechny jsou spjaty s Jeruzalémem), v nichž pokaždé je Nikodém jed
nající osobou. Poprvé je Nikodém uveden ve 3. kapitole, kde je představen, jak v noci přichází
za Ježíšem a vede s ním rozhovor (Jan 3,1–21). Podruhé vystupuje v Jan 7,45–52, kde se obje
vuje v okruhu velekněží a farizeů. Naposledy je Nikodém v Janově evangeliu zmíněn v souvis
losti s Ježíšovým pohřbem, jenž zabezpečuje společně s Josefem z Arimatie (Jan 19,38–42).2
V posledních desetiletích se postava Nikodéma stala předmětem zájmu mnoha novozákon
ních badatelů. Exegeté však dospěli k velmi odlišným závěrům ohledně role a významu Niko
déma v Janově evangeliu. Pro některé je Nikodém příkladem člověka s nedostatečnou vírou, kte
rý stále nechápe Ježíše a jehož jednání při Ježíšově pohřbu je výrazem neporozumění významu
Ježíšovy smrti.3 Jiní badatelé tvrdí, že Nikodém je záměrně představen v Janově evangeliu jako
nejednoznačná postava.4 Nakonec je pak zastáván názor, že v postavě Nikodéma je možné vidět
vývoj od nezralé víry k víře plné.5 Tento příspěvek, který upřednostňuje poslední způsob inter
pretace, si klade za cíl na základě zkoumání textů v Janově evangeliu, kde Nikodém vystupuje
(Jan 3,1–21; 7,45–57; 19,38–42), poukázat na jeho význam jako příkladného věřícího, jehož víra
postupně vystupuje ze stínů nejednoznačnosti, stává se zralou a projevuje se veřejně.

1. Nikodém v rozhovoru s Ježíšem (Jan 3,1–21)
První zmínku o Nikodémovi nalezneme v Janově evangeliu ve verši Jan 3,1, kterým začíná
nová scéna evangelního vyprávění. Tato scéna končí ve verši Jan 3,21, jenž tvoří závěr Ježíšových
2

3

4

5

Pokud jde o dějiny působení/účinků, viz apokryfní literatura: Nikodémovo evangelium (DUS, J. A. – POKORNÝ,
P. (eds.): Novozákonní apokryfy I. Neznámá evangelia. Praha 2001, s. 318–351). Dále pak zmínku o Nikodémovi
nalezneme v Epistula Luciani z roku 415 po Kr. (PL 41,809–810). Nakonec je vhodné zmínit, že v roce 1952 polský
spisovatel a publicista Jan Dobraczyński (1910–1994) sepsal román, který vypráví o konverzi farizeje Nikodéma, jenž
přijme Ježíšovo učení, změní celý dosavadní život a vydá se do světa hlásat evangelium. Tento román zahrnuje dva
cet pět dopisů, které píše učený farizeus Nikodém svému učiteli Justovi, velmi moudrému rabímu, jenž „zná tajem
ství země i nebe“. V těchto dopisech jsou ve formě apokryfů vyobrazeny události v Palestině od Ježíšova křtu v Jor
dánu až po událost nanebevstoupení. DOBRACZYŃSKI, J.: Listy Nikodémovy, Praha 1969.
Srov. např. DE JONGE, M.: Nicodemus and Jesus. Some Observations on Misunderstanding and Understanding in
the Fourth Gospel. Bulletin of the John Rylands University Library 53, 1971, s. 337–359; CULPEPPER, R. A.: Ana
tomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design. Philadelphia 1983, s. 136; SYLVA, D. B.: Nicodemus and His
Spices (John 19,39). New Testament Studies 34, 1988, s. 148–151. NEYREY, J. H.: The Gospel of John. Cambridge
2007, s. 77: „Nicodemus knows little when he arrives and has learned nothing when he leaves.“
Srov. např. MEEKS, W. A.: The Man from Heaven in Johannine Sectarianism. Journal of Biblical Literature 91, 1972,
s. 44–72; BASSLER, J. M.: Mixed Signals. Nicodemus in the Fourth Gospel. Journal of Biblical Literature 108, 1989,
s. 635–646; SEVRIN, J.M.: The Nicodemus Enigma. The Characterization and Function of an Ambiguous Actor of
the Fourth Gospel. In: Bieringer, R. – Pollefeyt, D. – VandecasteeleVanneuville, F. (eds.): AntiJudaism and the
Fourth Gospel. Louisville, Ky. 2001, s. 357–369 zejména s. 368–369; RENZ, G.: Nicodemus. An Ambiguous Discip
le? A Narrative Sensitive Investigation. In: Lierman, J. (ed.): Challenging Perspectives on the Gospel of John. Tübin
gen 2006, s. 255–282; HAKOLA, R.: The Burden of Ambiguity. Nicodemus and the Social Identity of the Johannine
Christians. New Testament Studies 55, 2009, s. 438–455.
Srov. AUWERS, J.M.: La nuit de Nicodème (Jean 3, 2; 19, 39) ou l’ombre du langage. Revue biblique 97, 1990,
s. 481–503; VIGNOLO, R.: Personaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede in San Giovanni. Milano 1994,
s. 100–128; MOLONEY, F. J.: Glory not Dishonor. Reading John 13–21. Minneapolis, MN 1998, s. 149; DSCHUL
NIGG, P.: Jesus begegnen. Personen und ihre Bedeutung im Johannesevangelium. Münster 2000, s. 106–121.
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slov. Veršem Jan 3,22 je uvedena nová textová jednotka, což je patrné ze změny jak místa dění,
tak Ježíšovy činnosti.6 Epizoda setkání Nikodéma s Ježíšem zahajuje řadu tří příběhů setkání
s Ježíšem – Zjevitelem, ve kterých vystupují tři rozličné postavy: Nikodém – farizej: představi
tel pravověrného (ortodoxního) židovství (Jan 3,1–21), Samařanka – sektářka: představitelka
bludařského (heterodoxního) židovství (Jan 4,1–42), královský úředník – příslušník strany hero
diánské dynastie nebo pohan (Jan 4,46–54). Každé setkání má sice svůj osobitý svéráz, avšak
blízkost těchto tří scén je dána jak Ježíšovým vyučováním, tak nečekaným závěrem každého
z těchto setkání. Tato tři setkání jsou uspořádána v podobě crescenda, kde je stále více kladen
důraz na víru, která má základ v Ježíšově slově.
Textovou jednotu o setkání Nikodéma s Ježíšem (Jan 3,1–21) je možné na základě průběhu
rozhovoru při jejich setkání rozdělit do tří částí. Nikodém klade Ježíšovi třikrát otázku7 a on mu
třikrát poskytuje odpověď: Jan 3,1–3; 3,4–8; 3,9–21.8 Na začátku Ježíšovy odpovědi se pokaždé
objevuje formulace ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι „amen, amen pravím ti“ (Jan 3,3.5.11), která dodává
Ježíšovým slovům slavnostní charakter a zdůrazňuje jejich význam.9 Jako uvozující vyjádření
k přímé řeči je dvakrát použita formulace ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ „Ježíš odpověděl
a řekl mu“ (Jan 3,3.11) a jednou vyjádření ἀπεκρίθη Ἰησοῦς „Ježíš odpověděl“ (Jan 3,5). Tyto tři
části, které jsou pečlivě stylizovány a dovedně začleněny do jazyka autora čtvrtého evangelia,10
vytváří z hlediska literárního druhu poučný rozhovor,11 ve kterém jsou učiteli kladeny otázky,
a on na ně odpovídá. Tento poučný rozhovor se vyznačuje významnými charakteristikami.
V prvé řadě si lze všimnout, že Nikodém nezahajuje rozhovor v Jan 3,2 vlastní otázkou, nýbrž
projevem úcty. Kromě toho můžeme pozorovat, že je zdůrazněno jeho neporozumění (Jan 3,4)
a nepochopení (Jan 3,9). Učitel Izraele (Jan 3,10) selhává před Učitelem Ježíšem nebo snad lépe
před Zjevitelem12 Ježíšem. Ježíšovy odpovědi jsou stále obsáhlejší. Třetí odpověď, která zahr
nuje verše Jan 3,10–21, je utvořena zcela jako Ježíšův monolog (řeč zjevení). Nikodém, jenž je
naposled jmenován v Jan 3,9 a jenž je v Jan 3,10 Ježíšovým slovem degradován, náhle opouští
scénu. Setkání Nikodéma s Ježíšem v Jan 3,1–21 se tak jeví jako neukončené, jelikož nám není
6

7
8

9

10

11

12

Např. THYEN, H.: Das Johannesevangelium. Tübingen 2005, s. 181–182 vymezuje textovou jednotu odlišně Jan
2,23–3,21. Srov. též ZUMSTEIN, J.: L’évangile selon saint Jean (1–12). Genève 2014, s. 108.
Třikrát je explicitně uvedeno Nikodémovo jméno: Jan 3,1.4.9.
Pokud jde o toto členění na tři části, viz BECKER, J.: Das Evangelium nach Johannes, Kapitel 1–10. Gütersloh 1979,
s. 132; srov. BROWN, R. E.: The Gospel according to John I–XII. New York 1966, s. 136–137; GNILKA, J.: Johan
nesevangelium. Würzburg 1983, s. 26. MARCHADOUR, A.: I personaggi del Vangelo di Giovanni. Specchio per una
cristologia narrativa. Bologna 2007, s. 63 rozděluje text na dvě části: první část s dvěma postavami, Ježíš a Nikodém,
utvořena ve formě dialogu s použitím zájmen „já“ – „ty“ (Jan 3,1–10), druhá část bez Nikodéma (Jan 3,11–21) ve for
mě plurálu s použitím zájmen „my“ – „vy“. THEOBALD, M.: Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1–12.
Regensburg 2009, s. 242–278 člení text na dvě části: Nikodémův rozhovor (Jan 3,1–15); apologie Boha: janovský
poučný úryvek (Jan 3,16–21).
Slavnostní úvodní formuli ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι / ὑμῖν „amen, amen pravím ti / vám“ nalezneme v Novém zákoně pouze
v Janově evangeliu, a to 25krát (Jan 1,51; 3,3.5.11; 5,19, 24.25; 6,26.32.47.53; 8,34.51.58; 10,1.7; 12,24; 13,16.20.21.38;
14,12; 16,20.23; 21,18). Tato formule slouží ke zdůraznění slov, která po ní následují. Zvláštní použití „amen“ k vyjádře
ní ujištění bylo Ježíšovou zvláštností, avšak pro Janovo evangelium je typické zdvojení, které se vyskytuje též v kumrán
ských textech (1QS 1,20; 2,10.18) a které pochází z liturgického použití. Srov. SCHLIER, H.: ἀμήν. In: Kittel, G. – Frie
drich, G. (eds.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 1. Stuttgart – Berlin – Köln 1933, s. 339–342, zejména
s. 341; SCHNACKENBURG, R.: Das Johannesevangelium, Bd. I. Freiburg – Basel – Wien 1986, s. 318.
Srov. dále COLLINS, R. F.: Jesus’ Conversation with Nicodemus. Bible Today 93, 1977, s. 1411–1413 (celý článek
s. 1409–1419).
BULTMANN, R.: Das Evangelium nach Johannes. Göttingen 1968, s. 93; BECKER, J.: Das Evangelium nach
Johannes. Kapitel 1–10. Gütersloh 1979, s. 132.
Srov. BULTMANN, R.: Das Evangelium nach Johannes. Göttingen 1968, s. 95; SCHNELLE, U.: Das Evangelium
nach Johannes. Leipzig 2000, s. 73.
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sdělena žádná jeho reakce na Ježíšovu řeč a rovněž není uveden žádný komentář evangelisty.
Mlčení Nikodéma nejen dosvědčuje, že on neví, co by dále řekl, ale především dává najevo, že
už není možné nic říkat a že je třeba věřit nebo nevěřit.13 Následující dvě setkání s Ježíšem
poskytují objasnění (zejména to poslední) Nikodémovy cesty víry. V rozhovoru Nikodéma
s Ježíšem, který je ohraničen inkluzí s motivem protikladu noc/světlo (Jan 3,2.21),14 vychází naj
evo svrchovanost Zjevitele Ježíše. Umístění rozhovoru, tematika a její šíře zdůrazňují význam
scény v Janově evangeliu.15 Tento poučný rozhovor, jako je tomu v celém Janově evangeliu,
zrcadlí ostrý střet mezi církví a židovstvím.16
Skrze verše Jan 2,23–25, které tvoří narativní přechod mezi událostí očištění chrámu (Jan
2,13–22) a setkáním Nikodéma s Ježíšem (Jan 3,1–21), je Nikodém umístěn na pozadí těch mno
hých nadšených židů, kteří důvěřivě pozorovali znamení, která Ježíš konal během prvních veliko
nočních svátků v Jeruzalémě.17 Víra, která se zakládá pouze na znameních, se však stává předmě
tem výtky v Jan 4,48. Vůči takovémuto typu věřících si Ježíš uchovává odstup, jelikož sám věděl,
co je v nitru každého člověka (Jan 2,25). Tuto schopnost poznání má Ježíš rovněž v případě Niko
déma, významného farizeje, velkého obdivovatele jeho znamení, který ho navštěvuje v noci.
Úvodní verš Jan 3,1 představuje Nikodéma pomocí tří charakteristik. Jedná se o člověka, kte
rý náleží k farizejskému hnutí, je sděleno jeho vlastní jméno a je představen jako ἄρχων „předák,
přední muž“ židů. Nikodém je v prvé řadě farizej (Jan 3,1).18 Farizeové byli poprvé zmíněni
v Jan 1,24 jako ti, kteří byli vysláni vyšetřovací komisí z Jeruzaléma, aby se dotazovali Jana Křti
tele na jeho činnost. V Janově evangeliu jsou farizeové představeni v negativním světle. Společ
ně s velekněžími usilují o Ježíšovo zatčení (Jan 7,32; 11,46.47.57), staví se mu na odpor v roli
opozice (Jan 7,45.47.48; 12,42), pokouší ho (Jan 8,3), obviňují ho z falešného svědectví (Jan
8,13), odporují jeho terapeutické činnosti vůči slepému od narození (Jan 9,13.15.16.40), jsou
jeho kritici (Jan 12,19) a patří mezi strůjce jeho zatčení (Jan 18,3). Farizeové ve čtvrtém evan
geliu nejsou obvykle běžnými farizeji, avšak se jedná o malou skupinu bohatých aristokratických
farizeů, kteří patřili k vládnoucí elitě. Jelikož tvořili identifikovatelnou stranu, která byla odliš
ná od velekněží, evangelista Jan může odkazovat na vládnoucí skupinu jako na „velekněze a fari
zeje“ (Jan 7,32.45; 11,47.57; 18,3) a ignoruje tak další členy laické aristokracie.
Nikodém je jediným farizejem v Janově evangeliu, který je uveden jménem, a kromě toho je
jedním z mála židovských vůdčích představitelů, který je identifikován jménem.19 Řecké jméno
Νικόδημος, které je použito celkem 5krát v Janově evangeliu (Jan 3,1.4.9; 7,50; 19,39) zname
ná „Vítěz nad lidem; Vítězný lid“.20 Toto docela běžné řecké jméno, které bylo přejato a převe
deno do hebrejštiny/aramejštiny jako „ ןומיָדֵקנNakdimon“, nalezneme též v rané židovské litera
tuře. O jednom Nikodémovi, který byl delegátem Aristobula u Pompeia, se zmiňuje Josephus
Flavius (Ant. 14,37; v Bell. 2,451 uvádí jednoho člověka, který má jméno Gurion, syn Nikodémův).
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GAETA, G.: Il dialogo con Nicodemo. Per l’interpretazione del capitolo terzo dell’evangelo di Giovanni. Brescia
1974, s. 147.
„Nikodém přišel k Ježíšovi v noci.“ (Jan 3,2); „Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu.“ (Jan 3,21).
Srov. BECKER, J.: Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1–10. Gütersloh 1979, s. 129; SCHNELLE, U.: Das
Evangelium nach Johannes. Leipzig 2000, s. 68.
BARRETT, C. K.: The Gospel according to St John. London 1996, s. 202.
SCHNELLE, U.: Das Evangelium nach Johannes. Leipzig 2000, s. 67: „Aus der anonymen Menge tritt nun eine pro
minente Gestalt heraus, die vom Evangelisten in Großaufnahme dargestellt wird.“
Formule přináležení ἐκ τῶν Φαρισαίων „z farizeů“ je typická pro Janovo evangelium (srov. Jan 1,24; 3,1; 7,48;
9,16.40; 18,3).
Jedinými dalšími židovskými vůdčími představiteli, jejichž jméno je sděleno, jsou velekněží Annáš (Jan 18,13.24)
a Kaifáš (Jan 11,49; 18,13.14.24.28).
HELLER, J.: Výkladový slovník biblických jmen. Praha 2003, s. 530.
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Rabínská tradice (Taan 19a.20a) zná člověka jménem Nakdimon ben Gurion z doby krátce před
zničením jeruzalémského chrámu, který byl považován za jednoho z nejbohatších lidí v Jeruza
lémě (srov. Git 56a).21 Pokusy ztotožňovat Nikodéma s osobou Nakdimon ben Gurion (rovněž:
Buni) popř. Nakkai (nebo příslušníkem této rodiny) z talmudických textů22 však zůstávají nejisté.
Nikodém náleží k židovské vládní elitě, pro kterou evangelista Jan volí označení οἱ ἄρχοντες
„přední muži“ (Jan 3,1; 7,26.48; 12,42).23 Používá pravděpodobně tento termín stejným způso
bem jako Josephus Flavius, který „přední muže“ odlišuje od rady (Ant. 20,11: βουλή; Bell. 2,405:
βουλευταί), i když do ní též patřili. Mezi „přední muže“ náleželi velekněží a přední občané, kte
ré Josephus obvykle nazývá jako „mocné muže“ (οἱ δυνατοί: Bell. 2,199.274.287; οἱ γνώριμοι:
Bell. 2,240). Jakou skupinu formálně vytvářeli, nejsme schopni stanovit, avšak je jasné, že byli
účinným židovským vládním orgánem, který jednal buď v rámci velerady, nebo bez ní (srov. Jan
11,47). Zdá se, že Nikodém tedy patřil k malému počtu aristokratických rodin, které společně
s velekněžími tvořili vládnoucí skupinu a že pravděpodobně byl členem velerady (srov. Jan
7,26.48; 12,42),24 která byla nejvyšším domorodým vládním orgánem v Judsku.25 Skutečnost, že
Nikodém náleží k náboženskému hnutí farizeů a vůdčím představitelům židovství, způsobuje, že
v rámci Janova evangelia se již předem nachází v nepříznivém světle, protože právě tyto skupi
ny stále zřetelněji vystupují jako Ježíšovi protivníci, kteří mu ukládají o život. V Jan 3,10 je pak
ještě zmíněno, že Nikodém je učitel Zákona (Jan 3,10; srov. 7,51). Všichni z aristokratické sku
piny farizeů nebyli učiteli Zákona, avšak Gamaliel (Sk 5,34; 22,3) a jeho syn Simeon (Josephus,
Bell. 4,159; Vita 190–196.216.309) k nim náleželi.26 Nakonec pak na základě údaje o velkém
množství směsi myrhy a aloe v Jan 19,39, lze předpokládat, že Nikodém byl zámožným člově
kem.
Třebaže Nikodém patří do světa těch, kteří se odmítavě staví k Ježíšovi, jeho činnost „přijití
k Ježíšovi“ (Jan 3,2) dává najevo jeho touhu vyjít z tohoto židovského prostředí. Sloveso ἔρχομαι
„přijít“ ve spojení s předložkou πρός „k“ (pohyb k místu) popisuje akt přiblížení se učedníků,
kteří chtějí Ježíše následovat (Jan 3,20; 5,40; 6,35.37.44–45; 7,37), jako je tomu v případě Nata
naela (Jan 1,47). Skutečnost, že se jedná o přiblížení se nejen fyzické, ale i duchovní, vychází
najevo z Ježíšových slov: „Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět,
a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6,35). Slovesa „přijít k“ a „věřit“ vytváří parale
lismus a dávají tak najevo, že přijít k Ježíšovi znamená zahájit pohyb, který odpovídá dynamice
přilnutí víry. Z tohoto důvodu Ježíš prohlašuje: „Nikdo nemůže přijít ke mně, neníli mu to dáno
od Otce“ (Jan 6,65). Nikodémův příchod k Ježíšovi jej tedy zařazuje mezi ty, kteří jsou příznivě
nakloněni k Ježíšovi a kteří s ním sympatizují.
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STRACK, H. L. – BILLERBECK, P.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash, II. München 1924,
s. 412–419.
Takto BAUCKHAM, R.: Nicodemus and the Gurion Family. The Journal of Theological Studies 47, 1996, s. 1–37.
Vyjádření ἄρχων τῶν Ἰουδαίων bývá rozličným způsobem překládáno: „člen židovské velerady“ (ČLP); „člen židov
ské rady“ (ČEP); „přední muž mezi židy“ (KMS); „židovský hodnostář“ (Bible 21; NKB).
Srov. BROWN, R. E.: The Gospel according to John I–XII. New York 1966, s. 130; BLANK, J.: Das Evangelium
nach Johannes, Teil 1a. Düsseldorf 1981, s. 223; PAULIEN, J: „Nicodemus“ In: Freedman, D. N. (ed.): Anchor Bib
le Dictionary, IV. New York 1992, s. 1105 (celé heslo s. 1105–1106); DSCHULNIGG, P.: Jesus begegnen. Personen
und ihre Bedeutung im Johannesevangelium. Münster 2000, s. 108; ZUMSTEIN, J.: L’évangile selon saint Jean
(1–12). Genève 2014, s. 113; BEUTLER, J.: Das Johannesevangelium. Kommentar. Freiburg 2016, s. 135.
Veleradu, která se skládala z kněžské („velekněží“) a laické („starší“) aristokracie se saducejským zaměřením a ze
„zákoníků“, intelektuální elity („zákoníků“) s farizejským nebo saducejským zaměřením, tvořilo 71 členů včetně
předsedajícího velekněze.
Rabínské tradice o nich jsou shromážděny v publikaci NEUSNER, J.: Rabbinic Traditions About the Pharisees Befo
re 70, Part I: The Masters. Leiden 1971, s. 341–388.
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Setkání Nikodéma s Ježíšem je kontextem zasazeno do období velikonočních svátků (Jan
2,13.23) a nastává v noci (Jan 3,2). Jedná se tedy o nějakou noc v době velikonočních svátků27 –
nemusela to však být přímo noc Paschy, jelikož evangelní text poskytuje pouze všeobecný časový
údaj. Skutečnost, že Nikodém přichází za Ježíšem v noci, vede k různým interpretacím. Přichází
Nikodém za Ježíšem v noci, aby s ním mohl vést nerušený rozhovor?28 Je třeba chápat setkání
v noci jako výraz Nikodémovy netrpělivosti?29 Nastává setkání v noci, protože může evokovat
tajemství?30 Přijatelnějším vysvětlením se zdá Nikodémova bázlivost.31 Noc je časem, který dovo
luje tomu, kdo má strach, se skrýt. Nikodém přichází v noci, aby se nekompromitoval před vlastní
společenskou vrstvou.32 V Jan 12,42 se hovoří o tom, že v Ježíše uvěřilo i mnoho z předních mužů
a že kvůli farizeům se k tomu veřejně nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagógy. Nikodém
mohl náležet mezi tyto přední muže, kterým chyběla tato odvaha a kterým „byla milejší sláva lid
ská než sláva Boží“ (Jan 12,43). Nakonec pak noc byla rovněž časem studia Zákona a rabíni dlouho
do noci vedli diskuse.33 „V noci si připomínám tvé jméno, Hospodine, tvého Zákona se držím“ (Žal
119,55). V Žl 1,2 je blahoslavený muž, který si oblíbil Hospodinův zákon a který nad ním rozjímá
ve dne i v noci. Tato interpretace je sice kompatibilní vzhledem ke kulturnímu pozadí, avšak se jeví
příliš všeobecná vzhledem k výpovědi v Jan 3,2. Na základě symbolismu Janova evangelia34 je
možné klást motiv noci do souvislosti s vnitřním stavem Nikodéma, který se nachází ještě ve sta
vu temnoty, vzdálen od christologické víry. Ve stínu noci se skrývá nepřiměřenost Nikodémovy
víry. On přichází z temnoty ke světlu, kterým je Ježíš (srov. Jan 3,21).35
Nikodém zahajuje svůj rozhovor s Ježíšem pomocí uctivého oslovení ῥαββί „rabbi/mistře“36
a označuje Ježíše jako učitele, který přišel od Boha, jelikož jeho zázračné činy jej prokazují jako
potvrzeného od Boha. Tento jeho kladný postoj vůči Ježíšovi stojí v příkrém protikladu vůči cho
vání těch židů, kteří krátce předtím v chrámu od Ježíše žádali, aby objasnil oprávněnost svého
jednání (Jan 2,18). Pokud jde o Nikodéma a rovněž židy v Jan 2,23, jejichž jménem, jak se zdá,
mluví, ti nepožadují, aby Ježíš prokázal svoji autoritu, jelikož je zcela zřetelná. Nikodém je tedy
představen jako mluvčí „věřících“ v Jan 2,23.37 Nikodém se domnívá, že je schopen interpretovat
osobu Ježíše v rámci obecnějšího předběžného porozumění, které je mu důvěrně známé. Toto
chápání není sice zcela špatné, ale je v každém případě nedostatečné. Tím, že Nikodém uznává
Ježíše jako „učitele, který přišel od Boha“, jej hodnotí pomocí starozákonního schématu
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AUWERS, J.M.: La nuit de Nicodème (Jean 3, 2; 19, 39) ou l’ombre du langage. Revue biblique 97, 1990, s. 486.
Srov. BEASLEYMURRAY, G. R.: John. Nashville 1999, s. 47.
Srov. SCHWANK, B.: Evangelium nach Johannes. Praktischer Kommentar. St. Ottilien 2007, s. 101.
BULTMANN, R.: Das Evangelium nach Johannes. Göttingen 1968, s. 94, pozn. 4.
THYEN, H.: Das Johannesevangelium. Tübingen 2005, s. 185; THEOBALD, M.: Das Evangelium nach Johannes.
Kapitel 1–12. Regensburg 2009, s. 246.
Motiv „strachu před židy“ se sice objevuje výslovně teprve v Jan 7,13 (srov. dále Jan 9,22; 19,38; 20,19), avšak při
posledním vystoupení Nikodéma v Jan 19,38–39 jej však evangelista znovu používá (v Jan 19,38 je Josef z Arimatie
představen jako Ježíšův učedník, který je však ze strachu před židy jen tajným) a spojuje ho se vzpomínkou na scénu
v Jan 3, u které výslovně zdůrazňuje, že nastává v noci.
STRACK, H. L. – BILLERBECK, P.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash, II. München 1924,
s. 419–420.
Tma a noc symbolizují říši zla, lži a nevědomosti (srov. Jan 9,4; 11,10). V Jan 13,30 Jidáš opouští světlo a odchází do
noci, která symbolizuje moc temnoty (srov. Lk 22,53).
SCHNACKENBURG, R.: Das Johannesevangelium, Bd. I. Freiburg – Basel – Wien 1986, s. 380.
Titul ῥαββί, který se vyskytuje celkem 8krát v Janově evangeliu, je běžné oslovení žáka (vůči Janu Křtiteli v Jan 3,26;
vůči Ježíšovi v Jan 4,31; 9,2; 11,8).
SCHENKE, L.: Johannes Kommentar. Düsseldorf 1998, s. 64; THYEN, H.: Das Johannesevangelium. Tübingen
2005, s. 187; THEOBALD, M.: Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1–12. Regensburg 2009, s. 247.
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o prorocké misijní činnosti:38 Jestliže může činit ta znamení, která koná, je zcela jasné, že „Bůh
je s ním“ (Ex 3,12: Mojžíš; Jer 1,1: Jeremiáš).39
Ježíšova odpověď v Jan 3,3 na Nikodémova slova uznání je překvapivá. Působí jako odmítnu
tí upřímně hledajícího, který uznává Ježíšovu autoritu od Boha. Ježíš staví podmínku narození se
znova ke schopnosti spatřit Boží království. Výraz ἄνωθεν, který je víceznačný, může znamenat
„shůry, od začátku, znovu, opět“.40 V kontextu Janova evangelia je třeba primárně tento výraz chá
pat ve významu „shůry“. Odkazuje na nebeský svět Boha, ze kterého musí být člověk obnoven,
pokud má dosáhnout spásy.41 Shora přichází sám Ježíš (srov. Jan 3,31; 8,23), který nastoluje pod
mínky pro možnost takového znovuzrození. Vyjádření βασιλεία τοῦ θεοῦ „Boží království “, které
ovládá celé Ježíšovo vyučování v synoptických evangeliích, se objevuje v Janově evangeliu pouze
zde, v Ježíšově rozhovoru s Nikodémem (Jan 3,3.5). Výraz „Boží království“ pro označení Ježíšo
va zvěstování spásy je u Jana nahrazen pojmem „(věčný) život“.42 Z toho jasně vychází najevo, že
zde evangelista modifikuje výpověď pocházející z tradice.43 Nakonec je hodné povšimnutí rozší
ření perspektivy: Ježíš neříká přímo Nikodémovi: „jestliže se nenarodíš…“, avšak „jestliže se nena
rodí někdo…“ Ježíšova odpověď se netýká pouze Nikodéma, ale má všeobecný charakter.
Nikodém reaguje na Ježíšova slova v Jan 3,4 dvojitou otázkou, z které je patrné, že Ježíšo
vým slovům v Jan 3,3 neporozuměl. On chápe víceznačné slovo ἄνωθεν ve smyslu znovu a vzná
ší jako problém, že starý člověk přece nemůže podruhé vejít do mateřského lůna a znovu se naro
dit. Nikodémova nechápavost je typická pro mnoho jiných nepochopení v Janově evangeliu.44
Tento druh námitky umožňuje Ježíšovi uvést upřesnění v Jan 3,5, přičemž jeho slova kromě dvou
obměn se shodují s výpovědí v Jan 3,3. První modifikace zastává zvláštní význam. „Shůry“ je
nyní upřesněno pomocí „z vody a z Ducha“ ve smyslu křesťanského křtu. Člověk se musí z vody
a z Ducha, ze křtu shůry (nově) narodit, máli dospět do Božího království. Křest je zde zřetel
ně viděn jako podmínka spásy. Jen skrze něj dospěje člověk do Božího království. Zatímco pod
mínky vstupu do Božího království dle svědectví synoptických evangelií jsou založeny na roz
hodném následování Ježíše, zde v Janově evangeliu jde o svátostný předpoklad, který podle
staršího křesťanského pohledu předpokládá víru a obrácení. Podmínka vyjádřená v Jan 3,5 je
objasněna v paralelním prohlášením v následujícím verši Jan 3,6. Tělo jako smrtelný, pomíjivý
lidský způsob existence stojí diametrálně v protikladu vůči Duchu jako Božímu životnímu prv
ku. Božský, věčný život se nemůže zrodit z těla, nýbrž jen z Božího Ducha. Právě z tohoto důvo
du není prohlášení Ježíše o novém narození shůry překvapující (Jan 3,7). Ve verši 8 je závěrem
ještě pomocí krátkého přirovnání tato výpověď objasněna, přičemž posluchač je však přímo oslo
ven. Přirovnání čerpá ze zkušenosti větru, který je slyšitelný, avšak u kterého nelze pevně sta
novit, odkud přichází a kam jde. Vítr je v tomto záhadným fenoménem a může poukazovat na
lidi, kteří byli zrozeni z Ducha. Duch Boží působí v nich, avšak tento Duch zůstává tajemstvím,
jelikož jej a jeho působení nelze přesně určit a lokalizovat.
Nehledě na Ježíšovu objasňující odpověď se Nikodém dotazuje: „Jak se to může stát?“ (Jan
3,9). Ježíš se v tomto okamžiku ujímá slova a pronáší dlouhý proslov, který začíná výtkou, že
38
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BARRETT, C. K.: The Gospel according to St John, London 1996, s. 205 upozorňuje, že vyjádření ἀπὸ θεοῦ „od
Boha“ se nachází v emfatické pozici a že pravděpodobně naznačuje, že Ježíš je více než učitel – možná prorok.
Podobné hodnocení nalezneme při setkání Ježíše se Samařankou, která jej považuje za proroka (Jan 4,19).
TICHÝ, L.: Slovník novozákonní řečtiny. Olomouc 2001, s. 16.
SCHNACKENBURG, R.: Das Johannesevangelium, Bd. I. Freiburg – Basel – Wien 1986, s. 381–382.
Srov. SCHWANK, B.: Evangelium nach Johannes. Praktischer Kommentar. St. Ottilien 2007, s. 103.
SCHMIDL, M.: Jesus und Nikodemus. Gespräch zur johanneischen Christologie. Joh 3 in schichtenspezifischer
Sicht. Regensburg 1998, s. 136–140.
V Janově evangeliu je „neporozumění“ mezi Ježíšem a jeho partnery rozhovoru často použito jako stylistický pro
středek (Jan 2,19–22; 3,3–8; 4,10–15.31–34; 6,51–58; 7,33–36; 8,21–24.51–59).
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Nikodém jako učitel45 Izraele by jeho slovům měl rozumět (Jan 3,10). Řeč se však najednou
v Jan 3,11 překvapivě mění ve výpověď v první osobě množného čísla. Tato slova lze chápat jako
pluralis majestatis, který slouží k vystupňování Ježíšova požadavku (srov. Jan 9,4). Lze se
domnívat, že podobně jako v Jan 3,10 Ježíš přebírá téma „učitele“ z Nikodémových slov v Jan
3,2, tak v Jan 3,11 Ježíš používá plurál („mluvíme o tom, co známe“) z Jan 3,2 a obrací se s ním
na Nikodéma.46 Možná, že první osoba plurálu zahrnuje též učedníky, kteří jsou přítomni a sto
jí za Ježíšovým tvrzením. Ježíš takto se svými učedníky stojí vůči Nikodémovi a těm, které
zastupuje v Jan 3,2. Ježíš a křesťanská komunita se takto oddělují od Nikodéma a judaismu. Jed
ná se asi o ekleziální plurál. Eschatologické zjevení sice přinesl pouze Ježíš, je však převzato
učedníky a jimi dále neseno.47 Toto svědectví Ježíše a jeho učedníků však není přijímáno.
V Jan 3,12 Ježíš upozorňuje na rozdíl mezi „věcmi pozemskými“ a „věcmi nebeskými“.
Pozemské věci se vztahují na dosavadní výpovědi o křtu (Jan 3,3–8), zatímco nebeské věci se
vztahují na následující výpovědi ve verších Jan 3,13–21, které se týkají Ježíšova úkolu stanove
ného Bohem48 a které se setkají u Nikodéma a u těch, které on zastupuje, ještě s menší odpově
dí víry. Nebeské věci může pouze Syn člověka zjevit, protože on je z božské oblasti, z nebe (Jan
3,13). Tento Syn člověka musí po svém sestoupení z nebe být vyvýšen na kříž, aby každý, kdo
v něho věří, měl skrze něho věčný život (Jan 3,14–15). On je jako jediný Syn darem a zname
ním lásky Boží pro svět, který je věřícím dán ke spáse (Jan 3,16). Bůh ho neposlal do světa k pro
vedení soudu, nýbrž ke zjednání spásy. Kdo v něj věří, nebude souzen, kdo v něj nevěří, způso
buje si sám soud ve své nevěře. V Jan 3,13–21 je to poprvé, kdy v Janově evangeliu Ježíš rozvíjí
své poselství obsáhlejším způsobem. Předtím pronesl jen jednotlivé výroky. Ježíš hovoří o svém
soteriologickém úkolu, který má od Boha. Víra v Ježíše jako Syna člověka a Syna Božího, kte
rý je Spasitelem světa a dárcem věčného života, je předpokladem k přijetí křtu, o kterém byla řeč
v Jan 3,3–8. Ti, kteří přijmou křest, patří k lidu Mesiáše Ježíše.
Nikodém, který je v Jan 3,1–21 představen jako farizej, přední muž mezi židy a učitel Izraele,
zřetelně reprezentuje židovství. Jeho podrobný popis jej znázorňuje jako člena onoho uskupení
v židovství, které podle líčení Janova evangelia bude stále jasnějším způsobem Ježíše odmítat. Na
druhou stranu na základě výpovědi v Jan 3,2 je patrné, že Nikodém nezastupuje židovství, které
Ježíše s naprostou nevěrou odmítá, nýbrž že reprezentuje židovství, které s Ježíšem sympatizuje,
které ho uznává jako učitele a divotvůrce a které mu prokazuje uznání. Ze setkání Nikodéma s Ježí
šem v Jan 3,1–21 je nicméně zcela patrné, že hodnocení Ježíše jako učitele a od Boha poslaného
divotvůrce je sice správné, ale nedostatečné, jelikož jeho význam je mnohem větší. Ježíš dává
poznat, že je od Boha poslaný Spasitel a Dárce věčného života. Jak Nikodém reagoval na toto Ježí
šovo zjevení – postojem víry, odmítnutím či rozpačitostí – evangelista Jan nesděluje. Je zapotřebí
s pečlivostí věnovat pozornost dalším dvěma místům v Janově evangeliu, kde Nikodém vystupuje.

2. Nikodém mezi velekněžími a farizeji (Jan 7,45–52)
Líčení židovského Svátku stánků v Jan 7,1–52 je druhým místem v Janově evangeliu, kde se
setkáváme s Nikodémem. Ježíš, který se právě nachází v Galileji, je svými příbuznými vyzván,
45
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Určitý člen jej necharakterizuje jako jediného učitele, nýbrž jako jednoho velkého a obecně uznávaného učitele. Srov.
SCHNACKENBURG, R.: Das Johannesevangelium, Bd. I. Freiburg – Basel – Wien 1986, s. 388, pozn. 2; BAR
RETT, C. K.: The Gospel according to St John. London 1996, s. 211.
BROWN, R. E.: The Gospel according to John I–XII. New York 1966, s. 132.
Viz dále SCHNACKENBURG, R.: Das Johannesevangelium, Bd. I. Freiburg – Basel – Wien 1986, s. 388–390.
Srov. BEASLEYMURRAY, G. R.: John. Nashville 1999, s. 50.
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aby se vydal do Judska (Jan 7,1–2). Ježíš neodchází s nimi, nýbrž se odebírá do Jeruzaléma poz
ději, a to „potajmu“ (Jan 7,10). Tam vyučuje v chrámě od okamžiku, kdy bylo slavení Svátku
stánků v polovici (Jan 7,14). Během tohoto svátku je projednávána Ježíšova osoba, oprávněnost
jeho jednání a jeho poslání do Boha. Předmětem diskuse je základní hodnocení Ježíše, zda je
dobrý člověk nebo zda je svůdce (Jan 7,12). Dále je probírána jeho kompetence jako učitele (Jan
7,15) a nakonec se pak řeší otázka, zda Ježíš je Mesiáš (Jan 7,26.31.41–42). Proti jeho mesiáš
ství jsou vzneseny různé námitky, přesto však se Ježíš u části lidu setkává s kladnou reakcí. Celé
líčení Svátku stánků v Jan 7,1–52 je doprovázeno ukládáním Ježíšovi o život ze strany jeho
protivníků (Jan 7,1.19.25). V Jan 7,32 vysílají velekněží a farizeové služebníky, aby Ježíše zat
kli. Tito služebníci se však vrací zpět bez toho, že by splnili pověření, které dostali, jelikož byli
Ježíšovou řečí hluboce zasaženi (Jan 7,45–46). Farizeové na tuto skutečnost reagují dvojí otáz
kou (Jan 7,47–48) a kletbou lidu (doslovně „zástupu“ [ὄχλος]), který nezná Zákon (Jan 7,49).49
Řeč farizeů odráží pohrdání nevzdělaným lidem ze strany vzdělaných učenců v Zákoně. Služeb
níkům je vytýkáno, že se podobně jako část lidu nechali Ježíšem svést. Z předních mužů lidu,
z velekněží a farizeů, naproti tomu nikdo v Ježíše nevěří. Pouze lid, který nezná Zákon, se nechá
vá svést. Prokletí lidu, který nezná Zákon, ze strany farizeů (Jan 7,49), není přehnané, jelikož
neznalost a neplnění Zákona způsobuje člověku Boží prokletí (srov. Dt 27,14–20).
V Jan 7,50 se ujímá slova Nikodém, který náleží k předním mužům lidu. Evangelista Jan při
pomíná, že Nikodém již dříve přišel za Ježíšem. Hledí tak zpět na Jan 3,1–21 a spojuje dohro
mady to, co je pro něj důležité.50 Pozdější chování Nikodéma v souvislosti s Ježíšovým pohřbem
v Jan 19,38–42 dává najevo, že byl Ježíšem silně přitahován. Na rozdíl od Jan 3,1–21 vystupuje
nyní Nikodém ze skrytosti a zaujímá veřejné stanovisko. Kromě toho vznáší požadavek vyslech
nout Ježíše a zjistit, co dělá (Jan 7,51). Ve srovnání s Jan 3,2, kde se Nikodémovo hodnocení
Ježíše týkalo jeho zázračné činnosti („znamení“), nyní je jeho pozornost zaměřena v prvé řadě
na Ježíšovo vyučování („vyslechnout ho“), které je klíčem k pochopení jeho činů.51 Nikodém
zde zaujímá postoj, jenž je blízký počínání služebníků v Jan 7,46, kteří Ježíše nezatýkají, proto
že žádný člověk nikdy nemluvil tak, jak on. Nikodém sice nedochází ke stejnému prohlášení, jak
ho učinili služebníci, avšak podobně jako oni kladně odkazuje na Ježíšovo slovo.
Zatímco farizeové v Jan 7,49 argumentovali Zákonem proti lidu, Nikodém nyní požaduje
plnou platnost tohoto Zákona rovněž vzhledem k Ježíšovi. Ježíš nemůže být předem odsouzen
bez spravedlivého procesu proti němu podle Zákona (srov. Jan 7,51). Ten vyžaduje právo na sly
šení a spravedlivé rozhodnutí každé sporné záležitosti před soudem (Dt 1,16–17) s výslechem
svědků, jejichž svědectví se musí shodovat (Dt 19,15–19).52 Tím, že se Nikodém dovolává pro
cedurální správnosti při posuzování konkrétního případu, poukazuje na značnou nevěrnost vůči
Zákonu ze strany farizeů a předních představitelů židů.53 Oni nejsou opravdoví zástupci Zákona,
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Pokud jde o interpretaci formulace ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον „tento zástup, který nezná Zákon“, viz
např. BEASLEYMURRAY, G. R.: John. Nashville 1999, s. 119–120; THEOBALD, M.: Das Evangelium nach
Johannes. Kapitel 1–12. Regensburg 2009, s. 545.
Mezi zvláštní charakteristiky Janova evangelia patří autorova náklonnost činit odkazy na minulé události a setkání.
Např. v Jan 12,1 (představení Lazara jako člověka, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých, vyvolává v mysli příběh v Jan
11,43–44), Jan 18,14 (zmínka o radě, kterou dal Kaifáš v Jan 11,49–50 ), Jan 21:20 (narážka na scénu zrady při posled
ní večeři v Jan 13,23–25). Použitím odkazů na dřívější události vytváří autor Janova evangelia tematické vazby
v evangelním vyprávění a buduje vztah mezi určitými textovými jednotkami svého díla.
GRASSO, S.: Il Vangelo di Giovanni. Commento esegetico e teologico. Roma 2008, s. 353.
DSCHULNIGG, P.: Jesus begegnen. Personen und ihre Bedeutung im Johannesevangelium. Münster 2000, s. 114.
Nikodém, který se dovolává procedurální správnosti, připomíná Ježíšova slova, kterými odsuzuje nedodržování záko
na: „Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivě.“ (Jan 7,24).
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neboť Zákon vyžaduje spravedlivý proces proti Ježíšovi, který však oni ve své předpojatosti
vylučují. Oni Ježíše již předem odsoudili a chtějí ho protiprávně zlikvidovat.
Farizeové reagují rozzlobeně na Nikodéma, který též náleží ke hnutí farizeů (Jan 7,52): „Nejsi ty
také z Galileje?“, tj. sympatizuješ rovněž ty skrytě s tímto Galilejcem? On nemůže být prorokem
konce času,54 jako byl Mojžíš, on nemůže být Mesiášem, jelikož pochází z Galileje. Tato výpověď
předpokládá, že členové velerady požadují u Mesiáše davidovský původ a místo narození v Betlé
mě (srov. Jan 7,41–42). Tak jako byl Nikodém, učitel Izraele, v Jan 3,10 umlčen Ježíšem, tak je nyní
umlčen ze strany farizeů. Toto dvojité umlčení, které Nikodém zakouší, zesměšňuje jeho postavu
jako učitele a předního židovského představitele a představuje ho jako osobu, která není schopna se
vyjádřit a zaujmout patřičné stanovisko.55 Přesto však lze u něj spatřit kladné stránky. Nikodém
vystupuje proti nedodržování Zákona ze strany svých kolegů (farizeů a vůdčích představitelů lidu)
a představuje se jako jediný z tohoto okruhu, který Zákon bere v plném rozsahu vážně. On požadu
je spravedlivý právní proces proti Ježíšovi. Takto se prezentuje jako Ježíšův sympatizant, i když byl
při prvním setkání od něj tvrdě odmítnut (Jan 3,1–21). Zdá se, že v kontextu Jan 7,1–52 je Nikodém
přiřazen k té části lidu, která věří v Mesiáše Ježíše, kterého spatřuje jako divotvůrce (Jan 7,31) a uči
tele (Jan 7,46). Jelikož Nikodém v naší scéně svou otázkou v Jan 7,51 objasňuje pouze své stanovi
sko k Zákonu a nevyjadřuje jasně svůj postoj k samotnému Ježíši, mohl by být ještě vnímán jako
personifikace těch vůdců židů, kteří ze strachu z farizeů a vyloučení ze synagogy se nepřiznávají ote
vřeně k Ježíšovi, a kterým je milejší sláva lidská než sláva Boží (Jan 12,42–43). Zde je však nutno
dodat, že vzhledem k prvnímu setkání v Jan 3,1–21 je nyní Nikodémovo postavení vůči Ježíšovi
bližší a otevřenější.56 Tajný obdivovatel Ježíšových zázraků se stává obhájcem jeho slova a jeho práv
před Zákonem.57 I když Nikodém nepronáší žádné výslovné christologické vyznání, je možné ho
spatřovat jako zástupce té části lidu na svátcích stánků, která se ve veřejném sporu o Ježíšovi stále
jasně k Ježíšovi vyznává (Jan 7,31.40–42) a která by ho měla definitivně nalézt skrze jeho vyvýše
ní na kříž (Jan 12,32; srov. 7,39). V tomto případě by pak jeho jméno zvláštním způsobem pro
mlouvalo. On, nositel jména Nikodém, které znamená „Vítěz nad lidem; Vítězný lid“, náležel jako
přední představitel židů (Jan 3,1) a učitel Izraele (Jan 3,10) k té části lidu, která ve víře v Ježíše měla
účast na jeho vítězství nad světem (Jan 16,33), které dosáhl Ježíš na kříži.58

3. Josef z Arimatie a Nikodém při Ježíšově pohřbu (Jan 19,38–42)
Poslední scénou, kde vystupuje Nikodém v Janově evangeliu, je událost Ježíšova pohřbu (Jan
19,38–42). Vzhledem k tomu, že k této scéně existují paralely v synoptických evangeliích (Mk
15,42–47; Mt 27,57–61; Lk 23,50–56), je zapotřebí jim rovněž věnovat pozornost. Líčení Ježíšo
va pohřbu v Jan 19,38–42 navazuje na událost přeražení nohou (těm, kteří byli ukřižováni s Ježí
šem) a probodnutí Ježíšova boku (Jan 19,31–37), kterou uvádí pouze Janovo evangelium. Zatímco
54
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Na proroka byl učiněn odkaz již v Jan 1,21.25; 6,14; 7,40. Je možné myslet na proroka konce času, jako byl Mojžíš.
Při absenci určitého členu v řeckém textu u slova προφήτης, by se předpokládalo, že z Galileje nepovstane žádný pro
rok. Podle 2 Král 14,25 však pochází Jonáš, syn Amítajův, prorok z Gatchéferu z Galileje. Takto by se znalci Záko
na sami jako jeho neznalci zkompromitovali.
VIGNOLO, R.: Personaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede in San Giovanni. Milano 1994, s. 117.
Opačný názor zastává KÖSTENBERGER, A. J.: John. Grand Rapids, Mich. 2004, s. 243, který o Nikodémovi uvá
dí, že spíše manifestuje farizejskou neústupnost než fázi svého vlastního duchovního vývoje.
Srov. BEIRNE, M.: Women and Men in the Fourth Gospel. A Genuine Discipleship of Equals. London – New York
2003, s. 95.
DSCHULNIGG, P.: Jesus begegnen. Personen und ihre Bedeutung im Johannesevangelium. Münster 2000, s. 116.
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v Jan 19,31–37 to byli „židé“, kteří svou prosbou adresovanou Pilátovi dali podnět k dění (Jan
19,31), v Jan 19,38 vystupuje jednotlivec s jménem Josef z Arimatie, který rovněž jde k Pilátovi
s prosbou, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo z kříže.59 Pilát mu k tomu dává souhlas. Marko
vo a Lukášovo evangelium představuje Josefa z Arimatie jako člena velerady, který očekával Boží
království (Mk 15,43; Lk 23,50–51),60 zatímco v Matoušově a Janově evangeliu je uveden jako
Ježíšův učedník (Mt 27,57), přičemž evangelista Jan toto učednictví charakterizuje jako tajné ze
strachu před židy.61 Verš Jan 19,39, který nemá paralelu v synoptických evangeliích, uvádí vedle
Josefa z Arimatie ještě Nikodéma. Neexistuje žádný zřejmý důvod, proč by evangelista Jan měl
zde vymyslet tuto roli pro Nikodéma.62 Znovu je připomenuto jeho první setkání s Ježíšem v Jan
3,1–21 (podobně jako v Jan 7,50) a tím je vědomě vytvořena souvislost.63 Ten, který ze strachu,
aby nikým nebyl zpozorován, přišel v noci k Ježíšovi (Jan 3,1–2), nyní přichází za jasného den
ního světla, aby se aktivně zúčastnil Ježíšova pohřbu. Mezi těmito dvěma scénami se nachází ta,
která představuje Nikodéma, jak se zastává Ježíše a vyžaduje, aby byl Zákon správně aplikován
na něj. Tímto se vystavuje nebezpečí, že bude považován za jednoho z těchto lidí z Galileje nebo
za Ježíšova učedníka (Jan 7,50–52). Nikodém je takto prezentován jako vzor pro čtenáře evange
lia, kteří mají podle jeho příkladu dospět k víře v Ježíše, kterou budou vyznávat nebojácně rovněž
v situaci ohrožení.64 Josef z Arimatie a Nikodém, který se k němu připojuje, jsou v Jan 19,38–42
představeni s kladným vztahem vůči Ježíšovi v protikladu k židům a vojákům v Jan 19,31–38, kte
ří jsou charakterizováni negativním postojem vůči Ježíšovi.65 Váhavost a bojácnost, kterými se
vyznačovali Josef z Arimatie a Nikodém, jsou v souvislosti s Ježíšovým pohřbem zmíněny, aby
se tak upozornilo na skutečnost, že jestliže je víra milost, je rovněž cestou.66
V Jan 19,39 se v souvislosti s Ježíšovým pohřbem sděluje, že Nikodém přinesl s sebou směs
myrhy a aloe,67 asi 100 liber, tedy téměř 33 kg.68 Jedná se o velmi velké množství a pravděpo
dobně je třeba považovat za výraz nejvyšší úcty vůči zemřelému. Podle verše Jan 19,40 vzali pak
59
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62

63
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BECKER, J.: Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 11–21. Gütersloh 1981, s. 601 upozorňuje, že Josef z Arima
tie musel patřit mezi vážené osoby, jelikož by jinak neměl ani přístup k Pilátovi a ani by nebyl schopen uspořádat tak
skvostný pohřeb. BEASLEYMURRAY, G. R.: John. Nashville 1999, s. 358 poskytuje shrnující informace o pohřbí
vání v Palestině v Ježíšově době.
Arimatie, která je v Lk 23,51 označena jako „judské (židovské) město“, bylo rodištěm Josefa nebo dřívějším bydliš
těm, avšak jeho členství ve veleradě a údaj, že vlastnil hrobku v blízkosti Jeruzaléma (Mt 27,60), dávají najevo, že
byl nyní obyvatelem Jeruzaléma.
Na rozdíl od Jan 12,42 je zde možné tuto poznámku sotva chápat negativně jako výtku, nýbrž má spíše objasnit těž
kou situaci Ježíšova stoupence. Srov. SCHNACKENBURG, R.: Das Johannesevangelium, Bd. III. Freiburg – Basel –
Wien 1975, s. 348, pozn. 106.
Bylo navrženo, že Nikodémova přítomnost zaručila správnost pohřebního rituálu, jelikož náležel do hnutí farizeů.
BROWN, R. E.: The Gospel according to John XIII–XXI. New York 1970, s. 940.
MARCHADOUR, A.: I personaggi del Vangelo di Giovanni. Specchio per una cristologia narrativa, Bologna 2007,
s. 73 se domnívá, že neustálá vzpomínka na Nikodémův příchod v noci by mohla znamenat, že jeho vztah k Ježíši se
po této slavné noci nezměnil. Takovýto názor nicméně nepřesvědčuje.
BEUTLER, J.: Das Johannesevangelium. Kommentar. Freiburg 2016, s. 511.
Podobně před Ježíšovou smrtí v Jan 19,28–30 evangelista Jan uvádí protikladné postoje vůči Ježíšovi: vojáky – oso
by nepřátelské vůči Ježíšovi (Jan 19,23–24) a ženy pod křížem společně s milovaným učedníkem – osoby příznivě
nakloněné Ježíšovi (Jan 19,25–27).
AUWERS, J.M.: La nuit de Nicodème (Jean 3, 2; 19, 39) ou l’ombre du langage. Revue biblique 97, 1990, s. 501.
Myrha (σμύρνα) je vonná pryskyřice používaná k balzamování mrtvých (srov. Hérodotos, II, 86; v Novém zákoně je
toto slovo použito pouze zde a v Mt 2,11). Aloe (ἀλόη; výraz v Novém zákoně použit pouze zde) naproti tomu je drce
né vonné dřevo, které slouží jako vůně postele (Př 7,17) nebo oblečení (Žl 45,9).
Jedna λίτρα „libra“ je váhová jednotka, která odpovídá přibližně hmotnosti 328 gramů. TICHÝ, L.: Slovník novozá
konní řečtiny. Olomouc 2001, s. 103. Tato římská hmotnostní míra je v Novém zákoně doložena jen v Janově evan
geliu (Jan 12,3; 19,39).
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oba dva Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými látkami69 do pruhů plátna. Nakonec je zdů
razněno, že tato činnost se děje ve shodě zvykem pohřbívání u židů.70 Lze pozorovat, že para
lelní texty v synoptických evangeliích naproti tomu podávají pouze stručnou zprávu o zavinutí
mrtvého těla do lněného plátna (Mk 15,46; Mt 27,59; Lk 23,53).71 V Janově evangeliu není Ježíš
jednoduše a rychle pohřben, ale dostává spíše řádný a velmi skvostný pohřeb skrze dva ctitele.72
Ježíšovi není uspořádán obyčejný pohřeb, nýbrž on je pohřben jako král (srov. 2 Kron 16,14),73
kterému náleží nejvyšší pocta.74 Rovněž popis umístění hrobu a jeho specifika zdůrazňují nej
vyšší projevy úcty vůči zemřelému. Ježíš je podle Janova evangelia pohřben do hrobu, který se
nacházel v zahradě, který byl nový a v němž dosud nebyl nikdo pochován (Jan 19,41). Umístě
ní hrobu v zahradě může evokovat též královský motiv.75 Novost hrobu a neporušenost76 odpo
vídají Ježíšově důstojnosti a jeho svatosti.77 Pouze výjimečná osobnost může být pohřbena
s takovým luxusem.78 Kontext pašijových událostí Janova evangelia také jasně ukazuje, že Ježíš
umírá na kříži jako pravý král židů. V textu Jan 18,28–19,22 je Ježíš celkem dohromady ozna
čen 12krát jako král (židů). Takto zní ve třech jazycích uvedený nápis, který Pilát nechává při
pevnit na kříž: „Ježíš Nazaretský, židovský král“ (Jan 19,19). Zatímco nevěřící vůdčí představi
telé židů se staví na odpor proti Ježíšovi jako králi židů, Josef z Arimatie a Nikodém pohřbívají
Ježíše způsobem, který odpovídá jeho královské důstojnosti.79 Svým jednáním dávají veřejně
najevo, že stojí na Ježíšově straně. Připravují králi židů pohřeb, který je adekvátní židovským
69
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Výraz ἄρωμα „koření, vonné látky, vonné masti“ je použit v Novém zákoně pouze v souvislosti s Ježíšovým pohřbem
(Mk 16,1; Lk 23,56; 24,1; Jan 19,40). Vonné látky mají potlačit zápach při rozkladu mrtvého těla.
Zmínka o židovském způsobu pohřbívání pochází od evangelisty Jana, který opětovně činí odkazy ve svém evange
liu na židovské zvyklosti (srov. Jan 2,6; 4,9; 11,55; 18,28).
V Mk 16,1 se hovoří o záměru žen „pomazat“ Ježíšovo mrtvé tělo (srov. Lk 23,56).
Mytí mrtvého těla, nejdůležitější služba pro mrtvého, není kupodivu zmíněno v žádném evangeliu. KÖSTENBER
GER, A. J.: John. Grand Rapids, Mich. 2004, s. 556, pozn. 83 se domnívá, že je způsobeno kvůli nedostatku času.
Při pohřbu Heroda Velikého pět set sluhů neslo vonné látky (Josephus Flavius, Ant. 17,199). STRACK, H. L. – BIL
LERBECK, P.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash, II. München 1924, s. 584 uvádí, že když
zemřel rabí Gamaliel (kolem r. 40–50 po Kr.) spálil proselyta Onkelos 80 min (1 mina = 0,567 kg) vonných látek
s odůvodněním: „není rabí Gamaliel mnohem lepší než sto králů?“
Nepřesvědčuje názor, podle kterého Nikodémova veliká pozornost k Ježíšovu mrtvému tělu by dávala najevo, že by
neměl žádné očekávání v jeho vzkříšení a že v Ježíšově smrti nenachází žádný život. Srov. DE JONGE, M.: Nicode
mus and Jesus. Some Observations on Misunderstanding and Understanding in the Fourth Gospel. Bulletin of the
John Rylands University Library 53, 1971, s. 343; MEEKS, W. A.: The Man from Heaven in Johannine Sectarianism.
Journal of Biblical Literature 91, 1972, s. 55, pozn. 39; CULPEPPER, R. A.: Anatomy of the Fourth Gospel. A Study
in Literary Design. Philadelphia 1983, s. 136; SYLVA, D. B.: Nicodemus and His Spices (John 19,39). New Testa
ment Studies 34, 1988, s. 148–151.
V zahradě byli pohřbeni judští králové Menaše (2 Král 21,18) a Amón (2 Král 21,26).
Rovněž podle Mk 11,2 si Ježíš opatřuje pro svůj vjezd do Jeruzaléma oslátko, na kterém dosud nikdo z lidí neseděl.
Tento odkaz může být viděn jako obdoba požadavku, aby zvíře, které bylo vyhrazeno k posvátným účelům, nemělo
být dříve použito k profánním účelům (Nm 19,2; srov. Dt 21,3; 1 Sam 6,7). Augustin z Hippa (354–430) porovnává
neporušenost Ježíšova hrobu v klíně země s panenským lůnem Panny Marie, z kterého Ježíš vyšel. (In Joannis Evan
gelium tractatus 120,5; PL 35,1954).
BULTMANN, R.: Das Evangelium nach Johannes. Göttingen 1968, s. 527; SCHNACKENBURG, R.: Das Johan
nesevangelium, Bd. III. Freiburg – Basel – Wien 1975, s. 351; VIGNOLO, R.: Personaggi del Quarto Vangelo. Figu
re della fede in San Giovanni. Milano 1994, s. 122; SCHNELLE, U.: Das Evangelium nach Johannes. Leipzig 2000,
s. 296; ZUMSTEIN, J.: L’évangile selon saint Jean (1321). Genève 2007, s. 264.
BEUTLER, J.: Das Johannesevangelium. Kommentar. Freiburg 2016, s. 512.
Srov. BROWN, R. E.: The Gospel according to John XIII–XXI. New York 1970, s. 960; BEASLEYMURRAY, G. R.:
John. Nashville 1999, s. 359; WILCKENS, U.: Das Evangelium nach Johannes. Göttingen 1998, s. 303; BOR
CHERT, G. L.: John 12–21. Nashville, Tenn. 2002, s. 281; THYEN, H.: Das Johannesevangelium. Tübingen 2005,
s. 754; SCHWANK, B.: Evangelium nach Johannes. Praktischer Kommentar. St. Ottilien 2007, s. 470.
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zvyklostem. Josef z Arimatie a Nikodém, kteří částečně přijali Ježíše během jeho veřejného
pozemského působení, právě skrze jeho utrpení a smrt dospěli k víře v Ježíše, která je patrná
z jejich projevů úcty a lásky, a oddělili se tak od nevěry ostatních vůdčích představitelů židů. Na
nich je předně patrné, že na kříži vyvýšený Kristus přitáhne k sobě všechny věřící (srov. Jan
12,32–33). Oni přichází k Ježíšovi, protože byli přitaženi Otcem (Jan 6,44) a bylo jim to dáno od
Otce (Jan 6,65).

4. Závěrečné shrnutí
Nikodém, který je jinak neznámou postavou v Novém zákoně, zřetelně vystupuje v Janově
evangeliu na třech místech. Setkáváme se s ním jak na začátku (Jan 3,1–21) a v prostředku (Jan
7,45–57) první hlavní části Janova evangelia (Jan 1,19–12,50), tak rovněž na jeho konci (Jan
19,38–42). Nikodém je představen jako stoupenec farizeů, jako jeden z vůdčích představitelů
židů (Jan 3,1) a dokonce jako učitel Izraele (Jan 3,10). Kromě toho je od 3. kapitoly také zástup
ce s Ježíšem sympatizujících stoupenců v Jeruzalémě, kteří věří v Ježíšovy zázraky a kteří ho
uctívají jako velkého učitele, jenž je potvrzen Bohem (Jan 3,2). Nikodém je však při prvním set
kání s Ježíšem velmi ostře odmítnut, jelikož jeho hodnocení Ježíše je nedostačující. Ježíš mu
dává poznat, že jeho význam je mnohem větší – on je od Boha poslaný Spasitel a Dárce věčné
ho života (srov. Jan 3,14–16). Nehledě na odmítnutí, které Nikodém zakouší v Jan 3,1–21, jeho
sympatie vůči Ježíšovi zůstává, jak je patrné z druhé scény v kapitole 7. Zde vystupuje v okru
hu velekněží a farizeů. Ti se staví proti lidu, u kterého začíná klíčit víra v Mesiáše Ježíše, a pro
klínají tento lid, který nezná Zákon a který se nechává Ježíšem svést. Nikodém je jediným z toho
to okruhu vůdčí představitelů židovského lidu, který žádá, aby předtím, než bude Ježíš odsouzen,
bylo u něho provedeno řádné právní řízení (Jan 7,51). Tímto způsobem demaskuje ostatní členy
velerady jako nepravé zastánce Zákona a zároveň znovu svým postojem dává najevo svou blíz
kost k oné části lidu, která zaujímá k Ježíšovi kladný postoj a uznává v něm Mesiáše.
Ve třetí scéně (kapitola 19) jedná Nikodém společně s Josefem z Arimatie. Společně připra
vují ukřižovanému Ježíšovi důstojný pohřeb, jak je to přiměřené pro židovského krále. Josef
z Arimatie a Nikodém vystupují jako vůdčí představitelé židů a pohřbívají Ježíše, krále židů (Jan
19,14.19), který byl předtím od velekněží vydán Pilátovi, aby byl ukřižován. Tímto činem úcty
a víry v ukřižovaného krále židů, oba rozhodně nalezli víru v Mesiáše Ježíše. Nikodém při svém
prvním setkání s Ježíšem (Jan 3,1–21), který se mu představil jako Spasitel světa a dárce věčné
ho života, sice jej nepochopil, avšak skrze jeho smrt byl přiveden k tomu, aby mu projevil úctu
a lásku a tím tak vyjádřil víru v něj.
Nikodém je v Janově evangeliu vykreslen jako reprezentant předních představitelů židů, od
kterých se zpočátku distancuje (Jan 7,45–52) a od kterých se nakonec zcela odděluje (Jan
19,38–42).80 Zatímco jeho odstup od vůdčích představitelů židů roste, jeho blízkost k lidu, kte
rý věří v Ježíše, je stále zřetelnější. Nikodém se sice jeví jako enigmatická postava, avšak není
postavou dvojznačnou. Můžeme u něj vidět odstupňovaný vývoj. Evangelista Jan jej prezentuje
jako paradigma věřícího, jehož víra postupně vystupuje ze stínů nejednoznačnosti, aby se stala
zralou a projevila se veřejně. Na Nikodémovi je zřetelně vidět, že víra je milost a že je rovněž
cestou.

80

Z Sk 15,5 víme, že rovněž farizeové zastávali důležitou roli v jeruzalémské církevní obci. Obraz, který vykresluje
evangelista Jan, se tedy jeví hodnověrný.
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MATERIÁLY
KONFIRMACE KRÁLOVNY ŽOFIE BAVORSKÉ PRO LAZEBNÍKA
SVĚTLÍKA V KOSTELCI NAD ORLICÍ. PRAMENNÁ EDICE.1
PETR SEDLÁČEK
This paper aims to edit and publicize an original copy of a mediaeval charter from a collection
of the Archive of Kostelec nad Orlicí, Ref. No. 4, and its ModernAge Czech translation, Ref. No.
5. Both documents are deposited in the State District Archive in Rychnov nad Kněžnou. The
charter was issued by Queen Sophia in 1413 for the benefit of the barber Marzan and is
a confirmation of a charter dated 1330 on the basis of which Nicholas of Potštejn granted the
barber Světlík a spa in Kostelec n. Orlicí as a hereditarily property and exempted it from
taxation. This insert is provided separately under No. 1 for the Latin version and under No. 2 for
the Czech translation. The foreword is appended with a description of the documents from the
diplomatic and paleographic perspectives and their contents are analysed.
Key words: Kostelec nad Orlicí; confirmation; barber Světlík; barber Marzan; Nicholas of Potštejn;
queen Sophia Bavaria; burgrave Rafael; 15th century; edition.

1. Úvod
Konfirmační listina královny Žofie Bavorské pro lazebníka Světlíka v Kostelci nad Orlicí, jež
je uložena v archivním fondu Archiv města Kostelec nad Orlicí (inv. č. 4),2 byla v minulosti otiš
těna bez jakéhokoliv poznámkového aparátu, kritického zhodnocení a uvedení poznámek na dor
su či plice,3 což bylo důvodem pro zpracování předkládané materiálové stati, v níž prostou edi
ci obohatíme o stručný diplomatický i paleografický popis a kusý historický exkurz do
kosteleckého regionu 14. a 15. století. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná písemnost neby
la v dosavadní literatuře patřičně využita, zaměříme svoji pozornost i na její obsahovou stránku.
Bez povšimnutí, stejně jako edičního zpřístupnění, nezůstane ani její novověký překlad do čes
kého jazyka (inv. č. 5).4 Žofiina listina z 10. prosince 1413 konfirmuje znění dřívější listiny
Mikuláše z Potštejna, která se v originále nedochovala. Tento inzert je v edici uveden samostat
ně pod č. 1 pro latinskou verzi a pod č. 2 pro český překlad. Celá edice tedy obsahuje celkem
4 listiny.

1

2

3

4

Text vznikl v rámci projektu Grantové agentury ČR „RBMV X. Listiny a listy východočeských archivů z doby Vác
lava IV.“, reg. č. 1716153S.
Státní oblastní archiv Zámrsk – Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Archiv města Kostelec nad Orlicí, inv.
č. 4.
TŘÍSKA, J.: Listiny a listy Kostelce nad Orlicí. Z kulturní a literární historie Kostelce nad Orlicí. Kostelec nad Orli
cí 1992, s. 59–61.
SOA Zámrsk, SOkA Rychnov nad Kněžnou, AM Kostelec nad Orlicí, inv. č. 5.
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Kostelec nad Orlicí patřil až do 17. století k potštejnskému panství,5 jež je spjato s osobou
Mikuláše z Potštejna, který se roku 1317 během bojů o českou korunu mezi Janem Lucembur
ským a rakouským vévodou Fridrichem Sličným připojil k protivníkům Jana Lucemburského.
Později Mikuláš napadal statky králových stoupenců, přepadal německé karavany kupců a způ
soboval neklid v celém širokém okolí.6 Proti vzpurnému Mikuláši z Potštejna podnikl vojenskou
výpravu moravský markrabě Karel a na čas přiměl Mikuláše pokořit se královské moci. Po obno
vení výbojů podnikl Karel roku 1339 tažení, jehož výsledkem bylo dobytí a poboření Potštejna.
Během této akce Mikuláš přišel o život. V období ohraničeném léty 1410–1425 byl Potštejn
v držení Václavovy manželky, královny Žofie. Po její smrti připadl králi Zikmundovi.7
Předmětem editovaných písemností jsou městské lázně a jejich donace. V prvém případě udě
luje v pátek na svatého Matouše (21. září) 1330 Mikuláš z Potštejna lazebníku Světlíkovi i jeho
dědicům a pravým nástupcům na věčné časy městské lázně v Kostelci nad Orlicí. Pro potřeby
lázní mu rovněž dává do držby les nazvaný Mrtvý. Vydavatel zároveň chce, přikazuje, poroučí
a vzbuzuje, aby každý týden dvanáct chudých lidí mohlo svobodně bez jakékoliv překážky láz
ně užívat. K tomu navíc Mikuláš z Potštejna osvobozuje Světlíka i jeho dědice a pravé nástupce
od všech činží, daní i jiných platů. Na svědectví této donace nechal vydavatel přivěsit svoji
pečeť. K celému aktu byli přivoláni svědci, z nichž jsou vyjmenováni: voják z Chocně jménem
Hinčík, Lučík z Police, Břivka ze Slemena, kostelecký rychtář Noslav, Hanuš Bohatý, krejčí
Tomáš, pekař Petr, kostelečtí měšťané i jiní věrohodní svědkové. Listina je prvním dokladem
o postavení Kostelce coby města. 8
V druhém případě jde o obnovení a potvrzení Mikulášovy donace pro lazebníka Světlíka.
Královna Žofie,9 toho času držitelka hradu Potštejna i města Kostelce nad Orlicí, uvádí ve zná
most, že kostelecký lazebník Marzan, jenž má na základě listiny Mikuláše z Potštejna v řečeném
městě dědičně lázně, přednesl svoji žádost, aby mu donace z 21. září 1330 byla ve všech svých
bodech obnovena a potvrzena. S přihlédnutím k přímluvě Rafaela, tehdejšího purkrabího na pot
štejnském hradě, za Marzanovu žádost, obnovuje a schvaluje královna ve své dobrotivosti pro
uvedeného lazebníka i jeho dědice a nástupce všechny body i klauzule Mikulášovy listiny, kte
rou ve svoji konfirmaci inzeruje. Zároveň přísně nařizuje Rafaelovi i případným jiným purkra
bím na hradě Potštejně, aby Marzanovi i jeho dědicům a pravým nástupcům v jeho svobodách
jakkoliv nepřekáželi, ale spíše jej hájili a drželi nad ním ochrannou ruku. K vydání Žofiiny listi
ny došlo v Praze, v neděli 10. prosince 1413 a byla opatřena její větší pečetí.
Listina (inv. č. 4) byla vyhotovena na pergamenu, užitým jazykem je latina a rozměry archi
válie jsou 36,5 × 24 – 5 cm v poměru šířka × výška – plika. Inventární číslo 5 je novověkým pře
kladem inv. č. 4 do českého jazyka. Psací látkou je papír o rozměrech 43,8 × 34,2 cm (výška ×
šířka). Pergamenový originál se do dnešních dní dochoval v zachovalém stavu. Vyjma malé trh
linky na spodní části pliky není psací látka výrazně poškozena, resp. potrhána. V exponovaných
místech, tj. ohybech, je pergamen křehčí a důsledkem toho došlo i k značnému poškození pís
men v této oblasti. Patrné jsou rovněž větší plochy vybledlého inkoustu. Na zadní straně je vedle
5

6
7
8

9

MUSIL, F. – FELCMAN, O. – ČECHURA, J.: Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526). Pra
ha 2009, s. 349.
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [VI], Východní Čechy. Praha 1989, s. 389.
Tamtéž, s. 389.
Srov. FLÍDR, A.: Osudy Kostelce nad Orlicí ve 14. Století. Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací.
Přírodou, dějinami, současností sv. 14, 2007, s. 402.
O královně Žofii více např. KOPIČKOVÁ, B.: Česká královna Žofie: ve znamení kalicha a kříže. Velké postavy
českých dějin. Praha 2018. TÁŽ: Královny Johana a Žofie. Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy. Praha
2012, s. 759–760.
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dorzální poznámky otištěno razítko městského muzea v Kostelci nad Orlicí a tužkou psané
poznámky zaměstnanců archivu, např. název fondu či stará signatura a inv. číslo. Novověký opis
se dochoval na prakticky nepoškozené psací látce, pouze na okrajích je papír v některých mís
tech ohnutý. Postřehnutelné jsou rovněž rýhy v místech, kde byla listina poskládána. V horní tře
tině si lze nejvíce všimnout tmavších malých kulatých skrvn, které jsou ještě patrné v celé pra
vé polovině. S největší pravděpodobností jde o stopy po plísni, které však nikterak nebrání ve
studiu písemnosti a nezhoršují čitelnost textu. V levém dolním rohu je otištěno razízko městské
ho muzea v Kostelci nad Orlicí.
Jak již bylo výše uvedeno, originál (inv. č. 4) z roku 1413 byl vyhotoven v latinském jazyce
na pergamenu a původně byl opatřen pečetí (dnes již deperditní) jakožto ověřovacím prostřed
kem. Novověký překlad vyhotovený na papíře není datovaný, avšak jeho vznik lze klást do obdo
bí od 2. poloviny 17. století až do konce 18. století a je překladem originální latinské listiny do
českého jazyka.
Z diplomatického pohledu je listina složena z běžných listinných formulí. Na počátku je inti
tulace („Sophia Dei gracia Romanorum et Boemorum regina“), promulgace a narace. Po inzertu
následuje dispozice, koroborace a datace, kterou tvoří místo vydání listiny, inkarnační rok a prů
běžné datování. Konfirmovaná listina je také tvořena standardními formulemi. Začíná invokací
ve znění „In nomine Domini amen.“. Následuje arenga, intitulace se jménem Mikuláše z Pot
štejna (Nicolaus de Potenstein) a poté promulgace („notum facimus universis tam presentibus
quam futuris hanc litteram inspecturis, quod…“). Dále je uvedena narace, dispozice, koroborace
a datace složená z inkarnačního roku a dne dle svátku. Konfirmovaná listina končí vyjmenová
ním svědků. Z logiky rozboru plyne, že znění Mikulášovy listiny je vloženo mezi naraci a dis
pozici Žofiiny konfirmace.
Z hlediska paleografického lze konstatovat, že inv. č. 4 je psáno úhlednou, dobře čitelnou
a spíše lehkou bastardou, jejíž sklon je striktně vertikální. Úskalím při čtení originálu jsou slova
v místech ohybu pergamenu a místy vybledlý atrament či manipulací „osahaná“ psací látka.
V případě novověkého překladu lze užité písmo charakterizovat jako německou novogotickou
kurzívu, avšak v jazykově latinských slovech a u osobních jmen je užita humanistická kurzíva.

2. Edice
Forma edičního zpracování je inspirována územ publikace Řeholní kanovníci sv. Augustina
v Lanškrouně.10 Text pramene je otištěn standardním písmem, kdežto editorská řeč je v kurzívě.
Vsuvky pramenných textů do editorské řeči jsou ve standardním písmu a v uvozovkách.11 Nej
isté čtení pramene je označeno otazníkem v kulaté závorce a vykřičníkem v kulaté závorce je
poukázáno na gramatickou či jinou chybu. Dvěma svislými čárami ║ je označena délka prvních
tří řádků. V případě, že se nepodařilo rekonstruovat text na základě znění jiné listiny, používáme
tři šikmé čáry ///. Místa rekonstruovaná z důvodu poškození psací látky jsou vedena v hranatých
závorkách [ ].12

10

11
12

KRAFL, P. – MUTLOVÁ, P. – STEHLÍKOVÁ, D.: Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně: Dějiny a diplo
matář kláštera. Praha 2010.
Tamtéž, s. 106.
Tamtéž, s. 108.
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1) 1330 září 21.
Mikuláš z Potštejna uděluje lazebníku Světlíkovi lázně v Kostelci nad Orlicí do dědičné držby
a osvobozuje je od daní.
Inzert v listině č. 3 pergamen lat., orig. zřejmě deperd., Státní okresní archiv Rychnov nad Kněž
nou, Archiv města Kostelec nad Orlicí, inv. č. 4.
Ed. Josef TŘÍSKA, Listiny a listy Kostelce nad Orlicí, in: Z kulturní a literární historie Kostelce
nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí 1992, s. 60–61.
In nomine Domini amen. Cum labilis sit ║ mentis humane memoria, veritati consonat, ut acta
nobilium scripti testimonio roboretur. Nos igitur Nicolaus de ║ Potenstein1 notum facimus uni
versis tam presentibus quam futuris hanc litteram inspecturis, quod fidelem nostrum
Swietliconem ║ balneatorem ad bona nostra vocavimus pro empcione balnei nostri in civitate
nostra Costelecz super aqua Orlicz situatum tot tantisque graciis ac libertatibus per nos conces
sis et donatis suisque heredibus et legittimis et imperpetuum successoribus ita, quod silvam libe
ram pro necessitate sui balnei, titulo vero iusto empcionis empti, dictam Mrtwy perpetue habere
tenebitur. Eciam volumus, precipimus, mandamus et hortamur, ut quodvis balneum in civitate
prius tacta preter illud sit exclusum ab omnibus et amotum, racione huiuscemodo eis donavimus
tantam libertatem et graciam prebuimus, quod ut in qualibet ebdomada pro nostra anima ac
predecessorum ac successorum duodecem (!) pauperes libere utantur balneo et solute procul
moto omni impedimento. Insuper prefatus Swetlico ac sui heredes legittimique successores
debent esse liberi et soluti ab omnibus censibus, exactionibus et regia berna generali et ab omni
bus solucionibus quocumque nomine censeantur. Ad cuius evidenciam et robur validum imper
petuum huic pagine sigillum nostrum duximus appendendum. Datum anno Domini millesimo
trecentesimo XXXo in festo sancti Mathei apostoli et evangeliste, presentibus hiis testibus spe
cialiter advocatis, videlicet Hinczicone milite de Choczna,2 Luczkone de Policz,3 Przibcone de
Slemene,4 Nosslao iudice de Costelecz, Hanussio divite (?), Thoma sartore, Petro pistore, civi
bus in Costelecz et aliis quamplurimis fide dignis.
1)

Mikuláš z Potštejna, zemř. 1339. 2) Choceň, město v Pardubickém kraji. 3) Pravděpodobně z Police. 4) Slemeno, obec
v Královehradeckém kraji.

2) 1330 září 21. (novověký český překlad)
Mikuláš z Potštejna uděluje lazebníku Světlíkovi lázně v Kostelci nad Orlicí do dědičné držby
a osvobozuje je od daní.
Inzert v listině č. 4 papír čes., Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Archiv města Koste
lec nad Orlicí, inv. č. 5.
Ed. Josef TŘÍSKA, Listiny a listy Kostelce nad Orlicí, in: Z kulturní a literární historie Kostelce
nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí 1992, s. 60–61.
Ve jménu Páně amen. Poněvadž lidské mysle paměť padající ║ jest, s pravdou se srovnává,
že činy urozených svědectvím písma se upodstatňovat mají. My tehdy Mikuláš z Potštejna ║
známo činíme všem, jak přítomným, tak budoucím, kterýž tento list nahlídnou, že sem věrného
našeho Swietlika lazebníka ║ na statky naše povolali ke koupi naše lázně v městě našem Kos
telci nad vodou Vorlicí ležící s tolika a tak velkýma svobodami od nás propůčenými (!) a daro
vanými jemu, jeho dědičům a pravým na věčné časy nástupníkům. Pročež les nazvaný Mrtvý pro
potřebu své lázně pod spravedlivým titulem koupě vždycky mít přidržán bude. Taky chceme, při
kazujeme, poroučíme a vzbuzujeme, aby jakákoli mimo této jiná lázeň v dotčeným městě prázd
ná a vzdálená byla ode vší takové svobody a milosti, kterou jsme jim darovali i přikazujeme, aby
každého týhodne dvanácte chudých lidí, pamatujíce na naši duši, našich předkův a budoucích,
svobodně lázeň užívali beze vší jim v tom překážky. Na to vejš jmenovaný Swietliko, jeho
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dědičové a praví nástupníci mají býti svobodni a zproštěni od všech činží, donucovaní i králov
ské generální berně, též od všech pod jakýmkoli jménem platův. K čehož patrnosti a upodstat
nění sme na věčný časy naší platnou pečeť listu tomuto přivěsit dát uznali. Dáno roku Páně tisíc
tého třístého třicátého na svátek svatého Matouše apoštola a evangelisty, u přítomnosti těchto
zvláště přivolaných svědků, totiž: Hinczika, vojáka z Chocně, Luczika z Police, Bržiwky ze Sle
mena, Noslawa, soudce z Kostelce, Hanuše bohatýho, Tomáše krejčího, Petra pekaře, měšťanův
kosteleckých a jiných mnohem více víry hodných.
3) 1413 prosinec 10. Praha
Žofie [Bavorská], římská a česká královna, na žádost Rafaela, purkrabího na Potštejně, konfir
muje ve prospěch lazebníka Marzana listinu Mikuláše z Potštejna z r. 1330, IX. 21., kterou lazeb
níkovi Světlíkovi uděluje lázně v Kostelci nad Orlicí do dědičné držby a osvobozuje je od daní.
Pečeť deperd.
Orig. pergamen lat., Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Archiv města Kostelec nad
Orlicí, inv. č. 4.
Na plice: „Ad relacionem Iohannis Kigiata magistri curie Stephanus decanus onustor (?) in cas
tro Pragensis“
Na dorzu: „Ad Simon de Gretz regine“
Ed. Josef TŘÍSKA, Listiny a listy Kostelce nad Orlicí, in: Z kulturní a literární historie Kostelce
nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí 1992, s. 60–61.
Sophia Dei gracia Romanorum et Boemorum regina universis et singulis presentibus volu
mus esse notum, quia Marzan balneator ║ in opido nostro Costelecz,1 quod ad castrum nostrum
Potenstein2 pertinet, balneum ibidem hereditarie possidens, litteram ║ sigillo pendenti olim nobi
lis Nicolai de Potenstein munitam super eodem balneo nobis exhibuit humiliter suppli║cando, ut
eandem litteram sibi in singulis punctis et clausulis de innata nobis clemencia innovare, ratifica
re et confirmare dignaremur. Cuius quidem littere tenor per omnia sequitur et est talis:
[Následuje znění listiny Mikuláše z Potštejna z r. 1330, IX. 21. Viz č. 1]
Nos igitur ad instanciam Raphaelis tunc purgravii nostri ibidem in castro Potenstein, fidelis
dilecti, humilemque peticionem dicti Marzan balneatoris et presertim cum iusta petentibus non
sit denegandus assensus, ipsorum supplicacionibus annuentes, ipsam litteram in persona dicti
Marzan balneatoris, heredum et successorum suorum in omnibus suis clausulis et punctis de ver
bo ad verbum, prout presentibus est insertum, de certa nostra sciencia innovamus, approbamus,
ratificamus, de benignitate nostra reginali graciose presentis littere patrocinio confirmamus,
mandantes ipsi Raphaeli purgravio in Potenstein, vel qui pro tempore fuerit, presentibus seriose,
ut dictum Marzan balneatorem, heredes et successores ipsius legittimos in libertatibus huiusmo
di iuxta presentem ratificacionem in ipso balneo non impediat neque impetere admittat, quin
pocius ipsum manuteneat et defendat nostre gracie sub obtentu. In cuius rei testimonium presen
tes fieri fecimus et sigillo nostro maiori appensione fecimus communiri. Datum Prage anno
Domini millesimo CCCC XIIIo, X die mensis Decembris.
1) Kostelec nad Orlicí, město v Královehradeckém kraji. 2) Potštejn, hrad nad stejnojmennou obcí
v Královehradeckém kraji, leží 4,5 km jihovýchodně od města Vamberk.

4) 1413 prosinec 10. Praha (novověký český překlad)
Žofie [Bavorská], římská a česká královna, na žádost Rafaela, purkrabího na Potštejně, konfir
muje ve prospěch lazebníka Marzana listinu Mikuláše z Potštejna z r. 1330, IX. 21., kterou lazeb
níkovi Světlíkovi uděluje lázně v Kostelci nad Orlicí do dědičné držby a osvobozuje je od daní.
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Bez pečeti. Orig. papír čes., Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Archiv města Kostelec
nad Orlicí, inv. č. 5.
Ed. Josef TŘÍSKA, Listiny a listy Kostelce nad Orlicí, in: Z kulturní a literární historie Kostelce
nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí 1992, s. 60–61.
Vejpis královského Privilegium od roku 1413 na lázeň v městě Kostelci nad Vorlicí sub
numero conser. 81 /// 132 ║
Žofie boží milosti Římanův a české země královna tímto vůbec známo míti chceme: ║ kte
rak Marzan lázeňský v městě našem Kostelci, které k hradu našemu Potštejnu patří, maje tam
dědičnou ║ lázeň, list s visutou pečetí někdy od urozeného Mikuláše z Potštejna na onu lázeň
stvrzený nám přednesl s tou poníženou žádostí, bychom jemu list ten ve všech punctech a clau
sulích z přirozené naší milosti obnoviti, ratificírovati a potvrditi ráčili; kteréhožto listu slova
veskrz jsou tato:
[Následuje znění listiny Mikuláše z Potštejna z r. 1330, IX. 21. Viz č. 2]
Pročež my na příčinlivost Rafaela, purkrabího našeho na hradě potštejnském, věrného milé
ho, a poníženou prosbu řečeného Marzana lázeňskýho, obzvláště pak, poněvadž spravedlivých
věcí žádajícím svolení se odepříti nemá, jejich žádostem svolujíce ten samý list v osobě řečené
ho Marzana lázeňskýho, dědičův a nástupníkův jeho ve všech svých clausulích a punctech od
slova k slovu, jakž tuto vtaženo jest s jistou naší vědomostí obnovujem, schvalujem, ratificiru
jem a z dobrotivosti naší královské milostivě přítomného listu přímluvou stvrzujem, tímto přísně
nařizujíce jemu Rafaelovi, purkrabímu na Potštejně, neb tomu, který by dle času tam byl, aby
dotčenému Marzanovi lázeňskýmu, dědičům a pravým nástupníkům jeho v takových svobodách
dle přítomné ratificace nepřekážel, aniž jaké překážky činiti dopustil, ale tím spíše nad ním svou
ruku držel, jej hájil a zastával pod obdržením naší milosti. Na čehož svědectví sme přítomný list
vyhotoviti a přitlačením naší pečeti větší upevniti nechali. Dáno v Praze léta Páně tisíctého čtyř
stého třináctého dne 10. měsíce prosince.
Ad relationem etc. Stephanus decimus onustor in castro Pragensis.
Rta Simon de Grez Reginae ///

3. Závěr
Vedle primárního úkolu  provést edici konfirmační listiny královny Žofie pro lazebníka
Světlíka v Kostelci nad Orlicí a její novověký český překlad – přináší náš drobný příspěvek
i jejich diplomatický a paleografický popis, přičemž stranou zájmu nezůstal ani rozbor obsahu
a osvětlení regionální historie v dobovém kontextu, čímž byla obohacena od dosavadní edice
J. Třísky.13 Zároveň zaplňuje prostor, který nebyl této písemnosti v literatuře dosud patřičně
věnován. Listina, dnes uložena ve Státním okresním archivu Rychnov nad Kněžnou, fond Archiv
města Kostelec nad Orlicí, inv. č. 4 (v tomtéž fondu i překlad, inv. č. 5), byla vydaná roku 1413
a konfirmuje znění dřívější listiny Mikuláše z Potštejna, jež se v originále nedochovala. Tento
inzert jsme v edici uvedli samostatně pod č. 1 pro latinskou verzi a pod č. 2 pro český překlad,
takže celá edice se tedy sestává ze 4 listin.
Při analyzování listiny jsme dospěli k závěru, že Žofiina listina je psána úhlednou a dobře
čitelnou bastardou, novověký překlad německou novogotickou kurzívou s výskytem humanis
tické kurzívy pro osobní jména a jazykově latinská slova. Písemnost, resp. i inzert Mikuláše
z Potštejna, tvoří běžné listinné formule: intitulace (u č. 1 jí předchází ještě invokace a arenga),
13

TŘÍSKA, J.: Listiny a listy Kostelce nad Orlicí, s. 60–61.
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promulgace a narace, dispozice (u č. 3 následuje až po Mikulášově inzertu), koroborace a data
ce, kterou tvoří: u č. 1 inkarnační rok a den dle svátku, u č. 3 místo vydání listiny, inkarnační rok
a průběžné datování. V případě Mikulášovy listiny ještě následuje vyjmenování svědků.
Edice konfirmační listiny královny Žofie z 10. prosince 1413, jež inzeruje a potvrzuje listinu
Mikuláše z Potštejna z 21. září 1330, představuje pouze drobný dílek regionální historie, avšak
skýtá i možnost k obsáhlejšímu bádání ohledně dalších Žofiiných listin, jejich vzájemnému srov
návání, třídění, popisování či editování. Podnítit však může také ke vzniku prací, které by věno
valy pozornost případným dalším listinám Mikuláše z Potštejna či jeho následovníků, popřípadě
k podrobnější studii o písemném dědictví Kostelce nad Orlicí, čímž by se navázalo nejen na náš
příspěvek, ale také na práci Listiny a listy Kostelce nad Orlicí od Josefa Třísky14 s eventualitou
jejího rozšíření.

Mgr. Petr Sedláček
Historický ústav AV ČR
pobočka Brno
Veveří 97
602 00 Brno
Česká republika
email: sedl.petr@gmail.com

14

Tamtéž, s. 59–61.
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DROBNOSTI
ČEŠI V ZELOVĚ V LETECH 1945–1947

JAROSLAV VACULÍK
Based on the study of archive sources, the presented article describes the life of the Czech minority
in Zelów, Poland, between 1945 and 1947.
Key words: Poland; Zelów; Czech minority;1945–1947 .
Úvod
Varšavský centrální historický archiv obsahuje zajímavé informace o činnosti českého refor
movaného evangelického sboru v polském Zelově po roce 1945, tedy v období probíhající
reemigrace krajanů do ČSR. Cílem této stati je seznámení čtenářů s podrobnostmi, které nepři
blížila dosavadní odborná literatura uvedená v poznámkovém aparátu.
Na území ruského záboru (tzv. Kongresovky) bylo podle prvního ruského sčítání lidu v roce
1897 napočteno 6450 Čechů, především v gubernii Piotrkovské (Zelov) 4987, z toho 683 ve měs
tech. Ve Varšavské gubernii žilo 880 Čechů, z toho 563 ve městech, v Lublinské gubernii 306
Čechů, v Sedlecké 105. Podle náboženství bylo 2675 reformovaných, 2485 římskokatolíků
a 1067 luteránů. K zemědělství příslušelo 4475 Čechů. Nejvýznamnější českou lokalitou v Kon
gresovce byl Zelov, který se nacházel 14 km od města Łask na železniční trati Varšava – Kališ.
Zdejší Češi se věnovali zemědělství a tkalcovství. V roce 1876 mělo městečko Zelov již 2850
obyvatel, dalších 1200 žilo v přilehlých vesnicích Zelówek, Požděnice, Josefatov, Ignácov, Vero
nika, Č. Les, Bujny, Faustynov a Kucov. Posledně jmenovaná lokalita byla založena v roce 1909
asi 30 km od Zelova a měla 440 obyvatel. Češi byli evangelíky reformovaného vyznání a v roce
1846 si v Zelově postavili kostelík.1
Po 1. světové válce období textilní průmysl na Lodžsku trpěl důsledky válečných událostí
a ztrátou dosavadních trhů. V Zelově malé dílny, které většinu své produkce realizovaly na mís
tním trhu, prožívaly v tomto období konjunkturu. V roce 1926 v Zelově působilo 2500 tkalců,
asi 2/3 produktivního obyvatelstva se zabývaly tkalcovstvím. Od poloviny 20. let zde probíhal
proces koncentrace výroby. V roce 1924 Čech Vladislav Gosiorovský založil podnik Výroba
bavlněných tkanin a Josef Jersák vybudoval v letech 1925–1926 továrnu, ve které zaměstnával
280 dělníků. V roce 1927 vznikl další podnik, a to Ludvíka Rejchrta, a v roce 1929 pak továrna
Pavla Reclara. Postupně se rozšiřoval sortiment vyráběných tkanin. Velká hospodářská krize
však vedla ke značnému poklesu zaměstnanosti v textilním průmyslu na Lodžsku.2
1

ŠTĚŘÍKOVÁ, E.: Zelów. Česká exulantská obec v Polsku. Praha 2010, s. 29–37. Blíže o Zelově srv. GÓRAL,
J.–KOTEWICZ, R.–TOBJAŃSKI, Z.: Zarys dziejów Zelówa. Zelów 1987; JADWISZCZAK, J.: Społeczeństwo
Zelowa w XIX i początku XX wieku. Zelów 2003.
2 Podrobněji GÓRAL, J. – KOTEWICZ, R. – TOBJAŃSKI, Z.: c. d.
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Většina českých dětí navštěvovala státní školy s polským vyučovacím jazykem. Evangelíci
organizovali při svých sborech školy s českou výukou náboženství. V jedné ze dvou základních
škol v Zelově byla vyučovacím jazykem čeština. Tato původně čtyřtřídní škola byla postupně
rozšířena na úplnou sedmitřídní. Mnoho dětí zelovských tkalců však vůbec do školy nechodilo,
neboť často vypomáhaly doma při tkalcovských pracích. Situaci nezlepšily ani administrativní
tresty. V roce 1923 bylo za neomluvenou absenci jejich dětí ve škole potrestáno 61 chalupníků,
v roce 1924 celkem 42.
V Zelově tamní evangelicko reformovaný sbor vybudoval na náměstí dům s knihovnou, čítár
nou a sálem. Při evangelických sborech ve Varšavě, Lodži, Źyrardově a Zelově existovaly chó
ry, které měly ve svém repertoáru vedle náboženských také světské písně. V centrálním Polsku
převažovali Češi evangelickoreformovaného vyznání. Udržovali tradice českých bratří a pro
střednictvím české liturgie kultivovali český jazyk, organizovali školství v tomto jazyce a pro
váděli rozsáhlou vydavatelskou činnost. Jejich farnosti na Volyni náležely pod synod ve Vilně,
ale reformovaní evangelíci ze Zelova, Kucova a Lodže patřili k synodu ve Varšavě. V Zelově do
sborů evangelickoreformovaného (2719 členů), svobodných reformovaných (60), baptistů (997)
a metodistů (57) patřili výlučně Češi. O české protestanty v Polsku pečovaly z ČSR Kostnická
a Misijní jednota. Již při sčítání lidu v roce 1921 byli v Zelově zjištěni dva obyvatelé bez vyzná
ní, jejich počet se zvětšil ve 30. letech, kdy se dokonce pokusili založit jakousi církev nevěřících,
protože podle polských zákonů musely být sňatky uzavírány v kostele. Také rodné listy nově
narozených dětí vystavovaly pouze farnosti.
Léta 1945–1947
Češi ze Zelova již v březnu 1945 zaslali dopis prezidentu republiky E. Benešovi, v němž
vyjádřili přání vstoupit do československých vojenských jednotek a své rozhodnutí vrátit se po
válce do vlasti. V Zelově, Lodži, Kucově a Faustynově žilo asi 6000 Čechů.
V říjnu 1945 odjelo ze Zelova 1661 osob. S sebou vzali jen nejnutnější věci jako šaty, prád
lo a peníze, vše ostatní zanechali na místě. Lodžský vojvoda reemigrantům povolil jen 170 kg
zavazadel pro tříčlennou rodinu a 300 kg pro početnější rodinu a 1000 zlotých. Někteří krajané
ze Zelova reemigrovali do ČSR 2–3×, aby si po částech odvezli svůj movitý majetek.3
Zelovský evangelickoreformovaný sbor spravoval od roku 1939 kněz Jaroslav Nevečeřal,
kterému pomáhali v Zelově kantor Kamil Jersák a v Požděnicích Vilém Novák. Duchovní také
administroval filiálku v Kucově a dojížděl do 11 km vzdáleného Faustynova. V Zelově byl k dis
pozici zděný kostel z roku 1825, stará fara se sálem a nová fara postavená v roce 1945. Farnost
disponovala také patrovým zděným domem pro penzisty, 10,5 ha půdy a pečovala o hřbitov. Dal
ší hřbitov v Požděnicích byl společný s německými luterány a farnost zde měla dřevěný domek,
stodolu a 1,5 ha půdy. Rovněž ve Faustynově byl hřbitov a k farnosti patřil les a 24 ha půdy.
V důsledku nestabilní bezpečnostní situace v roce 1945 a agitace bývalého zelovského faráře
Radechovského, který musel v roce 1945 opustit Polsko, reemigrovalo ze Zelova 3500 osob
a zůstalo jen 500 členů sboru. Odjeli také oba kantoři – Jersák ze Zelova a Novák z Požděnic.
Asi dvacet osob se v roce 1947 z Čech vrátilo.4
Každou neděli probíhaly v Zelově dopolední bohoslužby, konala se nedělní škola a scházelo
se Sdružení evangelické mládeže. Dvakrát týdně probíhaly ve škole hodiny náboženství.
3
4

Lidová demokracie, 1. 12. 1945.
Archiwum Akt Nowych Warszawa, fond Ministerstwo Administracji Publicznej, 1061, Akta Departamentu Wyzna
niowego, Sprawy Kościola Ewangelicko Reformowanego, dopis superintendenta z ledna 1946.
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S odchodem velkého počtu věřících do ČSR klesl také počet podaných svátostí. Jestliže v roce
1945 proběhlo 179 křtů, 68 svateb, 45 pohřbů, 122 prvních svatých přijímání a pět konfirmací
(biřmování), pak v roce 1947 to bylo jen šest křtů, sedm sňatků, 19 pohřbů, 36 prvních přijímá
ní a 11 konfirmací.5
Na zasedání synody Evangelické reformované církve v Polsku 16. ledna 1949 vystoupil Josef
Nevečeřal v záležitosti duchovní správy neodsunutých německých luteránů, kteří žili na Zelov
sku a neměli k dispozici vlastního kněze. Žádali ho, aby křtil jejich děti, prováděl pohřby a při
pravoval mládež ke konfirmaci. Nevečeřal měl obavy, aby nebyl obviňován, že přetahuje luterá
ny ke kalvínům, a proto bylo rozhodnuto, že je nezbytná dohoda s evangelickoaugsburgskou
konzistoří.6 Zelovský duchovní J. Nevečeřal byl na tomto zasedání navržen do funkce superin
tendenta Evangelické reformované církve v Polsku, ale kandidatury se vzdal ve prospěch pol
ského kandidáta Kazimierze Ostachiewicze.7
Faktickou filiálkou zelovské farnosti byla neobsazená farnost v Kucově v okrese Piotrków
(gmina Kleszczów), kterou tvořilo 430 rolníků českého původu. Jejím administrátorem byl
zelovský duchovní Jaroslav Nevečeřal. Zdejší evangelíci si vystavěli zděný kostel a patrovou
faru se čtyřmi pokoji a sálem. Ke kucovské farnosti patřilo také 7,5 ha orné půdy.
Poválečná léta byla ve znamení reemigrace zelovských i kucovských českých reformovaných
evangelíků, kteří ji dávali přednost před dalším pobytem mezi polskými katolíky. Z Kucova do
dubna 1946 vyjelo okolo 200 osob vedených dosavadním kantorem Horákem. Novým kantorem
se stal Miroslav Bureš, který ale také již v květnu 1946 reemigroval. V červnu 1946 byl funkcí
kantora pověřen 77letý důchodce Jan Nevečeřal.
Početní stav kucovského sboru se snížil na 230 osob, což negativně ovlivnilo množství
finančních prostředků, které byly nezbytné především na plat nového mladšího kantora. Nicmé
ně i v průběhu roku 1947 probíhaly v Kucově každou neděli dopolední bohoslužby, konala se
nedělní škola a pracovalo Sdružení evangelické mládeže. V týdnu probíhaly ve škole hodiny
náboženství. Nákladem 66 tisíc zlotých byl vybílen kostel.
S ohledem na nižší počet věřících, kteří se neodstěhovali do Čech, klesl počet bohoslužeb
ných úkonů. Jestliže v roce 1945, kdy v Kucově bylo 430 věřících, proběhlo 26 křtů, 15 svateb,
10 pohřbů, 45 prvních svatých přijímání a šest konfirmací, pak v roce 1947 za přítomnosti 230
věřících se uskutečnil jen jeden křest, jedna svatba, čtyři pohřby, 25 prvních přijímání a čtyři
konfirmace.8

Závěr
Zelovští Češi byli první skupinou českých emigrantů, kteří přišli na etnicky polské území.
Zelov zaznamenal největší konjunkturu v první polovině 19. století, a to díky rozvoji textilního
průmyslu. Zdejší Češi byli především řemeslníky a dělníky. Někteří se v polském prostředí asi
milovali, ale většina si zachovala jazyk, tradice a evangelickou víru. Situace se změnila po
2. světové válce, kdy ČSR vyzvala krajany k návratu do staré vlasti a v Polsku se postupně upev
ňovala moc tamních komunistů.

5

Tamtéž, zpráva J. Nevečeřala z 12. 12. 1947.
Tamtéž, protokol ze zasedání synodu 16. 1. 1949.
7 Tamtéž.
8 Tamtéž, zpráva Jaroslava Nevečeřala z 12. 12. 1947.
6
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150 let Akademického spolku ve Vídni
Ve dnech 21.–23. 9. 2018 se na několika místech ve Vídni uskutečnily oslavy 150. výročí
založení Akademického spolku ve Vídni. Zahájení oslav proběhlo na slavnostním večeru, který
se uskutečnil v pátek 21. 9. na Velvyslanectví České republiky na Penzingerstrasse. Následující
ho dne proběhlo setkání pozvaných přednášejících, studentů a veřejnosti v prostorách Slovanské
besedy na Drachengasse v centru Vídně. Příchozí měli možnost shlédnout výstavu k historii Aka
demického spolku. V odpoledních dvou přednáškových blocích vystoupili pozvaní hosté. Stefan
Newerkla z Institutu pro Slavistiku na Vídeňské univerzitě se zaměřil na Jazykové kontakty ve
střední Evropě, František Trávníček, zastupující Československou obec legionářskou ve Valti
cích promluvil na téma „Nahodilá armáda: Československé zahraniční vojenské jednotky
1914–1920“, Karel Kysilka z VŠE v Praze, bývalý rada velvyslanectví ve Varšavě a Berlíně pro
slovil přednášku Tam za mořem je Amerika a Jiří Mihola, poslanec Poslanecké sněmovny PČR
a vedoucí katedry historie Pedagogické fakulty přiblížil osobnost, dílo Karla IV. a kulturu jeho
doby. Judita Huber z Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově přednášela téma Das Vesti
bulärsystem im Menschen: Wie macht man Schwindel im Gehirn sichtbar? Karolína Trdlicová
z Nottinghamské univerzity hovořila o Hydraulickém štěpení a jeho dopadu z pohledu sociolo
ga. Michael Egermeier, zastupující Universität für Bodenkultur Wien vystoupil s tématem Indus
trielle Biotechnologie – Mikroben im Dienste der Menscheit. Mojmír Stránský z Institutu pro
východoevropské dějiny Vídeňské univerzity zakončil přednáškové odpoledne shrnutím dějin
Akademického spolku ve Vídni. Zároveň připravil i tištěnou verzi dějin spolku, kterou navázal

Předsedkyně Akademického spolku ve Vídni Mag. Helena Huber (druhá zleva) s manželem, historik a po
litik dr. Jiří Mihola (uprostřed s manželkou) a politolog prof. Jacques Rupnik na oslavách 150 let spolku
ve Slovanské besedě ve Vídni.
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na vydání brožury před deseti lety.1 Večerního setkání ve Slovanské besedě se zúčastnil také věh
lasný politolog profesor Jacques Rupnik a další hosté. Třetí den oslavy pokračovaly zahradní
slavností, na níž se sešli absolventi a přátelé školy Komenský. Zájemci se zúčastnili volejbalo
vého turnaje a nebo jen vzpomínali na uplynulá léta a zajímavé události se svými učiteli.
Akademický spolek ve Vídni vznikl roku 1868.2 Tehdy byl u rakouské spolkové policie ofi
ciálně nahlášen tzv. nový spolek akademický studentstva slovanského. Stanovy byly schváleny
1. května téhož roku a koncem září se konala ustavující valná hromada. Akademický spolek
nebyl prvním spolkem založeným česky a slovensky mluvícími studenty. Vznikl sloučením dvou
menších spolků – Slavie (zal. 1863) a Vltavy (zal. 1865). V rámci pestré činnosti spolku působil
také Tomáš Masaryk, používající tam jméno Vlastimil a další osobnosti vídeňské a pražské uni
verzity. Zásadním přínosem pro činnost spolku byla knihovna, která vznikla v březnu 1869
a brzy měla 2 500 knih. Spolek dále podporovali mnohé vynikající osobnosti politického a kul
turního života, představitelé vlastenecky smýšlející šlechty a další. Za všechny zmiňme alespoň
Jana Nepomuka Františka, hraběte z Harrachu nebo Františka Palackého, který byl krátce před
svoji smrtí jmenován čestným členem spolku. Spolupráce Akademického spolku ve Vídni
s katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity započala po roce 1989. Předsed
kyní spolku byla řadu let dr. Helena Bébarová Klein – Watrycz, která dříve působila právě na
katedře historie pedagogické fakulty brněnské univerzity. V posledních dvou desetiletích bylo
k přednášce pro Akademický spolek pozváno několik členů katedry: profesor Jaroslav Vaculík,
odborník na problematiku zahraničních Čechů, archeolog docent Bohuslav Klíma, docent Fran
tišek Čapka, dr. Jiří Mihola, dále někdejší vedoucí katedry před rokem 1989 profesor Jaroslav
Sýkora či externí spolupracovníci katedry dr. Aleš Filip a dr. Tomáš Jeřábek.3 Závěrem nelze než
Akademickému spolku ve Vídni a jeho současné předsedkyni Mag. Heleně Huberové popřát
mnoho zajímavých akcí, hostů a dalších aktivit do příštích let s tím, že katedra historie Pedago
gické fakulty Masarykovy univerzity je připravena na další spolupráci.
Jiří Mihola

1
2
3

STRÁNSKÝ, M.: 150 let Akademického spolku ve Vídni. Vydal Akademický spolek ve Vídni 2018.
K dějinám spolku podrobně tamtéž, s. 5–16.
Tamtéž, s. 17–18. Přehled přednášek 2008–2013 a Přehled přednášek 2014–2018.
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Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská?1
Tento provokativní název zvolil pro seminář, který se uskutečnil 20. února 2019 v Poslanec
ké sněmovně předseda sněmovního Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýcho
vu Václav Klaus. Reagoval tím na poznámku pod čarou uvedenou ve výroční zprávě Bezpeč
nostní informační služby (BIS): „Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou
propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve
školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté
míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské
propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá
budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost), tvoří základ pro současné ruské vlivové
operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie.“2 Mluvčí BIS Ladislav Šticha šel v kritice ješ
tě dál. Současné děti se podle něj učí historii podobně jako jejich prarodiče v době, kdy bylo Čes
koslovensko okupováno Sovětským svazem.
Jako přednášející byli na seminář pozváni významní čeští historikové, autoři učebnic či meto
dických portálů. Pozvání přijali prof. Petr Čornej, prof. Vít Vlnas (oba jsou spjati s Pedagogic
kou fakultou Univerzity Karlovy), prof. Milan Hlavačka (FF UK) a dr. Petr Pánek, předseda
spolku PANT, který spravuje webový portál Moderní dějiny.3 Na úvod měl každý z hostů mož
nost čtvrthodinového expozé k tématu semináře. Poté se rozběhla řízená diskuse, které se aktiv
ně účastnili někteří poslanci Poslanecké sněmovny PČR, kteří jsou sami učiteli dějepisu (J.Miho
la, M.Výborný), přítomni byli i další poslanci, senátoři, ale také učitelé dějepisu ze základních
a středních škol nebo předseda Pedagogické komory Mgr. Radek Sarközi.
Prof. Čornej zdůraznil, že by výuka měla být politicky i nábožensky neutrální, s výjimkou
specificky zaměřených církevních škol. Odmítl tvrzení ve zprávě BIS. Podle něj není v součas
ných učebnicích prosovětské ani slůvko a taktéž současní učitelé dějepisu nemají důvod být pro
sovětští, když mnozí z nich tuto dobu ani pořádně nezažili. Připomněl, že poslání dějepisu je for
mativní, ideově výchovné, má roli kognitivní, kulturotvornou a rozvíjí kritické myšlení. (Na
poslední termín reagoval kriticky Václav Klaus tím, že myšlení je od své podstaty kritické).
K výuce moderních dějin Čornej poznamenal, že jejich problémem je většinou zúžený časový
prostor. Zastal se chronologického probírání dějin, neboť podstata dějepisu je chronologická.
Nelze nejdříve učit, že zemřu a pak, že jsem se narodil. Význam moderních dějin spočívá podle
něj v tom, aby se žáci a studenti byli schopni zorientovat a porozumět současným problémům
v Afganistánu, na Balkáně, v Libyi či Izraeli. Přes svoji důležitost by se výuka dějepisu neměla
zaměřovat pouze na moderní dějiny a neměly by být oproti starším celkům ani příliš předimen
zovány. „Nejsme jen dědici 20. století, ale celé národní minulosti“, uvedl medievalista a husito
log Čornej. Prof. Hlavačka ve svém úvodním příspěvku hovořil, že je v pojetí našich dějin důvod
k optimismu, neboť v nich bylo zaznamenáno více vítězství než porážek, o čemž svědčí i samo
tný vznik československého státu roku 1918. Poté poukázal na nesmyslnou složitost a byrokra
cii při tvorbě učebnic. Velké problémy totiž způsobují často nepřiměřené požadavky Muzea rom
ské kultury, Židovské obce, muslimů nebo nekatolických církví. Židovská obec např.
upozorňovala na to, že v učebnicích není dostatečně zdůrazněno hnutí Chasidů na Ukrajině,
Romové vytýkali, že chybí informace o tom, že v době Marie Terezie byli Cikáni popravováni

1
2
3

Srovnej bezprostřední mediální odezvu na seminář: Mladá fronta Dnes, 21. 2. 2019, s. 2.
Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby 2017, s. 7.
Všichni uvedení historici jsou známí jako autoři dějepisných učebnic či populárně naučných syntéz určených veřej
nosti. Je škoda, že nebyli přizváni také historici, kteří se 20. stoletím a moderními dějinami odborně zabývají.

175

ZPRÁVY

za potulku, největší problém a nejdelší diskuse byly vedeny s nekatolickými církvemi. Za cestu
do slepé uličky byly označeny příklady zemí, kde se výuka dějepisu tenčí jen na 20. století a to
ještě třeba pouze na Studenou válku. Vystoupil také předseda spolku Centrum Pant dr. Petr
Pánek, který spravuje portál Moderní dějiny pro učitele dějepisu, ale sám není učitelem.4
Následovala řízená diskuse. V ní profesor Čornej konstatoval, že není pouze „neutrální“
výuka, ale též výuka autorská, což znamená, že autoři učebnic chtějí dát něco ze sebe, a že může
me hovořit o výuce svobodné. Výuka dějepisu má přinést orientaci v tomto světě, aby v něm člo
věk dokázal žít. Elementární znalost historie je klíčem k tomu, abychom pochopili migraci, dění
v USA i ve Francii nebo v Izraeli. Podle Čorneje dějepis nemůže být názorově neutrální. Žijeme
totiž v civilizaci, která je zakotvena v hodnotovém systému, který je vytvořen antickou, křes
ťanskou a částečně židovskou kulturou, z něj se nemůžeme vymanit, je to naše DNA. Proruská
ideologie ale v našich učebnicích není. Je v nich důraz na hodnoty a dědictví evropského zápa
du.5
Profesor Vlnas vzpomenul zřejmě imaginární obraz Mikoláše Alše opřený o tezi, že „dobře
v Čechách nebude, dokud se kozácký kůň nenapije z Vltavy“. Postavil proti sobě rusofilství
a skutečnou zaostalost ruských vojáků, „polozvířat zpustlých“. Připomenul Františka Palackého,
jehož obava, že se malé slovanské státy stanou snadným soustem pro ruský imperialismus, se
bohužel naplnila. Rusofilství je podle Vlnase viditelné a pochopitelné u Karla Kramáře, zatímco
Karel Havlíček a později i Tomáš Masaryk poznali Rusko na vlastní kůži a poté prozřeli. Nemoh
lo se naplnit ani Benešovo naivní snění, že by se Československo stalo mostem mezi demokra
tickým Západem a stalinistickým Sovětským svazem, v jehož rámci se Rusové měli postupně
seznamovat s demokratickými principy a poté je vzít za své, zatímco by se Západ obohacoval
ruskou duchovní tvorbou.
Prof. Hlavačka konstatoval, že dějepis v mnoha případech nemůže být neutrální. Nelze být
politicky neutrální ve výkladu o Osvětimi, bylo by to o ničem a bez nikoho.

4
5

http://www.modernidejiny.cz/
„Učit dějepis názorově neutrálně nejde.“ MFD, 21. 2. 2019, s. 2
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Prof. Čornej ještě zmínil, že pohled na dějiny je často prezentován prostřednictvím vítězů.
K osobnostem, na něž jsou různé názory, dodal, že k Husovi i sv. Václavovi můžeme mít stejný
respekt. Na otázku ohledně faktografie ve školním dějepise přitakal k názoru, že musí být, ale
v přiměřeném množství, že je podobnou oporou jako v matematice vzorečky, ale základem jsou
souvislosti. Nesouhlasil s názorem, že by na gymnáziu a středních školách bylo vůbec možné
otočit chronologické pojetí a začít moderními dějinami. Také prof. Vlnas řekl, že dějiny jsou sou
hrnem příčin a následků a odmítl výuku od novějšího ke staršímu. Zato zdůraznil regionální ději
ny, na nichž lze dobře prezentovat, jak se velké dějiny podepsaly na našem okolí. Ze strany dis
kutujících zazněla také teze o tzv. symetrické anti lži – např. k socialistickému výkladu, s tím, že
je to více problém politiků, než historiků. Prof. Čornej doplnil, že je již nadbytečné mistrovat
Jiráska, jako by byl nějakou skutečnou autoritou. Seminář uzavřela Vlnasova připomínka “apot
heózy práce drobné“, kterou zdůrazňoval Josef Pekař, opíraje se o kritiku pramenů, které jsou
základem posunu v historickém poznávání.
Z časových důvodů již nedošlo na otázky, co je vlastně největším problémem při výuce
moderních dějin. A také, zdali jsou opravdu všechny aktuálně dostupné a používané řady učeb
nic kvalitními pomůckami.6 Dovolím si proto na závěr k úvaze nabídnout několik tezí. Ač mají
učebnicové řady rozdílnou úroveň, není možné se vymlouvat na to, že není z čeho moderní ději
ny učit, naopak, je z čeho vybírat. Pokud někteří učitelé nestíhají dojít za rok 1945, může to být
nedostatečnou časovou dodací, ale zároveň je dnes tendence vytvářet pro moderní dějiny dosta
tečný prostor. Největším problémem se mi však zdá skutečnost, že na rozdíl od starších dějin,
které učitel vykládá přirozeně s nadhledem, vyučuje ty moderní s větší či menší konfrontací se
svým osobním příběhem a postoji, případně s postoji svých rodičů a příbuzných. Vést v této živé
či prožité historii nezúčastněný soud a být takzvaně neutrální, je velmi těžké. Možná i proto se
učitelé do výkladu nejnovějších dějin příliš nehrnou.7
Jiří Mihola

6

7

https://ziegler.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=702146. Autor se ve velmi kriticky vyjadřuje k učebnici Vratislava Čapka
a Jaroslava Pátka Dějepis pro střední odborné školy z nakladatelství Sciencia, vydaná roku 2001.
Na otázku, kam až má dnešní učitel učit dějiny, aby nebyly příliš čerstvé, bez odstupu, odpověděl prof. Čornej, že na
přelom tisíciletí, chceteli po práh 21. století.
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Profesor Dušan Uhlíř osmdesátiletý
Rok 2018 se do dějin zapíše jako rok, kdy jsme si připomínali sto let od vzniku Českoslo
venské republiky. Na tento rok připadala také kulatá výročí události známých jako tzv. „osudo
vé osmičky.“ V tomto roce oslavila svá životní jubilea řada významných osobností. Mezi nimi
také historik, univerzitní profesor Dušan U h l í ř. Narodil se v Brně 28. července 1938. V Krá
lově Poli, na Slovanském náměstí v letech 1953–1956 absolvoval jedenáctiletku (dnešní gymná
zium). V letech 1956–1961 studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obor historie
a český jazyk. Po promoci nastoupil vojenskou základní službu. Po ní se vrátil naplno k historii.
V letech 1963–1968 byl vědeckým aspirantem. Po získání titulu kandidáta věd (CSc.) se stal
vědeckým pracovníkem Historického ústavu ČSAV v Praze. Po výpovědi z Akademie věd pra
coval jako pracovník Krajského a Městského kulturního střediska v Brně. Roku 1979 se stal ředi
telem Historického muzea ve Slavkově u Brna, kde pracoval do roku 1983. Následně se vrátil do
rodného města a pracoval v Muzeu města Brna (1984–1993). Kromě badatelských, publikačních
a dalších aktivit se v této době zasloužil také o rekonstrukci hradu Špilberk. Roku 1992 se habi
litoval a roku 1998 získal profesuru z obecných dějin, obojí na Ústavu historických věd a muze
ologie Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Na tomto pracovišti

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř jako host katedry historie Peda
gogické fakulty Masarykovy univerzity v březnu 2019.
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působil nejprve jako docent a pak jako profesor až do roku 2013. V současnosti je profesor Uhlíř
emeritním profesorem. Kromě vědecké práce na univerzitě v Opavě řadu let externě přednášel
také na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obecné dějiny (1990–2014). Velmi aktivní
zůstal i ve vysokém věku. Dlouhodobě rád přednáší na Univerzitě třetího věku při VUT. Profe
sor Dušan Uhlíř je člověkem s mimořádnou odbornou erudicí. Historickou vědu velmi poutavě
popularizuje v knihách, časopisech, rozhlase, televizi i denním tisku. Jeho odborný záběr je vel
mi široký – zahrnuje české i obecné dějiny raného novověku (16.–18. století), řada jeho publi
kací je věnována 19. století. Pro studenty Pedagogické fakulty a budoucí učitele dějepisu jsou
zvláště inspirativní a ve školním dějepise velmi dobře použitelné mnohokrát oceněné publikace
Černý den na Bílé hoře, Bitva tří císařů, věhlasná práce Slunce nad Slavkovem. Plodem Uhlířo
va bádání v posledních letech je pozoruhodná práce Čas kongresů a tajných společností, která
vyšla nedlouho poté, co jsme si na podzim 2017 v Brně připomínali jubileum 200 let od vzniku
Františkova (dnešního Moravského zemského) muzea. Pan profesor svůj zájem o dějiny, univer
zitní vzdělávání a o studenty prokázal i na přednášce, kterou ke své novinkové publikaci proslo
vil na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Za celou katedru i studenty,
kteří jeho pregnantní výklad s napětím poslouchali, bych chtěl panu profesorovi poděkovat za
jeho bohaté celoživotní dílo a popřát mu, aby zůstal múze Clió věrný i nadále a těšil se dobrému
zdraví. LE CHAIM – Na život!
Jiří Mihola

Výběrová bibliografie prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc.:
– Anály ze Spálené ulice. Edice Archiv, Mladá fronta Praha 1979.
– Slunce nad Slavkovem. Edice Archiv, Mladá fronta Praha 1984 (2. vydání 2000, 3. vydání
2010, 4. vydání 2017).
– Republikánská strana čs. venkova 1918–1938. Charakteristika agrárního hnutí v Českoslo
vensku. HÚ ČSAV Praha 1988.
– Brněnský pitaval. Nakladatelství Rovnost Brno 1992.
– Bitva tří císařů. Slavkov 2. prosince 1805. AVE Brno 1998 (2. vydání 2005, vyšlo též anglic
ky, francouzsky a německy).
– Černý den na Bílé hoře. 8. listopad 1620. AVE Brno 1998.
– Slezský šlechtic Felix Lichnovský. Paseka Praha–Litomyšl 2009.
– Moravský pitaval. Nakladatelství TeMi CZ Velké Bílovice 2011.
– Drama Bílé hory. Česká válka 1618–1620. Albatros Media C.press Brno 2015 (2. vydání 2017).
– Čas kongresů a tajných společností. Evropa 1815–1830. Epocha Praha 2017.
– Bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620. Edice Útrapy a hrůzy třicetileté války Veduta České Budějo
vice 2018.
Spoluautorství dalších knižních publikací:
– Brno – historie, Šifra Brno 1993.
– Brno. Město a veletrhy. Šifra Brno 1998.
– Kniha kráĺov. Panovníci dejinách Slovenska a Slovákov. SPN Bratislava 1998 (další vydání
2003, 2008, 2010).
– Evropa 1805. Sborník z mezinárodní konference k 200. výročí bitvy u Slavkova. Brno 2005
(editor).
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– Joseph von Hormayr zu Hortenburg (spolu s prof. Helmutem Reinalterem), Frankfurt am
Main–Berlin–Wien 2003.
– Slezsko v dějinách českého státu. II. Nakl. Lidové noviny Praha 2012.
– Biographisches Lexikon der demokratischen und liberálem Bewegungen in Mitteleuropa
1770 bis 1848/49. Ed. H. Reinalter – C. Oberhauser. Peter Lang Edition Frankfurt am
Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien 2015.
Autor 365 článků a studií v odborných časopisech a sbornících a komentovaných překladech
knih. 41 realizovaných scénářů k dokumentárním pořadům a filmům z historie a kulturních
dějin pro Českou televizi. Sedm vystoupení v televizních diskusních pořadech Historie.cz.
Spolupráce s Českým rozhlasem (autor scénářů a moderátor).
Udělené ceny:
– Výroční cena nakladatelství Mladá fronta 1984 za knihu Slunce nad Slavkovem, Praha 1984.
– Literární cena Egona Erwina Kische, Praha 1995.
– Literární cena Miroslava Ivanova za celoživotní dílo, Praha 2003.
– Slovenská národní cena Vojtecha Zamarovského, Bratislava 2015.
– Cena Jihomoravského kraje za přínos v oblasti vědy, Brno 2015.
– Cena Jaroslava Golla za knihu Čas kongresů a tajných společností, Praha – Chlumec nad Cid
linou 2018.
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KROUPA, Jiří (ed.): Dějiny Brna. Sv. VII. Uměleckohistorické památky. Historické jádro.
Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2015. 885 s.
Badatelská obec se dočkala užitečné pomůcky v podobě přehledu uměleckých památek historic
kého jádra města Brna. Kniha vznikla jako součást širšího celku syntézy Dějiny Brna, je koncipová
na jako závěrečný svazek tohoto souborného díla. Zvolen byl topografický způsob výkladu o památ
kách kombinovaný s formou průvodce. První z uvedených metod autoři použili u jednotlivých kon
krétních objektů, v částech věnovaných geografickým celkům typu ulice nebo náměstí je užit popis
formou prohlídky areálu. Práce je dílem kolektivu autorů ve složení Jiří Kroupa, Aleš Svoboda, Radka
Nokkala Miltová, Michal Konečný, Michaela Šeferisová Loudová, Ondřej Jakubec a Pavel Suchánek.
Zatímco v jednotlivých dílech Dějin Brna byly upřednostněny rekonstrukce podoby daného his
torického období, včetně popisu památek, které v minulosti vznikly a již neexistují, předmětný sva
zek se soustřeďuje toliko na objekty dodnes dochované. Autoři v návaznosti na tradice Brněnské
školy dějin umění interpretují jejich měnící se funkci a nynější uměleckou formu. V knize uveřej
ňují dobové fotografie a veduty pro pochopení okolností, které provázely vznik uměleckých děl
a jejich osud. Jak uvádí editor svazku, kladen je takto důraz na enigma loci. Knihou probleskují iko
nografické a ikonologické výklady uměleckých děl jako výraz důrazu na místo a okamžik formy
v rámci architektonické struktury města. Čtenář nalezne zevrubnou interpretaci námětu a funkce
celků uměleckých děl. Další rozdíl ve srovnání s jednotlivými díly Dějin Brna, v kterých je při
hlédnuto k připojeným obcím, spočívá ve vymezení materie toliko na historický střed města.
Kniha je rozčleněna do dvanácti kapitol. První z nich podává obraz města. Představeny jsou ur
banistické koncepty v dějinách města a veduty města. Popsán je vznik a formování města, jeho čtvrtí
a hradeb ve středověku a v předbělohorské době. S brněnským podzemím, jeho funkcemi a topog
rafií čtenáře seznamuje druhá kapitola. Třetí kapitola pojednává o hradu Špilberku (dějiny lokality,
topografie hradu, park). Následují výklady o vývoji lokality svatopetrského návrší, podoby a topog
rafie katedrálního kostela sv. Petra a Pavla, o chrámu sv. Jakuba, bezprostředním okolí kostela
a Jakubského náměstí v různých časových vrstvách. Dvě kapitoly pojednávají o klášterech ve měs
tě. Osmá kapitola představuje městské paláce a veřejné instituce, zejména budovy radničního areá
lu, dvoru a rezidence olomouckých biskupů, Dietrichštejnský palác, Schrattenbachův palác či Dům
pánů z Kunštátu. Další objektem zájmu autorů se stala pětice významnějších náměstí historického
města, konkrétně někdejší Velké náměstí či Dolní trh (nám. Svobody), Zelný trh a přilehlé
Kapucínské náměstí, Dominikánské náměstí a Winterhollerovo náměstí (nám. 28. října). Desátá ka
pitola popisuje hlavní trasy vedoucí skrze městský interiér. Staré Brno se dočkalo samostatného sou
borného zpracování: popsána je Fakultní nemocnice u sv. Anny, klášter augustiniánů, chrám
Nanebevzetí Panny Marie, klášter Milosrdných bratří s nemocnicí a kaplí sv. Alžběty a Výstaviště.
Poslední kapitola představuje blízká okolí města Brna: údolí řeky Svratky, oblast Pisárek, Jundrova,
ulici Hlinky, okolí řek Svitavy a Ponávky, Lužánky a nakonec brněnské hřbitovy.
Kniha je vybavena anglickým a německým resumé, čtyřiadvacetistránkovým soupisem pou
žité literatury, soupisem obrazových příloh, seznamem použitých zkratek, seznamem autorů
a jmenným rejstříkem. Cenné dílo souborně poskytuje přehled o památkách areálu někdejšího
středověkého města a případně blízkém okolí. Své místo nalezne jak v knihovně historika umě
ní a architektury či historika zabývajícího se dějinami Brna a dějinami měst obecně tak zasvěce
ného i nezasvěceného laika se zájmem o minulost a přítomnost města.
Pavel Otmar Krafl
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SUCHÁNEK, Drahomír – DRŠKA, Václav: Církevní dějiny – novověk. Praha: Grada
Publishing, 2018. 504 s.
Anotovaný díl navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku a je
vymezen od počátku reformace po předvečer Velké francouzské revoluce. Autory jsou historici
odborný asistent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Drahomír Suchánek a docent
Ústavu světových dějin téže fakulty Václav Drška. Předkládají komplexní syntézu církevních
dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin té doby a překračují pouhý kon
fesní pohled. Kniha vznikla na Univerzitě Karlově v rámci programu PROGRES Q09: Historie –
Klíč k pochopení globálního světa.
Publikace je rozdělena na základě chronologického principu do dvou knih. První z nich sleduje
Evropu ve víru reformace, strukturální a organizační vývoj církví a vnitřní život a zbožnost v této
době. Druhá kniha se zabývá církvemi v období mezi barokem a osvícenstvím, organizací a činnos
tí církví a jejich vnitřním životem a myšlením na prahu osvícenství. Práce je standardně vybavena
kromě úvodu také anglickým resumé, seznamem vybrané literatury, jmenným a věcným rejstříkem.
Přínosem je skutečnost, že autoři odkazují na dosavadní odborné práce tuzemské provenien
ce, v případě jejich absence i na literaturu cizojazyčnou. Text je vhodně rozdělen do tří úrovní.
Základ tvoří hlavní dějové vylíčení probíraných témat. Někde byly zařazeny doplňkové pasáže,
v nichž se daná otázka konkretizuje. Třetí úroveň pak představují pramenné citace z vybraných
dokumentů, které jsou vhodnou ilustrací k lepšímu pochopení řešených témat.
Čtenář si povšimne, že se autoři zaměřili především na západní církevní prostředí, zatímco
východní křesťanství je opomenuto. Jak sami uvádí, stávající rozsah publikace výrazně přesáhl
původní ediční cíl a včlenění dalších tematických kapitol již nebylo za daných okolností možné.
Nicméně se na ně můžeme těšit v připravovaném třetím díle.
Druhý díl Církevních dějin splácí publikační dluh naší církevní historiografie, neboť stále
postrádáme komplexní dílo, jež by mapovalo jak politickocírkevní vývoj jednotlivých denomi
nací v novověku, tak rozvoj spirituality, liturgie a teologie. Publikace nabízí potřebné informace
nejen všem zájemcům o hlubší poznání církevního vývoje, ale poskytne také nezbytné znalosti
studentům společenskovědních oborů, zejména historie a teologie.
Jaroslav Vaculík

PAŇKOV, Ihor: Vichy istoriji sela Hilča i okolyc. 550 rokov peršoji pysemnoji zgadky pro selo
Hilču 1466–2016. Skierniewice: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczo_Spolecznych,
2016. 70 s.
Mariánské hnutí ekonomickospolečenských iniciativ v Puszczy Mariańskiej v Polsku vydalo
publikaci ukrajinského autora pocházejícího z Volyně o jedné z volyňských obcí, ve které žili také
Češi a která se jmenuje česky Huleč, ukrajinsky Hilča, polsky Hilcza a rusky Gilča a nachází se
v někdejším Ostrožském újezdu Volyňské gubernie, nyní v Rovenské oblasti Ukrajiny. Publikace
byla vydána při příležitosti 550. výročí první zmínky o Hulči v roce 1466 a jejich cílem je zazna
menat mezníky v její historii. Je rozdělena do dvou částí. V první je podán stručněji nástin obce, ve
druhé, chronologie hlavních událostí. Je doplněna seznamem místních pamětihodností, mezi nimiž
figuruje i hřbitov v české části obce, český dům, kde se dnes nachází lékárna a pošta, český
Hovorkův mlýn, který dosud funguje, Hovorkův obytný dům, kde je dnes poliklinika. Pramennou
základnu představuje dosavadní literatura polské, české, ukrajinské a ruské provenience i archivá
lie uložené ve Státním archivu Rovenské oblasti. Kniha je vhodně doplněna řadou barevných ilus
trací. Poprvé je např publikován plán českých majetků ve vesnicích Urveny a Huleč z roku 1875.
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Někdejší Ukrajinská Huleč (Huleč První) je dnes součástí Mirotína, zatímco bývalá Česká
Huleč (Huleč Druhá) patří k Urvenám. O příchodu Čechů se dozvídáme až ve druhé – chrono
logické – části publikace. K roku 1872 se uvádí, že větší část Hulče a část Urven byly prodány
českým kolonistům, kteří v roce 1874 založili vlastní osadu Česká Huleč, jež od roku 1946 nese
název Huleč Druhá. K roku1892 měla Huleč 1492 obyvatel, z toho 641 Čechů. Byl zde také čes
ký kostel a Stávkova továrna na zemědělské stroje. V České Hulči bylo na konci 19. století 1249
obyvatel v 72 domech. Po velkém požáru v sousedním Hlupaníně založili Češi v Hulči hasičský
sbor. V době ruské občanské války vznikla v Dermani v roce 1919 „samostatná“ republika
s vlastní „armádou“. Jejím velitelem se měl stát staršina ruské armády Čech Hovorka z Urven,
který funkci ale odmítl. Podle polského sčítání lidu v roce 1921 žilo 17 Čechů v Ukrajinské (tzv.
rolnické) Hulči, 396 v České Hulči , 77 v Českých Urvenách, 50 v České Lidavě, 292 v Zálesí,
13 Hlupaníně, 277 v Mirotíně (zde zvláště baptisté), tzn. že v Hulči a okolí žilo celkem 1122 kra
janů. V roce 1925 si zdejší Češi postavili vlastní klub, ve kterém byl od roku 1928 i divadelní sál
s jevištěm. Po sovětské okupaci západní Volyně v roce 1939 bylo v Hulči a okolí založeno ně
kolik kolchozů, které zanikly po příchodu nacistů v roce 1941. Chronologie let 1943–1944 si vší
má hlavně střetů příslušníků Ukrajinské povstalecké armády s německými jednotkami a sovět
skými partyzány. V tragických červencových dnech roku 1943, kdy byl mj. vypálen Český
Malín, nacisté upálili v Hulči jedenáct Ukrajinců. U roku 1947 se autor zmiňuje jednak o re
migraci prakticky všech Čechů z Hulče a tvrdí, že na jejich místo „deportovali“ Lemky z okre
su Svidník na Slovensku, a to z obcí Jurkova Vola, Nižný Orlík a Vyšný Orlík. Tito tzv. ruští op
tanti se pak vraceli do ČSR v 60. letech 20. století.
Anotovaná publikace je druhým, ale důležitým příspěvkem k poznání dějin jedné volyňské
obce, ve které vedle Ukrajinců, Poláků a Židů žili i Češi.
Jaroslav Vaculík

ROZPĘDOWSKI, Piotr: Jedna społeczność wpisana w historię trzech krajów. Działalność
braci czeskich na ziemi strzelińskiej od 1749 r. do chwili obecnej. Wrocław: Papieski Wydział
Teologiczny, 2015. 143 s.
Při příležitosti 265. výročí vzniku české exulantské osady Husinec u Střelína v Dolním
Slezsku (1749) předložil Piotr Rozpędowski na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi magis
terskou práci, kterou fakulta v roce 2015 zpřístupnila čtenářům. Jde o historii českobratrské
emigrace, která se uskutečnila na počátku čtyřicátých let 18. století po připojení většiny Slezska
k Prusku. V novém státě se Češi podřídili reformované konzistoři ve Vratislavi. V průběhu
19. století začala probíhat postupná germanizace, která vyvrcholila po nástupu nacistů k moci
v roce 1933. Jejím důsledkem bylo i přejmenování Husince na Friedrichstein. K zásadní změně
došlo po skončení druhé světové války, kdy Dolní Slezsko připadlo Polsku, třetina Čechů re
emigrovala do ČSR, třetina byla odsunuta do Německa a třetina zůstala v Husinci, který polská
názvoslovná komise přejmenovala na Gęsiniec.
Anotovaná práce se opírá v podstatě o tři publikace, a to Vladimíra Míčana Ve vyhnanství
(Brno 1927), Zbigniewa Tobjańského Czesi w Polsce (Kraków 1994) a zejména novou práci
Berndta Radetzkého Zu Hause in Hussinetz (Bremen 2012). Je rozdělena do čtyř částí. V první
shrnuje historii českých bratří, jejich emigrace a kolonizační politiku pruského krále Fridricha
Velkého ve Slezsku po roce 1740. Ve druhé části se autor věnuje vzniku a vývoji osad českých
bratří v Münsterberku a na Střelínsku. Třetí část se soustřeďuje na náboženské, kulturní, hospo
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dářské a národnostní poměry českých bratří v Husinci. Nejpřínosnější je poslední kapitola, kte
rá popisuje osudy zdejší české náboženské obce po roce 1945, jež postupně prakticky zanikla
nejprve v důsledku reemigrace (1945) a odsunu (1946) a později v rámci slučování rodin (1958).
Kniha je vhodně doplněna 33 fotografiemi, šesti mapkami Husince a dalších českých osad
v okolí Střelína (Poděbrady, Penč, Debniki), jmenným rejstříkem, anglickým, německým a čes
kým resumé a bibliografií.
Anotovaná práce podává soubor značného množství informací o pobytu Čechů na Střelínsku
(tzv. štrálští Češi) a je užitečná zejména pro místní obyvatelstvo, které sem přišlo po roce 1945
z východního polského pohraničí, jež připadlo SSSR, a jejich potomky.
Jaroslav Vaculík

Za chlebem i wolnością. 200 lat nieprzerwanej migracji z ziem polskich. Warszawa: Polityka,
2018. 138 s.
Kolektiv polských historiků, studentů historie a publicistů představil populárně vědeckou
publikaci věnovanou dvěma staletím polské emigrace. Ve srovnání s českou emigrací je polská
mladší, protože nezahrnovala náboženský exil. Polská emigrace měla nejprve politický charak
ter, který trval od 18. století do roku 1989, a od druhé poloviny 19 století také charakter ekono
mickosociální.
Nejznámější je tzv. Velká emigrace, která se v polské kultuře zapsala silněji než motivy eko
nomických vystěhovalců v 19. století. V době rozdělení Polska pouhé vystěhování
z Kongresovky do Poznaňska nebo Haliče představovalo emigraci do jiného státu. Lidé se stě
hovali do liberálnějších regionů – do Velkopolska ve 40. letech 19. století a do Haliče po roce
1867, kde existovala svoboda spolčování a slova. Po porážce listopadového povstání
v Kongresovce 1830–1831 překročilo pruské hranice na 28 tisíc polských vojáků a politiků a ra
kouské hranice 20 tisíc Poláků. Cílem imigrantů byla Francie, kde polské povstání mělo po čer
vencové revoluci mnoho sympatizantů
Přední badatel polské emigrace Adam Walasek z krakovské univerzity se zabývá hospodář
skou emigrací do USA. Uvádí, že Poláci představovali 40 % slovanských přistěhovalců do
Ameriky, odhadem šlo v letech 1870–1921 o necelých 2,5 mil. osob, z toho nejvíce z ruského
záboru (950 tisíc). Následovali německé emigranty, takže první Poláci přišli do Texasu v roce
1854 z pruského Slezska. Na druhé straně polské emigranty následovali Rusíni. Emigrace ovšem
směřovala i do evropských států – Německa, Francie a RakouskoUherska. Z mimoevropských
zemí kromě USA odcházeli Poláci do Kanady, Argentiny, Brazílie, Austrálie i na ruskou Sibiř.
Součástí emigrace z polských území byla i emigrace židovská. Emigranti v USA se zapojili jak
do práce v průmyslu, tak i v zemědělství. Spojovalo je působení v katolických farnostech a své
pomocných spolcích.
Emigrace neskončila ani po obnovení samostatnosti po Velké válce. Ve snaze omezit bídu
a nezaměstnanost se polská vláda snažila o podporu emigrace a zároveň o udržování kontaktů
s polskými emigranty, tzv. Polonií. Zatímco rolníci po zavedení kvót v USA směřovali do
Kanady a Latinské Ameriky, dělníci a horníci nacházeli práci ve Francii a Belgii. Součástí pol
ské emigrace bylo i vystěhovalectví Ukrajinců z východního pohraničí Polska (Volyň a východ
ní Halič). Ukrajinská inteligence směřovala do ČSR kde působily Ukrajinská svobodná univer
zita v Praze, Ukrajinský pedagogický institut Drahomanova v Praze a Ukrajinská hospodářská
akademie v Poděbradech. Polská historiografie tvrdí, že československá vláda podporovala ukra
jinské snahy ve snaze oslabit Polsko. Židovská emigrace směřovala také do Palestiny, kde ovšem
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britská vláda omezila přistěhovalectví na 12 tisíc osob ročně. V meziválečném období emigro
valy z Polska asi 2 mil. osob, z toho 796 tisíc do obou Amerik.
Poválečným návratem tzv. Displaced Persons, tj. osob zavlečených za války do ciziny, se za
bývá Jan Pislovski ze štětínské univerzity. Obyvatelé někdejšího polského východního pohrani
čí, které připadlo SSSR, byli posíláni do sovětských sběrných táborů, odkud měli být transpor
továni do SSSR. Na Západě zůstalo 300 tisíc Poláků, kteří odmítli návrat do Polska pod sovět
skou nadvládou. Návrat odmítla i polovina vojáků polské armády na Západě. Vzhledem k ome
zeným pracovním možnostem ve Velké Británii jich mnoho odešlo do Kanady. Někteří polští ge
nerálové se museli v Británii živit jako číšníci nebo tovární dělníci.
Do Polska se po válce vraceli také reemigranti z řad osob, které žily v cizině již před válkou.
Přicházeli z Francie, Belgie, Dánska, Jugoslávie (Bosna) a SSSR (severní Bukovina, Židé). Spe
ciální pozornost není věnována odsunu Poláků z dnešní západní Ukrajiny a západního Běloruska.
Publikace se zabývá také emigrací polských občanů německého původu v 70. letech 20. sto
letí, kdy Polsko obdrželo za každého takového emigranta od německé spolkové vlády 23 tisíc
marek. Důvody emigrace byly v zásadě tři: slučování rodin, pocit příslušnosti k německému ná
rodu a perspektiva lepšího materiálního zabezpečení ve SRN. Pozornost je věnována i ilegálním
útěkům Poláků v 80. letech 20. století, po vyhlášení výjimečného stavu 13. prosince 1981.
Emigrace v letech 1945–1989 do USA, Velké Británie, Francie, Německa a Skandinávie je ozna
čována za druhou Velkou emigraci.
Pozornost je věnována i polské emigrační vládě, která na Západě existovala od zářijové po
rážky v roce 1939 do nástupu svobodně zvoleného domácího presidenta Lecha Wałęsy. Poté, kdy
v roce 1945 USA a Velké Británie uznaly varšavskou Prozatímní vládu národní jednoty, k po
sledním státům, které uznávaly polskou vládu v emigraci, patřily Španělsko, Irsko, Libanon
a Vatikán. V emigraci vycházelo po roce 1939 na 500 titulů polských novin a časopisů od USA
po Nový Zéland.
Dozvídáme se také počty Poláků, kteří dosud žijí v postsovětském prostoru. V Bělorusku ze
400 tisíc Poláků již jen 16 % mluví polsky. Na Litvě se uvádí počet 230 tis. Poláků a existence
polského školství až do konce SSSR. V nezávislé Ukrajině žije 144 tis. osob, které deklarují pol
skou národnost. Kazachstánské sčítání lidu z roku 1999 udává 47 tis. Poláků. V Ruské federaci
se počet Poláků odhaduje na 120–200 tisíc. Větší počet Poláků žije ještě v Lotyšsku – 60 tisíc.
Na Západě deklaruje polský původ okolo 10 mil. osob v USA, 200 tisíc v Kanadě, 800 tisíc
v Brazílii, 170 tisíc v Austrálii, 28 tis. v Jihoafrické republice, 173 tis. v Izraeli, 2 mil. v Němec
ku a 1 mil. ve Velké Británii.
Jaroslav Vaculík

Turek, Vladimír – Kovalenko, Serhij: České stopy na Ukrajině. Dějiny české vesnice Malá
Zubovščina. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2018. 592 s.
Kolonie Zubovščina (také Zubovština) vznikla zásluhou českého přistěhovalectví v roce
1870 v Kyjevské gubernii carského Ruska na hranici s gubernií Volyňskou. Pod tímto názvem
existovala do roku 1946 kdy byla přejmenována na Malou Zubovščinu. Již před 1. světovou vál
kou v ní žilo několik set Čechů. Jednalo se o kulturně a hospodářsky vyspělou obec, která se
svým vzhledem příznivě odlišovala od sousedící ukrajinské obce Zubovščina, kde žilo také
několik Čechů. V Malé Zubovščině existovaly dva mlýny, mlékárna, elektrárna, byla zde škola,
kulturní dům, kapela, sokolská jednota, hasičský spolek i divadelní kroužek. Dnes obě Zubovš
činy tvoří jednu obec v Korostenském okrese Žitomirské oblasti Ukrajiny.
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Anotovaná kniha není prvním zpracováním dějin Malé Zubovščiny. Již v roce 1987 vyšla
v Praze publikace Vladimíra Hájka Česká Zubovščina v SSSR. Velký ohlas měla kniha ředitele
tamní školy Jaroslava Ornsta Česká kolonie Malá Zubovščina na Ukrajině, která vyšla péčí
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel v roce 2009.
Nového zpracování se ujali rodák z Malé Zubovščiny Vladimír Turek a mladý ukrajinský his
torik Serhij Kovalenko. Podařilo se jim nejen získat velké množství vzpomínek pamětníků, po
znatků z etnologických výzkumů, archivních materiálů a fotodokumentů, ale zejména zajistit fi
nanční prostředky na vydání obsáhlé publikace velkého formátu s pevnou vazbou a kvalitním pa
pírem. Díky pomoci českého ministerstva vnitra má tato obec, jejíž čeští obyvatelé reemigrova
li počátkem 90. let 20. století v důsledku černobylské tragedie, skutečně reprezentativní vizitku.
Nutno podotknout že kniha vyšla dvojjazyčně v českém a ukrajinském jazyce.
Publikace je rozdělena, kromě předmluvy, do osmnácti kapitol. První polovinu (deset kapi
tol) reprezentují vzpomínky krajanů na vesnici, pěstování chmele, působení zdravotnických za
řízení, činnost hudebních těles, druhou světovou válku, černobylskou katastrofu, zvyky a tradi
ce a zejména na významné rodáky. Publikovány jsou i výsledky terénního výzkumu, který v le
tech 1962–1977 provedla ve vesnici doktorandka státní univerzity, jež publikovala ve své dok
torské disertaci.
Druhá polovina knihy má dokumentační charakter. Je otištěna řada dobových dokumentů po
čínaje nařízením ruské Rady ministrů z 31. prosince 1871, kterým se Čechům v Kyjevské gu
bernii přiznávala stejná práva, jaká měli krajané na Volyni. Velkou výpovědní hodnotu mají také
fotodokumenty, např. fotografie cestovních pasů českých imigrantů, kupní smlouvy nebo žádos
ti o získání ruského občanství. Dále jsou publikovány podrobné údaje z prvního ruského sčítání
lidu v roce 1897 pro české kolonie Zubovščina a Stremigorod a mapa kolonie Zubovščina se sou
pisem českých domů. Nechybí ani texty 66 českých písní jednak ze zpěvníku muzikanta Václava
Volfa a jednak zaznamenané v průběhu expedice studentů Lvovské státní univerzity v roce 1975.
Publikaci uzavírá Seznam použitých zkratek, a to jak v českém, tak i ukrajinském textu, čes
ký a ukrajinský jmenný rejstřík a informace o autorech. Nehledě na drobné jazykové nepřesnos
ti, které vznikly při překladu z jednoho jazyka do druhého a absenci cizojazyčného resumé, je
nutno vysoce ocenit ohromné úsilí obou autorů, jež vynaložili při sestavení a vydání této repre
zentativní knihy.
Jaroslav Vaculík

Češsko – Slovackij (Čechoslovackij) korpus 1919–1920. Dokumenty i matěrialy. Tom 2.
Čechoslovackije legiony i Graždanskaja vojna v Rossii 1918–1920. Moskva: Kučkovo pole,
2018. 1032 s.
Druhý díl sborníku dokumentů a materiálů přibližuje pobyt československých legií v Rusku
v době občanské války, která vypukla po bolševickém převratu v listopadu 1917. Dokumenty
jsou uspořádány chronologicky do čtyř oddílů. První zahrnuje období ozbrojené neutrality do
května 1918. Vypuknutí bojů s bolševiky po čeljabinském incidentu přibližují materiály druhé
kapitoly datované květnem až listopadem 1918. Nejobsáhlejší je třetí oddíl seznamující s ochra
nou protibolševického týlu od listopadu 1918 do února 1920. Poslední kapitola publikuje mate
riály vztahující se k repatriaci legií z Vladivostoku od února do října 1920. Kniha obsahuje také
několik příloh memoárového charakteru, poznámkový aparát, biografie všech uváděných osob,
jmenný rejstřík, seznam publikovaných dokumentů a seznam zkratek. Dokumenty jsou doplně
ny bohatými fotografickými přílohami, které ukazují všední život legionářů.
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Kniha je uvedena zasvěcenou studií Jeleny Pavlovny Serapionové podávající objektivní po
hled na tzv. vzpouru běločechů, ke které došlo v důsledku snahy bolševiků eliminovat působení
legionářů v Rusku. Neplánovaný konflikt nakonec vedl k podpoře, kterou legie po ovládnutí si
biřské magistrály poskytly ruským protibolševickým silám, zejména Výboru členů Ústavodár
ného shromáždění (Komuč). Odmítly převrat admirála Kolčaka, který usiloval o nastolení vlast
ní reakční diktatury.
Dílo je výsledkem výzkumné práce ruských historiků, zejména z Ústavu slavistiky Ruské
akademie věd, kterou provedli v pěti ruských a jednom českém centrálním archivu (Vojenský
ústřední archiv – Vojenský historický archiv v Praze). Představuje první vědeckou publikaci ma
teriálů bolševické i bělogvardějských vlád i oddělení pro Rusko Československé národní rady,
včetně vládních orgánů a vojenských institucí nově vzniklé ČSR. Aktuálně vyšlo v době, kdy
jsme si připomínali sto let od konce první světové války a zrodu československého státu, za kte
rý legionáři bojovali.
Jaroslav Vaculík

MOJŽÍŠ, Milan (Ed.).: Československé legie 1914–1920. Katalog k výstavám Československé
obce legionářské. Praha: Nakladatelství Epocha, Československá obec legionářská 2017,
456 s.
V letošním roce si připomínáme sto let od vzniku Československé republiky. Ke vzniku stá
tu zcela bezpochyby přispěla výraznou měrou činnost našich legií za Velké války. Právě na čin
nost československých dobrovolníků v období první světové války a těsně po ní (od roku 1914
do roku 1920) se zaměřila publikace, která vznikla v rámci projektu LEGIE 100, jejímž edito
rem je Milan Mojžíš. Jedná se o rozsáhlý katalog přibližující obsah cyklu putovních panelových
výstav, které vznikly v rámci tohoto projektu. Nejedná se tedy o klasickou monografii, chybí
proto průběžný poznámkový aparát či seznamy použité literatury. V textové části přináší publi
kace stručné základní informace. Základem knihy je více než 500 fotografií s popisky, doplněna
je také mapami, kopiemi dokumentů apod. Jedná se tedy o velmi názornou publikaci.
Kniha je zahájena slovem předsedy Československé obce legionářské a úvodem, shrnujícím
některé základní dějinné informace. Následují kapitoly týkající se vypuknutí války, služby Čechů
a Slováků v armádě RakouskaUherska, situace v českých zemích v tomto období, činnosti našich
krajanů za války a průběhu válečného konfliktu v jednotlivých letech. Stěžejní část je věnována
činnosti československých legií v jednotlivých státech – v Rusku, Francii, Srbsku, Itálii či dalších
dohodových státech (Velká Británie, Kanada, Spojené státy americké, Jihoafrická republika, Aus
trálie). Každá z kapitol týkající se činnosti našich jednotek či dobrovolníků v daných státech je
zahájena časovou tabulkou. Pro jednotlivé lokality je nastíněna válečná situace v těchto státech,
usídlení českých a slovenských krajanů a jejich spolky, průběh formování našich jednotek (či
zařazení čs. dobrovolníků do jiných jednotek) včetně vyjednávání se spojenci, složení jednotek
(krajané, zajatci apod.), počty našich vojáků (a počty padlých), jejich činnost (např. účast ve
významných bitvách), významné osobnosti, stejnokroje našich dobrovolníků, některé zajímavos
ti z jejich působení v daných státech, návraty přeživších do vlasti, či hroby (a památníky) našich
padlých dobrovolníků a péče o ně. Cenné je to, že pozornost je zaměřena nejen na témata mnoho
kráte zpracovaná a připomínaná (např. činnost našich legií v Rusku), ale i na méně známá fakta.
Závěrečné kapitoly knihy jsou poté věnovány vzniku samostatného Československa (zahraniční
i domácí odboj, situace v našich zemích za války, vojenské vzpoury v rakouskouherské armádě,
příprava převratu a samotný průběh revoluce, významné osobnosti spjaté se vznikem republiky)
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a boji o celistvost nově vzniklého státu (vznik domácího vojska, boj o úplnost historických zemí –
vytvoření německých provincií a jejich likvidace, obsazení Slovenska a následující boje o Slo
vensko s Maďary a o Těšínsko s Poláky, Pařížská mírová konference, návrat legií do vlasti). Kni
ha je zakončena závěrem editora práce, informacemi o historii a činnosti Československé obce
legionářské a seznamem panelových výstav pořádaných touto institucí v rámci výročí vzniku
samostatného státu. Kniha připomíná činnost našich legionářů a zdůrazňuje jejich význam. Zej
ména díky své ucelenosti a názornosti je třeba vydání této publikace jednoznačně přivítat.
Miroslav Jireček

Kulturnoje i naučnoje nasledije russkoj emigracii v Čechoslovackoj respublike: dokumenty
i matěrialy. Moskva – Sankt Petěrburg: Nestor – Istorija, 2016. 288 s.
Anotovaná kniha publikuje vzpomínky, dopisy, vědecké studie i publicistiku ruských emig
rantů, kteří žili v ČSR v meziválečném období. Autoři se zabývali událostmi občanské války
v Rusku, příčinami porážky bělogvardějců, problémy emigrace, adaptace v nových podmínkách
i vztahy Ruska a Evropy, případně Ruska a Slovanstva. Vědecké studie ruských historiků v emig
raci představují příspěvek k ruským i obecným dějinám.
Publikace je tvořena, kromě úvodu, třemi oddíly. V prvním jsou publikovány vzpomínky
a dopisy, ve druhém vědecké práce a ve třetím publicistické stati. V prvním oddílu zaujmou úryv
ky z dopisu Jegora Jegoroviče Lazareva Michailu Julianoviči Morozovovi o občanské válce na
Sibiři, které se týkají mimo jiné i vystoupení Čechů.
Ze čtyř vědeckých prací publikovaných ve druhé části zaujme stať Antonije Vasiljeviče Flo
rovského psaná v Praze v únoru 1939 a pojednávající o Federaci historických společností
východní Evropy a slovanských zemí, která vznikla v červnu 1927 ve Varšavě. Sdružovala 41
společností, ovšem kromě sovětského Ruska.
Českého čtenáře zaujmou i stati publikované v oddíle Publicistika, zejména úvahy Borise
Alexejeviče Jevrejinova Pravda o emigraci. Tento žurnalista a historik přesídlil v roce 1923
v rámci tzv. Ruské akce do ČSR. V další své stati Obraz politické emigrace dělil ruskou emigra
ci na čtyři skupiny: a) restauračněmonarchistickou; b) konstitučněmonarchistickou; c) demo
kratickorepublikánskou; d) demokratickosocialistickou. Do první skupiny zařadil stoupence
bratrance Mikuláše II. Kirilla Vladimiroviče, který se v roce 1924 prohlásil Všeruským imperá
torem Kirillem I. Do druhé skupiny zařadil mj. jednoho z vůdců pokrokové strany Nikolaje
Nikolajeviče Lvova a monarchistu Vasilije Vitalijeviče Šulgina. Za demokratického republikána
považoval vůdce kadetů Pavla Nikolajeviče Miljukova. Do skupiny demokratických socialistů
zařadil národní socialisty (A. V. Pešechonov, S. P. Melgunov, V. A. Mjakotin). Nejpočetnější byli
eseři s ústřední pozicí Alexandra Fjodoroviče Kerenského a nalevo od něj Viktora Michajloviče
Černova. K sociálním demokratům patřili z jedné strany následovníci Grigorije Valentinoviče
Plechanova a z druhé ortodoxní menševici vedení do roku 1923 Julijem Osipovičem Martovem
a poté Fjodorem Iljičem Danem (Gurvičem).
Tyto a další stati představují cenný přínos k poznání přínosu ruské emigrace v ČSR a k naše
mu pochopení poměrů v Rusku v době občanské války a po vítězství bolševiků. Kolektivu auto
rů patří za tuto knihu poděkování.
Jaroslav Vaculík
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HRUŠKA, Emil: Boj o pohraničí. Sudetoněmecký freikorps v roce 1938. Praha: Epocha,
Pražská vydavatelská společnost, 2018. 109 s.
V roce 2018 jsme si připomenuli řadu tzv. osudových osmiček, jež nesmazatelně pozname
naly (většinou tragicky) naše dějiny. Nelze se tedy divit, že redakce různých tiskovin, webů i na
kladatelství nezahálely a k těmto jubileím připravily rozličné tisky. Pražské nakladatelství
Epocha a Pražská vydavatelská společnost se spojily a vydaly (již podruhé, předtím 2013) útlou,
avšak informačně nabitou anotovanou publikaci.
Krátce si připomeňme dosavadní profil autora. Vystudovaný právník a žurnalista, působící
nejdříve v oblasti průmyslového vlastnictví a posléze se specializující na problematiku Evropské
unie, se postupně prezentuje spíše jako historik zabývající se sudetoněmeckou tematikou; uve
deme jeho práce z této oblasti, jako Sudetoněmecké kapitoly (2008), Konrad Henlein – život
a smrt (2010) nebo Pán protektorátu (2015), shrnující život K. H. Franka.
Přiblížená studie popisuje organizační, personální a materiální aspekty neblaze proslulé para
vojenské formace – Sudetoněmeckého sboru (freikorpsu), působícího v českoněmeckém pohra
ničí v průběhu dramatického podzimu 1938, jemuž předcházela od poloviny května téhož roku
tzv. Dobrovolná ochranná služba – FS (Freiwilliger Schutzdienst), budovaná podle vzoru ně
meckých SA coby pořadatelský oddíl při Sudetoněmecké Partei – SdP. Oddíly FS byly budová
ny jako milice v místním, okresním a krajském měřítku s ústředním štábem. Teroristické, sabo
tážní a diverzní akce freikorpsu společně s masivní propagandou měly sloužit Hitlerově zahra
niční politice jako nástroj k ovlivňování veřejného mínění a k zastrašování českého obyvatelstva
v Sudetech. Tehdy sudetští Němci vrchovatou měrou plnili úlohu páté kolony a významně na
pomáhali a usnadňovali nacistické Třetí říši zábor Sudet do jejího lůna. Zde si můžeme dovolit
menší historický exkurs. První freikorpsy (svobodné sbory na principu milice) nechal naverbo
vat již pruský král Bedřich II. během sedmileté války. Působily rovněž za války proti
Napoleonovi Bonapartovi. Po Němci prohrané 1. světové válce je tvořili demobilizovaní navrá
tilci z fronty.
Je to právě úvodní kapitolka, která si všímá psychologických syndromů vedené války proti
Československu. Můžeme konstatovat, že poprvé v historii vojenství a válek byla v rámci plánu
Grün připojena k vojenským částem i část o psychologickém vedení války, sledující za cíl za
strašení v podobě nacistické propagandy. Říšskoněmecký tisk a rozhlas měly hrát klíčovou roli
jak při eskalaci agresivity henleinovců, tak i při zastrašování československého státu a ovlivňo
vání západních spojenců. Stále více se z Německa vedla rozkladná propaganda. Podobně čím dá
le méně skrytě prováděl podobnou kampaň rovněž henleinovský tisk a celý propagandistický
aparát SdP, de facto řízený a „krmený“ právě z Německa. V tomto rozkladném propagandistic
kém působení měla své místo i tzv. šeptaná propaganda (Flüsterpropaganda) opírající se zejmé
na o anonymitu. V další části je podrobně analyzována úloha jednotlivých složek SdP při po
stupném rozbití Československa – samotné politické strany a pořádkových oddílů, tzv. ordnerů.
Současně je zde připomenuta československá obranná složka – SOS (Stráž obrany státu).
Dramatické okamžiky od 13. do 17. září 1938 v Chebu a v Aši se svými hlavními aktéry K. H.
Frankem a K. Henleinem jsou pak s patřičnou podrobností a pečlivostí přiblíženy v závěrečných
řádcích této první části.
Bylo to právě 17. září, kdy po „požehnání“ vůdce A. Hitlera (o den dříve) vznikla paravo
jenská dobrovolnická teroristická organizace Sudetoněmecký freikorps, jejímž prostřednictvím
měla být pozdvižena nálada sudetoněmeckého obyvatelstva. Následuje podrobný rozklad čin
nosti této „sudetoněmecké legie“ a prvních bojových akcí, kdy byl k událostem přidán prostor
pro konfrontaci obou jeho aktérů v Aši: jak skupin freikorpsu, tak představitelů místní českoslo
venské státní moci. Konflikt ve městě a v okolí vyvrcholil 22. září ještě ostřejšímu střety, které
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byly posíleny na sudetoněmecké straně říšským oddílem SS, jemuž vzdorovali příslušníci SOS.
Datum založení freikorpsu je možné ze zahraničně politického hlediska považovat (vč. meziná
rodního práva) za den počátku trvání válečného stavu ČSR s Německem obecně i konkrétně, což
ve svém nálezu konstatoval i Ústavní soud České republiky (ÚS č. 307/1997 v tom smyslu, že
„dnem, kdy nastal den války, a to s Německem, je den 17. září 1938, neboť v tento den na pokyn
Hitlera došlo k utvoření freikorpsu“.
Další kapitola přibližuje události „horkého podzimu“ na vybraných místech německočes
koslovenské hranice, zvláště pak po 22. září. Při konečné „inventuře“ činnosti freikorpsu figuru
je vedle detailního výčtu úspěšných i neúspěšných akcí zejména jeho početní stav: 18. září začí
nal s číslem 10–15 tisíc mužů, aby k 1. říjnu bylo evidováno 34–41 tisíc členů. Závěrečná zprá
va o tomto sboru uvádí celkem usmrcení 110 osob a k tomu můžeme připočítat přes dva tisíce
odvlečených (převážně českých občanů) do Německa, jejichž další osud byl převážně tragický.
V této souvislosti se sluší připomenout závěrečný akt toho „nejkrásnějšího a nejhrdějšího dne
pro Chebsko“, jak psaly místní noviny: 3. října přijel do města muž, „vůdce v naší vlasti!“, Adolf
Hitler. Tehdejší deník Die Zeit poznamenal: „Nepředstavitelný, nepopsatelný jásot v Aši. Lidé
křičeli až do ohlušení, nadšení nebralo konce. Muži i ženy plakali štěstím.“ Den předtím vítalo
davové hysterické šílenství červenočerných vlajek SdP a nacistických praporů K. Henleina, mu
že, který „urovnal cestu sudetoněmectví do říše jeho věčné touhy“.
Cíl byl splněn, a proto k 10. říjnu 1938 byl freikorps rozpuštěn. Jeho členové se dočkali udě
lení „Medaile na památku 1. října 1938“, jako zřetelný výraz Hitlerova uznání a díků za záslu
hy o znovusjednocení sudetoněmeckých území s německou říší. Nezapomnělo se na ně i po
skončení války. Jejich činy bylo možné trestat podle tehdy platného československého práva (zá
kona č. 50/1923 Sb. na obranu republiky) a následně i podle dekretu prezidenta republiky ze dne
19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a rovněž podle
trestního zákona postihující činy spáchané v době zvýšeného ohrožení republiky (tj. od 21. 5.
1938 do 31. 12. 1946). Sudetští Němci v době spáchání trestních činů proti Československu by
li v drtivé většině nejen československými občany, ale také záložními vojáky čs. armády.
Poválečné zbavení československého občanství u většiny sudetských Němců a jejich odsun z re
publiky tak vlastně splnil jejich přání „Chceme do Říše“ a desetitisíce z nich zachránil před spra
vedlivým potrestáním, které si zasluhovali.
Publikace je nejen zajímavým příspěvkem k regionálním dějinám, ale poskytuje též možnost
k integraci výsledků regionálně historickému výzkumu do obecnějších souvislostí národních dě
jin. Touto anotovanou prací dostáváme do rukou studii, která je určena nejen odborníkům, ale
i širší veřejnosti, když autor známý svými předchozími tisky, ale i přístupným způsobem, spojil
své odborné znalosti s literární vytříbenosti.
František Čapka

WIELICZKASZARKOWA, Joanna: Wołyń we krwi 1943. Kraków: Wydawnictwo AA
s. c., 2013. 399 s.
Při příležitosti 70. výročí tragických událostí na Volyni v roce 1943 vyšla kniha polské historič
ky Joanny WieliczkiSzarkowé, autorky několika knih věnovaných moderním dějinám Polska, včet
ně biografie Józefa Pilsudského. V anotované knize se zaměřila na historii tzv. volyňské řeže, kdy
ukrajinští nacionalisté zavraždili 60 tisíc Poláků na Volyni a 70 tisíc ve východní Haliči. V před
mluvě z pera výborné znalkyně dějin Poláků na Volyni Ewy Siemaszko se uvádí, že během druhé
světové války byl polský národ obětí tří genocid – německé, sovětské a ukrajinské. Předložená pub
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likace má za úkol vyplnit mezeru ve znalostech Poláků o poslední z uvedených. Podle recenzenta
knihy prof. Józefa Mareckého jde nejen o pomník zavražděným Polákům, ale také o zachování pa
měti o polských místech v někdejším východním pohraničí, která zmizela z mapy.
První čtvrtina knihy je věnována historii Volyně před druhou světovou válkou, především zá
rodkům polskoukrajinské nenávisti, jak se zrodily v předcházejícím období. Těžištěm práce je
kapitola Druhá světová válka, která začíná „osvobozením“ Volyně Rudou armádou 17. září 1939
v důsledku paktu MolotovRibbentrop. „Osvoboditelé“ byli Ukrajinci vítáni triumfálními brána
mi. Příslušníci Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) do konce roku 1939 zabili na Volyni
více než tisíc Poláků v 86 místech. Mezitím sovětští okupanti začali zavádět bolševické pořád
ky, které zásadně změnily politické, ekonomické, společenské, demografické a etnické poměry.
Obrat nastal 22. června 1941 po vpádu nacistických vojsk do SSSR. Ještě před svým útěkem
NKVD zmasakrovala vězně ve všech volyňských věznicích. Již 30. června banderovci vyhlásili
nezávislý ukrajinský stát a vládu v čele s devětadvacetiletým Jaroslavem Steckem, která se při
hlásila k Hitlerově Nové Evropě. Jak autorka uvádí, cílem okupantů ale nebyla samostatná
Ukrajina, ale její zemědělské produkty a pracovní síla. Za účasti ukrajinské policie proběhla ge
nocida tamního židovského obyvatelstva. Konference OUNB v dubnu 1942 vyzvala k přípravě
ozbrojeného povstání za ukrajinský stát. Hlavním úkolem byl boj s moskevským imperialismem
a také s polskými šovinisty, kteří usilovali o obnovení předválečné hranice.
Autorka poté přibližuje první řež v Parośli, ke které došlo již 9. února 1943. Bylo zavraždě
no 149 Poláků a 6 Rusů. Dále uvádí, že na III. konferenci OUNB v únoru 1943 byl jako cíl ná
rodní revoluce stanoven úplný odsun všech okupantů z Ukrajiny. V březnu 1943 byly všechny
vojenské oddíly OUNB přejmenovány na Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA). Do ní hned
vstoupila polovina z celkového počtu ukrajinských policistů na Volyni. Na jaře 1943 kontrolo
vala UPA již ¾ území Volyně.
„Konečné řešení“ židovské otázky ukázalo ukrajinským nacionalistům, že beztrestná exter
minace tisíců osob je možná. Při odchodu německých vojsk měli být zlikvidováni všichni polští
muži ve věku od 16 do 60 let. Apogeum genocidy připadlo na 11. července 1943, kdy oddíly
UPA zaútočily na Poláky v 96 místech dvou okresů Volyně. Dalšího dne byli Poláci vražděni
v 50 místech tří volyňských okresů. Řeže pokračovaly až do konce července, kdy v 520 místech
bylo zavražděno více než 10 tisíc Poláků. V srpnu bylo zabito dalších 8 tisíc osob. Na podzim
1943 měla UPA již 25–30 tisíc členů a útoky pokračovaly.
Kniha věnuje pozornost také úloze řeckokatolické církve, která podporovala politický pro
gram OUN vytvoření ukrajinského státu za pomoci Německa. Metropolita Šeptyckyj který má
být beatifikován, o zločinech OUNUPA mlčel. Z deseti vedoucích představitelů OUN bylo de
vět synů řeckokatolických kněží. Duchovní ukrajinské národnosti proti počínání vůči Polákům
neprotestovali. Na převážně pravoslavné Volyni podporovala činnost OUN a UPA Autokefální
pravoslavná církev, zatímco Autonomní pravoslavná církev podřízená moskevskému patriarchá
tu vraždy odsoudila.
Pozornost je věnována rovněž tzv. Spravedlivým Ukrajincům, kteří Polákům pomáhali
a chránili je, i když tím ohrožovali vlastní životy. Autorka se věnuje také činnosti polské sebe
obrany, která se utvořila na některých místech s větší koncentrací Poláků.
Po příchodu Sovětů v roce 1944 se úřady snažily rozbít ukrajinské nacionalistické podzemí,
ale nacionalisté kladli tvrdý odpor. Útočili na sovětské oddíly, zabíjeli komunistické funkcioná
ře, útočili na železnice a mosty. Po přechodu fronty ukrajinští bojovníci znovu upevnili svou
moc. Rudá armáda odzbrojila také polské partyzánské jednotky a místa sebeobrany. Poláci proto
vstupovali do tzv. iststrebitělnych batalionů (vyhlazovacích praporů) nebo milice, aby zajistili
bezpečnost svým vesnicím.
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Chybné je tvrzení autorky v úvodu publikace, že Češi údajně získali po lednovém povstání
1864 půdu na Volyni z rozparcelovaných zkonfiskovaných polských majetků. Ve skutečnosti Če
ši půdu kupovali od polských velkostatkářů, kteří po zrušení nevolnictví v Rusku 1861 přišli
o své levné ukrajinské síly.
Jaroslav Vaculík

KASÍKOVÁ, Jana: Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1945–1947.
Praha: Academia, 2017. 293 s.
V prestižním nakladatelství Akademie věd České republiky vydala mladá autorka – dokto
randka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy spis, ve kterém se zabývá problematikou organi
zace poválečných návratů tzv. přemístěných osob (Displaced Persons) a rolí, jež při této repat
riaci sehrály mezinárodní, národní i dobrovolné organizace. Opírá se o skutečně reprezentativní
soubor archivního materiálu desíti domácích a zahraničních archivů, dobový tisk, edice prame
nů a dosavadní literaturu. Práce je rozdělena, kromě úvodu a závěru, do pěti kapitol. V první
z nich charakterizuje jednotlivé skupiny repatriantů – nuceně nasazené osoby, vězně koncen
tračních táborů, válečné zajatce a příslušníky exilu, přičemž se dotýká i reemigrace krajanů usíd
lených v cizině již před druhou světovou válkou. Důležitou částí monografie je kapitola sezna
mující s plány organizované repatriace, jak byly formulovány již v průběhu války. Zajištění re
patriace ze strany československých státních orgánů je předmětem zájmu následující kapitoly.
Jedním ze závažných problémů byla repatriace cizinců, které je věnována samostatná kapitola.
Poslední část je věnována roli dobrovolných organizací a médií. Kniha je vhodně doplněna 130
vyobrazeními, jmenným rejstříkem a seznamem pramenů a literatury.
K drobným nepřesnostem uvádím: tzv. Generální (ne východní) gouvernement se nenacházel
ve východní části předválečného Polska, která připadla SSSR, ale v jeho tehdy střední části
(Krakov, Varšava). Klement Gottwald nebyl členem „ústředních komunistických orgánů SSSR“
(s. 37). V Košicích nebyla ustavena „prozatímní vláda“, ale první vláda Národní fronty Čechů
a Slováků. SSSR a státy pod jeho vlivem netlačily na reemigraci krajanů, ale naopak se jí bráni
ly, protože šlo většinou o kvalifikované pracovníky. Košická vláda neměla dovést ČSR k sepsá
ní nové ústavy, to byl úkol Ústavodárného národního shromáždění zvoleného v roce 1946.
Zdeněk Fierlinger byl před jmenováním předsedou vlády velvyslancem, nikoliv vyslancem, mi
nistrem sociální péče byl Jozef Šoltész, ne Šoltéz.
Tyto drobné připomínky nesnižují význam anotované práce, která je po sedmdesáti letech
nejpodrobnějším výkladem poválečné repatriace československých příslušníků, kteří se za války
ocitli v cizině. Repatriaci vhodně zasazuje do procesu velkých migračních pohybů, které po ro
ce 1945 probíhaly v celé Evropě.
Jaroslav Vaculík

BOŠTÍK, Martin (Ed.): Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního
intelektuála. Litomyšl: Městská galerie Litomyšl; Praha: Masarykův ústav a Archiv AV
ČR, v. v. i., 2018, 95 s.
Východočeská Litomyšl je městem, které se navzdory nepříliš rozsáhlé velikosti může po
chlubit velmi bohatými dějinami. V její historii nalezneme celou řadu významných osobností
a historických událostí. Ale jsou zde také místa a osobnosti, se kterými se zdejší historici a před

192

ANOTACE

stavitelé města teprve pokouší vyrovnat. Mezi takové osobnosti patří Zdeněk Nejedlý – muž, kte
rý byl ve své době bezesporu mimořádnou osobností a který zejména v oblasti vědy a kultury do
kázal mnohé. Zároveň však také představitel komunistického režimu, jehož některé skutky činí
poměr města ke svému rodákovi složitým. Je to zejména jeho postoj k vykonstruovanému mo
nstrprocesu „Stříteský a spol.“, kde byli kromě posledního rektora litomyšlské piaristické koleje
P. Ambrože Stříteského souzeni (a tvrdě odsouzeni) také studenti zdejších středních škol.
Nejedlý, který byl v té době předním komunistickým politikem, se přes přímluvy za studenty,
které k němu vznášeli také jeho litomyšlští spolupracovníci (jejichž příbuzní byli v rámci proce
su také souzeni), nepostavil, měl se dokonce vyjádřit v tom smyslu, že „reakce musí být zniče
na jako klubko zmijí“. Zřejmě by Nejedlý pro Litomyšl nebyl tolik ožehavým tématem, nebýt je
ho sochy umístěné nešťastně před jednou ze zdejších základních škol. O soše se vedou periodic
ké debaty, máli býti ponechána, odklizena, případně nalezeno jiné „kompromisní“ řešení.
Nejedlý je tedy v Litomyšli osobou často diskutovanou. Není proto divu, že v letošním roce ote
vírá Městská galerie Litomyšl s řadou spolupracujících institucí výstavu nazvanou „Já jsem…
Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála“. Zároveň spatřila při této pří
ležitosti světlo světa také stejnojmenná publikace připravená kolektivem autorů v čele s histori
kem litomyšlského regionálního muzea Martinem Boštíkem.
Publikace je rozdělena do dvanácti chronologicky řazených kapitol, které postupně čtenářům
odkrývají život a činnost sledované osobnosti. Vyprávění je přitom pojato autobiograficky – tj.
probíhá v první osobně jednotného čísla, jakoby na svůj život vzpomínal sám Nejedlý. Je přitom
zřejmé, že kromě historické roviny, získává práce v této části také jistou literární licenci a nabý
vá na zajímavosti. Zároveň se však dostává částečně do spekulativní roviny. Čtenář je zde se
známen s Nejedlého mládím v Litomyšli, s jeho studiemi a budováním vědecké kariéry (vědec
ká, pedagogická, kulturní a veřejná činnost), politickou činností, jeho pobyty v Sovětském sva
zu, rodinnými poměry, vztahem Litomyšle ke svému rodákovi a jeho pobyty ve městě. Nechybí
zmínky o výše nastíněné Nejedlého pozici v monstrprocesu „Stříteský a spol.“ Text je proložen
řadou Nejedlého citací.
Výraznou část publikace tvoří čtyři textové přílohy. První text přibližuje vztah Zdeňka
Nejedlého k výtvarnému umění, další poté „druhý život“ Nejedlého v Litomyšli (zejména tolik
diskutovanou sochu doplněnou v 90. letech o tabulku s textem někdejšího ředitele SOA Svitavy
se sídlem v Litomyšli Milana Skřivánka; názory na text na této tabulce se pohybují od velmi po
chvalných slov až po nářky nad alibismem a kompromisností). Třetí příloha se zabývá osobnos
tí Zdeňka Nejedlého v dobových souvislostech se zvláštním zřetelem na město Litomyšl.
Chronologicky po jednotlivých letech je zde zachyceno několik linií – život a činnost Zdeňka
Nejedlého, jeho život a činnost spojená s Litomyšlí a národní a světové události. Je přitom zají
mavé sledovat, jak se na pozadí Nejedlého aktivit odehrává ona „velká historie“ a naopak.
Kromě aktivit, které Nejedlý v Litomyšli vykonal, se zároveň jedná o vhled do vztahů Nejedlého
k Litomyšli a obyvatelům města a naopak. Nechybí také některé zajímavosti z Nejedlého poby
tů ve městě. Také v této části je věnována pozornost nejvíce bolestivému místu ve vztahu Nejedlý
a Litomyšl, totiž monstrprocesu „Stříteský a spol.“. Poslední z příloh poté věnuje chronologicky
po (vybraných) letech pozornost vztahu Zdeňka Nejedlého a Litomyšle (tedy tomu, co bychom
opět mohli označit jeho „litomyšlským druhým životem“) od jeho smrti po současnost.
Připomenuty zde tak jsou výstavy, přednášky, besedy, koncerty, pietní akty a další akce, které na
Nejedlého v Litomyšli upomínaly. Opomenuta není tato problematika po roce 1989, kdy začalo
být na Nejedlého odkaz nahlíženo kriticky (od přejmenovávání institucí, pověšení oprátky na
Nejedlého sochu až po současnou snahu o uměleckou intervenci, která by sochu zařadila do no
vého dobového kontextu). Publikace je doplněna řadou fotografií z Nejedlého života, přebalů
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jeho knih, plakátů inzerujících akce, které organizoval apod. Autoři si s tématem pohráli, snaží
se ukázat některé rysy Nejedlého charakteru také dalšími prostředky (např. napovídající text na
volné straně „Já jsem… Zdeněk Nej“).
Jedná se o stručnou publikaci, autoři se nesnaží o vyčerpávající pohled na tuto osobnost. Ten
již koneckonců nabídl před časem jeden ze spoluautorů knihy Jiří Křesťan v monografii „Zdeněk
Nejedlý. Politik a vědec v osamění“. Publikace je cenná zejména pro svůj „domovský“ „litomyšl
ský“ pohled na „svého“ Nejedlého – shrnuta je zde jeho činnost spojená s Litomyšlí. Kniha je
zároveň významným příspěvkem do probíhající diskuze o jeho úloze v dějinách (nejen) svého
rodného města.
Miroslav Jireček
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Časopis Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
vychází dvakrát ročně a je otevřen pluralitě názorů. Přijímá proto všechny tematicky se vztahu
jící příspěvky. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z jejich hodnocení vy
chází redakční rada při přijímání rukopisů. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí se
známen v nejkratším možném termínu. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.

K úpravě rukopisu:
1) Rukopis napsaný na počítači odevzdejte na CD (WP nebo Word) nebo zašlete na emailovou
adresu redakce vaculik@ped.muni.cz.
2) V textu, prosím, dodržujte tyto pokyny:
Celkový rozsah textu je maximálně 45 000 znaků (včetně mezer), a to včetně poznámek pod
čarou a abstraktu a klíčových slov v angličtině.
Cifru procent píšeme vždy takto 20 %, nikoliv takto 20%.
Název monografie, časopisu, článku nebo studie píšeme vždy kurzivou, nikoli jinak (např.
v uvozovkách). Příklady: Český lid, České menšiny v Evropě a ve světě (Praha 2009) aj.,
nikoli „Český lid“, „České menšiny v Evropě a ve světě“ (Praha 2009) aj.
Přesné datum (včetně dne a měsíce) uvádíme vždy takto: 7. 6. 1935, nikoli 7.06.1935.
Časový rozsah uvádíme vždy takto: v letech 1939−1945, nikoli 1939 – 1945 nebo takto
19391945.
Rozsah stránek je uveden takto. s. 7–10, nikoli s. 710.
Pokud citujeme periodickou tiskovinu, tak č. značíme u všech časopisů a novin jako č. 1,
nikoli n 1, Nr. 1, № 1, No. 1 aj.
3) Poznámkový aparát připojte na stránkách pod čarou, nikoli souhrnně za celým textem.
4a) V odkazech na archivní prameny dodržujte toto pořadí údajů: název archivu a jeho umístění
(při opakovaném odkazu jen jeho vžitá zkratka), značka a název fondu (sbírky), karton, in
ventární číslo, signatura, název nebo popis dokumentu.
4b)V odkazech na odbornou literaturu i publikované texty ve funkci pramenů dodržujte toto po
řadí údajů: Monografie: Jméno autora (v pořadí PŘÍJMENÍ – verzálkami, křestní jméno –
iniciálou) – spoluautoři: Název. Podnázev (kurzivou). Místo vydání, rok vydání, rozmezí
stran. Stať ve sborníku: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název. Podnázev (kurzivou).
In: Editor sborníku – spolueditoři (obdobně jako u autora monografie, ale ne verzálkami)
s doplněním zkratky (ed., respektive edd.): Název sborníku. Podnázev (ne kurzivou). Místo
a rok vydání, rozmezí stran. Stať v časopisu: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název.
Podnázev (kurzivou). Název časopisu (případně ročník), rok vydání, případně číslo, rozme
zí stran. Stať v denním tisku: Název novin, přesné datum, rozmezí stran.
Vzory citací:
Monografie:
ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé svě
tové válce. Brno 2005.
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Stať ve sborníku:
VACULÍK, J.: Die Reemigration in der Tschechoslowakei 1945‒1948. In: Heumos, P. (ed.):
Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der
Geschichte der Tschechoslowakei. München 2001, s. 99–110.
Stať v časopisu nebo periodickém sborníku:
ŠTĚPÁNEK, K.: History of Silesia in 17th–20th Centuries and Current Textbooks of History.
CzechPolish Historical and Pedagogical Journal 3, 2011, No. 1, s. 13–18.
VACULÍK, J.: Optanti z Podkarpatské Rusi v letech 1945–1948. Slezský sborník, 1997, 95,
č. 1–2, s. 140–146.
Stať v denním tisku:
Národní práce, 19. 10. 1943, s. 2.
Archivní materiál:
Moravský zemský archiv v Brně, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, fol.
496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.
Dvě nebo tři jména se navzájem oddělují pomlčkou s mezerami. Rozpětí stran se uvádí po
mlčkou bez mezer (viz výše).
5) Připojte abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce.
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd bude
s potěšením publikovat anotace a recenze nejnovější knižní a časopisecké produkce domácí a za
hraniční a jeho redakce za ně předem děkuje.
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