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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 35, 2021, č. 1

STUDIE
ZNOJEMSKÝ HRAD V ZÁSTAVĚ MEZIŘÍČSKÝCH Z LOMNICE1
ROMAN PAULO
The study deals with issues of the Znojmo Castle during the possesion of the traditional moravian
noble family Meziříčský of Lomnice (1536–1579). The historiography has not focused on the
theme. The king Ferdinand I. pledged the castle to Václav Meziříčský, son of the moravian land
hetman Jan Meziříčský of Lomnice, in the year 1536. The main reason was, that Ferdinand I.
owed eleven thousend golden to the moravian lord. Václav resided in his dominion Asparn an
der Zaya in Austria, which was also the pledge from the king. The moravian lord served king
very loyally. He represented monarch´s interest in moravian land assemblies. His good attitude
to the crown confirms the fact, that his son Mikuláš served the king also (he died during the
service). The Znojmo Castle´s dominion constituted one large village called Přímětice and many
small properties in the neighbourhood. Many villages had duties to supply the castle with raw
materials. The main income had the lord of the castle from payment from the city Znojmo. Václav
Meziřičský had also duties. He was under obligation to secure the safe passage on the roads
about Znojmo and keep the fortification strong for example. Václav Meziříčský had been renting
the Znojmo Castle for some period. His interest in this property had been growing gradually.
The Znojmo Castle became his residence after he had sold his property in Austria. Interest of
Václav in his dominion caused disputes with the city Znojmo and the monasteries. The main
subject of the disputes were duties of the city to the lord of the castle. The burghers supplied the
castle with water very reluctantly and the collecting tolls in the territory of the city by men of
Václav was very problematical also. The moravian lord was a protestant and he did not dispute
with lutheran burghers. The family protected the protestants in their castle. Václav Meziříčský
of Lomnice died on 25 January 1569 and he lived to the age of 88 years. His existence reminds
a figural tombstone, which is located in the church of Saint Nikolaus in Znojmo. Václav is depicted
as in the front of the cross kneeling knight. The inspiration from tombstone of his famous father
in law Nicholas II., count of Salm, seems to be evident. His tombstone can be seen in Votive
Church in Vienna. His only one living son Hojer gained the castle after Václav Meziříčský´s dead.
The Znojmo Castle and its dominion were for Václav and Hojer important, because they
successfully asked the monarch for prolongation of the pledge. They resignated from possibility
to buy any other free property. They possessed the small town Měnín as their only one free
dominion. The disputes with the city Znojmo were continuing and found its end in Hojer´s dead.
The burghers of Znojmo asked the emperor for the castle after the experience of coexistence with
the lords of Lomnice. Their request was not granted. Rudolf II. was pledging the castle to noblemen
again. The Znojmo Castle maintained his importance in the 16th century not only as the place
for organizing of land assembly, but also as the fortification.
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Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2021_014).
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Úvod
Znojemský hrad patřil od svého vzniku mezi nejdůležitější fortifikace na Moravě. Vojenský
význam klíčové příhraniční fortifikace se s ohledem na personální unii, jež vznikla pod habsburským žezlem v roce 1526, zmenšil. Patrně díky tomu, že časy největší vojenské slávy hradu patřily předešlým obdobím, nebyl v dosavadní historiografii kladen důraz na vývoj znojemské
fortifikace a dějiny jejího panství v 16. století. Dle mého názoru si znojemský hrad v 16. století
udržel velký význam nejen v rámci Moravského markrabství, ale celé České koruny, na což bude
níže poukázáno. Období let 1536–1579, kdy hrad drželi v zástavě Václav Meziříčský z Lomnice
a jeho syn Hojer zůstává neprobádáno. Předkládaný příspěvek má za cíl osvětlit problematiku
této držby.
Literatura a prameny
Město Znojmo stále postrádá moderní komplexně zpracované dějiny.2 Dosavadní práce,
jež se zabývaly jeho historií, věnovaly období 16. století až na výjimky pouze několik stran.
Nejrozsáhleji se o dějinách města, hradu a církevních institucí Znojma v 16. století rozepsal
znojemský učitel a muzejník Anton Vrbka.3 Při přípravě svého stěžejního díla Gedenkbuch der
Stadt Znaim 1226–1926 4 čerpal výhradně z pramenů, uložených v archivu města.5 Pro uvedené
období se jednalo především o městské knihy. Vlastivědné dílo však obsahuje celou řadu nesrovnalostí týkajících se držby hradu a jeho majitelů. K některým omylům se vyjádřím na příslušném
místě. Cennou hodnotu vzhledem k tématu článku mají zmínky o vztazích lenních držitelů
hradu s městem. Lze je totiž částečně ověřit ve fondu Morava.6 Naproti tomu Anton Hübner
sepsal dějiny znojemských památek.7 Znojemským hradem v 16. století se téměř nezabýval.
Další autoři věnovali městu Znojmu, hradu a církevním institucím ve městě v 16. století pouze
několik stran. Z dalších prací stojí za zmínku především díla Františka Josefa Schwoye,8
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V současnosti připravuje kolektiv autorů publikaci zabývající se dějinami města Znojma v rámci edice Nakladatelství
Lidových novin zvané Dějiny českých, moravských a slezských měst.
O jeho životě a činnosti pojednal při příležitosti 60letého výročí jeho smrti ŠÍPEK, Z.: Anton Vrbka (1860–1939),
Jižní Morava. Vlastivědný sborník 35, 1999, s. 306–308.
VRBKA, A.: Gedenkbuch der Stadt Znaim 1226–1926. Kulturhistorische Bilder aus dieser Zeit. Mit einem farbigen
Titelbild, 8 Tafeln im Text und 63 Abbildungen als Anhang. Nikolsburg 1927. Dílo je rozšířenou verzí autorova
prvního knižního zpracování dějin města VRBKA, Anton: Chronik der Stadt Znaim. Znaim 1902.
VRBKA, A.: Gedenkbuch der Stadt Znaim, s. 591. Ke znojemskému hradu, městu a klášterům v 16. století se
vyjadřuje především na s. 137–203.
Národní archiv v Praze, fond Morava.
HÜBNER, A.: Znaims geschichtliche Denkwürdigkeiten. I.–III. Abteilung. Znaim 1843–1871. Práci Antona Hübnera
doplnili a opět vydali HÜBNER, V. – NETOLICZKA, M.: Denkwürdigkeiten der königl. Stadt Znaim. Nach den
hinterlassenen Manuskripten des k. k. pens. Bezirkshauptmannes herrn Anton Hübner. Znaim 1869.
SCHWOY, F. J.: Topographie vom Markgrafthum Mähren. Dritter Band, Prerauer-, Znaimer- und Iglauer Kreis
ferner Anhang unbekannter Ortschaften auch Nachträge und Zusäge. Wien 1794, s. 217–232.
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Františka Vácslava Peřinky9 a Lubomíra Havlíka.10 Jedná se ve všech případech o práce poplatné
své době, vycházející z dosavadní literatury a pramenů, avšak postrádající poznámkový aparát.
Autoři se omezují pouze na seznam literatury, popřípadě pramenů.
Základní teze řečené o dějinách města v 16. století platí také o historii znojemského hradu.11
Období jeho zástav patrně nebylo tolik badatelsky přitažlivé. Hrad Znojmo navíc nemá ani zpracovaný stavebně-historický průzkum.12 Do současnosti se také na hradě nedochovala žádná
symbolika odkazující na pány z Lomnice.13 Ještě na konci 16. století však existovaly „erby na
zdech zámku znojemského“, jak uvádí Paprocký z Hlohol. Ten však heraldické symboly špatně
interpretoval, když je uvedl vedle nějakých blíže neurčených listů (listin) jako doklad toho,
že Václavův otec moravský zemský hejtman Jan Meziříčský z Lomnice „držel Znojmo“.14
Takové tvrzení neodpovídá pramenům.
Základním stavebním kamenem předkládané studie jsou editované a archivní prameny.
Z druhých jmenovaných se jedná především o fond Morava, deponovaný v Národním archivu
v Praze. Ten obsahuje spisy vztahující se k Moravskému markrabství, „které vznikly z činnosti
nejdůležitější správní instituce českého státu v době předbělohorské, české /dvorské/ kanceláře,
a z činnosti úřadu pro finančně-hospodářskou správu – české komory.“15 Velice prospěšným byl
Výtah ze všech register zemských půhonných Markrabství moravského z let 1406–1598, deponovaný v Moravském zemském archivu v Brně.16 Důvodem pro využití této knihy je značná
nedostupnost půhonů. Ediční zpracování Brněnských půhonných knih z pera Vincence Brandla
a Bertolda Bretholze končí rokem 1503.17 Existují sice přepisy Jiřího Radimského pro období let
1503–1516 (uloženy v knihovně Moravského zemského archivu v Brně),18 ale půhonné knihy pro
sledované období lze zkoumat pouze na mikrofilmech, pro které nebyly vytvořeny rejstříky.19

9

10

11

12

13
14

15

16

17
18

19

PEŘINKA, F. V.: Vlastivěda moravská II. Místopis. Znojemský okres. Brno 1904, s. 67–69 (město Znojmo v 16. století), s. 81–118 (vývoj církevních institucí od jejich založení až po současnost s občasnými zmínkami o 16. století).
HAVLÍK, L.: Z minulosti města a jeho památek. Brno 1956, s. 71–97. Nověji HAVLÍK, L.: Dějiny královského
města Znojma a Znojemského kraje od nejstarších dob do sedmdesátých let 19. století. Brno 1998, s. 78–104.
K hradu Znojmo v 16. století viz především HOSÁK, L. – ZEMEK, M. (eds.): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. I. Jižní Morava. Praha 1981, s. 269. PLAČEK, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských
hradů, hrádků a tvrzí. 2. vyd. Praha 2007, s. 725. KACETL, J.: Znojmo jako nejsilnější středověká hraniční pevnost
jihu Moravy. In: XXX. Mikulovské sympozium 2008. Brno 2009, s. 181–182. V uvedených studiích také odkazy
na další literaturu.
Pouze ve Státním okresním archivu ve Znojmě se nalézá tzv. komplexní objemová studie hradu a rotundy (výkresová dokumentace Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů), která je součástí Sbírky
architektonických průzkumů památkových objektů okresu Znojmo pod sign. sign. M-III 4 a M-III 5. Za informaci
děkuji PhDr. Jiřímu Kacetlovi a Mgr. Davidu Nehybovi.
Za konzultaci děkuji PhDr. Jiřímu Kacetlovi.
V témže záznamu také uvádí, že Jan Meziříčský zemřel v roce 1496. Tedy v době, kdy se stal zemským hejtmanem.
Ve skutečnosti zemřel až roku 1515. PAPROCKÝ Z HLOHOL A PAPROCKÉ VŮLE, B.: Zrdcadlo slawného
Margkrabstwii morawského. Ostrava 1993 (reprint původního díla z roku 1593), l. XXVII.
CULKOVÁ– STUCHLÍKOVÁ, D.: Morava – Moravské spisy české kanceláře a české komory, díl I., (1507)
1527–1625 (1750). Katalog. Praha 1962, s. 1.
MZA v Brně, fond E6 Benediktini Rajhrad (1045–1908), sign. H a 020, č. kart. 347, inv. č. 2972. O jejich existenci
a dostupnosti půhonných knih mě informoval Mgr. Pavel Frič, jemuž tímto děkuji.
Poslední díl edice: Libri citationum et sententiarum. Tomus VII. 1490–1503. Ed. B. BRETHOLZ. Brno 1911.
Brněnské knihy půhonné. Svazek 9, 1503–1511 (1512). Ed. J. Radimský. Brno 1954 (nevydaný strojopis). Brněnské
knihy půhonné. Svazek 10, 1512–1516. Ed. J. Radimský. Brno 1954 (nevydaný strojopis).
MZA v Brně, f. Stavovské rukopisy, inv. č. 771–774. Jen kniha inv. č. 743 (pro léta 1536–1538) má od Jiřího
Radimského vytvořenou pomůcku formou co nejstručnějších regestů. Viz Brněnská kniha půhonná 1538–1539.
Ed. J. Radimský. Brno 1958.
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Dobové rejstříky buď chybí, nebo nevyhovují.20 Zajímavou pomůckou může být Registratura
podle alfabety a posloupnosti let půhonův z rejster zemských Markrabství moravského pro léta
1405–1609, vzniklá na počátku 17. století.21 Je však poplatná době svého vzniku a nepříliš podrobná. Výtah ze všech register přirozeně neobsahuje všechny půhony. Umožňuje ale získat
poměrně cenné informace. Přestože se jedná pouze o část půhonů, dovoluje dílčí vhled do sledovaného období. Vzhledem k nedostatečnosti Registratury bylo nezbytné pročíst celý Výtah
stranu po straně.
Václav Meziříčský z Lomnice a na Asparnu držitelem znojemského hradu
Prvním majitelem znojemského hradu z rodu pánů z Lomnice se stal Václav Meziříčský
z Lomnice. Jednalo se o druhorozeného syna Jana Meziříčského, moravského zemského hejtmana v letech 1496–1515.22 Jeho rod patřil k tradičním moravským panským rodům s výrazným
podílem na správě Moravského markrabství. Václav nesl jméno svého děda, člena moravské
markraběcí rady,23 jenž se roku 1455 utopil při pokusu vytáhnout z vody dravého ptáka.24 Prvně
se Václav Meziříčský v písemných pramenech jmenuje v roce 1509, kdy ručil za transakci
Oldřicha ze Zvole, jenž prodal tři dvory ve Zvoli žďárskému klášteru.25 Po svém otci zdědil
Václav nejen podíl na majetku, ale také dobré vztahy s Jagellonci a Habsburky.26 Roku 1520 byl
králem Ludvíkem Jagellonským v Brně jmenován do moravské markraběcí rady.27
Postavení Václava Meziříčského v rámci panského stavu od samého počátku komplikoval
velký počet sourozenců a s tím spojená nutnost podělit se o majetek. Vedle bratrů Jindřicha,
Vladislava, Viléma, Jana a Zdeňka měl také sedm sester.28 Zpočátku zůstávali bratři v nedílu pod
vedením nejstaršího Jindřicha. Ještě roku 1519 se uvádějí jako nedílní bratři.29 Snad v tomto roce
došlo k rozdělení statků zděděných po otci, jelikož začínají vystupovat samostatně.30 Po zrušení
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Průvodce po státním okresním archivu v Brně. Brno 1954, s. 176.
MZA v Brně, f. E6 Benediktini Rajhrad (1045–1908), sign. H a 021, č. kart. 348, inv. č. 2973.
O osobě Jana Meziříčského, jeho politické kariéře, názorech, majetkových a rodinných poměrech jsem pojednal
jinde. PAULO, R.: Jan Meziříčský z Lomnice, moravský zemský hejtman jagellonského věku. Vlastivědný věstník
moravský (dále VVM) 72, 2020, s. 19–38, 97–107.
Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává Kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Díl X.
Red. J. KALOUSEK. Praha 1890, s. 265, č. 19.
Ze Starých letopisů českých. Edd. J. KAŠPAR a J. PORÁK. Praha 1980, s. 179.
Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává Kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Díl IX.
Red. J. KALOUSEK. Praha 1889, s. 441–442, č. 83.
Dobré služby Václav vykonával již císaři Maxmiliánovi I. NA v Praze, f. Morava, sign. 2056, f. 2a.
Stalo se tak dne 14. září 1520. Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává Kommisse k tomu zřízená při Královské
české společnosti náuk. Díl XI. Red. J. KALOUSEK. Praha 1892, s. 330, č. 116. Nověji v edici Moravský zemský
sněm na prahu novověku, edice památek sněmovních z let 1518–1570. Sv. 1. Ed. D. JANIŠ Praha 2010 (dále jen
Moravský zemský sněm), s. 84.
Magdalena, Anna, Kateřina, Apolona, Bohunka, Ludmila a Johanka. MZA v Brně, f. E6 Benediktini Rajhrad, sign.
H a 020, inv. č. 2972, passim.
MZA v Brně, f. E6 Benediktini Rajhrad, sign. H a 020, inv. č. 2972, f. 255a–256a.
Konkrétně mám na mysli samostatné žaloby Jindřicha, Václava a Vladislava na jejich matku o 8 000 zlatých. MZA
v Brně, f. E6 Benediktini Rajhrad, sign. H a 020, inv. č. 2972, f. 262, č. 39.

8

ZNOJEMSKÝ HRAD V ZÁSTAVĚ MEZIŘÍČSKÝCH Z LOMNICE

rodového nedílu získal Václav Meziříčský šestinu panství Velké Meziříčí a k tomu také díl
na zástavě hradu Špilberku s panstvím (další díly zde drželi bratři Jindřich a Vladislav) a podíl
na dolnorakouském arciknížecím lénu Asparn an der Zaya (druhou část držel Václavův nejmladší bratr Zdeněk).31 Poměry na velkomeziříčském panství byly dost neurovnané, o čemž svědčí
spory mezi sourozenci navzájem a také s jejich matkou Apolonou ze Ctěnic.32 Václav se proto
logicky zaměřil na zisk samostatného panství. Své velkomeziříčské statky směnil se Zdeňkem
za jeho díl léna Asparn an der Zaya.33 Získal tedy celé panství pro sebe a zvolil si jej za své sídlo,
jelikož se po něm psal „na Ošpornu“, jak zněla počeštěná verze názvu dolnorakouského sídla.34
Upevnění Václavova majetkového postavení v Dolních Rakousích s sebou neslo také snížení jeho
aktivnější role v moravské zemské politice, v níž se pohybovali zejména jeho bratři Jindřich
a Zdeněk.35 Na rozdíl od nich nebyl Václav zemským sněmem pověřován k účasti na vojenské
či berní organizaci země.36 Václav Meziříčský na moravských zemských sněmech často působil
jako panovníkův komisař, hájící jeho zájmy.37 Zdá se, že sloužil spíše králi, než stavovské obci.
Nakonec v Moravském markrabství po výměně podílu na velkomeziříčském panství s bratrem
Zdeňkem ani nedržel žádný alodní majetek. Svoji vazbu na panovnický dům upevnil sňatkem
s rakouskou hraběnkou Annou von Salm, dcerou slavného velitele obrany Vídně při obraně před
Osmany v roce 1529 Mikuláše II. staršího hraběte ze Salmu.38 Z jejich potomků jsou mi známi synové Mikuláš a Hojer a dcery Dorota, Alžběta a Apolona.39 Později se zmiňuje také další
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Dle pozdějších údajů (z roku 1569) žilo na panství Asparn 660 osob v 207 usedlostech. Jeho jádrem bylo městečko
(die Marktgemeinde) Asparn an der Zaya a dále devět vesnic. MAURER, J.: Geschichte des Marktes Asparn an
der Zaya. Wien 1887, s. 77.
MZA v Brně, f. E6 Benediktini Rajhrad, sign. H a 020, inv. č. 2972, f. 262a, 234b, 255a–256a, 341a, 358a–359a, 361b.
MAURER, J.: c. d., s. 69. Ke Zdeňkově zisku Václavova podílu viz MZA v Brně, f. G 10, Sbírka rukopisů, inv. č. 812,
f. 266r–267r (dle foliace razidlem, dle foliace tužkou 291r-292v). Edice Františka Dvorského uvádí mylně, že Václav
Meziříčský prodal svůj díl o něco později Janu z Pernštejna. Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává Kommisse
k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Red. J. KALOUSEK. Díl XX. Praha 1902, s. 336, č. 217. Srovnej s originálem: MZA v Brně, f. G10 Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 812, f. 298b-299b.
Například zde: Moravské zemské desky, 2. díl. 1480–1566. Kraj brněnský. Ed. T. KALINA. Praha 1950 (dále jen
ZDB II), s. 270–271, č. 13.
Oba byli po nějakou dobu přísedícími zemského soudu na Moravě.
Alespoň dle zápisů v památkách sněmovních v letech 1518–1546. Moravský zemský sněm, passim.
Doklady o roli Václava Meziříčského na moravských zemských sněmech přináší památky sněmovní. Moravský
zemský sněm, s. 192, 215. Joseph Maurer spočítal, že Václav Meziříčský byl vyslán k deseti až jedenácti zemským
sněmům na Moravu. Na korunovaci do Prahy Ferdinanda doprovázel s jedenácti koňmi, na sněm do Augsburgu s osmi
koňmi. Za věrné služby panovník Václavovi zvyšoval zástavní sumu na panství Asparnu. MAURER, J.: c. d., s. 69.
J. Siebmachers grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten
Auflage mit heraldischen und historisch-genealkogischen Erläuterungen neu herausgegeben. Niederösterreichischer Adel. 2. Abteilung S–Z. Ed. J. B. WITTING. Nürnberg 1909, s. 19. Zde také mylně uvedeno, že Václav Meziříčský zemřel roku 1563, životní milníky Anny ani potomky autor neuvádí.
K životopisu Mikuláše staršího hraběte ze Salmu HUMMELBERGER, W.: Wiens erste Belagerung durch die
Türken 1529. Militärische Schriftenreihe, Heft 33. Wien 1976, s. 50–54.
Vazbu sester na Hojera Meziříčského z Lomnice dokazuje půhon z roku 1571: MZA, f. E6 Benediktini Rajhrad,
inv. č. 2972, f. 737b–738a, č. 156. Dorota byla manželkou svobodného pána a dědičného šenka v Kraňsku Karla
z Ditrichštejna. Kärntner Landesarchiv Urkunden des gräflich Auerspergischen Fideikommissarchivs AT-KLA
871-B-459 St, in: monasterium.net, URL </mom/AT-KLA/KLA-871/AT-KLA_871-B-459_St/charter>, accessed
at 2020-11-24Z. Díky v současnosti značně poničenému listu ze dne 21. 10. 1581, který jí adresoval její příbuzný
svobodný pán Wolf Engelbert z Auerspergu víme, že tou dobou již byla vdova. Kärntner Landesarchiv Urkunden
des gräflich Auerspergischen Fideikommissarchivs AT-KLA 871-B-493 St, in: monasterium.net, URL </mom/
AT-KLA/KLA-871/AT-KLA_871-B-493_St/charter>, accessed at 2020-11-24Z.
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sestra Kateřina.40 Zdali její matkou byla rovněž Anna, nebo měl Václav Meziříčský ještě druhou
manželku, není jasné.
Věrnost Habsburkům prokázal Václav Meziříčský již v roce 1526, když vyhasla česko-uherská větev Jagellonců a za českého krále byl zvolen Ferdinand Habsburský. Václav tehdy patřil
spolu s Janem z Pernštejna mezi hlavní podporovatele Ferdinandova přijetí za moravského markraběte, čímž si vysloužil důvěru a byl také jmenován radou krále. Jako komisař byl vyslán
k lužickým a slezským stavům, kde měl hájit panovníkovy zájmy.41 Václavova služba habsburskému domu pokračovala i nadále, občas ho Ferdinand I. pověřoval k diplomatickým úkolům
jako komisaře či vyslance.
V blízkosti panovníka se pohyboval také Václavův syn Mikuláš. Zmiňuje se na dvoře Ferdinanda I., kde působil v letech 1553–1554 ve funkci truksase.42 Po Mikulášově brzké smrti zapsal
Ferdinand I. jeho otci oplátkou za synovu věrnost 1 166 zlatých 40 krejcarů na zástavě Asparn
an der Zaya.43
Znojemský hrad, jak již bylo uvedeno, zůstával důležitou fortifikací. Moravské stavy ho
ještě za vlády krále Ludvíka Jagellonského vykoupily s cílem učinit z něj sídlo moravského
zemského hejtmana. Nejvyšší úřad v zemi neměl vlastní sídlo a držitel úřadu sídlil na svých
vlastních statcích.44 Zisky z panství znojemského hradu měly zaopatřit vykonávání úřadu tak,
aby jeho držitel finančně nestrádal. Nicméně král Ludvík měl s hradem své plány a přesvědčil
stavy, aby mu ho za 14 000 hřiven předaly. Uvedenou sumu si měly strhnout z další berně.
Král Ludvík daroval hrad své manželce Marii Habsburské. Ta po jeho smrti a svém odchodu
do Nizozemí znojemský hrad předala královně Anně, čímž se jeho pánem stal Ferdinand I.
Následovaly spory se stavy, které požadovaly zaopatření hejtmanského úřadu. Panovník následně moravskému zemskému hejtmanovi přiznal plat ve výši 800 kop grošů ročně.45
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Moravské zemské desky, 3. díl. 1567–1641. Kraj brněnský. Ed. M. ROHLÍK. Praha 1957 (dále jen ZDB III), s. 148,
č. 211.
O pověření a působení Václava Meziříčského ve službách krále při vyjednávání s lužickými a slezskými stavy roku
1526 viz REZEK, A.: Zvolení a korunování Ferdinanda I. za krále českého. Praha 1877, s. 62–63, 66–67. A. Rezek
uvádí, že Václav Meziříčský, „který tak horlivým přítelem Ferdinandovým byl, že ustanoven byl jeho komisařem
k stavům slezským a k sněmu stavů lužických.“ Názory A. Rezka o důležitosti Václavových aktivit ve prospěch
Ferdinandovy kandidatury na Moravě označil Josef Janáček vzhledem ke kontextu za „zjevně přehnané“.
JANÁČEK, J.: České dějiny. Kniha I. Díl I. Praha 1968, s. 50.
Dne 26. 9. 1526 také odeslal Ferdinand I. měšťanům do Budyšína listinu, v níž uvádí jako své komisaře Václava
Meziřířského a hraběte Jana z Hardeggu s tím, že jim mají být měšťané poslušní. Archivverbund Stadtarchiv/
Staatsfilialarchiv Bautzen Urkunden 1508, in: monasterium.net, URL </mom/DE-AVBautzen/Urkunden/1508/
charter>, accessed at 2020-11-24Z
BŮŽEK, V.: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. České Budějovice 2006, s. 60, pozn. č. 165.
MAURER, J.: c. d., s. 69.
K úřadu moravského zemského hejtmana před rokem 1620 viz JANIŠOVÁ, J. – JANIŠ, D.: Úřad moravského
zemského hejtmana v 15.–17. století (přehled působnosti a pravomocí). In: Hejtmanská správa ve vedlejších zemích
Koruny české. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa Tomus VII. Opava 2009, s. 181–201.
Zde také odkazy na další literaturu.
K vykoupení znojemského hradu stavy a následným majetkovým změnám viz KAMENÍČEK, F: Zemské sněmy
a sjezdy moravské. Jejich působení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po
vydání obnoveného zřízení zemského (1526–1628). Díl první. Brno 1900, s. 143–144. HAVLÍK, L.: Z minulosti
města a jeho památek, s. 85. Ke vztahu Marie Habsburské ke znojemskému hradu viz FIALOVÁ, V.: Znojmo
a královna Marie, vdova po Ludvíku Jagellonském. VVM 16, 1964, s. 89–96. Anton Vrbka se mylně domníval,
že Ludvík hrad vykoupil od Meziříčských z Lomnice. Ti ale neměli v té době se znojemským hradem nic společného. VRBKA, A.: Gedenkbuch der Stadt Znaim, s. 185.

10

ZNOJEMSKÝ HRAD V ZÁSTAVĚ MEZIŘÍČSKÝCH Z LOMNICE

Jako první z Meziříčských se znojemský hrad pokusil získat Václavův starší bratr Jindřich
Meziříčský, sídlící toho času na Jemnici. Jindřich domluvil transakci s královými zástupci
Vilémem Kunou z Kunštátu46 a Jiříkem Žabkou z Limberka na Kounici,47 radou a místokancléřem českého krále. Ti však odmítali svému slovu dostát. Jindřich tedy oba pohnal k zemskému
soudu, avšak smlouvu neměl k dispozici, a tak při prohrál. Jindřich tehdy znojemský hrad
ocenil 12 000 kopy grošů.48 Úsilí Václavova staršího bratra je pochopitelné, protože již na
jihozápadní Moravě majetek držel, stejně jako nejmladší z bratrů Zdeněk. Zatímco Jindřich
získal výměnou s Janem z Pernštejna panství Jemnici a Jaroměřice nad Rokytnou, obdržel
Zdeněk panství Vranov nad Dyjí.49 Oba se také v regionu angažovali při výběru daní nebo
v organizaci zemské hotovosti.50 Ve Znojmě se pohybovali také v rámci svých jiných aktivit.51
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Královna Marie držela hrad roku 1523, jejím hejtmanem tu byl v té době Vilém Kuna z Kunštátu, moravský podkomoří. HOSÁK, L.: Historický místopis země Moravskoslezské. 2. vyd. Praha 2004 (reprint prvního vydání
z roku 1938), s. 963. FIALOVÁ, V: c. d., s. 93–94. Posléze byl hejtmanem znojemského hradu Jan Tavíkovský
z Tavíkovic a na Polici. V souvislosti se znojemským hradem se uvádí v roce 1530. Moravský zemský sněm, s. 208.
V letech 1533–1534 hájil zájmy majitelky královny vdovy Marie. ZDB II, s. 226, č. 82, 1534, ZDB II, s. 227, č. 83,
1534. Zmiňuje se ještě roku 1535 jako hejtman viz HAVLÍK, L.: Dějiny královského města Znojma a Znojemského
kraje, s. 83.
K osobě Viléma Kuny I. staršího viz PLAČEK, M. – FUTÁK, P.: Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na
cestě k trůnu. Praha 2006, s. 475–478.
K osobě Jiřího Žabky viz PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové. Vídeň 1930 (reprint Brno 1972), s. 124.
MZA, f. E6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 419, č. 231.
MZA, f. G10 Sbírka rukopisů, inv. č. 812, f. 266a–267a (dle foliace razidlem, dle foliace tužkou 291a–292b).
ŠTINDL, M.: V proměnách renesanční doby (1529–1620). In: Fišer, Z. (ed.): Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Brno
2008, s. 104. VOREL, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. 2. vyd.
Praha 2012, s. 157.
Jindřich Meziříčský byl mimořádně aktivní. Například v letech 1529 a 1532 se jmenuje krajským hejtmanem,
poprvé spolu s Mikulášem z Víckova, podruhé spolu s Vilémem Valeckým z Mírova (Jindřich byl v té době rovněž
polním hejtmanem), v roce 1537 měl spolu s dalšími zkontrolovat hotovost znojemského kraje u Moravských
Budějovic, a tak bychom mohli pokračovat. Moravský zemský sněm, s. 159, 255, 300. Zdeněk Meziříčský se několikrát jmenuje výběrčím daně. V roce 1537 byl jmenován náhradníkem krajského hejtmana Hanuše z Liechtensteina
a v roce 1541 hejtmanem brněnského kraje (kam tehdy patřilo i město Znojmo) spolu s Vilémem Valeckým
z Mírova. Moravský zemský sněm, s. 324, 349–350, 370–371.
Jako doklad, že se Jindřich ve městě pohyboval můžeme zmínit půhon z roku 1540, jímž Kryštof Hostakovský
z Arklebic Jemnického pána obvinil, že ho v domě Víta Tebuše ve Znojmě „bez slušné příčiny“ zranil a se svým
půhonem uspěl. MZA, f. E6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 495, č. 130. Jindřich Meziříčský si v roce 1529
stěžoval, že mu purkrabí a městská rada svévolně zajali jeho poddané z Jaroměřic Jakuba Masojídka a Jakuba
Lačného, dali je do svého vězení a ani na podněty moravského zemského hejtmana je nechtěli propustit. Zajatí
byli navíc donuceni městu položit 32 hřiven na obecné minci. Znojemští neměli poručníkům sporu Zdeňkovi
Meziříčskému a Jan Dubčanskému ze Zdenína odpovídat, jelikož spor měly vyřešit osoby zemského sněmu.
MZA, f. E6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 419, č. 231, f. 379, č. 146. V roce 1554 dal Zdeněk Meziříčský
městu Znojmu vložit své majetky v nedalekém městečku Olbramkostele. ZDB II, s. 364, č. 285. Patrně se tím vyrovnal se Znojmem, které kladlo v roce 1538 úspěšně odpor proti vkladu Jana z Pernštejna. MZA, f. E6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 419, f. 464. Ten roku 1536 Zdeňkovi vložil do zemských desk vranovské panství, jehož
součástí byly také majetky ve vsi Obramkostel. ZDB II, s. 256, č. 51. V roce 1532 získal Zdeněk vinný desátek ze
zámku. WOLNÝ, G: Kirchliche Topographie von Mähren, II. Abteilung. Brünner Diöcese. IV. Band, s. 138.
Zdeněk Meziříčský byl rovněž spolu s Vilémem Valeckým poručníkem Barbory Hyršové ze Znojma, snad dcery
některého z měšťanů. Protřednictvím jich a purkmistra s radou města Znojma „položili měšťané ceduli řezanou,
do které svršky pozůstalé po nebožtíkovi Florianovi Fučíkovi, bratru jejím, sepsati dali“. MZA, f. E6 Benediktini
Rajhrad, inv. č. 2972, f. 508, č. 261.
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Jindřich nakonec ve městě často přebýval, protože zde držel svého času dům (domy).52 Zdeněk
Meziříčský nikdy zástavu znojemského hradu nedržel, jak uvádí někteří autoři.53 Vyloučit ale
nelze možnost, že by měl hrad s panstvím nějakou dobu v pronájmu.
Václav Meziříčský byl v záměru získat znojemský hrad úspěšnější než jeho bratr. Důvodem, proč Ferdinand I. se zástavou souhlasil, byla Václavem poskytnutá půjčka 11 000 zlatých.
Opis listiny, jíž Ferdinand I. zastavil Václavovi Meziříčskému znojemský hrad, se dochoval ve
fondu Morava.54 Uvádí se v něm, že Václav získal zástavu pouze na jeden život. Po jeho smrti ji
měl panovník vyplatit. Pánu z Lomnice zůstával do té doby k dispozici hrad i s panstvím a všemi
důchody tak, jak je získal. Původní dokument byl vydán ve Vídni 7. prosince 1535.55
Václav Meziříčský si uvedenou zástavou zajistil poměrně solidní roční příjem. Rozsah hradního panství je nám dobře známý z urbáře z roku 1542, jehož obsah se nám dochoval díky pozdějším překladům. Jedním z nich se zabýval Jiří Radimský.56 K panství náležela jedna celá
vesnice Přímětice (27 poddaných),57 mlýn s brusírnou („Schleiffmuhl“) v Šalsdorfu,58 ve vsích
Citonice, Únavov, Kuchařovice, Hartvíkovice, Micmanice, Jezeřany, Moratice a Jiřice se nacházelo dohromady osm hradských nápravníků. V Křídlůvkách, Načeraticích a Hevlíně patřily
k hradu platy z rychet a rovněž plat ze tří neidentifikovaných mlýnů (jakýsi dvoukolový mlýn,
Jüngerhoff a Steinhauffen). Peníze dostával držitel znojemského hradu také z poplatků za pastvu
v Tasovicích, Kuchařovicích, Příměticích a Tvořihrázi.59 Vedle dalších drobných naturálních
povinností činil prostý roční příjem od výše uvedených poddaných v penězích čtyři zlaté,
326 grošů, 18 a ½ denáru a čtyři halíře.
Naturální povinnosti vykonávaly k hradu rovněž blízké kláštery (Louka, Hradiště sv. Hypolita) a poddaní nedalekých vesnic, kteří až na výše uvedené nápravníky a Přímětické, zdá se,
nebyli přímými poddanými hradu. Naturálie odevzdávali usedlíci z vesnic Citonice, Slup
(do roku 1949 pod názvem Čule), Damnice, Hnanice, Hrušovany (pravděpodobně se jedná
o dnešní Hrušovany nad Jevišovkou), Kadov (okres Znojmo), Mícmanice (dnes místní část Strachotic), Načeratice (dnes místní část Znojma), Konice (dnes místní část Znojma), Nové Bránice
(do roku 1947 Německé Bránice), Jezeřany (dnes místní část Jezeřan-Aršovic), Jiřice (jedná se
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Jan ze Zvole pohnal v roce 1537 purkmistra a radu města Znojma ze 70 kop grošů, že mu nechtějí dát před soudem
svědomí, že má dědičně jakýsi dům ve Znojmě. Jindřich Meziříčský mu ho měl před časem vložit. MZA, f. E6
Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 454b, č. 181.
V roce 1543 si Jindřich Meziříčský koupil jiný dům (dnešní Questenberský palác na Horním náměstí č. 259/17) od
Hanse Matcera. Dům vlastnil až do roku 1557, kdy ho získala Johana z Donína a Václav Jindřich z Krajku. BOUDA,
O.: Dějiny znojemských domů IV. Historie questenberského paláce – Horní náměstí 259/17. Sborník státního
okresního archivu Znojmo. Historický a vlastivědný sborník Znojemska a Moravskokrumlovska 28, 2013, s. 131.
HÜBNER, V. – NETOLICZKA, M.: c. d., s. 224. VRBKA, A.: Gedenkbuch der Stadt Znaim, s. 147. KACETL, J.:
c. d., s. 182.
Národní archiv v Praze, f. Morava, sign. č. 2056, f. 3a–4b.
Stejný rok uvádí také HOSÁK, L.: c. d., s. 963, který vycházel z dochovaného kopiáře.
RADIMSKÝ, J.: Urbář statku znojemského hradu z r. 1542. VVM 6, 1951, s. 25–28. J. Radimský měl k dispozici opis
německého překladu česky psaného urbáře. Původní překlad a předloha opisu byla ověřena městem Znojmem 20. 10.
1662. Tento opis je známý pod titulem „Znaymer Burckh Vrbarium oder Einkomben De Ao 1542“. Je uložený v MZA
v Brně, f. E 57 Premonstráti Louka, kart. č. 41, sig. Q3. Existují ještě další tři německé překlady urbáře. Nejstarší
z nich je z roku 1624 a chybí u něj titul, pochází ze znojemské jezuitské koleje. Nachází se rovněž v MZA v Brně,
f. G 10 Sbírka rukopisů archivu, inv. č. 125, f. 64a–72b. Originální urbář se nedochoval. K urbáři a jeho překladům
viz ŘEZNÍČEK, J.: Moravské a slezské urbáře po 1372/před 1407–1771 (1849). Brno 2002, s. 316–317.
MZA v Brně, G 10 Sbírka rukopisů archivu, inv. č. 125, f. 64a–65a.
Tamtéž, f. 65a.
RADIMSKÝ, J.: Urbář statku znojemského hradu z r. 1542, s. 26–27.
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o buď o Jiřice u Moravských Budějovic nebo o Jiřice u Miroslavi), Křídlůvky, Práče, Přímětice,
Suchohrdly, Tasovice, Těšetice (okres Znojmo), Troskotovice (okres Brno–venkov), Vémyslice.
Jednalo se o víno, vosk, dřevo, seno, obilí a maso.60
K nestálým příjmům se řadil výnos z těžby dřeva v lese Purkrábce,61 poplatky za odvoz
a dovoz obilí do mlýna (čtyři groše) a mýta. Znojemský hrad měl právo na solní mýto dovážené
do Znojma nebo městem převážené (dva groše z kopy), vlny transportované do Rakous (z jednoho centu čtyři loty), z vyvážených ryb (z jedné kopy kaprů dva kusy) a ovsa (z každého vozu
dvě měřice). Poslední uvedené se vztahovalo výhradně na území mezi Lávou nad Dyjí (město
v Dolních Rakousích) a Tvořihrází.62
Pomineme-li některé další drobnější příjmy, musíme konstatovat, že největší zisk panství
byl zajištěn od znojemských měšťanů. Ti odváděli na znojemský hrad dvakrát ročně o sv. Jiří
a o sv. Václavovi 274 zlatých 18 grošů, pět denárů a jeden halíř.63 Povinnost platit víc jak
548 zlatých ročně se jistě projevovala ve vztazích mezi držiteli hradu a měšťany.
Nicméně Václav Meziříčský neužíval uvedených příjmů po celou dobu své zástavy. Bezprostředně po zisku znojemského hradu se po něm sice začal psát,64 ale již v průběhu roku 1536
se znovu jmenuje po rakouském Asparnu. Po znojemském hradu se Václav Meziříčský opět psal
až po ztrátě panství Asparn an der Zaya. Václav hrad v období po roce 1536 s největší pravděpodobností pronajímal, popřípadě přenechával na úhradu svých dluhů, nevíme však, kdy tato
praxe skončila. Snad byla přerušovaná obdobími, kdy Václav hrad nepronajímal. Ještě předtím,
než svoji zástavu pronajal, se Václav Meziříčský a na hradě znojemském, jak se v té době psal,
zastal svých lidí. Pohnal tehdy na zemském soudu purkmistra a radu města Znojma, že vyslali
některé měšťany „s počtem nemalým jiných lidí ve zbroji do lesa jménem Bork“ a Václavova
úředníka Adriana Zubřického spolu s lesaři vyhnali a zabavili jim sekyry. Václav sice svou pravdu neprokázal, ale soud konstatoval, že les Bork (Borek) vždy patřil k hradu, jehož držitelé v něm
„sekávali dřeva na opravu mlýna a zámku“.65
Někdy v letech 1536/1537–1538 znojemský hrad držel jakýsi Kryštof Kuczar. Moravští stavové si stěžovali, že fortifikace je v držení cizozemce a odvolávali se na privilegia získaná
od krále Jana Lucemburského.66 Není, podle mého názoru, úplně jasné, zda byl Kuczar na hradě
hejtmanem, nebo ho měl v pronájmu. V památkách sněmovních se pouze uvádí, že Kryštof
Kuczar „nyní týž hrad znojemský od Václava Mezeříc(kéh)o drží“. Blíže se tato informace nespecifikovala a následně Moravský zemský sněm Václavovi Meziříčskému nařídil, „aby se
podlé svobod a tak na ten způsob, jakž jemu ten hrad postoupen, se zachoval a na ten hrad držitele nebo úředníka, kterýž by byl rodičem a obyvatelem tohoto Mar(krabstv)í, konečně do s(vatéh)
o Jiří najprvé příštího uvedl“.67 Václav Meziříčský patrně stavy poslechl.

60
61

62
63
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65
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Tamtéž, s. 27–28.
Dalo se z něj ročně vytěžit až 35 kop grošů. Dle pomístních názvů se domnívám, že se les Purkrábka nacházel
u Suchohrdel. Známý je spor města o pastvu v uvedeném lese z konce 15. století s Ladislavem z Veitmile. Tehdy si
měšťané stěžovali u zemského hejtmana, že hradní pán „porušuje landfrýd, neprávem uvězňuje měšťany a zkracuje jim pastvu u Purkrábky“. HAVLÍK, L.: Z minulosti města, s. 71.
RADIMSKÝ, J.: Urbář statku znojemského hradu z r. 1542, s. 28.
Tamtéž, s. 26.
V roce 1536 se Václav Meziříčský nejprve psal po znojemském hradu, následoval návrat k psaní po Asparnu. MZA
v Brně, f. E6 Benediktini Rajhrad, sign. H a 020, inv. č. 2972, f. 432b, č. 25 („a na hradě znojemském“), f. 451 („na
Aušporně“).
MZA, f. E6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 419, č. 231, f. 432b. č. 25.
KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy I., s. 144. Moravský zemský sněm, s. 328–329.
Moravský zemský sněm, s. 329. Jak doplňuje autor edice, k nápravě mělo dojít do 23. dubna 1539.
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Následovala výměna poddaných. Dne prvního června 1539 podepsal Václav ve Znojmě
smlouvu se Zikmundem Valeckým z Mírova a na Miroslavi, jíž vyměnil jednoho poddaného
znojemského hradu z Damnice, jenž odváděl půl funtu vosku ročně při svatém Václavovi,
za Zikmundova poddaného z Hartvíkovic. Vzhledem ke vzdálenostem uvedených vesnic
od Znojma je patrné, že výhodná byla transakce především pro Zikmunda Valeckého, který
získal poddaného ve vesnici ležící nedaleko jeho sídla na Miroslavi.68 Nového poddaného mohl
mít lépe pod dohledem, než dosavadního v Hartvíkovicích. Václavova motivace k této výměně není zřejmá.
Někdy po roce 1538 získala pronájem znojemského hradu s panstvím Václavova sestra
Apolona Meziříčská z Lomnice. Ta v roce 1542 nechala sepsat urbář.69 Narážíme zde ovšem
na nedostatek pramenů. Apolona se po znojemském hradě psala ještě v roce 1553.70 V roce 1545
se však jmenuje jako „Apolona z Lomnice a na Hrádku“.71 Znojemský hrad tak patrně nedržela po celé období. Vzhledem k tomu, že stejně jako její sestry poháněla své bratry kvůli nezaplacenému věnu či některým předmětům, které měla zdědit po svých rodičích (koflík, perly
atd.),72 mohl jí Václav Meziříčský hrad s panstvím svěřit k vyrovnání pohledávek. Každopádně Apolona byla na Znojemsku aktivní. Její první manžel Jindřich Bítovský z Lichtenburku
sídlil na hradě Bítově.73 V roce 1540 již byl nebožtík.74 Někdy v letech 1547–1548 se jejím
druhým manželem stal Vilém Kuna z Kunštátu, avšak v srpnu roku 1548 již byla opět vdovou.75
Sama Apolona vlastnila na Znojemsku několik vesnic. Vedle již jmenovaného Hrádku se jednalo o Těšetice a městečko Prostoměřice.76 Pokud měla nějaké děti, patrně se nedožily dospělosti, jelikož v závěti se žádné neuvádí.77 Je zajímavé, že z ní vynechala svého bratra Václava
Meziříčského a jeho potomky. Patrně s nimi neměla tak dobré vztahy jako s bratrem Zdeňkem
a synovci Ludvíkem a Tasem, syny nejstaršího bratra Jindřicha, sídlícími na Jaroměřicích
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Hartvíkovice se nacházejí od Znojma poměrně daleko (cca 45 km), Damnice leží ve vzdálenosti přibližně 27 km
od města. Druhá jmenovaná obec se dle současného stavu naopak nachází přibližně 4 km od Miroslavi.
Je možné, že Václav Meziříčský hrad dříve pronajímal také jejímu manželovi Jindřichovi Bítovskému z Lichtenburku a na Bítově. Apolona se zde jmenuje jako vdova po Jindřichu Bítovském z Lichtenburku. Urbář pro ni vytvořil císařský sekretář Jan z Altendorfu. MZA v Brně, f. E 57 Premonstráti Louka, kart. č. 41, sig. Q3, f. 2a.
MZA, f. E6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 419, č. 231, f. 539, č. 45 (1553).
Tamtéž, f. 540a–541a, č. 232, 233, 235. V jedné z žalob Apolona pohnala Václava mladšího z Lichtenburka, že jí
měl na znojemský hrad poslat jelena či laň a neučinil tak. Dle nálezu byl povinen učinit Apoloně zadost. Tamtéž,
f. 541a, č. 235.
V roce 1527 pohnala Apolona Vladislava Meziříčského, její bratr se podvolil. Tamtéž, f. 358a–359a, č. 342. V roce
1538 pohnala nejstaršího Jindřicha Meziříčského kvůli věnné listině jejich sestry Anny. Zemskému soudu tehdy
neprokázala, že by ji Jindřich držel.
Apolona od svého muže získala věnem 1 300 kop grošů na městečku Blížkovicích, o které se soudila s jeho synem
Václavem mladším z Lichtenburka a na Bítově. Ten byl dle nálezu z roku 1547 povinen Apoloně věno vyplatit.
Tamtéž, f. 511a–511b, č. 13. Dle dalšího nálezu jí měl také vydat jejího služebníka Jana Němého, kterého držel na
Bítově. Tamtéž, f. 511b–512a. Potíže s jejím věnem pokračovaly, jelikož Václav z Lichtenburka prodal své nevlastní matce čtyři kopy ovcí z častochovického dvora, které měla spolu s jiným dobytkem na tomto dvoře jako věno
Jindřicha z Lichtenburka, stejně jako dvě kopy ovcí na dešovském dvoře. Apolona roku 1545 svou pravdu u soudu
neprokázala. Tamtéž, f. 340, č. 235.
Tamtéž, f. 501b, č. 213.
PLAČEK, M.–FUTÁK, P.: c. d., s. 477–478.
Jak vyplývá z její závěti dané dne 11. 11. 1564 v Těšeticích, vložené do zemských desk v roce 1568, kdy zemřela
a následné transakce, kterou provedli poručníci jejího majetku její bratr Zdeněk Meziříčský z Lomnice a na Ledči
a synovec Ludvík Meziříčský z Lomnice a na Jaroměřicích. ZDB III, s. 17–19, č. 42, s. 19–20, č. 43.
ZDB III, s. 17–19, č. 42.
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a Jemnici. Ze závěti Apolony Meziříčské vyplývá, že ve Znojmě vlastnila dům, který odkázala synovci Ludvíkovi a příteli Sezemovi (V.) Zajímači z Kunštátu.78
Apolona v rámci pronájmu využívala mimo jiné také hradní vězení. Roku 1553 byla pohnána
na zemský soud Janem Zeleným z Říčan a na Krhově „že jest Valentina, syna neboštíka Jana
Šilhánka z Litovan, sirotka mého, do vězení svého na hrad znojemský vzíti rozkázala a jej do vůle
své tam vězela, na mne nic nevznášejíc a potom na zápis a rukojmie neobyčejné z toho vězení
vydala“. Dle nálezu neměla Apolona odpovídat, jelikož Jan Zelený neprokázal, že se jedná o jeho
poddaného.79 V roce 1554 se dostala Apolona do sporu s městem Znojmem, jež pohnala před
zemský soud. Důvodem bylo, že Franz Reisentzain (psáno Reysenczain), znojemský radní
a měšťan, dal vsadit do vězení jejího poddaného Havla z Vracovic, kde „jej držel a trápil svévolně a na mé slušné podávání jeho z toho vězení propustiti ani na rukojmie dáti nechtěl“.80
Václav Meziříčský z Lomnice získal se znojemským hradem nejen stálý příjem, ale také
povinnosti. Znojmo se po roce 1526 stávalo častým střediskem příprav a projednávání protiosmanských opatření.81 Město na jižní hranici Moravského markrabství a jeho okolí sloužilo jako
shromaždiště zemské hotovosti a konalo se zde také několik zemských sněmů.82 Ty se scházely
ve sledovaném období na znojemském hradě.83 Jako zázemí k ubytování a jistým kuloárním
jednáním nepochybně sloužilo město Znojmo, nabízející větší kapacitní možnosti. Na organizačních záležitostech a bezpečnosti sněmu se jistě podílel také Václav Meziříčský, popřípadě jeho
hejtman nebo nájemníci, spravující hrad.
K povinnostem hradního pána patřilo rovněž zajištění bezpečnosti cest. Dozvídáme se o tom
díky stížnostem znojemských měšťanů na loupení a mordy na cestě ze Znojma do Moravských
Budějovic z roku 1539. Ferdinand I. tehdy rozkázal Václavovi Meziříčskému, aby, tak jak tomu
bylo dříve, vydržoval několik pojízdných k zajištění cest. Samo město k tomuto účelu zřídilo
jednotku deseti jezdců,84 ale potíže pokračovaly. K vraždám ve znojemských lesích se přiznali
ještě roku 1563 lapkové v Táboře.85
Neméně důležitou povinností bylo udržovat fortifikaci připravenou k obraně. Moravští stavové, kteří se obávali osmanského vpádu, v roce 1542 kontrolovali obranyschopnost hraničních
a nejdůležitějších moravských pevností.86 Následně nařídili: „Což se zámku Špimberka (jedná se
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Tamtéž. Patrně dříve držela ve městě ještě jeden dům, protože A. Vrbka zmiňuje, že roku 1546 koupilo město mimo
jiné také dům od Apolony Meziříčské. VRBKA, A.: Gedenkbuch der Stadt Znaim, s. 144.
MZA, f. E6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 599, č. 45.
Apolonu na zemském soudu zastupoval její synovec Ludvík Meziříčský. Její půhon nebyl akceptován, jelikož „na
žádost měšťan roku k obvinění nepoložila a prvé nežli se to vykonalo pohání“. Purkmistr a rada města tedy nemuselo odpovídat. MZA, f. E6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 607, č. 165.
HAVLÍK, L.: Dějiny královského města Znojma a Znojemského kraje, s. 83.
Ve sledovaném období se jednalo o sněmy v letech 1528, 1535, 1542, 1567. HAVLÍK, L.: Dějiny královského města Znojma a Znojemského kraje, s. 83, 101.
Následující znojemské sněmy (1600, 1611 a 1628) se konaly ve františkánském klášteře, jelikož hrad byl v té době
již poškozený. VRBKA, A.: Gedenkbuch der Stadt Znaim, s. 152.
HAVLÍK, L.: Dějiny královského města Znojma a Znojemského kraje, s. 84. Na tom se také v květnu 1541 usnesl
zemský sněm v Brně. Povinnost mít připravených 10 jízdních („koní“) k zajištění bezpečnosti cest mělo také Brno
a Olomouc. Moravský zemský sněm, s. 391.
HAVLÍK, L.: Dějiny královského města Znojma a Znojemského kraje, s. 84.
K opatřením při zajišťování bezpečnosti Moravy před případným osmanským vpádem v letech 1542–1543 viz zevrubně
KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské. 2. díl. Brno 1902, s. 248–259. JANIŠ, D. – JANIŠOVÁ, J.:
Protiturecká obrana moravských hranic v agendě zemského sněmu v první polovině 16. století. In: Hranice na
jižní Moravě a její obrana od doby římské. XXX. Mikulovské sympozium 2008. Brno 2009, s. 206–207.

15

ROMAN PAULO

o hrad Špilberk, pozn. autora), Cornštajnu a hradu znojemského i jiných pomezních zámků dotýče, ty od držitelův těch zámků opraveny, braní, střelbú, špíží opatřeny do Středopostí příščího
buďte a čeledí hodnú osazeny.“87 Požadavek byl zdůrazněn hrozbou, že pokud tak držitelé skutečně do 16. března 1542 neučiní, budou jim hrady odebrány.88 Václav Meziříčský proti nařčení
o nepřipravenosti znojemského hradu a Špilberka vystoupil na brněnském zemském sněmu v červnu
1543. Z obavy možné ztráty těchto hradů požadoval prověřit jejich aktuální stav a následně vymazat předchozí zřízení z Památek sněmovních. V případě Špilberku hovořil také za své bratry
Jindřicha a Vladislava. Pán na Asparnu zdůraznil zájem Meziříčských o jejich statky a ohradil se
proti pomlouvačům: „… pravíc, že na to s pány bratřími svými pomnějí, aby skrze ně žádna
osoba nepřišla a že z daru božího, což v tomtoMar(krabstv)í mají, že by t(o)ho neradi ztratili, a že
víc mají, než těch šest neb deset, kteříž o to(m) najvíce mluví.“ Václav stavy ubezpečil „že ti zámci
potřebami dobře a dostatečně opatřeni sou“. Nebylo tedy dle jeho slov čeho se obávat s dovětkem,
že na znojemském hradě „j(e)st více střelby, nežli ji prvé bylo“.89 Na znojemský hrad byla vyslána
komise ve složení nejvyšší sudí Jan Zahrádecký ze Zahrádek, Petr Oneš ze Zástřizl, Jan Zeller
z Reithu, probošt kláštera v Hradišti u Znojma, a dvě nejmenované osoby z řad znojemských
měšťanů. Pokud by shledala nedostatky, měl je Václav Meziříčský do 25. července 1543 napravit.90
Zatímco „Cedule, co se na zámku Špilberku našlo“ o nedobrém stavu tohoto hradu je zapsána
v Památkách sněmovních,91 výsledek kontroly znojemského hradu zapsán nebyl.92 Nicméně
Antonín Vrbka dohledal v Archivu města Znojma následující poznámku z roku 1574: „Die Reparatur vom Schloss und an den Mauern thaten einen gar zu groβen Ricz.“93 Z této neocitované
poznámky (snad zaznamenané v některé z městských knih) vyplývá, že k nějaké rekonstrukci
hradu v období let 1542–1574 skutečně došlo a svůj podíl na něm neslo také město Znojmo.
Poznámka o nákladnosti oprav zdí se může vztahovat rovněž k předpokládaným opravám po roce
1569. V uvedeném roce si totiž stěžoval hradní hejtman Boček kvůli tomu, že město Znojmo
zanedbává své opevnění.94 To pochopitelně ohrožovalo obranyschopnost samotného hradu.
Václav Meziříčský zvýšil svůj zájem o znojemský hrad poté, co prodal zástavu Asparnu
an der Zaya. Nejprve získal od Ferdinanda I. privilegium Asparn dědit, následně jej ale přenechal za 12 786 zlatých Adamu Gallovi zu Loosdorf, panovníkovu radovi a hejtmanu na Raabu.
K sepsání listiny došlo ve Vídni dne 6. 10. 1558.95 Důvodem prodeje mohla být potřeba peněžní
hotovosti. Svou roli mohly sehrát rovněž Václavovy spory s faráři kostela sv. Pankráce. Ty na
místní faru dosazoval samotný Ferdinand I.96 Václav Meziříčský byl protestant a dle žalob zabíral
desátky nejen asparnské farnosti, ale také far v Russbachu, Ladendorfu, Hörersdorfu a Stronsdorfu.
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Moravský zemský sněm, 400–401. Ze stejného pramene vycházel také KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy II, s. 251.
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Podle asparnského faráře magistra Kryštofa Kherera byl Václav Meziříčský „von Natur ein Feind
der Priester und zu aller Zeit der Pfarr Asparn und derselben zugehörigen Güttern zu Nachteil“.97
Ke stížnostem duchovních se posléze přidalo také obvinění Adama Galla. Ten si stěžoval, že
z navýšených peněz za opravy, jimiž panovník navyšoval zástavní sumu, Václav Meziříčský nic
neprostavěl. U svých hospodářských staveb užil jen hlíny, dřeva a šindelu, les byl zpustošený,
vinice a dvory v Asparnu a Wulzeshofenu zůstaly vyprázdněné. Roku 1559 sem kvůli tomu
dojela komise. Roku 1561 nařídil císař Ferdinand I. Václavovi, aby svá pochybení napravil.98
Část peněz získaných prodejem investoval Václav Meziříčský do koupi městečka Měnína
„s rybníkem velikým Měninským“.99 Jednalo se o majetek, který důvěrně znal, jelikož jej spolu
s bratry Jindřichem a Vladislavem držel jako zástavu v rámci špilberského panství, o které však
přišel. Nyní se smlouvou z 20. září 1560 stalo městečko Měnín jeho alodním majetkem. Dle
zápisů v zemských deskách Václav Meziříčský na Moravě žádný jiný takový majetek neměl.
Držba alodního statku byla pro člena moravského panského rodu důležitá, aby se mohl plnohodnotně angažovat v zemské politice.100 Ve vztahu Václava Meziříčského k zemské politice se však
nic nezměnilo. V té době již dosahoval pokročilého věku, a tak koupí Měnína snad myslel na
budoucnost svého v té době již jediného žijícího syna Hojera. V roce 1564 také Václav Meziříčský prosil Ferdinanda I., aby mu prodloužil zástavu znojemského hradu o jeden život, tedy aby
po jeho smrti fortifikaci držel jeho syn Hojer. Vzdal se naopak svého platu 200 tolarů na Špilberku, který dostával poté, co s bratry o tento hrad přišli. Císař žádosti vyhověl.101 Pokud by ji
odmítl, musel by Ferdinandův nástupce Maxmilián I. po Václavově smrti Hojerovi vyplatit zástavní sumu, jak bylo původně smluveno.
Nejstarší archiválie ve fondu Morava, dotýkající se znojemského hradu v držení Václava
Meziříčského, se datují rokem 1556. Je otázkou, na kolik tato skutečnost odráží zvyšující se zájem
Václava o jeho zástavu. Může se jednat o shodu okolností a předchozí prameny mohly být zničeny. Tehdy, v roce 1556, si nechal Václav od Ferdinanda I. připsat 750 tolarů k zástavní sumě
z toho důvodu, že byla „některým osobám pohořelým v městě našem Znojmě“ odpuštěna povinnost odvádět na hrad tradiční poplatek. Jednalo se o 75 tolarů ročně po dobu deseti let.102 Jakmile by uvedená lhůta uběhla, měli Znojemští opět plnit své povinnosti.103 Nejednalo se o jediné
navýšení zástavní sumy. O rok později k ní bylo přičteno dalších 300 kop míšenských grošů.
Václav tuto sumu prostavěl na některém z mlýnů patřících k panství.104
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Další archiválie se vztahují převážně ke sporům s městem Znojmem. Je obvyklé, že prameny
sporné provenience převažují nad doklady pozitivních kontaktů.105 Neznamená to, že by mezi
hradním pánem a městem probíhaly pouze spory. Při zvláštních příležitostech měly být na hradě
pořádány okázalé slavnosti, kam byli zváni i vážení měšťané.106 Václav Meziříčský a jeho syn
Hojer vedli s městem Znojmem spory především o vodovod a mýta. Ty byly vedeny souběžně
a často je řešila tatáž komise.
Od roku 1550 mělo město Znojmo povinnost zásobovat hrad vodou.107 Nařídil mu to král
Ferdinand I. Měšťané byli tehdy touto povinností rozhořčeni, jelikož sami trpěli nedostatkem
vody.108 Následně svůj závazek buď nerespektovali, nebo ho dodržovali velice liknavě. V roce
1562 ale městská rada do Znojma nechala zavést nový vodovod.109 V červenci 1562 si Václav
stěžoval na nedostatek vody v listu Ferdinandovi I., jenž ho pověřil jednáním se Znojemskými
„aby jemu takové vedení vody na zámek dopuštěno a zpusobeno bylo“.110 Stárnoucí císař se dořešení sporu nedožil. V lednu 1564 již o jeho rozsouzení požádal svého nástupce Maxmiliána I.,
jenž měl vyslat komisi s moravským prokurátorem a ještě jednou osobou, která vedle sporu
o vodu dořeší také problematiku zadržování mýta ze strany Znojma.111 Vyřešení sporů bylo o to
důležitější, že se jednalo o spor dvou stran v rámci panovnické komory. V září roku 1564 psal
císař Maxmilián I. moravskému podkomořímu Jetřichu z Kunovic a na Uherském Brodě kvůli
jednání Václava Meziříčského s „opatrnými purkmistre(m) a konšely města naše(h)o Znojma“.
Dozvídáme se zároveň, jak měl vodovod vedoucí z města na hrad vypadat. Václav tehdy požadoval „aby na týž hrad náš znojemský voda po raurách jednoho prstu z tloušti vedená byla“.
Maxmilián nařídil podkomořímu, aby se Znojemskými „o to s pilností jednal, aby témuž Václavovi Mezeříčské(m)u taková voda proti slušné(m)u auplatku puštěna byla“. 112 V prosinci roku
1564 Maxmilián požádal moravského zemského hejtmana Pertolda z Lipé a na Krumlově a již
zmíněného podkomořího Jetřicha z Kunovic, aby se co nejdříve sjeli do Znojma a přičinili se,
aby se obě strany „přátelsky a dobrovolně“ smluviti mohly, což se patrně týkalo cla. Ohledně
vedení vody na znojemský hrad již císař rozhodl a také to psaním městu Znojmu oznámil.
Moravský podkomoří pak měl ještě na místě znovu nařídit, aby měšťané vodovod postavili.113
Původní požadavek Znojma, aby bylo povinnosti „die Burg täglich mit 24 Eimern Wasser zu
versehen“ zbaveno kvůli její náročnosti,114 byl tedy zamítnut. Město se tak rozhodlo rouru vodovodu vedoucí na hrad ponechat.115 V lednu roku 1565 panovník nařídil vyslat do Znojma komisi,
která měla řešit sporné clo, ale zároveň měla od měšťanů obdržet dokumenty ke sporu o vedení
vody na znojemský hrad. Spor tedy pokračoval nadále. Panovník k této věci opět jmenoval
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moravského zemského hejtmana Pertolda z Lipé a podkomořího Jetřicha z Kunovic komisaři,
jež měli nesváry vyřešit a zabývat se také sporem Václava Meziříčského s opatstvím kláštera
u svatého Kříže ohledně nějaké louky. Opětovnou žádost o vyřešení sporu panovník těmto
úředníkům adresoval v září 1565.116 Maxmilián v srpnu 1567 potvrdil své původní rozhodnutí
a opět přihlédl k prosbě pána znojemského hradu. Jistým kompromisem bylo, že Václav Meziříčský měl Znojemským za dodávání vody platit. Maxmilián tedy nařídil, aby měšťané Václavovi vodu „na jeho náklad“ „pustili“ tak, aby „pohodlí jmíti mohl“.117 Spory o zásobování vodou
poté na čas utichly, vypluly ale na povrch v roce 1577, jak bude zmíněno níže.
Spor o mýto mezi Znojemskými118 a Václavem Meziříčským se řešil na panovnickém dvoře
nejpozději v lednu roku 1564, kdy Ferdinand I. pověřil svého nástupce Maxmiliána, aby vyslal
do města komisi, která měla řešit rovněž spor o vodovod, jak bylo pojednáno výše. Víme pouze,
že Znojemští měli zadržovat mýto.119 V prosinci téhož roku psal Maxmilián moravskému
hejtmanovi Pertoldu z Lipé a podkomořímu Jetřichu z Kunovic, aby vedle vodovodu ve Znojmě
vyřešili také spor o mýto. Oba úředníci již dříve Znojemské povolali na slyšení, ti ale neodpověděli.120
Můžeme pouze spekulovat, o které mýto se tehdy jednalo. Mohlo se řešit některé z mýt, které
měl znojemský hrad vybírat na půdě města dle výše citovaného urbáře z roku 1542. Je ale také
možné, že zmínky z roku 1564 souvisí s mýtem, které zavedli znojemští měšťané v Šaldorfu.
Ti ho v této nedaleko Znojma ležící vsi dle slov Václava Meziříčského „vnově zaraziti měli“.
Nicméně městská rada si byla jista správností svého postupu a žádala panovníka, aby ji „při tej
správě i také a svobodách a nadání jejich zůstávati ráčili“. Císař Maxmilián v květnu 1564
opět pověřil vyřešením těchto potíží hejtmana s podkomořím.121 Roku 1565 si Znojmo u císaře
Maxmiliána II. stěžovalo, že jim Václav Meziříčský odpíral poplatky za mýto a jídlo (Maut- und
Mahlgebühr).122 Již v lednu panovník přikázal vytvořit komisi, která spor na místě vyřeší.
Měšťané si měli připravit svá privilegia.123 Mýto se vztahovalo na dováženou sůl, vyváženou
vlnu, ryby a oves. V roce 1569 obvinil hradní hejtman Boček v rozsáhlém půhonu na zemském
soudu městskou radu, že mu odnímá mýto z rakouského obilí dopravovaného po městské silnici.
Na totéž měl upozorňovat císaře také hradní pán (tehdy již patrně Hojer Meziříčský).124
Sporům se Václav Meziříčský nevyhnul ani s místními kláštery. Již v roce 1554, kdy se ještě
psal po Asparnu, pohnal u zemského soudu kněze Metoděje Hrůzu, opata louckého kláštera,
ze sta kop grošů. Příčinou byly desátky, které hradní poddaní z Přímětic pobrali převoru louckého kláštera a přímětickému faráři v jedné osobě knězi Jiřímu. Václav Meziříčský dojednal
s opatem, že se celá záležitost domluví mimosoudně dohodou s knězem Jiřím. Václav považoval
problém za prozatím vyřešený a opustil město Brno, kde se zemský soud konal. Jenže kněz Jiří
se rozhodl na pána znojemského hradu „přes takové jeho podvolení ustané právo dáti a zvod
ručiti“ a Václav mu tedy musel těch sto kop grošů „dáti a položiti“. Opat vzniklou škodu odmítl
nahradit. Zemský soud dal za pravdu Václavovi, který prokázal, že dohoda s opatem existovala.125
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Z roku 1568 se nám dochovalo vyřešení sporu mezi třemi aktéry, tedy znojemským hradem,
louckým klášterem a městem. Důvodem sváru byla povinnost „zvejšení“ hrází. Vesnice Šaldorf
(později Starý Šaldorf, dnes součást města Znojma) patřila městu Znojmu a sousedila s pozemky
poddaných louckého kláštera a znojemského hradu. Řeka Dyje se v těchto místech v zimě
a na jaře rozlévala a poškozovala císařské cesty a silnice a omezovala přespolní pracující, kteří
neměli volný průjezd. Hráze byly dlouho neopravované, sešlé a sježděné.126 Kvůli tomu, jak již
bylo řečeno: „Voda z řeky Dyje na cesty a silnice vystupovati může a též cesty a silnice že tau
příčinau se kazí.“127 Císař rozhodl, protože tomu tak vždycky bývalo, že budou i nadále poddaní
hradu znojemského a také poddaní kláštera louckého „blízko těch gruntuov a mejt“ spolu
s poddanými ze Šaldorfa „hráze a zvejšení“ společně opravovat. Neopravením by nejen vznikla
překážka „lide(m) přespolní(m) a přes svět pracujúcí(m)“, ale udála by se také „na škodu a záhubu téhož města Znojma jakožto komory naší“. Rozhodnuto bylo s ohledem na to, aby byly
každého „starodávný způsobové a povinnosti“ zachovávány.128 Maxmilián tedy Václavovi
Meziříčskému, stejně jako opatovi louckého kláštera nařídil, aby se jejich poddaní na opravách
hráze účastnili „tak, jakž od starodávna bejvávalo“.129 V případě že by „jmenovaní lidé proti
to(m)u byli, tím povinni nebyli se pravili“, měla vzniknout komise,130 která by celou záležitosti
znovu vyšetřila.131 Pokud by ani tato komise neuspěla, měl při znovu rozhodnout panovník.132
Probošt kláštera z Hradiště sv. Hypolita Lukáš Glauch zvaný Landgraf v roce 1567 odmítal
odvádět obilí a také nechtěl vrátit Václavovi, co si zapůjčil. Císař proto 22. listopadu poručil
proboštovi, aby „což jemu ročně k zámku znojemské(m)u obilí vydávati povinen jsi, spravil
a dal a dále grunty nezadržoval tak, abychom od něho (Václava – pozn. autora) o to dále staráni nebyli.“133 Hájit musel Václav Meziříčský také hradní louku před klášterem U Svatého
kříže. Maxmiliána v červenci 1565 prosil o rozhodnutí, jelikož „sami že se o to srovnati nemohau“.134
Spory o poplatky z mýta byly také předmětem Václavovy stížnosti na nejvyššího maršálka
Pertolda z Lipé, jenž byl údajně neprávem v držení nějakých hradních vesnic. Václav Meziříčský
si v dopise císaři Maxmiliánovi II., stěžoval také na rybáře „že by nemálo důchodu k hradu
znojemskému a k landgerichtu tomu náležitý scházeti měli i také že by vídeňští rybáři zdejší clo
neboli to mejto, kteréž se od starodávna dávali nyní již spravovati nechtěli“.135 Císař proto v srpnu
poručil olomouckému biskupovi a třem nejvyšším úředníkům, aby obě strany svolali při dalším
zemském soudu v Brně o sv. Kunhutě „a pak ty náležité ty vesnice dotčené(m)u hradu znojemskému zase připojili“.136 Rybáři měli možnost důvod pro svoji nevoli k placení mýt Maxmiliánovi
dokázat náležitými dokumenty.137 Téměř souběžně adresoval Maxmilián všem stavům Českého
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království a Moravského markrabství list, v němž je žádal o rok před komisaři ohledně sporu
o mýto.138 Ten ale nic nevyřešil, protože v listopadu téhož roku panovník nařídil moravskému
podkomořímu a prokurátorovi, aby prověřili situaci ohledně uvedeného mýta v Dyjákovicích.139
Nadále o sporu ve fondu Morava neslyšíme a ve zkoumaných opisech půhonů se mi další informace dohledat nepodařilo. Jakékoliv připojování vesnic ke znojemskému hradu patrně neproběhlo, protože pro takové tvrzení nemáme oporu v zemských deskách.
O sporech kvůli náboženství téměř neslyšíme. Jak již bylo řečeno, Václav Meziříčský byl
protestant, byť podrobnosti o jeho konfesi nejsou známy. V tomto ohledu se s měšťany mohl
spíše shodovat. Luterství se ve Znojmě začalo šířit po roce 1542.140 Protestanští kněží kázali
ve městě svobodně, na což si stěžoval loucký opat u císaře. Meziříčští z Lomnice údajně chránili na svém hradě pikarty a novokřtěnce.141
Znám je rovněž jeden případ čarodějnictví spojený se služebnictvem na hradě. Jedná se
o případ jisté Anky, obviněné z držení čarodějnických prostředků. Při mučení doznala, že se
dozvěděla, že duchovní Václav z Telče, bývalý kovář, prý držel kouzelnou knihu. Anka, usilující o přízeň duchovního, požádala hospodyni Václava Meziříčkého o pomoc. Ta jí poradila, aby
vzala kosti, prach a smíchala je s vlasy Václava z Telče a směs ukryla v nejmladším hrobě
na hřbitově. Duchovní se do ní následně zamiloval a vzal si ji. Dne 1. 3. 1556 psala rada města
Znojma do Telče, aby uvedenou informaci ověřili. Stejný požadavek ze dne 20. 4. 1556 adresovali také Václavovi Meziříčskému. Ten uvedl, že hospodyni nezná. Když ji město chtělo předvolat, poslal Václav uvedenou ženu pod doprovodem k majiteli panství Telč jakožto jejímu soudci.142
Václav Meziříčský z Lomnice a na hradě znojemském zemřel 25. ledna 1569. Zanechal po
sobě figurální náhrobek, původně uložený v kostele Nanebevzetí Panny Marie, později přenesený do kostela sv. Mikuláše. Na náhrobku je Václav znázorněn jako u kříže klečící rytíř. Bez
zajímavosti není jeho podoba s motivem na krycí desce náhrobku Václavova tchána Mikuláše II.
hraběte ze Salmu. Náhrobek nechal po Mikulášově smrti roku 1530 vyhotovit Ferdinand I.143
Je pravděpodobné, že zhotovitel náhrobku Václava Meziříčského se zde inspiroval.144
Bohužel, není podle mého názoru jasné, kde byl Václav Meziříčský původně pohřben. Značné
potíže způsobilo špatné dochování epigrafu na jeho náhrobku. Anton Hübner uvedl, že text nápisu
zní: „Wenzeslaus Herr von Lomnitz und Meseritsch, Inhaber des Schlosses Znaim, der ist gestorben
den 25. Januar 1509 Jahre, dem wolle der allmächtige Gott gnädig und barmherzig sein. Seines
Alter 88 Jahr. Der ist ein Sohn geweſen des Wohlgebornen Herrn Johann von der Lomnitz und
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Meserittsch seeligen Hauptmann des Markgrafthumes Mähren it (ec?).“145 Zdali Hübner viděl originální text, nebo získal znění z nějakého archivního pramene, není jasné. Je možné, že viděl nápis
ještě v úplnosti. Takovou možnost již neměl správce archivů zrušených klášterů Jan Petr Cerroni,
jenž si zaznamenal pouze slova „svého věku 88 let“.146 Naskytl se mu tedy stejný pohled, jako našim
současníkům. Část náhrobku s většinou nápisu zůstává ztracena a na dochované hlavní části jsou
k vidění pouze poslední slova epigrafu: „SEINES ALTERS 88 IAR“.
Poškození nápisu na náhrobku bylo důvodem zmatené interpretace Václavova vztahu ke
konventu františkánů a klarisek kláštera u kostela Nanebevzetí Panny Marie (jinak tzv. klášter
sv. Kláry a sv. Antonína). Anton Hübner se totiž mylně domníval, že Václav zemřel v roce 1509.
Jak již víme, ve skutečnosti se tak stalo roku 1569.147 Tento omyl A. Hübnera patrně vedl ke
spojení osoby Václava Meziříčského s dobrodiním po roce 1494, kdy se zde ještě nacházel konvent
minoritů.148 Kostel Nanebevzetí Panny Marie tehdy vyhořel a dle Antona Hübnera měl tehdejší
držitel hradu opravy zafinancovat, díky čemuž mohl být kostel opraven a v neděli po narození
Panny Marie roku 1498 vysvěcen od světícího biskupa Ondřeje z Nikopole.149 Opravu poničeného kostela zmínil také Gregor Wolný, ale vzhledem k písemným pramenům (konkrétně půhonu)
již odmítl, že by dobrodincem byl právě Václav Meziříčský. G. Wolný uvedl dovětek, že pokud
Meziříčští podporovali klášter, bylo tomu tak až po roce 1536, kdy hrad získal Václav do zástavy.150
Další literatura se touto problematikou nezabývala, nebo nepodložené tvrzení přejímala či různě
upravovala.151
Podle mého názoru lze o spojení Václava Meziříčského s tímto klášterem za jeho života pochybovat. Výše jsme si dokázali, že se jednalo o protestanta. Václavova podpora katolickému
klášteru a následné pohřbení do jeho kostela je přinejmenším diskutabilní. Vyloučit ji, vzhledem
k poměrně tolerantním náboženským poměrům na Moravě v té době152 a úpadku kláštera
sv. Kláry a sv. Antonína v druhé polovině 16. století, nelze.153 Nicméně se zdá, že celé spojení
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Václava Meziříčského s dobrodiním ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie je důsledkem špatného
čtení čísel na jeho náhrobku. Ten byl z uvedeného kostela odvezen předtím, než došlo k jeho
zbourání po zrušení kláštera.154 Následně byl dočasně uložen v kůlně tzv. velehradského domu
ve Znojmě a poté konečně našel své důstojné místo v kostele sv. Mikuláše.155 Domnívám se, že
nelze vyloučit, že by již v kostele Nanebevzetí Panny Marie byl uložený druhotně. Místo, kde
byl Václav Meziříčský pohřbený, tedy zůstává nejasné. Pro jednoznačné vysvětlení postrádáme
prameny.
Znojemský hrad v držbě Hojera Meziříčského
Po Václavově smrti se držitelem znojemského hradu stal jeho jediný žijící syn Hojer Meziříčský z Lomnice, jenž vedle toho získal také alodní městečko Měnín. Hojer si hned roku 1570
zajistil prodloužení zástavy znojemského hradu o další život, k čemuž mu Maxmilián II. dal
dobré zdání.156 Hojer patrně neměl žádné potomky. Císaře totiž žádal, aby mohl znojemský hrad
odkázat v podstatě komukoliv: „jestli by mi pan Buoh smrti uchovati neráčil, buď muského neb
ženskýho pohlaví obdarování z přátel mejch nebo komuž by mi se dobře zdálo, poručiti mohl,
dáti ráčíte“.157 Následně znojemský pán usiloval o posílení svých příjmů. V červenci 1572 mu
císař Maxmilián II. povolil pronajmout si obilní desátek ve vsi Vrbovci od abatyše kláštera Králové
na Starém Brně. Císař nepochyboval, že abatyše Hojerovi desátek pronajme.158
Spory mezi městem Znojmem a panstvím znojemského hradu pokračovaly nadále. Roku 1569
hejtman znojemského hradu Boček, nepochybně z pověření Hojera, dorazil na zasedání zemského soudu a obvinil město, že zanedbává své opevnění, čímž pochopitelně ohrožuje také obranyschopnost hradu. Roku 1570 následovala stížnost u císaře, že městská rada odnímá mýto z rakouského obilí, dopravované po městské silnici.159 Roku 1577 si znojemští měšťané stěžovali, že
měl Hojer dát vytrhat roury vodovodu, které přivádí vodu do Znojma, ačkoliv jejich majitelem
bylo město. Císař Rudolf II. nařídil Hojerovi chovat se ke Znojemským sousedsky, aby si již na
něho nemuseli stěžovat.160
Z roku 1578 se dochoval zápis v městských knihách, jenž vztahy s hradem sumarizuje. Město si stěžovalo na časté hašteření kvůli vodě, která je vedena do města v rourách, kvůli hradnímu
lesu („Burgholzwald“), kde není měšťanům povolováno pást dobytek, kvůli tajné chodbě ze
zámku, jež je natolik nezabezpečena, že z ní může nepřítel vniknout od města a způsobit škody.
Obyvatelé hradu také poškozovali městská pole se svými psy a lovci. Posádka hradu vyhledávala s měšťany spory, když vyrážela do města, kde se ládovala vínem.161 Důkazem drobných půtek
je žádost Samuela Dytmaře, který býval ve službě Hojera na hradě, o prominutí pokuty směřovaná
na císaře Maxmiliána II. Samuel Dytmař uvedl, že na něj měl David Sokulis, úředník na hradě
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znojemském, v pokojném čase zbraní „vytrhnouti“ a „jeho práti chtěl“. Aby ochránil svůj život,
tasil Samuel Dytmař zbraň proti svému oponentovi. Patrně došlo k nějakým zraněním a Samuelovi byla proto vyměřena pokuta.162
Napjaté vztahy mezi znojemským hradem a městem Znojmem uvolnila až Hojerova smrt.163
Město chtělo poté zaplatit zástavní sumu a převzít hrad. Žádost byla odeslaná 20. 8. 1578 a znovu
26. 3. 1579 císaři. Neúspěšně.164 Rudolf II. hrad udělil lénem Kryštofovi z Althanu, roku 1586
Václavu Krajířovi z Krajku a roku 1596 Vilémovi z Roupova a jeho manželce Aleně ze Zástřizl.165
Městečko Měnín připadlo Hojerově sestře Kateřině Meziříčské z Lomnice a na Jevišovicích,
která jej dala v roce 1583 vložit do zemských desk Fridrichovi ze Žerotína.166
Závěr
Předchozí text dokládá, že znojemský hrad si udržel svůj význam také v 16. století, a to nejen
jako místo konání zemského sněmu, ale také jako fortifikace. Dokazuje to zájem moravských
stavů o obranyschopnost hradu, což nakonec řešilo také město Znojmo. Václav Meziříčský a jeho
syn Hojer kvůli držbě znojemského hradu a jeho panství téměř rezignovali na zisk alodního
majetku na Moravě (s výjimkou Měnína). Přestože vyplacením zástavy by získali dostatek financí ke koupi středně velkého alodního panství, usilovali o prodlužování zástavy. Znojemský hrad
pro ně zůstával prestižní adresou. Svou roli nepochybně sehrála blízkost města Znojma, jež bylo
místem potkávání nejvýznamnějších osob z regionu jihozápadní Moravy. Širší spádovost královského města Znojma sahala až do vzdálenosti 40–50 km, což můžeme usoudit ze vzdáleností
obcí, které měly povinnosti k hradu a z původu osob pohybujících se po městě. Vztahy Václava
Meziříčského, jakožto držitele zástavy, a města se zhoršily poté, co se trvale usadil na hradě.
Dochovaly se doklady především hospodářských sporů. Těžkosti vzájemného poměru spočívaly
v právech hradního pána na území města (mýta) a v povinnostech Znojemských k hradu (plat,
vodovod). Spory pokračovaly i za Václavova nástupce Hojera, jehož smrtí zástava Meziříčských
skončila. Zkušenost měšťanů s pány hradu umocnila jejich snahu získat znojemský hrad pro
město a předejít tak těžkostem do budoucna, což nakonec skončilo bez úspěchu. Na působení
Meziříčských ve Znojmě a na znojemském hradě upomíná náhrobek Václava Meziříčského
z Lomnice, jenž se nachází v kostele sv. Mikuláše.
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Obr. 1. Město Znojmo spolu se znojemským hradem vyobrazené v městské knize z let 1523–1525.
Tedy nedlouho předtím, než fortifikaci získal Václav Meziříčský z Lomnice. Zdroj: SOkA Znojmo,
f. Archiv města Znojma, oddíl Nejstarší knihy a vzácné rukopisy, inv. č. 2, sign. AMZ II 286.

Obr. 2. Pohled na Znojmo s hradem z jihozápadu na kolorovaném mědirytu vlámského malíře
Georga (Jorise) Hoefnagela z roku 1617. Autor svého času působil jako dvorní malíř císaře
Rudolfa II. Zdroj: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, inv. č. Q 2.
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Obr. 3. Fotografie znojemského hradu v současnosti, pohled ze severozápadu.
V pozadí kostel sv. Mikuláše. Zdroj: archiv autora

Obr. 4. Město Znojmo na prvním vojenském mapování z druhé poloviny 18. století.
Lze předpokládat, že od 16. století se rozloha města nijak zásadně nezměnila.
Zdroj: oldmaps.geolab.cz
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Obr. 5. Fotografie náhrobku Václava
Meziříčského v kostele sv. Mikuláše ve
Znojmě v současnosti. Pán znojemského hradu se nechal vyobrazit po vzoru
svého tchána Mikuláše II. hraběte ze
Salmu jako před křížem klečící rytíř.
Zdroj: archiv autora
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POVÁLEČNÉ POMĚRY V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ
NA PŘÍKLADU ASPIRANTŮ
TOMÁŠ ŘEPA
The aim of this study is to probe into post-war events in Czechoslovakia with regard to the
conditions in the Czechoslovak army. The group on which this dissertation is based are
mainly aspirants, that is waiters, university students in the rank of non-commissioned officer.
It is interesting to look at this group of members of the army, how they were described and
evaluated in reports in the post-war period and in what actions they were deployed. Such a view
also shows us political influences in the army, especially the communists were very critical
of the conditions in the army. As it turned out later, it was already a question of gradual control
of the most important institutions in the state. And this process was subsequently completed
in February 1948.
Keywords: Czechoslovakian army, army forces, security, political propaganda, aspirants

Úvodem
Cílem této studie je sonda do poválečného dění (ohraničeného roky 1945 až 1947) v Československu s ohledem na poměry v československé armádě. Skupina, o kterou je toto pojednání
opřeno, jsou zejména aspiranti, tedy čekatelé, vysokoškoláci v hodnosti poddůstojníka (při jejich
vojenské přípravě na hodnost důstojníka v záloze), jak je definovala už meziválečná československá armáda. Byli bráni jako jakýsi důstojnický dorost, tedy možná budoucí elita armády.
Je zajímavé se právě na tuto skupinu příslušníků armády podívat, jak byli popisováni a hodnoceni v hlášeních v poválečném období a do jakých akcí byli nasazováni. Zvolenými metodami
zpracování jsou přímá metoda archivních pramenů, a to zejména provenience Vojenského historického archivu v Praze. Nápomocna je i sekundární literatura k tématu. Do tématu poměrů
armády po květnu 1945 nám také výrazně promlouvá politické pnutí, které vyplývalo z rozdílných
představ jednotlivých stran Národní fronty o směřování země po skončení druhé světové války.
Specifická pozice je zejména u představitelů a členů KSČ, kteří již dlouhodobě plánovali převzetí moci ve státě, a to jakýmikoliv prostředky. K tomu posloužilo hned několik různých situací,
kterých se komunisté propagandisticky chopili a snažili se je vytěžit.1 Přitom výrazně zasahovali
i do budoucí podoby armády, jejíž směřování prosovětským směrem stejně jako celého
Československa bylo nakonec završeno v únoru 1948.

1

Jednou z mnoha takových akcí byly i pohyby v pohraničí a následný přechod tzv. banderovců přes Československo
zejména mezi léty 1945 a 1947. Více k tématu ŘEPA, T.: Banderovci. Politické souvislosti, následky zneužití
tématu komunistickou propagandou, návaznost na hybridní konflikt v současnosti. Praha 2019.
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Konkrétním cílem KSČ bylo zejména narušit kontinuitu předmnichovské armády s nově
budovanou armádou po válce a změnit politický charakter armády a důstojnického sboru. K tomu
směřovaly veškeré kroky vedení komunistické strany ve všech mocenských složkách státu,
kde komunisté získali vliv. Ve vojenské části Košického vládního programu se podařilo komunistům prosadit pasáž o budování nové armády podle vzoru Rudé armády. Zároveň se jim podařilo prosadit navrácení politických práv vojákům včetně volebního práva a možnosti stát se členy
politických stran a společenských organizací a institucí. V celém období let 1945–1948 a také
v období následujícím komunisté v armádě i mimo ni porušovali zákony, rozkazy a vojenské
předpisy, které byly mnohdy přitom přijaty právě z jejich iniciativy.2 V porušování zákonů
a předpisů v armádě zvláště vynikalo obranné zpravodajství3 pod vedením Bedřicha Reicina
a osvětová služba v čele s JUDr. Jaroslavem Procházkou. Na porušování platných zákonů i vojenských předpisů se podíleli rovněž čelní představitelé komunistické strany Klement Gottwald,
Rudolf Slánský, Karel Šváb a mnozí další.4
Síla komunistického tlaku se projevila již na prvním zasedání Vojenské rady při předsednictvu
vlády v dubnu 1945, kdy komunisté podali vzápětí realizovaný návrh na odvolaní (odeslání na
zdravotní dovolenou) dosavadního hlavního velitele armády gen. Sergěje Ingra, zpravodajce
gen. Františka Moravce (pensionování) i gen. B. Neumanna-Miroslava (odeslání na zdravotní
dovolenou). Na počátku zápasu o charakter armády tak byla odstavena nejvyšší vojenská garnitura londýnského západního odboje.5 Klement Gottwald na tomto zasedání také navrhl sloučení pozice ministra národní obrany a funkce hlavního velitele armády, přičemž navrhl na tuto
pozici gen. Ludvíka Svobodu.6
Trpkou skutečností bylo, že poměr sil v předsednictvu vlády i ve vládě samotné nezabránil
komunistům v postupném ovládnutí ministerstva vnitra, obrany a bezpečnostních složek, které
hrály velmi důležitou roli v boji o politickou moc. Nekomunistické strany, zejména národní
socialisté a lidovci, si nebezpečí ovládnutí bezpečnostních složek a plynoucí následky uvědomovaly. Bohužel s tím mnoho udělat nemohly. V té době neexistovala žádná legislativní norma,
která by stanovila rámec činnosti a kompetence bezpečnostních složek. Dále zde byl důležitý
fakt neexistence parlamentu prakticky po celý rok 1945.7
Ohledně prvotní organizace poválečné armády počínaje květnem 1945 se nabízí pohled vycházející z materiálů zpracovaných pro jednání ministerstva národní obrany (MNO). Uvádějí
se v něm i informace, které rozdělují organizaci budoucí armády na dvě varianty – válečnou

2

3

4
5
6

7

Například zákon č. 72/1946 Sb. o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.
Obranné zpravodajství (OBZ) byla tajná služba, která působila v armádě v letech 1945–1950 a byla předchůdkyní
vojenské kontrarozvědky. Vznikla u 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu jako samostatná
složka na základě rozkazu velitele sboru generála Ludvíka Svobody ze dne 7. ledna 1945. Přednostou oddělení
obranného zpravodajství armádního sboru se stal nadporučík v záloze Bedřich Reicin, jeho zástupcem poručík
JUDr. Karel Vaš. Konstituování OBZ se stalo důležitou součástí snahy sovětského vedení vytvořit si v osvobozeném
Československu podmínky pro uplatňování vlivu v armádě i v ostatních oblastech života společnosti. SCHELLE, K. –
TAUCHEN J.: Encyklopedie českých právních dějin. Svazek XVI. Správa veřejná – Suché. Plzeň 2015, s. 643–644.
HANZLÍK, F.: Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945–1955. Praha 2015, s. 4.
KOLDINSKÁ, M. – ŠEDIVÝ, I.: Válka a armáda v českých dějinách: sociohistorické črty. Praha 2008, s. 170.
HANZLÍK, F.: K problematice budování důstojnického sboru Československé armády v roce 1945. Přijímání
důstojníků v roce 1945 – tzv. první očista. Historie a vojenství 41, 1992, č. 6, s. 78.
KUDRNA, L.: Vojenské obranné zpravodajství (1945–1950). Vývoj, organizační struktury, personální obsazení.
Paměť a dějiny 1, 2008, č. 1, s. 79.
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a mírovou: „Stanovit přesně velikost armády, aby splnila podmínku využití všech lidských zdrojů do krajnosti, bude možné až po delší době, neboť vlivem odsunu Němců a Maďarů se u nás
podstatně změnilo rozvrstvení obyvatelstva v hospodářském dění, a pokročilá mechanizace
patrně dovolí odsáti poměrně větší procento pracovních sil z válečného průmyslu, než se dělo
dříve. Bude nutno bdíti nad tím, aby hospodářský stroj, pečující o zásobování armády a civilního obyvatelstva vším, co je pro boj a život nezbytně nutné, nebyl ohrožen. První oddělení
Hlavního štábu stanovilo své požadavky, o nichž lze tvrdit, že jimi nebylo dosaženo horní meze
a lze je brát jako vhodný podklad v naší plánovací práci nejen mobilizační, ale i mírové. Bude-li
válečná organizace schválena, pak bude nutno podle ní podrobit revizi i organizaci mírovou.“8
Poválečná situace a obnova armády
Po skončení druhé světové války začala urychlená obnova československé armády. Základní
složky pro její opětovnou výstavbu představovaly vojenské jednotky zformované v letech války
v zahraničí, doplněné o nově vytvářené domácí útvary. Organizační rámec z počátku spontánnímu procesu obnovy armády dala tzv. prozatímní organizace čs. branné moci, schválená
v květnu 1945. Území ČSR bylo rozděleno na čtyři oblasti (1 Praha, 2 Tábor, 3 Brno a 4 Bratislava) a postupně vzniklo 16 pěších divizí, které doplňoval tankový sbor a dělostřelecká divize.
V téže době se uvažovalo i o vytvoření osmi leteckých divizí, kterých nakonec vzniklo pouze
pět. I s ženijními jednotkami se dokonce původně počítalo ve válečných počtech. Vojenská rada
při předsednictvu vlády na svém zasedání 15. května 1945 přijala několik důležitých rozhodnutí, které zásadním způsobem ovlivnily poválečnou výstavbu československé armády. Jedním
z nich bylo přijetí prozatímní mírové organizace armády. Její zasedání řídili tehdejší náměstkové předsedy vlády Klement Gottwald a Josef David. Členy Vojenské rady byli ministr národní obrany generál Ludvík Svoboda, ministr vnitra Václav Nosek, státní tajemník na MNO
plk. Mikuláš Ferjenčík a náčelník Hlavního štábu generál Bohumil Boček. Tajemníkem a zapisovatelem byl ustanoven již zmíněný mjr. JUDr. Jaroslav Procházka, pozdější nechvalně známý
náčelník Hlavní správy výchovy a osvěty. Tato organizace byla schválena na vládní úrovni
o deset dní později (25. května 1945) jako první všeobecná mírová organizace československé
armády. Počítalo se s tím, že bude v dohledné době nahrazena novou, definitivní, vycházející
z nové čs. vojenské doktríny, na níž se mělo urychleně pracovat.9
Počáteční optimismus v plánech na přestavbu armády byl vystřídán vystřízlivěním, pramenícím z ekonomiky těžce postižené válkou a z nedostatku lidských a materiálních10 zdrojů, což
mělo na kvalitu armády nepochybně vliv. Organizace armády vycházela z organizačního rámce

8

9

10

Vojenský historický archiv (dále pouze VHA), f. Ministerstvo národní obrany 1946 – HŠ /4. odděl. Taj. /Dův., k. 40A,
č. j. 1454. Armádní poradní sbor – zpracování materiálů pro jednání.
ŠACH, J.: Prozatímní mírová organizace čs. branné moci v květnu 1945. Vojenský historický ústav Praha, Vhu.cz
(15. 5. 2014). Dostupné z: http://www.vhu.cz/prozatimni-mirova-organizace-cs-branne-moci-v-kvetnu-1945/ (cit.
23. 2. 2021).
Ministr národní obrany se při jednání v branném výboru Ústavodárného národního shromáždění na podzim 1946
nechal slyšet, že při dostatku surovin je jinak československá armáda plně soběstačná, že průmysl poválečného
Československa je schopen vyrábět veškerou výstroj i výzbroj pro potřeby armády. VHA, f. Ministerstvo národní
obrany 1946, k. 10, č. j. 2137. Exposé ministra národní obrany v branném výboru Ústavodárného národního shromáždění 20. listopadu 1946, s. 5–6.
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československé předmnichovské armády a současně v organizaci svazků a útvarů do značné míry
kopírovala válečnou organizaci a počty Rudé armády.11 Už od počátku se tak vytvářela situace,
kdy se na starý základ přidávalo nové, a naopak nové bylo nutno přizpůsobovat starému.12
Hlavní předpoklady a zásady organizační výstavby a dislokace mírové armády řešilo MNO
a Hlavní štáb již od dubna 1945. Vycházely z koncepce tzv. velké armády, která se měla stát
garantem obnovené suverenity Československa. Podle původních úvah měla mít mírová armáda
180 tisíc mužů, z toho okolo 120 tisíc vojáků základní služby (v materiálech zpracovaných pro
účely pro MNO se uvádí 120 tisíc branců ročně s tím, že číslo bude přesně stanoveno po provedení sčítání lidu).13 Armáda měla být tvořena 16 pěšími divizemi, silnými motorizovanými
zálohami posílenými tanky a mohutným dělostřelectvem spolu s letectvem (to mělo mít k dispozici přes 1 900 letounů všech typů).14
Dislokace vojsk vycházela z předpokladů budoucího ohrožení Československa a možností
ubytování vojsk a jejich výcviku. Hlavní štáb počítal se strategií, která v podstatě kopírovala
představy obrany státu z dob první republiky včetně hlavního nebezpečí ze strany Německa
a Maďarska. Nově počítala s vedením ústupových bojů do doby pomoci Rudé armády a společného přechodu do protiútoku. Tento operační plán vyžadoval spolehlivé zajištění obrany severozápadních, západních a jižních hranic státu a vytvoření silných úderných uskupení ve vnitrozemí. Proto bylo těžiště dislokace vojsk položeno do mnohem ohroženějších Čech, kde měla být
rozmístěna asi polovina všech jednotek a útvarů mírové armády. Své představy o podobě organizace armády měl prezident a vrchní velitel čs. branné moci Edvard Beneš i představitelé politických stran Národní fronty. Nejednotné postoje byly i uvnitř formujícího se velení armády
a mezi velitelským sborem. Odborná oblast budování armády tak byla od počátku politizována.15
Pokud se zastavíme podrobněji u pozice prezidenta Beneše jako vrchního velitele ozbrojených
sil, tak ten i s ohledem na válečné zkušenosti považoval vybudování spolehlivé armády, jako
nejvýznamnějšího garanta obrany státní suverenity, za jeden z nejdůležitějších úkolů a zároveň
znaků poválečné konsolidace státu. Za rozhodující úkol, jak zdůraznil např. ve vystoupení
před příslušníky 1. československé samostatné obrněné brigády ze západu, považoval unifikaci,
tzn. splynutí východní a západní složky v jednotnou armádu, budovanou na základní tradici
vytvořené v letech první republiky. V rámci přijetí delegace Svazu čs. důstojnictva 11. prosince
1945 (tato předválečná organizace měla splynout s nově se konstituujícím Svazem brannosti),
byl podrobně informován o činnosti velitelského sboru čs. armády v letech druhé světové války.
V poselství adresovaném Prozatímnímu národnímu shromáždění vyslovil očekávání, že především
půda branného výboru nově vytvořeného zákonodárného orgánu bude představovat vhodnou
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14
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V materiálech pro účely MNO se i přímo uvádí, že systém Rudé armády je vysoce hodnotný a vhodný pro napodobení. Bez ohledu na pozdější vazalský vztah Československa k SSSR je fakt, že po druhé světové válce panoval
vůči sovětským zkušenostem s vojenskou organizací za války i v míru pochopitelný respekt. Politické rozhodnutí
reprezentace státu přebírat právě tento vzor však i z pozdějších událostí můžeme chápat jako osudově chybné. VHA,
f. Ministerstvo národní obrany 1946 – HŠ /4. odděl. Taj. /Dův., k. 40A, č. j. 1454. Armádní poradní sbor – zpracování materiálů pro jednání.
BÍLEK, J. – LÁNÍK, J. – ŠACH, J.: Československá armáda v prvním poválečném desetiletí: květen 1945–květen
1955. Praha 2006, s. 35.
VHA, f. Ministerstvo národní obrany 1946 – HŠ /4. odděl. Taj. /Dův., k. 40A, č. j. 1454. Armádní poradní sbor –
zpracování materiálů pro jednání.
Tamtéž.
ŠACH, J.: c. d.
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diskuzní platformu k věcnému probírání a diskutování klíčových otázek rozvoje československého vojenství a budování armády.16
Jistá problematická dvojkolejnost ve vojenské oblasti se ve vztahu k pozici prezidenta republiky projevovala mimo jiné u návrhů Vojenské rady, které podléhaly schválení vlády, respektive
jejího předsednictva. Prezident republiky však jako vrchní velitel ozbrojených sil neměl vůči
Vojenské radě žádné pravomoci (nemohl jmenovat ani odvolávat její členy ani vyžadovat zprávy
o projednávaných problémech). Prezident republiky dr. Edvard Beneš se však nechtěl vzdát svého vlivu na vývoj armády a prostřednictvím své Vojenské kanceláře svolával vojenské porady,
na které zval ministra národní obrany, náčelníka hlavního štábu a další funkcionáře.17
Organizace MNO byla striktně rozdělena na část správní a část štábní (v pozdějších organizačních schématech nebylo toto rozdělení tak patrné). MNO se členilo na Hlavní štáb branné
moci, sestávající se z pěti oddělení a velitelství druhů vojsk, a na Vojenskou správu. Do organizace MNO dále příslušely Hlavní správa výchovy a osvěty a Hlavní správa obranného zpravodajství. V červnu a srpnu 1945 byly vyhlášeny a upraveny nové prozatímní organizační struktury MNO. Na základě srpnové reorganizace vznikly nové složky ministerstva, a to politický
a vojenský kabinet ministra, úřad státního tajemníka a také bylo upraveno zaměření některých
oddělení hlavního štábu. Další organizace MNO byla vyhlášena v listopadu 1946. Řada nově
vytvořených složek a oddělení byla sloučena, případně zrušena (od roku 1945 řada oddělení
vznikala naprosto živelně, aniž by s těmito změnami vyjádřilo souhlas 4. /organizační/ oddělení
Hlavního štábu. Počet oddělení tak dosáhl obrovského počtu 43 a počet zaměstnanců MNO
vzrostl dvakrát oproti roku 1938!).18
S ohledem na poválečnou situaci v armádě je vhodné připomenout, že s pokračujícím rozpadem protihitlerovské koalice a prvními projevy studené války se stávala čím dál víc nerealistickou nejen Benešova představa Československa jako „mostu mezi Východem a Západem“, ale
také možnost hlavních politických sil v Československu shodnout se na základních doktrinálních
východiscích. Práce na tvorbě vojenské doktríny sice pokračovaly, ale chybělo jim jasné politické zadání, bez kterého nebylo možné dospět k cíli. Absence vlastní vojenské doktríny se po celé
období let 1945–1948 negativně promítala do vojenské výstavby i budováni armády. Bez vlivu
na armádu, její výstavbu, přípravu i vnitřní život nemohlo zůstat ani vyostřování vnitropolitického boje, tím spíše, že do tohoto procesu byla vědomě zatahována a její budování politizováno.
Představovala rozhodující mocenský ozbrojený nástroj státu, který vedle vnějšího mohl plnit
i důležité vnitřní poslání. Už Košický vládní program proklamoval konec tzv. nepolitičnosti
armády, protože pod ní „se skrývá podceňování morálního faktoru v boji“ a „pod její rouškou
bují reakční, antidemokratické a kapitulantské tendence“. Každý voják – velitel i vojín se měl
stát „uvědomělým bojovníkem za svobodu národa a uvědomělým obráncem jeho svobody v budoucnosti“. Proti takto formulovanému požadavku nebylo možno i vzhledem k stále živému
„mnichovskému traumatu” vystoupit a sám o sobě také neměl ideologický podtext. Ten mu dala
až jeho praktická realizace v tzv. vojenské politice KSČ.19
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VONDRÁŠEK, V.: Dr. Edvard Beneše a armáda. (K 50. výročí návštěvy dr. E. Beneše na Vysoké škole vojenské).
Vojenské rozhledy 37, 1996, č. 4, s. 113.
BÍLEK, J. – LÁNÍK, J. – ŠACH, J.: c. d., s. 20.
LÁNÍK, J.: Ministerstvo obrany 1918–1989. Vojenský historický ústav Praha. Ministerstvo obrany České republiky. Mocr.army.cz (bez uvedené datace). Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/historie/
ministerstvo-obrany-1918-1989-5316/ (cit. 23. 2. 2021).
BÍLEK, J. – LÁNÍK, J. – ŠACH, J.: c. d., s. 16.
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Pozice aspirantů v armádě a jejich hodnocení
Materiály pro účely MNO při hodnocení aspirantů uvádí: „Aspiranti se zatím jeví na nižší
morální úrovni než mužstvo a v celku je třeba jejich mravní a tím i vojenskou hodnotu klasifikovat jako méně uspokojivou. Kromě takřka úplné a zarážející názorové roztříštěnosti se
u mnohých projevuje i nepochopení často stupňované i nedostatkem odvahy i neochoty k chápáni současných vývojových směrů. Stejně tak se mezi nimi často rýsuje neuvědomělá, pudová
stranická zaujatost a odpor ke všemu novému ve státním životě, neochota logicky vysvětlovat
a rozumně chápat a přijímat nynější nesnáze všeho druhu, nezdravý sklon k nesmyslnému kritizování všeho a všech mimo vlastní úzce politicko-stranický okruh. Z toho pak pramení často
i neláska k SSSR, obdivování západu za každou cenu, nepochopení košického vládního programu, jeho tiché negování apod.“ 20
Velmi kritické hodnocení dále pokračuje: „Pokud jsou ve školách na důst. v zál. Slováci, lze
pozorovat u převážné většiny z nich vrozenou nedůvěru a zaujatost vůči všemu českému, i když
oficiálně se snaží vyvolati dojem československé státní spolehlivosti. Celkem lze o aspirantech
Slovácích říci, že jsou ve svém složení věrnou kopií nynějších politických poměrů na Slovensku.
Je jisté, že morální stav aspirantů je zčásti tvořen i dědictvím z doby okupace a zatížen nečistotou protektorátního myšlení a školení. Proto je nutný velmi pečlivý výběr nejlepších a nejschopnějších osvětových důstojníků pro školy na důst. v zál. stejně jako názorově vyhraněných,
charakterních a požadavkům košického vládního programu vyhovujících a oddaných velitelů
a instruktorů.“21
Zejména v této pasáži je přítomno jasné ideologické zaměření autora hodnocení pozice
a stavu aspirantů v poválečné československé armádě. Politizace skutečně dosahovala obřích
rozměrů, autor přitom vůbec nehodnotil skutečný přínos pro obranyschopnost země, která přitom
měla být jedním z nejdůležitějších kritérií.
Hodnocení pro účely MNO dále pokračuje: „Aspiranti byli vždy a všude element, kterému
bylo nutno věnovat zvýšenou pozornost. Jsou to lidé v klackovských letech, kteří žijí v domnění,
když absolvovali střední nebo vysokou školu, že obsáhli veškeré vědění a znalosti. Z toho titulu
reklamují určité výhody a přisvojují si právo kritizovat vše co se děje. Nynější poměry jsou tím
těžší, že na duše těchto lidí působily vlivy první republiky a šest let poroby, v kteréžto době většina z nich zaujímala negativní postoj ke každé vrchnosti – tehdy to bylo správné a hrdinské –
v němž snad v podvědomí setrvává dále.“22
Na závěr hodnocení uvádí s narážkami na fyzickou i psychickou připravenost vojáků, že:
„Mezi aspiranty jsou dvě kategorie osob:
1. Osoby, které nemají žádných prvků velitelských – jsou zpravidla i tělesně méně odolní – typičtí tichošlápkové, dříči, prostě osoby vhodné pro podřízené práce nižších státních úředníků,
kteří se až úzkostlivé vyhýbají každé tělesné práci.
2. Osoby schopné, chlapsky vyhraněné, neohrožené, odvážné, lidově založené, hodnotící tělesnou
práci, v níž jsou zpravidla velmi obratní.
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VHA, f. Ministerstvo národní obrany 1946 – HŠ /4. odděl. Taj. /Dův., k. 40A, č. j. 1250. Morální stav armády a konsolidace důstojnického sboru, s. 1.
Tamtéž, s. 2.
VHA, f. Ministerstvo národní obrany 1946 – HŠ /4. odděl. Taj. /Dův., k. 40A, č. j. 15. Taj. Vel. 1946 VO 4. Kázeň
mužstva – hodnocení, s. 2.
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Tyto dvě kategorie je třeba zajistiti pro zál. důstojníky a druhou z nich je třeba přímo protěžovati na úkor skupiny první. Politická výchova u aspirantů nesmí býti vtíravá, neboť naše
povaha na rozdíl od německé nepřijímá nové myšlenky slepě, nýbrž jen a jen přesvědčivě.
Je nevěrohodné, že by zdatný osvětový důstojník nebyl s to přesvědčivě a logicky při různých
rozpravách odůvodniti správnost našeho politického dění, které tak logicky a jasně stojí na půdě
našeho státu.“23
Zajímavý pohled na aspiranty se nabízí i v hlášeních a tajných zprávách náčelníka hlavní
správy Obranného zpravodajství a pozdějšího 5. oddělení hl. štábu Bedřicha Reicina náčelníkovi hl. štábu z června 1946. V tomto případě se jedná do jisté míry o subjektivní hodnocení,
které však dotváří obraz o tehdejších poměrech v armádě jako celku. Pasáž o aspirantech je
uvedena pod názvem Školy na důstojníky v záloze: „V záložní důstojnické škole železniční brigády, pokud se týče snaživosti jsou Slováci před Čechy, kteří nepracují se snahou o vyniknutí,
a dosažení hodností považují za své právo, které si vysloužili. Také se to obráží ve vojenském
vystupování. Poměrně značné procento žadatelů do škol na důst. v zál. musí být odmítnuto z toho
důvodu, že nevyhovují podmínkám pro přijetí, ustanovenou ve V. V. čís. 18/46 z důvodů národní
a politické spolehlivostí /studium na něm. školách, rodiče nár. německé, členství v Kuratoriu
apod. / Velice zatěžuje okolnost, že valná část žadatelů přichází bez jakýchkoliv dokladů, potřebných k přijetí. Pro tyto si pak píší dodatečně, zatím co již jsou ve škole, nebo požadují dovolenou za účelem opatření si těchto dokladů.“24
Dále je ze strany Bedřicha Reicina uvedeno, přičemž je jasné, že právě jeho hodnocení jako
vlivné osoby (navíc neštítící se i nelegálních praktik v soubojích s politickými odpůrci komunistů i s jeho osobními rivaly a nepřáteli) mohlo mít následně významný vliv na další běh věcí,
toto závěrečné subjektivní hodnocení: „Nedodání dokladů mnohdy pak vede k dodatečnému
vylučování ze škol, což není žádoucí, když je možno ještě před odvelením do školy rozhodnout
o přijetí na základě předložených dokladů. Zvláště velké potíže jsou při opatřování dokladů
ze Slovenska. Jest rozšířena mylná domněnka, že maturant má právní nárok na přijetí do školy
na důst. v zál. V tomto směru poskytnout vhodným způsobem příslušné informace veřejně.
Je třeba řešiti otázku přijímání do škol na důst. v zál. zasloužilých partyzánů a příslušníků odboje, kteří mají předepsaného středoškolského vzdělání. Vesměs je pociťován nedostatek vhodných
instruktorů. Pod. vedením instruktorů vystupují aspiranti velice dobře, ale svěřeni ve velení sami
sobě, neprojevuji smysl pro povinnost a odpovědnost.“25
Souhrnná zpráva v pasáži o aspirantech pokračuje i konkrétními (někdy poněkud kuriózními,
jindy závažnějšími) případy jednání a chování. To se týká jak konkrétního chování jednotlivců,
tak i celkové atmosféry při výcviku: „Po příchodu aspirantů ze záložní školy na důst. v Kežmaroku na Slovensku byl učiněn dotaz a zjištěno:
1. Po příjezdu do Popradu šlo několik aspirantů městem a potkali vojáka v koženém kabátě
s brigadýrkou. Jeden aspirant nepozdravil, dotyčný ho zastavil a vynadal mu do českých psů,
kolaborantů, povalečů, v Čechách že se jen váleli, mezitím co oni za Čechy bojovali, šlo o neznámého nadporučíka.
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Tamtéž.
VHA, f. Ministerstvo národní obrany 1946 – NHŠ Náčelník Hlavního štábu Taj. /Dův., k. 23, č. j. 962. Souhrnná
zpráva o armádě, s. 29.
Tamtéž, s. 29–30.
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2. V prvních dnech po příjezdu byli aspiranti při výcviku svědky častého omdlévání frekventantů, kteří padli slabostí z nedostatečné stravy. Viděli, jak instruktoři tamního pluku používali při
výcviku prušáckého drillu, t.j. nezbytné rákosky, stavění vojáků do dřepu na smetišti, přičemž
museli křičet: „Nám se na vojně líbí, my na vojně zůstanem“. K rozšíření nesouladu mezi českými aspiranty a mužstvem pluku přispělo odebrání přikrývek mužstvu pluku, prý pro aspiranty.
Tito žádné nedostali a po čase byly mužstvu přikrývky vráceny. Toto se několikráte opakovalo.
Po delší době se slov. vojáci dozvěděli o pravém stavu věcí.
3. Při dodatečné přísaze frekventanti, kteří byli ve škole před 28. říjnem, konané narychlo
v neupravené jízdárně v sobotu odpoledne, četl přísahu vel. školy plk. Pleva, přičemž měl ledabyle ruku v kapse. Jízdárna byla bez státních vlajek a obrazu prezidenta.“26
V další části souhrnná zpráva jako sonda do atmosféry tehdejší doby výmluvně pokračuje
nejen v dalším výčtu konkrétních nedostatků, ale i s ohledem na politické preference a nastoleným
kurzem v duchu sbližování se s politikou SSSR uvádí ze strany hodnotících tyto zjištění a informace: „4. Jídlo bylo kvalitou velmi špatné a množstvím neodpovídající stravovací normě.
Toto a poměry vládnoucí ve škole vedly k písemné hromadné prosbě na MNO, která byla odeslána počátkem prosince. V prosbě byly uvedeny případy svědčící o záporném postoji slovenských
důstojníků k českým aspirantům. Při přednáškách byly očividně zveličovány přednosti něm.
armády příslušníky bývalých slov. jednotek, bojujících proti Rusům. Je domněnkou, že kpt. Hrabovecký a por. Mazur dostali za zásluhy železné kříže. Mimo uvedených bodů obsahovala prosba řadu detailních případů. Výsledkem prosby bylo vyšetřování, které vedl plk. Hluchý z VO 4
a jenž shledal po vyšetřování tuto prosbu malichernou. Dle jeho uznání byla stížnost na jídlo
bezpředmětná a jídlo uznáno za bezvadné. Dávka a jakost byla totiž vzhledem k ohlášené návštěvě tohoto dne nápadně zvýšena. Následujícího dne bylo zjištěno, že se provařilo 80 kg mouky,
načež další byl opět nedostatek. Značná část slovenských aspirantů, instruktorů a mladších
důstojníků byli zastánci slov. režimu a stavěla se proti Tisovu odsouzení. Pro případ jeho odsouzení dávali najevo, že by vznikla vzpoura ve slovenské armádě. Jeden frekventant – Slovák se
vyjádřil, že Tiso udělal pro Slovensko více než prezident Beneš pro celé Československo.
5. Frekventanti slov. národnosti ve škole na důst. protitank. děl. v zál. v Olomouci připravují
odeslání memoranda na MNO, SNR a Sbor poverenikov. V něm se staví za ty, kteří byli vyloučeni se školy podle VV.18/1945, čl. 192, stať II. a podle výnosu MNO č.j. 6766/dův. hl. št. l. odděl.
ze dne 7. března 1946, protože studovali na vysoké škole s vyučovací řečí německou.“27
K tomu je ještě závěrem uvedeno, že se poukazuje na to, že se vylučují Slováci, kteří studovali v Německu a nemají od ONV nebo i vyšších slovenských civilních úřadů potvrzení o národní a státní spolehlivosti. Pisatelé to považují za nespravedlivé a připojují pohrůžku, že nebude-li
odvoláno výše uvedené nařízení, že z kolegiální povinnosti odvolají žádosti do zál. důst. školy
a budou žádat zpět k útvarům. Iniciátory celé akce jsou pro studium na německých vysokých
školách vyloučení voj. asp. Jan Štofko a voj. asp. Desider Šatura. Spis má být podepsán všemi
frekventanty slov. národnosti a měl být předložen 7. nebo 6. května 1946. Veliteli školy bylo
nařízeno, aby v součinnosti s osvět. důstojníkem uvedl názory frekventantů poučením na správnou míru a varoval je před ukvapenou akcí.28
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Tamtéž, s. 29–30.
Tamtéž, s. 30.
Tamtéž, s. 31.
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Nasazení aspirantů v roce 1947 s tragickým vyústěním
Stručně uvedu i případ 29 nejtragičtějšího vojenského vystoupení (z hlediska bilance ztrát
dosud nepřekonaného v československé ani v novodobé české armádě), kterého se v roce 1947
účastnili právě aspiranti v boji s Burlakovou30 jednotkou Ukrajinské povstalecké armády (UPA)
ze dne 5. srpna 1947 u Ľupčianské Magury. Z pohledu československé armády šlo při přechodu
jednotek UPA (tzv. banderovců)31 v létě a na podzim 1947 přes Československo směrem do Bavorska od skončení druhé světové války o jeden z nejnáročnějších úkolů, co se týká ochrany
vlastních hranic.
Souhrnná zpráva div. gen. H. Píky k okolnostem předcházejícím střetu u Magury uvádí i tyto
informace: „Také jednotky, které bránily přechodu band z Polska do ČSR, pod krycím jménem Teplic[e], musely býti následkem odchodu ročníku 1925 rovněž silně redukovány. A právě
v této době – počátkem června 1947 – začalo silné pronikání band na Slovensko. Uzavření hranic
bylo ponecháno, vedle několika vojenských rot, jen stanicím SNB a Finanční stráže. Protože tyto
nestačily, musel býti znovu narychlo zesilován zvláštní vojenský útvar Teplice. To nebylo z jednotek ze Slovenska, kde hrozilo nebezpečí všude, možné. Muselo být i z těchto důvodů narychlo
sestaveno několik nových jednotek v Čechách a na Moravě. K tomu však nebylo ani zde dosti
mužstva z jediného ročníku 1924. Nezbylo tudíž než použití aspirantů z roč. 1924, kteří právě
dokončili školu záložních důstojníků a prodělali navíc 1 měsíc ve výcvikových táborech a byli
tudíž nejlépe vycvičeni a již organisováni v jednotky.“32
Do boje proti Burlakově těžkými střety zocelené jednotce tak byli vysláni nezkušení aspiranti, což se bohužel vzápětí projevilo. 5. srpna 1947 byli v boji33 zabiti aspiranti des. Jozef Hakl
(ročník 1923), desátník Miroslav Kareš (ročník 1924), svob. Miroslav Neumann (ročník 1923),
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Podrobně viz ŘEPA, T.: Střet na Maguře 5. srpna 1947. Boj československé armády s Burlakovou jednotkou Ukrajinské povstalecké armády. In: Binar, A. (ed.): Ozbrojené síly a československý stát. Brno 2020, s. 261–274.
Volodymyr Ščyhels‘kyj alias Burlak (8. srpen 1920–7. duben 1949) byl jeden z vůbec nejschopnějších velitelů banderovských sotní. Pocházel z vlastenecky založené rodiny a také si vzal dceru řeckokatolického faráře. Osudy Burlaka
během druhé světové války jsou ve znamení působení v rámci Ukrajinské milice, což byly bezpečnostní jednotky
zajišťující klid, jakási obdoba policie. Po přechodu fronty všichni banderovci odcházejí do lesů na smluvené místo,
kde se setkávají s dalšími budoucími členy sotně Burlak nebo v té době ještě spíše její platformy. Sotňa Burlak tedy
vzniká na přelomu let 1944 a 1945. V noci z 21. na 22. června 1947 se jako reakce na předcházející události a tlak
Polské armády Burlakova sotňa přesunula už natrvalo na území Československa. I díky osobnosti svého velitele si
sotňa Burlak na rozdíl od jiných jednotek UPA dokázala udržet dobrou morálku. Burlak byl se zbytkem velení své
sotni dopaden v noci z 3. na 4. září 1947. Nakonec byl po několika měsících, a dokonce i jednom nezdařeném útěku
z kasáren v Košicích, vydán do Polska, kde byl 7. dubna 1949 popraven. ŘEPA, T.: Banderovci. Politické souvislosti,
následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na hybridní konflikt v současnosti, s. 154–177.
„Banderovci“ je pojmenování přejaté především protivníky a nepřáteli členů Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), konkrétně Banderovy frakce v OUN, tedy OUN(b), či Ukrajinské povstalecké armády (UPA) jakožto
vojenské složky OUN vzniklé v roce 1942, přičemž toto označení má negativní nádech. Členové OUN(b) a UPA
se sami takto nikdy nenazývali, postupem času se však toto pojmenování natolik vžilo, že je těžké v rámci této
problematiky pracovat s jiným hodnotově neutrálním pojmem, aby jak odborným, tak laickým kruhům bylo okamžitě jasné, o čem je vlastně řeč. Vnitrostátní politický rozměr přesunu banderovců přes poválečné Československo
je stále poněkud v zajetí klišé a stereotypů vytvářených komunistickou propagandou, a právě již samotný problematický výraz „banderovci“ o tom výmluvným způsobem vypovídá. ŘEPA, T.: Banderovci v Československu
1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty. Securitas Imperii 34, 2019, č. 1, s. 118.
VHA, f. VKPR, k. 10, č. j. 1191 – Aspiranti nasazení proti Benderovcům – zpráva z 23. srpna 1947, s. 2–3.
Archiv ministerstva vnitra Slovenské republiky Levoča, f. E10-3V 1947, k. 2, č. j. 1712/Taj. – 1. oddělení 1947.
Osobní rozkaz číslo 18 a hlášení pro velitele skupiny Teplice brigádního generála Júlia Noska ze dne 6. srpna 1947
ve 21.00 hod.
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svob. Bohumil Padúch (ročník 1924), svob. Jozef Šíkula (ročník 1923) a des. Jindřich Vrba (ročník 1924). Jednalo se mimo vší pochybnost o smrt naprosto zbytečnou. Kvůli podcenění průzkumu a nedodržení základních bezpečnostních pravidel při pohybu v terénu, kde mohli protivníka
předvídat a očekávat, narazili na sotňu Burlak, proti které byly jinak již předtím nasazeny největší síly armády a bezpečnostních složek.34 I vlivem ztrát z předchozích střetů se tentokrát
Burlak boji nesnažil vyhnout a vojáky odstrašit, ale nařídil cílenou palbu na československé
vojáky. I proto bylo tolik obětí, což později Burlak po svém zadržení sám vyšetřovatelům takto
popisoval a vysvětloval.35 Největší chybou bylo podcenění průzkumu a pohyb v sevřených útvarech, kdy šli vojáci ve skupince těsně vedle sebe, tudíž byli snadným terčem, a ne v rozptýlené
rojnici.36 Padlí vojáci byli v lednu 1948 vyznamenáni československým válečným křížem 1939
in memoriam.37
Celkem v boji toho dne padlo šest vojáků a sedmý se smrtelně zranil při nešikovné manipulaci s vlastní zbraní.38 Byli raněni i další vojáci aspiranti Vladimír Turzák (ročník 1924), Miloslav
Kvapil (ročník 1924), Vítězslav Ševčík (ročník 1924), Karel Daněk (ročník 1924), Adolf Hynek
(ročník 1924). Vláda v září 1947 rozhodla i o zaopatření obětí bojů v takovém smyslu, aby ranění (například z důvodů následné invalidity) či příbuzní obětí a pozůstalí, byli odškodněni stejně
jako kdyby k jejich úmrtí či zranění došlo za válečného stavu.39
Nejdůležitějšími postavami v následném vyšetřování byly především dvě osoby – podplukovník Edmund Meixner jakožto velitel v tomto úseku obrany zasahující jednotky praporu Rys
spadající pod velení skupiny Teplice a četař aspirant Alois Rambousek jakožto velitel průzkumné hlídky, která utrpěla při střetu zmíněné závažné ztráty.40 Postup obou byl následně vyšetřován,
několikrát byli vyslýcháni, přičemž zodpovědnost se snažili svalovat především jeden na druhého, i to ukazuje, že poměry v nasazených jednotkách aspirantů skutečně nebyly ideální a ani
nikdo nadřízený nebyl ochoten přiznat chyby v celém přístupu k nasazení armády proti skupinám
UPA.41
Tragická bilance střetu na Maguře se neobešla bez reakce veřejnosti. Dne 14. srpna 1947 se
v Praze konala tisková konference. MNO spolu s ministerstvem vnitra podaly zástupcům tisku
výklad o celé věci. Přitom je požádaly o utajení zpráv, které by mohly poškodit akci československých orgánů. Avšak zprávy ze soukromých pramenů, a zvláště úřední zpráva o srážce dne
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ŠMIGEĽ, M.: Banderovci na Slovensku (1945–1947). Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny. Banská Bystrica 2007, s. 84.
Archiv bezpečnostní složek, f. 305 (Ústředna Státní bezpečnosti 1945–1948), inv. j. 305-143-1 – Burlakova přímá
výpověď sepsaná dne 7. září 1947.
ŘEPA, T.: Banderovci. Politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na
hybridní konflikt v současnosti, s. 166.
Tuto informaci obsahuje rodinné album desátníka aspiranta Jindřicha Vrby. Přesná datace vyznamenání jeho
osoby je 26. ledna 1948. Album je v držení rodiny Vrbových; ŘEPA, T.: Střet na Maguře 5. srpna 1947. Boj československé armády s Burlakovou jednotkou Ukrajinské povstalecké armády, s. 268.
ŘEPA, T.: Banderovci. Politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na
hybridní konflikt v současnosti, s. 166.
VHA, f. VKPR, k. 10, č. j. 216 – Rozhodnutí vlády na 101. schůzi o zaopatření obětí bojů proti banderovcům ze
dne 9. září 1947, s. 1–2.
ŘEPA, T.: Střet na Maguře 5. srpna 1947. Boj československé armády s Burlakovou jednotkou Ukrajinské povstalecké armády, s. 268.
VHA, f. VKPR, k. 10, č. j. 1191 – Výpis z hlášení velitele Rys pplk. pěchoty E. Maixnera o průběhu boje proti UPA
skupině Burlak dne 5. srpna 1947 v prostoru Ľupčianská Magura, s. 1–3; VHA Bratislava, f. Banderovci, k. 17,
inv. č. 38 – Protokol sepsaný dne 7. srpna 1947 s četařem aspirantem A. Rambouskem, s. 1–7.
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5. srpna 1947, jejíž obětí bylo 6 aspirantů, způsobily rozruch ve veřejnosti. Do vojenské kanceláře následně došla jednak anonymní žádost rodičů aspirantů o vystřídání jednotek složených
z aspirantů, a také zpráva otce jednoho z padlých aspirantů, kde vytýká vojenské správě zbytečnou oběť. Dále došla na hlavní štáb řada stížností aspirantů na nesprávnosti při vedení vojenských
akcí. Ministerstvo národní obrany odpovědělo, že všechny tyto skutečností vede v patrnosti
a provádí potřebná šetření. Vojenská správa dále sdělila, že disponuje velmi slabými početními
stavy prezenčně sloužícího mužstva a jako protiopatření zařazuje nově do stíhacích oddílů částečně i mužstvo náhradní zálohy s dvouměsíčním nedostatečným výcvikem, což opět zvyšuje
možnost ztrát.42
Armádní vyšetřování nakonec vyznělo do ztracena a konkrétní viník nalezen nebyl.43
Z dostupných pramenů je znát, že nadřízená místa nechtěla tragický střet uzavřít s tím, že byl
odpovědný pouze jeden konkrétní viník, šlo o sérii chybných rozhodnutí proti mnoha lety střetů
zocelené skupině UPA.44 Nasazení československé armády proti UPA, které přineslo i neradostnou bilanci ztrát u Ľupčianské Magury 5. srpna 1947 do jisté míry vystihuje zvláštní období od
konce války do převzetí moci komunisty, tedy tzv. třetí republiky, kdy stála společnost na jakémsi rozcestí a rozhodovala se bohužel zdaleka ne jen svobodně a bez vnějších vlivů, kterým směrem se dát. Jednoznačně totiž nešlo jen o poměrně rozsáhlé vojenské operace vedoucí k definitivnímu politickému a vojenskému řešení přechodu UPA přes Československo, přičemž rozměr
úspěšné ochrany státních hranic a nasazení postupně konsolidované československé armády je
důležité připomínat, ale také o účelová politická rozhodnutí, kterými se komunisté postupně
snažili45 ovládnout politickou scénu.46
Závěrem
V této studii jsem se čtenáře pokusil seznámit s poválečnou konsolidací československé armády
se zaměřením na skupinu aspirantů. Tento proces nebyl vůbec jednoduchý a už od počátku se
strhnul souboj o to, kdo bude ovlivňovat směřování armády jako významné instituce pro chod
celého státu. Již od počátku bylo také jasné, že na formování armády budou působit geopolitické
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VHA, f. VKPR, č. j. 189 – Činnost band UPA na našem území a provedená protiopatření. Zpráva pro prezidenta
republiky z 21. srpna 1947, výtah o tiskové konferenci konané v Praze 14. srpna 1947, s. 6–7; ŘEPA, T.: Střet na
Maguře 5. srpna 1947. Boj československé armády s Burlakovou jednotkou Ukrajinské povstalecké armády,
s. 271–272.
VHA Bratislava, f. Banderovci, k. 17, inv. č. 38 – Uzavření prověřování četaře aspiranta A. Rambouska, s. 6–7.
ŘEPA, T.: Střet na Maguře 5. srpna 1947. Boj československé armády s Burlakovou jednotkou Ukrajinské povstalecké armády, s. 272.
Jedním z mnoha dokladů takového jednání je např. zpráva mjr. Miroslava Dudy, velícího důstojníka pohotovostního pluku Slovensko z 24. září 1947 o stavu československé armády nasazené proti UPA, určená přímo k rukám
Rudolfa Slánského a ústředního sekretariátu KSČ. Důstojník SNB zde popisuje politické preference (včetně členství v nekomunistických stranách) zúčastněných armádních velitelů a mužstva, rozděluje přitom zvlášť českou
a slovenskou národnost, v závěru dokonce hovoří o politické uvědomělosti. Muzeum policie České republiky,
f. Československé bezpečnostní složky v letech 1945–1989, inv. j. VI – D-16 – Československá armáda na Slovensku nasazená proti bandám UPA – poznatky, Zpráva k rukám generálního tajemníka Rudolfa Slánského a ústřednímu sekretariátu KSČ z 24. října 1947, s. 1–5.
ŘEPA, T.: Banderovci. Politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na
hybridní konflikt v současnosti, s. 27–28.
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faktory, zejména větší příklon k SSSR. Některé legislativní kroky iniciované komunisty začaly
okamžitě měnit stávající poměry v neprospěch prozápadně orientovaných armádních velitelů.
Změny se však dotkly i všech ostatních složek armády a výjimkou nebyli ani aspiranti jako
jakýsi budoucí důstojnický dorost. V hodnocení jejich úrovně, nedostatků a dalších konkrétních prohřešků získáváme i přes nutný kritický odstup výpověď o tehdejších poměrech. Významné je především velmi časté srovnávání podle národnosti a zdůrazňování malých zkušeností
aspirantů.
Jako příklad nasazení aspirantů je ve studii uvedeno střetnutí u Ľupčianské Magury 5. srpna
1947, které si vyžádalo smutný rekord v počtu obětí. To, že proti skupinám UPA, jakožto zvenčí
přicházejícím ozbrojencům, byla nasazena armáda, je pochopitelné. Velmi problematické to však
bylo právě u nezkušených aspirantů, kteří se nemohli rovnat svými návyky a disciplínou v dlouholetém boji a proti přesile zběhlému protivníkovi. Jejich velení si nepočínalo správně, a i když
vyšetřování neurčilo konkrétního viníka, zbytečně ztracené životy mladých vojáků svědčí přinejmenším o chybném přístupu k celé akci. Politické tlaky na armádu si také při nasazení vojáků
proti UPA vybraly svoji daň a armádu vystavily další velké zatěžkávací zkoušce. Definitivní
rozuzlení přinesl až komunistický převrat, který následně vedl k perzekuci vojáků, důstojnického sboru a případům justičních vražd, což armádu zatížilo morální křivdou na desítky let dopředu. Je však třeba si připomínat i cestu, která těmto nezákonnostem předcházela, přičemž i příklad
posuzování a nasazení aspirantů nám k tomu může poskytnout další snad i přínosný vhled.
Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D.
Katedra teorie vojenství
Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně
Kounicova 65
662 10 Brno
Česká republika
e-mail: tomrepa@seznam.cz
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PŘÍSNĚ TAJNÁ AKCE LUX
– SOUČÁST POÚNOROVÝCH PERZEKUCÍ V ARMÁDĚ
A ZAČÁTEK KONCE KARIÉRY BEDŘICHA REICINA
A KARLA ŠVÁBA
FRANTIŠEK HANZLÍK
The article shows the context of the origin, course, results and consequences of the top secret
LUX action in the army. The first part of the article analyzes the circumstances of the LUX secret
action and the content of the plan, which was to be implemented during it. The second part of
the article presents facts about the course of the LUX action and about the role of its main actors
Karel Šváb, gen. B. Reicin and gen. J. Musil, including the consequences for their future destinies.
Key words: secret action; persecution; discrimination; LUX action; Soviet advisers; military
intelligence
Úvod
Uchopení moci komunistickou stranou v únoru roku 1948 přineslo zásadní změny ve všech
oblastech života společnosti. Nedílnou součástí procesu uchopení politické moci komunistickou
stranou a jejího upevňování se staly rozsáhlé perzekuce skutečných i domnělých odpůrců nového režimu. K institucím, které byly čistkami, komunisty nazývanými očistou od reakčních
živlů, zasaženy nejvíce, patřila armáda. Obětí čistek se stala drtivá většina generálů a důstojníků,
kteří po válce vstoupili do jiných politických stran, než byla KSČ. Perzekuce v armádě měla
různé podoby. V první fázi šlo o propuštění „reakčních“ vojáků z armády. Následovaly vykonstruované procesy, které mnohdy skončily vynesením rozsudků smrti.1 Mnozí vojáci různých
hodností byli postiženi mimosoudní perzekucí v podobě zařazení do táborů nucené práce.
Závěr perzekucí po únoru 1948 tvořily politické procesy s generály, členy komunistické strany
v první polovině 50. let.2 Rozhodující úlohu v průběhu perzekucí v armádě sehrávalo obranné
zpravodajství v čele s nechvalně známým Bedřichem Reicinem, který byl koncem roku 1948
povýšen do generálské hodnosti a jmenován do funkce náměstka ministra národní obrany.3
V rámci perzekucí v armádě proběhla od podzimu 1949 do léta 1950 přísně tajná akce s krycím
názvem LUX, na které se podílelo několik zvláště vybraných spolehlivých příslušníků 5. oddě-
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BRET, J.: 22 oprátek. Praha 1999.
HANZLÍK, F.: Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945–1955. Praha 2015.
VÚA–VHA, f. Sbírka vojenských osobních spisů, osobní spis Bedřich Reicin. V osobním spise je uvedeno: od 1. 1.
1945 do 15. 11. 1948 přednosta odděl. OBZ 1. čs. sboru v SSSR a HS OBZ – MNO. 15. 12. 1948 náměstek ministra
národní obrany.
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lení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany. Akci LUX nebyla dosud v odborné literatuře
věnována odpovídající pozornost. Její výsledky přitom významně ovlivnily nejen osudy desítek
osob z řad vojáků, ale i další osudy Bedřicha Reicina a Karla Švába, kteří stáli u jejího zrodu.
Cílem studie je ukázat souvislosti vzniku akce LUX, její místo v celkovém procesu poúnorových
perzekucí vojáků a důsledky pro její iniciátory.
Souvislosti vzniku akce LUX
Rozhodující podmínky pro komunistický převrat v únoru 1948 v Československu se utvářely především ve vnitropolitickém zápasu o moc mezi komunistickou stranou a ostatními politickými stranami. Vývoj poválečné mezinárodní situace určitým způsobem zápas o moc v Československu ovlivnil, ale nebyl rozhodujícím faktorem. Již v té době byl svět fakticky rozdělen na
dva proti sobě stojící bloky, jejichž definitivní podoba se dotvářela. Hlavní příčinou byly zcela
rozdílné zájmy a představy velmocí – Sovětského svazu a Spojených států amerických, o poválečném vývoji v Evropě i ve světě. Sovětský svaz uplatňoval svůj vliv v zemích střední a východní Evropy, které se postupně staly jeho satelity, metodami a prostředky typickými pro Stalinovo
vedení. V roce 1949 se v řadě států vznikajícího sovětského bloku začala prosazovat Stalinova
teorie o zostřování třídního boje a nutnosti hledání nepřítele ve vlastních řadách. Při jejím uplatňování v praxi proběhly v těchto zemích vykonstruované politické procesy, které často končily
vynesením rozsudků smrti a popravou „odhalených“ nepřátel uvnitř komunistických stran.
Také vedení Komunistické strany Československa bylo upozorňováno na existenci nepřátelských živlů uvnitř strany.4 V té době probíhaly v armádě další vlny čistek pod názvem akce D.
V jejím průběhu byli do táborů nucené práce zařazováni důstojníci, kteří byli z různých důvodů
propuštěni z armády před únorem i po únoru 1948.5
V době probíhající akce D byla začátkem října 1949 zahájena další, přísně utajovaná akce
pod krycím názvem LUX. Jejími iniciátory byli Bedřich Reicin a Karel Šváb, který v té době
zastával funkci šéfa evidenčního oddělení ÚV KSČ.6 Podle vyjádření Karla Švába měla být na
základě zkušeností právě skončeného procesu s Rajkem v Maďarsku provedena důsledná očista
všech oblastí života společnosti. Pokyn k jejímu provedení vydal prezident republiky Klement
Gottwald a vedení KSČ cestou Rudolfa Slánského. Výše uvedená akce byla výsledkem toho,
že i v podmínkách Československa se v průběhu roku 1949 začínaly projevovat důsledky teorie
o zostřování třídního boje a nutnosti hledání nepřítele ve vlastních řadách. Do republiky přijeli
v říjnu 1949 sovětští poradci plk. Michail Timofejevič Lichačev a plk. Nikolaj Ivanovič Makarov
s čerstvými zkušenostmi z procesu s Rajkem v Maďarsku. Začala se otevřeně šířit linie hledání
nepřátel ve straně a hledání československého Rajka.7
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Zpráva o činnosti Státní bezpečnosti v letech 1949–1954 z hlediska nesprávností v zaměření a metodách práce.
NA, f. Komise I., sv. 12, a. j. 202, s. 11–30.
HANZLÍK, F.: c. d., s. 59–67.
Evidenční oddělení ÚV KSČ bylo zřízeno v létě 1945. Jeho hlavním úkolem bylo shromažďovat a třídit informace
získané tajnými službami, které se podařilo komunistické straně ovládnout již v roce1945. Karel Šváb stál v čele
oddělení od roku 1945 do roku 1951. Blíže o činnosti evidenčního oddělení: NA¸ Pillerova komise, k. 30B. Informační zpráva č. 19. Otázky Stb v evidenčním oddělení aparátu ÚV KSČ a KSK (1946-1951), 33 s.
NA, Komise I., sv. 12, a. j. 202. Podrobnosti o počátku procesu hledání nepřítele ve vlastních řadách obsahuje
Zpráva o činnosti státní bezpečnosti v letech 1949–1954 z hlediska nesprávností v zaměření a metodách práce, na
s. 10–20.
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Řízením akce v celostátním měřítku pověřilo vedení KSČ Švába. V této souvislosti vydal
Šváb nařízení k vytvoření zvláštních studijních a vyšetřovacích skupin. Jedna pracovala v rámci ministerstva vnitra se styčným důstojníkem od 5. oddělení Hlavního štábu ministerstva národní obrany. Druhá skupina byla zřízena ze zvlášť přísně prověřených příslušníků 5. oddělení
hlavního štábu se styčným důstojníkem od ministerstva vnitra. V armádě bylo za realizaci akce
LUX odpovědné 5. oddělení Hlavního štábu MNO a jeho přednosta gen. Josef Musil. Rozhodující slovo však měl náměstek ministra národní obrany gen. Bedřich Reicin, kterému bylo v té
době 5. oddělení přímo podřízeno. Složení skupiny projednával Musil s Reicinem. Musil navrhoval, aby se vedoucím skupiny stal buď plk. Antonín Horák, nebo pplk. Jaroslav Řehák. Reicin
Musilovy návrhy odmítl a vydal pokyn, aby se vedoucím skupiny stal pplk. Jaroslav Pavlíček.
Dále Musil navrhoval, aby ve skupině pracovali mjr. Leopold Fiala, mjr. Jindřich Kocián, škpt.
Rudolf Cylek, škpt. Josef Havelka a por. Rudolf Hájek. Po předložení návrhu Reicinovi a Švábovi byli na základě jejich vlastnoručních poznámek ze skupiny vyškrtnuti mjr. Fiala a mjr.
Kocián a nahrazeni pplk. Jaroslavem Řehákem a mjr. Františkem Kočím.8 Za členy skupiny se
musel vlastnoručním podpisem zaručit Musil. Pro potřebu studijní a vyšetřovací skupiny ministerstva vnitra vyčlenilo 5. oddělení hlavního štábu důstojníky – mjr. Jiřího Juránka, mjr. Bedřicha Sedláčka a kpt. Karla Malenu.9 Styčným důstojníkem ministerstva vnitra pro skupinu
z 5. oddělení hlavního štábu se stal kpt. Miroslav Pich-Tůma. V listopadu 1949 se jmenovaný
podílel na výslechu bývalého zpravodajského důstojníka škpt. Bedřicha Wiesnera. Na následky brutálního týrání kpt. Pichem-Tůmou škpt. B. Wiesner následující den po výslechu zemřel.
Proto byl Pich-Tůma odvolán a nahrazen kpt. Jaroslavem Mrkosem.10
Na zpracování plánu akce LUX se osobně podílel i gen. J. Musil. Již samotný oficiální název
– PLÁN pro pátrání po osobách z řad reakce, které byly záměrně nasazeny do KSČ, armády,
jiných veřejných úřadů a institucí, aby v příhodné době provedly zvrat socialistického budování
v ČSR, naznačoval, co bude cílem celé akce.
V úvodu plánu je dále uvedeno: „V souvislosti s procesem Rajk a spol v Budapešti se znovu
výstražně ukázalo, jak imperialistické kruhy snažily se již před 2. světovou válkou vniknout
svými agenty do KS (komunistických stran) v jednotlivých státech za účelem zpravodajským
a diverzním a jaké následky má nepočítati s tím a nedbati toho.“11 Plán měl čtyři samostatné
části. Každá z nich obsahovala ještě několik dalších konkrétních úkolů mnohdy velmi širokých.
První část – I. Prohlídka londýnského archivu obsahovala 14 různých dílčích úkolů. Hlavní
pozornost byla věnována příslušníkům bývalého 2. oddělení hlavního štábu pod velením gen.
F. Moravce a osobám, které se pohybovaly za války v blízkosti prezidenta Edvarda Beneše.
Pozornosti neunikli ani interbrigadisté ze španělské občanské války, osoby, které přišly do odboje z německé armády po porážce Němců u El Alameinu a také ti, kdo vstoupili do odboje
z vládního vojska a z armády bývalé Slovenské republiky. Pečlivě byli posuzováni všichni, kdo
odešli v průběhu války do Sovětského svazu z Anglie a zvláště dvě skupiny. K první patřili
všichni, kdo projevovali protikomunistické a protisovětské postoje. Druhou skupinu tvořili ti,
kdo podle názoru 5. oddělení provedli ideologický „přemet“ a vstoupili dokonce do KSČ.

8
9
10
11

ABS, f. MNB 8/5, k. 60.
ABS, f. Vyšetřovací spisy a. č. V 2457 MV.
NA, f. MNB, 8/5, k. 60. Hodnocení akce LUX ze dne 21. října 1952.
ABS, f. MNB 8/6, k. 61.
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Do samostatné skupiny k prověření byly zařazeny osoby, které byly za války vysazeny k plnění
diverzních úkolů do Protektorátu, osoby, které je připravovaly a instruovaly včetně těch, kdo jim
po vysazení poskytovali zázemí v Protektorátu. Zvláště pečlivě měli být prověřováni všichni
z výše uvedených, kteří vstoupili do KSČ nebo se dokonce stali funkcionáři.
Druhá část plánu – II. Prohlídka zajištěných dokumentů z r. 1939–40 z činnosti čs. voj. jednotky a odbojových pracovníků ve Francii a získávání zpráv výslechem osob, které žily na území
Francie až do konce války byla členěna na 11 upřesňujících úkolů. Ty odpovídaly názvu této
části plánu. Zvláštní pozornost byla věnována velitelům všech československých vojenských
jednotek, které vznikly na území Francie a které měly záporný postoj ke komunistům. K dalším
dílčím úkolům patřilo prošetření osob, které prošly koncentračními tábory ve Francii (interbrigadisté po skončení občanské války ve Španělsku), osob, které po kapitulaci Francie zůstaly na
francouzském území jako osoby ilegálně činné. Objektem zájmu se staly i všechny vojenské
osoby, které absolvovaly školy, kurzy a jakékoliv stáže ve Francii do roku 1938.
Třetí část plánu měla název – III. Kontrola vojenských osob české a slovenské národnosti,
které mají vztah k Jugoslávii v době před válkou, za války a po válce. Mezi sedmi upřesňujícími
úkoly je i prověření všech osob, které žily dlouhou dobu v Jugoslávii a po roce 1945 se vrátily do
Československa se zvláštní pozorností na ty, kdo bojovali jako jugoslávští partyzáni a v době
akce LUX působili v armádě.12 Poslední dílčí úkol ukládal prověřit všechny osoby, které byly ve
styku s Rajkovou skupinou v Maďarsku (před válkou, za války a po válce) a pohybovaly se na
území ČSR.
Poslední část plánu – IV. Kontrola vojenských osob české a slovenské národnosti, které bojovaly proti Němcům v jiných státech, nebo se tam zdržovaly po dobu okupace ČSR. Tato část
plánu obsahovala původně 8 dalších upřesňujících dílčích úkolů, které byly doplněny ještě ručně
psanými poznámkami gen. Musila. Hlavní pozornost této části plánu směřovala k činnosti Československé vojenské mise v SSSR v době války pod vedením gen. Heliodora Píky, k činnosti
osob, které byly vysazeny v Protektorátu jako parašutisté z SSSR se zřetelem na jejich činnost
po roce 1945, k působení volyňských Čechů, kteří přišli s 1. čs. armádním sborem a zůstali v ČSR
a stejně tak činnosti osob ukrajinské národnosti. Jedním z úkolů bylo i prověření osob sloužících
v armádě původu bělogvardějského, nebo osob české a slovenské národnosti, které měly za manželky bělogvardějky se zvláštním zřetelem na osoby, které byly členy KSČ.13 Od výše uvedených
úkolů se lišil poslední, který byl psán psacím strojem – prověření agentů 2. oddělení před rokem
1939, zvláště z řad komunistů, nebo kteří proti komunistům pracovali. Tento úkol byl doplněn
dvěma ne zcela jasnými ručně psanými odrážkami. První – vedoucí osoby 2. oddělení pracující
proti komunistům a druhou – dokladový materiál protikomunistického odboje. Poslední dílčí
úkol čtvrté části plánu ukládal využít výslechové protokoly vojenských osob, které byly odsouzeny, nacházely se v táborech nucené práce nebo byly na svobodě a po roce 1945 byly členy KSČ.
U prvních tří částí plánu byla ručně uvedena jména příslušníků skupiny, kteří budou uvedenou část plánu realizovat. Za první část odpovídal por. Rudolf Hájek, za druhou část škpt. Josef
Havelka a za třetí část škpt. Rudolf Cylek. Na závěr celého plánu je zdůrazněno: „Vrchním dozo-

12

13

ZONA, P.: Češi a Slováci v bývalé Jugoslávii a jejich zapojení do bojů ve II. světové válce a obnovy poválečného
Československa. Praha 2018.
V plánu akce LUX jsou použity pojmy: osoby bělogvardějského původu a bělogvardějky. Šlo o dobové označení
osob, které v době občanské války v Rusku v letech 1917–1920 stály nebo bojovaly proti bolševikům a Rudé armádě. Ve snaze uniknout perzekuci po skončení občanské války emigrovaly do Československa. V době kdy probíhala akce LUX, byly tyto osoby v drtivé většině již občany Československa.
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rem nad touto prací a jejím sladěním v jednotlivých skupinách je pověřen mjr. Jaroslav Pavlíček,
který každý týden v pátek podá zprávu o výsledku prací. Kromě toho bude hlásit náčelníku oddělení ihned každou závažnou skutečnost, aby mohlo být zahájeno případné šetření celým aparátem 5. odd., případně orgány 2. odd. a orgány ministerstva vnitra.“ 14
Realizace akce LUX a důsledky pro její hlavní aktéry
Gen. Josef Musil předložil podrobný plán práce k posouzení Reicinovi a následně ke konečnému schválení Švábovi. Pavlíčkova skupina pracovala v přísném utajení. Do přidělené místnosti v prostorách 5. oddělení hlavního štábu neměl přístup nikdo mimo členů skupiny, gen. Musila,
gen. Reicina a K. Švába. Pplk. Pavlíček byl podřízen výhradně Karlu Švábovi. Téměř denně
předával získané informace Musilovi. Podle potřeby a na základě jeho rozhodnutí jednal přímo
se Švábem nebo s Reicinem. Podrobně byl o průběhu a výsledcích akce LUX informován Rudolf
Slánský a v některých případech i prezident republiky Klement Gottwald.15
Z obsahu plánu práce skupiny je zřejmé, že bylo nutno prostudovat a analyzovat rozsáhlé
archivní materiály a dokumentaci čítající desítky tisíc stran. To nebylo v silách skupiny 5. oddělení čítající pouhých 5 osob. Proto byli k plnění úkolů v rámci akce LUX využíváni další příslušníci 5. oddělení hlavního štábu, aniž jim byla tato skutečnost známa. Ze strany pplk. Pavlíčka
a ostatních členů skupiny bylo využití dalších příslušníků 5. oddělení kamuflováno jako realizace akce s názvem „D“, která právě v té době probíhala. V druhé polovině roku 1949 a počátkem roku 1950 proběhlo celkem pět akcí „D“. Jejich výsledkem bylo zařazení důstojníků
podle seznamu schváleného Reicinem do tábora nucené práce na Mírově. Jedním z hlavních cílů
akce „D“ bylo postihnout důstojníky a případně vojáky nižších hodností, kteří byli po únoru
propuštěni z armády, ale nebyly proti nim důkazy postačující k jejich odsouzení a uvěznění.
Pplk. Pavlíček realizaci úkolů ve prospěch akce LUX v rámci akcí „D“ označoval jako akci „d“.
Téměř veškeré úsilí Pavlíčkovy skupiny se nakonec soustředilo téměř výhradně na analýzu všech
materiálů týkajících se působení československé zpravodajské služby v období před Mnichovem
1938 a v průběhu 2. světové války. Hlavní pozornost byla zaměřena na činnost 2. oddělení exilového MNO pod vedením gen. Moravce a na jednotlivé důstojníky oddělení a jejich spolupracovníky. Svědčí o tom nejen pozdější výpovědi příslušníků Pavlíčkovy skupiny, kteří byli vyšetřováni v souvislosti se zatčením a souzením gen. B. Reicina a K. Švába, ale i obsah Závěrečné
zprávy akce LUX a další dokumenty.16 Na podzim 1949 sestavila skupina LUX seznam všech
důstojníků, kteří byli příslušníky Moravcova zpravodajského oddělení před válkou a v době
války. Vzhledem k tomu, že většina důstojníků 2. oddělení hlavního štábu z tohoto období již
v armádě nesloužila, předával Pavlíček veškeré podklady cestou styčného důstojníka kpt. Mrkose také na skupinu akce LUX na ministerstvu vnitra. Zároveň předal seznam Musilovi a navrhoval, aby osoby v něm uvedené byly vyslechnuty na svobodě k doplnění informací získaných

14

15
16

ABS, f. MNB 8/6, k. 61. V době přípravy Akce LUX měl J. Pavlíček vojenskou hodnost major (mjr.). V jejím průběhu byl povýšen do hodnosti podplukovníka (pplk.). Proto je v textu uváděna na rozdíl od plánu akce LUX hodnost
pplk.
ABS, f. Vyšetřovací spisy, a. č. V 2457 MV.
Například také ABS, f. Vyšetřovací spisy a. č. V 2457 – VII. Závěrečná zpráva komise pro TNP Mírov ze dne
4. července 1951, ABS, f. Vyšetřovací spisy a. č. V 2457 MV, Protokoly o výpovědi Jaroslava Pavlíčka z října
a listopadu 1951.
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z archivů. Musil sdělil Pavlíčkovi, že všechny osoby ze seznamu budou zatčeny a vyslýchány
ve vazbě. Podle Pavlíčka se tak stalo na základě rozkazu Reicina a Švába. V první řadě nařídil
Musil zatknout příslušníky bývalého Moravcova 2. oddělení v Londýně. Jejich zatčení bylo realizováno v rámci akce „D“ příslušníky 5. oddělení a příslušníky Státní bezpečnosti. Poté Šváb
nařídil, že zatčení podle seznamu, který schválil B. Reicin, budou odvezeni do věznice v Mladé
Boleslavi, kde pro tento účel zajistil uvolnění potřebných místností. Z důvodů utajení dostala
věznice krycí název 100. Zatýkání proběhlo v listopadu 1949 s tím, že zatčení budou předáni do
TNP. Ve skutečnosti byli všichni odvezeni do věznice v Mladé Boleslavi. Vyslýchali je příslušníci skupiny LUX. Některé osoby předali na vyžádání k výslechům na MNB. Šlo například
o plk. Emila Strankmüllera a plk. Aloise Franka. Výsledky vyšetřování obdržel Šváb. Spolu
s Reicinem rozhodli o tom, na koho bude podáno trestní oznámení a kdo bude zařazen do TNP.17
Všichni, na které nebylo možno podat trestní oznámení pro nedostatek důkazů, byli zařazeni
z rozkazu Švába do TNP, aniž by se čehokoli dopustili.
O celkovém výsledku akce LUX vypovídají dokumenty s názvem Celkový přehled činnosti,
zpracovaný v červnu 1950, a Dodatek k přehledu o činnosti ze srpna 1950.18 Oba dokumenty
čítají dohromady více než 120 stran textu. Skupina ukončila činnost 26. srpna 1950. V průběhu
akce LUX bylo zatčeno 22 bývalých zpravodajských důstojníků. Na 13 z nich podalo 5. oddělení hlavního štábu trestní oznámení. Zbývajících 9 bylo zařazeno do TNP. Souzeni byli i důstojníci, kteří po celou dobu války zastávali významné funkce v československé zpravodajské
službě a ničím se neprovinili. Jejich hlavní zločin spočíval v tom, že v průběhu války úzce spolupracovali s britskou zpravodajskou službou a měli jiné názory na budování čs. zahraniční
armády než moskevské vedení KSČ. Byli mezi nimi například plk. Emil Strankmüller, plk.
František Heike – Stoj, plk. Jaroslav Hájíček, plk. Jan Krček, plk. Jan Pernikář a řada dalších.
Seznam uvedený v Celkovém přehledu činnosti obsahuje jména více než tří set padesáti osob.
U každého je uvedena krátká charakteristika a seznam „hříchů“. Z obsahu charakteristik je zřejmé, že zpracovatelé vycházeli z obsahu archivních materiálů londýnského exilového MNO,
Čs. vojenské mise v SSSR a z obsahu dalších písemností. Značnou část tvoří osobní svědectví
vyslýchaných osob. V drtivé většině šlo o osoby zatčené a později odsouzené nebo zařazené do
TNP. Pouze 13 osob, z toho 11 důstojníků, bylo vyslýcháno na svobodě. Vedle jmen generálů
a důstojníků obsahuje seznam i jména mnoha civilních osob a cizích státních příslušníků.
Mezi nimi např. i Zdeňka Fierlingera, Vavro Šrobára, Vlada Clementise a dalších.
V seznamech akce LUX se výjimečně ocitli i aktivně sloužící důstojníci včetně ministra národní obrany gen. Ludvíka Svobody. Byli mezi nimi i generálové a důstojníci, bývalí příslušníci
1. čs. armádního sboru, zastávající v té době významné funkce v armádě. Šlo například o gen.
B. Bočka, K. Klapálka, plk. V. Janka, B. Lomského, O. Rytíře a další. Zpráva obsahuje fakta
o jejich protisovětských a protikomunistických postojích a názorech a o údajném pronásledování
komunistů v čs. vojenských jednotkách v SSSR. Někteří z nich byli na rozkaz Reicina zatčeni.
Patřil k nim i bývalý pobočník gen. Svobody pplk. Ladislav Bedřich. Instrukce k jeho výslechu
dával mjr. Řehákovi ze skupiny LUX osobně Reicin. Paradoxně je největší pozornost ve zprávě
zaměřena na gen. Ludvíka Svobodu, který v té době již nevykonával funkci ministra národní
obrany. Jeho osobě je věnováno celých 10 stran textu s podrobným výčtem jeho hříchů od předm-
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ABS, f. Vyšetřovací spisy a. č. V 2457 MV, Zápis o výpovědi Josefa Musila dne 13. února 1952. ABS, f. 8/4, k. 59,
Výpisy z protokolů s obviněným Jaroslavem Pavlíčkem ze dne 18. 4. 1952.
VHA – VÚA, f. 100/52, sv. 36, a. j. 257.
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nichovské republiky až do roku 1949. Byl dokonce označen za antisemitu. V jeho charakteristice
je uveden i Politický závěr, kde se říká: „Ctižádostivý oportunista. Ve svém jednání dbá, aby si
neudělal zbytečných nepřátel a takto se projevil i v závažných situacích. Svoboda je ochoten změnit svůj politický směr, považuje – li to za účelné, ale činí tak zavčas, protože dovede rychle odhadovat situaci, a zařizuje se pak na velmi dlouhou dobu.“19 Hlavním důvodem výše uvedeného
byla snaha Reicina získat kompromitující materiály na gen. Svobodu z doby jeho působení v SSSR.
Ty byly Reicinem nakonec využity počátkem dubna 1950, kdy se rozhodovalo o odvolání gen.
L. Svobody z funkce ministra národní obrany. Bedřich Reicin dlouhodobě vystupoval proti Svobodovi, protože aspiroval na funkci ministra národní obrany. Spolu s ním proti Svobodovi na
jednáních vedení komunistické strany vystupoval i gen. Jaroslav Procházka. Krátce před odvoláním gen. Svobody zaslali 19. dubna 1950 Gottwaldovi společně rozsáhlou ručně psanou zprávu
o budování armády a o odpovědnosti gen. Ludvíka Svobody. V ní označili Svobodu za hlavního
viníka téměř všech nedostatků a problémů se kterými se armáda potýkala od roku 1945.20 Následně byl dne 25. dubna 1950 gen. Svoboda odvolán z funkce a nahrazen JUDr. Alexejem Čepičkou.
Závěrečná zpráva akce LUX obsahuje údaje i o dalších generálech. Například o Zdeňku
Novákovi, Rudolfu Bulandrovi, Vilému Sachrovi a dalších, kteří se později stali obětí nezákonných procesů. Akce LUX byla ukončena dříve, než se původně předpokládalo. Dokumenty
o činnosti skupiny LUX obsahují i přehled nedokončených případů. Akce LUX nebyla samostatnou a izolovanou akcí. Tvořila součást široké škály perzekucí, které následovaly po únoru 1948.
Důstojníci 5. oddělení hlavního štábu, podílející se na akci LUX, figurovali také v akci „D“. Pplk.
Josef Pavlíček, který stál v čele akce LUX, působil rovněž v akci „D“. Informace získané v průběhu výslechů v rámci akce „D“ využívala skupina LUX. Výsledky výslechů v akci LUX naopak
sloužily jako podklad pro zatýkání v jednotlivých akcích „D“. Veškeré informace pak využívalo
5. oddělení hlavního štábu v dalších formách perzekucí směřujících proti vojenským, ale i civilním osobám. V průběhu akce „D“ i v rámci akce LUX docházelo k závažnému porušování tehdy
platných zákonů. Formy a metody nezákonných perzekucí vojenských osob neměly pouze podobu akcí „D“ a LUX. Již od počátku roku 1949 se setkáváme také s provokacemi, nezákonným
vězněním vojenských osob v pověstném domečku na Hradčanech. Následovaly vykonstruované
soudní procesy, které končily dlouholetými tresty vězení a výjimečně i justičními vraždami.
Akce LUX v armádě formálně skončila v létě 1950. Z původního plánu byla splněna pouze
malá dílčí část. V hodnocení akce LUX z roku 1952 v době, kdy byl již zatčen a vyšetřován
Bedřich Reicin se uvádí: „Z původního rozsahu celé práce zbylo nakonec pečlivé propátrání
archivu londýnského MNO, pokud se tento zachoval.“21 Během pátrání po archivních materiálech z doby války bylo zjištěno, že: „Zpravodajský archiv z Francie byl v r. 1940 spálen u Beziers
při evakuaci do Anglie. Londýnský archiv defenzivní a ofenzivní byl před návratem rovněž
jednotlivými skupinami „vyčistěn“ a důležité poznatky předány IS. Archiv voj. misse v SSSR
,vyčistil‛ podle vlastního doznání PIKA.“.22
Zajímavou skutečností je, že původní hlavní cíl – hledat nepřítele ve vlastních řadách, nepřítele, který se vetřel do komunistické strany a na významná místa ve stranické hierarchii nebyl
splněn a plněn vůbec. Akce LUX v armádě směřovala téměř výhradně proti bývalým důstojníkům
zpravodajské služby z období předválečného a válečného, a zvláště proti těm, kdo měli jakékoliv
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VHA – VÚA, f. 100/52, sv. 36, a. j. 257.
NA, f. 100/24, sv. 56, a. j. 903.
ABS, f. MNB, 8/5, k. 60.
Tamtéž.
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vztahy s generálem Františkem Moravcem. V armádě se stali obětí perzekucí generálové a důstojníci, členové komunistické strany až několik měsíců po skončení akce LUX.
Průběh a výsledky akce LUX v armádě i mimo armádu měly ale nečekané a nakonec i fatální důsledky pro její hlavní iniciátory a realizátory Karla Švába, Bedřicha Reicina a Josefa Musila. Důležitou úlohu přitom sehráli sovětští poradci, se kterými především Karel Šváb a Bedřich
Reicin spolupracovali.
V průběhu roku 1949 sovětské vedení několikrát upozorňovalo Klementa Gottwalda, že KSČ
nedostatečně uplatňuje linii hledání „nepřátel“ ve straně s odkazem na procesy, které proběhly
v Maďarsku, v Polsku a dalších státech. Gottwald i vedení KSČ určitou dobu nátlaku odolávali.
V září 1949 se Klement Gottwald s Rudolfem Slánským obrátili na vedení KSSS s žádostí o vyslání sovětských poradců, kteří měli zkušenosti s procesy v Maďarsku a Polsku. V říjnu 1949
přijeli do Československa poradci plk. Michail Timofejevič Lichačev a plk. Nikolaj Ivanovič
Makarov.23 K hledání „nepřítele“ ve vlastních řadách byl vytvořen zvláštní útvar při ministerstvu
vnitra, jehož vedoucím se stal Karel Šváb. Zároveň se stal zástupcem velitele Státní bezpečnosti.
Po vzniku ministerstva národní bezpečnosti 23. května 1950 se v září 1950 stal náměstkem ministra. Oba sovětští poradci otevřeně vyslovovali podiv nad tím, že v Československu dosud nebyla
odhalena podobná „imperialistická agentura“ ve straně a vyjadřovali názor, že hlavním důvodem
je neschopnost a nerozhodnost československé Bezpečnosti. Nijak se netajili svým názorem, že
jejich úkolem mělo být nalezení „československého Rajka“. Příslušníci Bezpečnosti, kteří měli
k jejich názorům a představám vážné výhrady, museli Bezpečnost opustit a mnozí se stali obětí
perzekucí v následujícím období. Oba poradci se zúčastňovali výslechů zatčených osob, prosazovali použití nezákonných metod výslechů včetně použití fyzického násilí. Po zřízení ministerstva
národní bezpečnosti poradci Lichačev a Makarov odjeli z Československa. Novými poradci,
kteří působili přímo u ministra, se stali Vladimír Bojarskij a Boris Jesikov. Na nižších stupních
působili Semjon Galkin, Konstantin Smirnov, Georgij Gromov, Ivan Černov, Grigorij Morozov
a další. Pod jejich vedením pokračovala Státní bezpečnost intenzivně v hledání „československého Rajka“. Poradci neustále kritizovali Státní bezpečnost, ale i Švába pro údajnou neschopnost
odhalit nepřátele uvnitř KSČ. Až do druhé poloviny roku 1950 bylo hledání neúspěšné.
K zásadnímu obratu došlo zatčením krajského tajemníka KSČ v Brně Otto Šlinga 6. října
1950. Šling byl zatčen na základě informací získaných v průběhu akce LUX. Jeho zatčení předcházely zajímavé skutečnosti. Dne 5. června 1950 byl zatčen Viktor Emanuel Voska, který působil v období 2. světové války v USA a spolupracoval s E. Benešem. Půl roku předtím v lednu
1950 byl v archivních materiálech londýnského MNO, který analyzovala skupina pplk. Pavlíčka
na 5. oddělení hlavního štábu, nalezen dopis Otto Šlinga z roku 1939. Šling v té době působil
v Anglii a v dopise projevil ochotu spolupracovat s Voskou a sdělovat mu informace o československých osobách, které emigrovaly do Anglie. S obsahem dopisu byli seznámeni Bedřich Reicin, Rudolf Slánský i Klement Gottwald. Žádná opatření proti Šlingovi nebyla realizována.24

23

24

NA, f. Pillerova komise, k. 6, Informace č. 34 Úloha sovětských poradců v československé bezpečnosti při přípravě
a provedení politických procesů 1949–1954. Podrobný rozbor o působení sovětských poradců v době přípravy
a provedení politických procesů v Československu čítá 38 stran textu a byl vypracován pro potřeby rehabilitační
komise ÚV KSČ v prosinci 1968. Komise je označována jako Pillerova komise podle jména jejího předsedy.
Podrobně se problematikou působení sovětských poradců zabývá studie ŽÁČEK, P.: První garnitura sovětských
poradců v Praze. Ovládnutí a řízení československého bezpečnostního aparátu, 1949–1953 zveřejněná v časopise
Securitas imperii 31, 2017, č. 2, s. 40–69.
ABS, f. 8/4, k. 59, Výpisy z protokolů s obviněným Jaroslavem Pavlíčkem ze dne 18. 4. 1952.
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Voska byl po zatčení označen za špiona britské IS. Jeho výpovědí byl potvrzen i obsah dopisu
Šlinga z roku 1939. Tento moment se stal klíčovým pro další osudy nejen Šlinga, ale i Reicina
a Švába. Sovětští poradci označili zatčení Šlinga za první hmatatelný úspěch při hledání nepřítele ve vlastních řadách a přispěli k tomu, že byla zahájena rozsáhlá akce, která v konečném
důsledku skončila až vykonstruovaným politickým procesem s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského koncem listopadu 1952. Proces skončil vynesením 11 trestů smrti.
V době zatčení Šlinga v říjnu 1950 byl Bedřich Reicin povýšen do hodnosti divizního generála a jeho pozice se zdála neotřesitelná. Zatčení Šlinga vše změnilo. Důležitou úlohu v následujícím vývoji v případě Reicina, ale i Švába sehrál ministr národní obrany armádní generál
JUDr. Alexej Čepička. Okamžitě nařídil Reicinovi, aby přezkoumal jakékoliv styky a kontakty
Šlinga v armádě s důrazem na konkrétní styky a spolupráci s ním. Ve zprávě, kterou Reicin
Čepičkovi předložil, vypustil z prověrky několik důstojníků, o kterých Čepička věděl, že se
Šlingem úzce spolupracovali. Rovněž neuvedl svoji spolupráci se Šlingem. Proto se stal pro
Čepičku jedním z hlavních podezřelých. Čepičkovi bylo známo, že Reicin od roku 1945 udržoval
se Šlingem úzké služební i osobní kontakty. Dokonce několikrát předložil gen. L. Svobodovi
návrh na jeho jmenování náměstkem ministra národní obrany, což gen. Svoboda vždy odmítl.25
Koncem roku 1950 bylo zahájeno soustavné sledování Reicina Státní bezpečností. V lednu 1951
nařídil Čepička Reicinovi, aby zpracoval podrobnou zprávu o svých stycích se Šlingem. Reicin
tento úkol do stanoveného termínu nesplnil. V lednu 1951 byl Bedřich Reicin převeden na Státní plánovací komisi a dne 8. února 1951 byl ve své vile zatčen. K tomu později Čepička uvedl:
„Poněvadž nebylo vhodné, aby Reicin byl zatčen v MNO, bylo Reicinovi oznámeno, že bude
nutno některé okolnosti přešetřit a že na tuto dobu bude převeden na jinou práci.“ 26 Podobný
osud jako Reicina stihl také Karla Švába. V jeho případě sehrála rozhodující úlohu Komise stranické kontroly pod vedením Jarmily Taussigové. Dle názoru komise neprokázali významní
funkcionáři StB ochotu skutečně odhalit vnitrostranické spiknutí vyšetřované jako případ
O. Šlinga a spol. Obvinění, že StB kryje Šlingovy styky, se týkalo také Švába. Navíc bylo těm,
kdo v konečném důsledku rozhodovali o osudech Reicina i Švába známo, že spolu od roku 1945
dlouhodobě spolupracovali a měli i osobní vazby.27 V prosinci 1950 byl Šváb poslán na dovolenou.
K jeho zatčení pro podezření z protistátní činnosti došlo nedlouho po zatčení Reicina. Bedřich
Reicin i Karel Šváb byli po téměř dvouletém věznění a vyšetřování odsouzeni spolu Rudolfem
Slánským a spol. ve vykonstruovaném politickém procesu k trestům smrti, který byl vykonán
3. prosince 1952. Odsouzeni byli za skutky, kterých se nedopustili. Za skutečné zločiny, kterých
se v době výkonu svých funkcí od roku 1945 do svého zatčení dopustili, nikdy souzeni nebyli.28
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NA, f. Komise I., sv. 11, a. j. 197. Záznam o pohovoru s A. Čepičkou z 31. 1. 1957.
Tamtéž.
O zatčení všech významných funkcionářů KSČ, pracovníků Bezpečnosti a armády rozhodovala tzv. zatýkací komise, kterou tvořili: K. Gottwald, A. Čepička, A. Zápotocký, V. Široký a J. Dolanský. O jejím zřízení rozhodl K. Gottwald
po zatčení O. Šlinga. O jednání komise nebyl veden žádný protokol ani záznam. Zpráva o činnosti Státní bezpečnosti v letech 1949–1954 z hlediska nesprávností v zaměření a metodách práce. NA, Komise I., sv. 12, a. j. 202, s. 31.
Zatčen a odsouzen byl i gen. Josef. Musil, který se jako přednosta 5. oddělení hlavního štábu a od léta 1950 jako
přednosta Hlavní informační správy na kterou bylo 5. oddělení přeorganizováno, podílel na akci LUX. Po zatčení
18. března 1951 a dlouhém vyšetřování byl dne 23. října 1953 odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán
9. ledna 1954. Na rozdíl od K. Švába a B. Reicina byl Musil odsouzen i za trestné činy, kterých se dopustil a byl
rehabilitován pouze částečně. Trest smrti byl zrušen a v platnosti zůstal výsledný trest 9 roků odnětí svobody. ABS,
f. Vyšetřovací spisy, sign. V – 2457 MV. Rozsudek Nejvyššího soudu – vojenského kolegia ze dne 13. června 1964.
Pplk. Jaroslav Pavlíček, který stál v čele skupiny LUX na 5. oddělení, byl zatčen 8. září 1951 a následně odsouzen
ke třem letům odnětí svobody. Vzhledem k amnestii mu byl trest zkrácen na 2 roky, které strávil ve vězení. NA,
f. Komise I., sv. 14, a. j. 235.
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Závěr
Přísně tajná akce LUX v armádě měla podle původních plánů směřovat proti případným
„nepřátelům“ uvnitř komunistické strany. Podrobný plán, který zpracoval gen. Josef Musil
a který schválili gen. Bedřich Reicin a hlavní iniciátor akce LUX Karel Šváb se záhy ukázal jako
nereálný. Analýza činnosti skupiny důstojníků pod vedením pplk. Jaroslava Pavlíčka, která
pracovala v přísném utajení, dokazuje, že její hlavní úsilí směřovalo k postižení důstojníků,
kteří působili v 2. oddělení Hlavního štábu MNO před a v průběhu 2. světové války. Zároveň se
skupina zabývala osobami, na kterých měl osobně zájem Bedřich Reicin. K nim patřil gen. Ludvík
Svoboda a jeho blízký spolupracovník z působení v SSSR za války pplk. Ladislav Bedřich.
Získané poznatky využil Reicin k vytvoření situace směřující k odvolání gen. L. Svobody z funkce ministra národní obrany. Výstižně je zhodnocen výsledek akce LUX v materiálu dokumentační skupiny k posouzení činnosti B. Reicina v roce 1952 kde se uvádí: „Podnik se nakonec
vyhrotil ve stíhání lidí (v tzv. akci D), kteří ačkoliv měli v minulosti velmi mnoho divných styků
a nevyjasněných stránek, z nichž většina pro svůj zdravotní stav a stáří se chovala nezávadně
a nemohli při nezaujatém postoji k nim zavdávati příčinu k zatýkání, odsouzení na základě pochybných důkazů, anebo odeslání do TNP. Rozhodování v těchto věcech bylo zcela svévolné.“29
Zcela nečekané důsledky měla akce LUX pro její hlavní iniciátory Karla Švába a Bedřicha
Reicina. Shodou okolností se v průběhu akce LUX objevily skutečnosti, které v konečném důsledku vedly k jejich zatčení a odsouzení k trestu smrti společně s Otto Šlingem, a to za výrazného přispění sovětských poradců.
Akce LUX byla součástí nezákonných poúnorových perzekucí v Československu. V jejím
průběhu nebyl splněn vytýčený cíl. Nalezením „československého Rajka“ v podobě Otto Šlinga
byl ale zahájen proces, který pokračoval mohutnou vlnou zatýkání funkcionářů KSČ,
vedoucích pracovníků Bezpečnosti, armády, slovenských buržoazních nacionalistů atd. koncem
ledna 1951. Podle neúplného seznamu zatčených uvedeného v příloze Zprávy o činnosti Státní
bezpečnosti v letech 1949–1954 z hlediska nesprávností v zaměření a metodách práce bylo od
ledna 1951 do konce dubna zatčeno 55 významných funkcionářů KSČ, Bezpečnosti a armády.30
Ironií osudu zůstává, že mezi nimi byli i ti, kteří měli „významné zásluhy“ na uchopení moci
komunistickou stranou v únoru 1948. Následující nezákonné procesy, jejichž vyvrcholením byl
monstrproces s generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským a spol., skončily až v roce 1954
odsouzením generálů a důstojníků, členů komunistické strany, Karla Klapálka, Šimona Drgače,
Vladimíra Drnce, Zdeňka Nováka a dalších.
prof. PhDr. František Hanzlík, CSc.
Katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
Česká republika
e-mail: frantisek.hanzlik@unob.cz

29
30

ABS, f. MNB, 8/5, k. 60.
NA, Komise I., sv. 12, a. j. 202. Mezi zatčenými byli například generálové Zdeněk Novák, Rudolf Bulandr, Jaroslav
Brož, Josef Musil, velitel Stb Osvald Závodský, ministr zahraničí Vlado Clementis, Josef Pavel, Gustáv Husák,
Ladislav Holdoš, Ladislav Novomeský.
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PREZIDENT ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
VE ZVEŘEJNĚNÝCH MATERIÁLECH CENTRAL
INTELLIGENCE SERVICE (CIA) 1953–1957
MICHAL STEHLÍK
The article provides an overview of part of the published CIA material concerning the beginnings
of the Cold War and focuses on the personality of Antonín Zápotocký (1884–1957) during his
presidential period 1953–1957. An overview and a brief analysis of the materials, including
their inclusion in the context of the time, points in particular to information concerning political
elites and the process of change at the head of Czechoslovakia in the key years 1953 and 1957.
Key words: Antonín Zápotocký, CIA, Cold War

V roce 2017 se ve veřejném prostoru objevilo množství zajímavého historického materiálu,
když se americká tajná služba Central Intelligence Service (CIA) rozhodla odtajnit část svých
materiálů týkajících se zejména období studené války. Samozřejmě došlo k odtajnění pouze jisté
pečlivě vybrané části, nemůžeme tak klást na tento pramen absolutní měřítko. Na druhou stranu
nám odtajněné zprávy mohou pomoci skládat si obrázek studené války opět o něco plastičtěji
s poznáním kvality a vyhodnocování informací americké zahraniční rozvědky. Ideálem by samozřejmě bylo mít k dispozici alespoň podobný přístup z ruské strany týkající se SSSR, avšak
to je patrně záležitostí vzdálenější budoucnosti. Vzhledem k tomu, že se dlouhodoběji zabývám
osobností Antonína Zápotockého (1884–1957), pokusil jsem se zmapovat obraz tohoto politika
v odtajněných materiálech CIA. Antonínu Zápotockému je zde věnována pozornost zejména
v období let 1948 až 1957, s mírnými přesahy. Jeho jméno se objevuje jak v záležitostech konkrétní vládní agendy, jako je militarizace Československa či stav ekonomiky, tak v záležitostech
vnitrostranické politiky, s důrazem na proces s Rudolfem Slánským nebo na počátek a konec
Zápotockého prezidentského úřadu. Právě letům 1953 a 1957 bych se chtěl věnovat ve svém
příspěvku – analytická zjištění CIA jednak poukazují na míru potřeby mít co nejpřesnější
informace, jednak obsahují komentáře a vyhodnocení situace, mnohdy až úsměvně nereálná,
jindy výrazně přesná.
Na počátku je třeba alespoň stručně představit životní osudy Antonína Zápotockého. Narodil
se v roce 1884 a osudy jeho otce Ladislava do značné míry předeslaly osudy syna. Ladislav
Zápotocký patřil k zakladatelům české sociální demokracie a rodina tak byla konfrontována
jednak s myšlenkami socialismu, jednak s problémy s úřady, včetně kriminalizace otce. Ten byl
po svém propuštění vypovězen z Prahy do Zákolan, kde se Antonín Zápotocký narodil. Rodina
se v roce 1902 přestěhovala do Prahy a Antonín Zápotocký se vzápětí zapojil do sociálnědemokratické činnosti. Významně ho ovlivnil rok 1905, kdy zažil demonstrace a politické souboje
o všeobecné volební právo. Jeho zavedení vneslo do řad sociální demokracie potřebu obsadit
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zemi svými sekretariáty, aby byl politický úspěch využit, podpořen a dále rozvíjen. Z mladého
Antonína Zápotockého se tak stal v roce 1907 krajský tajemník v Kladně. V roce 1914 narukoval
do první světové války a dostal se prakticky na všechna bojiště, kde bojovala armáda monarchie.
Samotný konec války ho zastihl v polním vězení v uherském Debrecíně.1 Bezprostředně po
Velké válce se zapojil do revolučního hnutí, mimo jiné jako úspěšný radikální řečník vymezující se vůči konzervativní struktuře strany. V tomto období byl významně ovlivněn představitelem radikálního křídla v rámci sociální demokracie Aloisem Munou a myšlenkami bolševismu.
Zápotocký byl v roce 1919 krátce zatčen, poté zažil jeden z vrcholů svého života, kterým byla
stávka a celé revoluční hnutí roku 1920. V důsledku těchto událostí byl opět vězněn. Během roku
1920 také zažil další přelomovou zkušenost v podobě cesty do sovětského Ruska, kde se setkal
se samotným V. I. Leninem. V krizi sociální demokracie, kdy tato strana přišla o vedoucí postavení ve vládě, se jednoznačně přiklonil k radikálnímu směru bolševizace strany a podpořil tak
založení Komunistické strany Československa, i když v této době byl uvězněn v pankráckém
vězení, z něhož vyšel až v roce 1922.2 Brzy po návratu se zařadil do nejužšího vedení jako blízký spolupracovník Bohumíra Šmerala. Stal se ústředním tajemníkem strany. V roce 1925 byl
poprvé zvolen za KSČ poslancem parlamentu. Vedle stranické politické činnosti bylo jeho celoživotním prostředím také odborové hnutí, angažoval se v hnutí Rudých odborů. Dalším životním
zlomem byl rok 1929 a proces bolševizace strany vedený Klementem Gottwaldem. Zde se nakonec Zápotocký, jakkoliv byl považován za muže „konzervativního křídla“, přiklonil k novému
mladému vedení. Pro komunistickou stranu představovala tato změna odliv členů i voličů, nový
restart pak umožnila až hospodářská krize a aktivita komunistů během sociálních bojů a stávek.3
V „stávkových“ letech 1931 a 1932 byl Zápotocký jedním z klíčových organizátorů těchto akcí,
ať na Ostravsku či během Mostecké stávky 1932. Po Mnichovu, kdy odešla velká část komunistického vedení do Moskvy, Zápotocký zůstal v Československu a stál krátce ve vedení strany.
Po okupaci Československa v březnu 1939 se snažil ilegálně opustit zemi, ale byl společně
s Dolanským, Klimentem a Kopřivou zatčen a druhou světovou válku strávil v koncentračním
táboře.4 Bezprostředně po svém návratu se zapojil do politické činnosti. Nebyl přítomen jednání
politických reprezentací a nezískal tedy vládní křeslo. Stanul však v čele vlivného odborového
svazu – Ústřední rady odborů. Zde napomáhal budování nepolitického podpůrného zdroje moci
KSČ v poválečném období do února 1948. Významným nástrojem této moci byly budované
a podporované závodní rady.5 V únoru 1948 patřil mezi hlavní aktéry komunistického převzetí
moci, účastnil se jednání u prezidenta Beneše, užíval nátlaku hrozbou nepokojů v továrnách
a v ulicích. Když se poté stal v červnu 1948 Klement Gottwald prezidentem republiky, Antonín
Zápotocký převzal jeho pozici předsedy československé vlády. Mezi léty 1948–1957 patřil
mezi nejmocnější muže ve státě. Byl součástí aparátu a systému, spolurozhodoval i o nejtěžších
trestech. Jeho pozice byla však z pohledu Moskvy nejistá, Stalin ho považoval za starého sociálního demokrata a odboráře.6 Po smrti Klementa Gottwalda se stal v roce 1953 prezidentem
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Československa. Uvnitř strany byl již od druhé poloviny roku 1953 mocensky vytlačován
Antonínem Novotným, definitivně se pak váha moci přiklonila k Novotnému od roku 1954.7
Veřejnost vnímala Zápotockého jako lidovějšího, byť radikálního řečníka. Postoje společnosti
ale kolísaly mezi pocitem uvolnění z jiné a vřelejší komunikace ve srovnání s Gottwaldem,
a naopak negativní rolí v okamžicích měnové reformy v roce 1953, kterou do posledního okamžiku popíral. Také vzhledem k tomu, že byl součástí předchozí represivní mašinerie, se za jeho
vedení státu nijak neposunuly případné rehabilitace či přehodnocení politických procesů a násilností, naopak některé procesy dále pokračovaly. Antonín Zápotocký byl ve funkci často
nemocen, trávil čas léčením či lázněmi, zemřel v roce 1957 a následně se stal pro další desetiletí dalším z „klasiků“ budování socialismu v Československu. O jeho podílu na zločinech se téměř
nemluvilo, a i po roce 1990 zůstává ve stínu Gottwaldova podílu.8 Jeho postava je vnímána schematicky, byť obsáhla dlouhé půlstoletí československého komunismu i sociálních bojů.
Americká tajná služba CIA věnovala pozornost především Sovětskému svazu a situace v jeho
satelitech byla spíše doprovodným tématem sovětského vlivu v Evropě. Přesto zde byla zjevná
snaha pečlivě monitorovat mocenskou situaci, společenské problémy, ekonomiku, armádu a dokonce i kulturu. Služba využívala znalostí československé emigrace, dále hlášení americké ambasády v Praze, používala i veřejné zdroje, ze kterých se snažila analyzovat proměny mocenských
vztahů. Níže uvedený přehled představuje typy zpráv, které byly předávány ze strany CIA americké administrativě v týdenních přehledech, případně se jedná o některé širší analytické materiály či hlášení velvyslanců. Zaměřím se na pohled CIA na mocenské změny v Československu,
jak byly zaznamenány, vnímány a analyzovány. Na počátku bude zajímavé uvést příklady toho,
jak byl samotný Zápotocký již při převzetí moci KSČ v únoru 1948 a později ze strany CIA charakterizován. Přestože byl vnímán jako spíše tradiční socialistický politik, který byl zároveň váhavý
a svým způsobem nerozhodný, CIA jej hodnotila v roce 1948 naopak jako radikála.
Karel Kaplan s Pavlem Kosatíkem charakterizují Zápotockého ve své knize Gottwaldovi muži
následovně: „Odborářská pověst, která mu zjednávala sympatie u mas, Zápotockému naopak
u vedoucích funkcionářů škodila: pokládali ho za muže, který se pomalu rozhoduje a pro něhož
je těžké samostatně rozhodovat.“9 Jednalo se o situaci, kdy měl Klement Gottwald převzít funkci prezidenta po Edvardu Benešovi a Zápotocký měl přejít na pozici předsedy vlády. O této výměně informoval zdroj CIA dne 7. 6. 1948 následovně: „Gottwald by měl nahradit Beneše.
Americký velvyslanec Steihnardt10 byl „důvěryhodně“ informován, že premiér Gottwald nahradí prezidenta Beneše a že Antonín Zápotocký (mocný předseda odborů) nahradí Gottwalda jako
premiéra.“ Toto hlášení bylo ve stejném dokumentu analyzováno komentářem: „Obsazení dvou
nejvyšších postů komunisty indikuje, že československý režim se cítí natolik silný, že nemusí
využívat nějaké neutrální politické postavy nebo „moderátora“ pro nejvyšší pozice. Tento závěr
by také potvrzovalo rozhodnutí udělat extrémně radikálního Zápotockého premiérem a uvedení
umírněnějšího Gottwalda do vyšší, ale méně efektivní pozice.“11 Podobná informace a hodno-
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cení Zápotockého se objevuje i v následném „Weekly summary“ ze dne 18. 6. 1948. V tomto
přehledu je zmíněna obecně situace sovětských satelitů, u Československa je přitom poznámka:
„V Československu byl „umírněný“ Gottwald povýšen do prezidentského úřadu, aby udělal
prostor pro radikálního odborového předáka Zápotockého.“12 Je zajímavé, že nesporná hlava
komunistického puče a celého totalitního režimu Klement Gottwald je zde líčen jako umírněnější, zatímco Zápotockého radikální veřejná rétorika mu přisoudila v očích amerických zpravodajců roli radikála, kterým objektivně nebyl. O ne zcela dobrém zorientování amerických zpravodajců svědčí také jeden z dokumentů týkající se situace uvnitř komunistické strany na podzim
1951. Zatímco již předtím byl mocensky ponížený Rudolf Slánský 23. listopadu 1951 zatčen,
mimo jiné po návštěvě u Zápotockého na večeři, zdroj CIA poměrně mimoběžně fabuluje na
téma budoucí mocenské situace v Československu dne 10. prosince 1951 následovně: „Gottwald,
nemocen, bude pozván do Moskvy a nahrazen v čele státu Zdeňkem Nejedlým; Zápotocký
bude odsunut na nižší pozici a premiérem se stane Rudolf Slánský s místopředsedou Zdeňkem
Fierlingerem; Široký získá speciální diktátorské pravomoci na Slovensku a zástupce mu bude
dělat Bašťovanský; Sovětský maršál Koněv bude velet československé armádě.“13 To vše mělo
znamenat definitivu „sovětizace“ Československa. Realita byla od této rádoby analýzy výrazně
vzdálena. Gottwald dožil v prezidentském úřadě, naopak Nejedlý už nesehrál významnější roli,
Zápotocký nastoupil v roce 1953 do úřadu prezidenta, zatímco Slánský byl v roce 1952 odsouzen
k smrti a popraven, Zdeněk Fierlinger byl brzy odsunut z exekutivních funkcí, Viliam Široký
se stal v roce 1953 předsedou vlády, kde vydržel dlouhých deset let. Štefan Bašťovanský přišel
v roce 1951 o významnější pozici a na podzim 1952 spáchal sebevraždu a maršál Koněv se skutečně nestal šéfem československé armády, kde si pozici až do roku 1956 udržel Alexej Čepička.14
Věnujme ale nyní větší pozornost mocenské změně v Československu na jaře roku 1953
a následně pak na podzim roku 1957. Smrt Stalina a Gottwalda v březnu 1953 koncentrovala
pozornost západní politiky i tajných služeb jak na události v samotném Sovětském svazu, tak
i v Československu. Také z toho důvodu se objevuje analýza československé situace v mnohem
podrobnější podobě nežli dosavadní útržkovité informace. Bezprostředně po Gottwaldově
smrti se proto objevuje 14. března 1953 přehled možných změn a jejich důsledků v československé politice. Analýza s názvem „Probable succession to president Gottwald“ obsahuje také
informace o fungování stranického a vládního aparátu. Uvádí se v ní doslova: „Smrt prezidenta
Klementa Gottwalda tři dny po jeho návratu ze Stalinova pohřbu zanechala vakuum v české15
vládě a komunistické straně, které vedl od komunistického převratu v únoru roku 1948. Jeho
vedení strany bylo nezpochybnitelné od září 1951, když byl Rudolf Slánský odstraněn z mocného
postu generálního tajemníka strany a jeho moc se přenesla na Gottwalda jako předsedu strany.
Žádný další komunistický lídr nepožíval takové prestiže v řadách strany nebo obecně v české
společnosti. Každopádně, stabilita komunistického režimu není zpochybněna a je velmi
pravděpodobné, že Gottwaldův nástupce bude mít jen minimální potíže s převzetím kontroly nad
stranou.
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Premiér Antonín Zápotocký je nejlogičtějším nástupcem Gottwalda v roli lídra vlády a strany. Zápotocký, který se stal premiérem v červnu 1948, je komunistický veterán a byl dlouhá
léta hlavou odborového hnutí. V minulosti požíval značné popularity mezi dělníky a měl jednu
z nejvyšších pozic ve straně. Je považován za otevřeného kritika problémů Československa.
Zápotockého moc jako premiéra byla významně posílena v lednu 1953 koncentrací vládní
moci v rukách vnitřního kabinetu devíti zástupců premiéra pod jeho vedením. Mezi zástupci
je silné soupeření o moc mezi mladší komunistickou generací. Včetně Alexeje Čepičky, ministra
národní obrany od roku 1950 a zetě Gottwalda, který řešil mnoho problémů v klíčových oblastech
po únoru1948, problémy jako reforma soudnictví, boj proti katolické církvi a sovětizace armády;
Viliam Široký, ministr zahraničí a předseda slovenských komunistů; Jaromír Dolanský, ministr
státního plánování údajně mající pod kontrolou všechna ekonomická ministerstva dodnes;
a Karol Bacílek, ministr národní bezpečnosti.
Objevují se zde nejméně dvě možnosti ve věci nástupnictví Gottwalda. Zápotocký může obsadit pozici prezidenta a být nahrazen jako premiér některým z mladších komunistů, možná Čepičkou, který se připravuje převzít moc v budoucnosti. Tuto možnost posilují zprávy o špatném zdraví
68 letého premiéra a prestiž prezidentské funkce.
Druhou možností je odsunutí role prezidenta pouze do role loutky a poté by reálná moc
a kompletní kontrola zůstávala v rukou premiéra Antonína Zápotockého. V tomto případě by to
mohla být pro Zdeňka Nejedlého, doyena české komunistické strany, nečekaná pocta k jeho
75. narozeninám v únoru, mohl by být nejlepším kandidátem na pozici prezidenta. Tato možnost
je také více pravděpodobná vzhledem k úvaze, že od ledna byla posílena role předsedy vlády.
Je možné, že se tato reorganizace odehrávala také vzhledem k očekávání brzké Gottwaldovy
demise. Československo je jediným ze satelitů, s výjimkou východního Německa, kde existuje
stále pozice prezidenta i premiéra, a prezidentský úřad bude zrušen někdy v budoucnosti.
V každém případě, Zápotocký bude velmi pravděpodobně následovník Gottwalda v čele
komunistické strany, a díky tomu bude mít i reálnou moc ve státě. Jeho politika půjde dle očekávání ve stopách Gottwalda. V případě Slánského frakce přináležel ke Gottwaldově skupině
a Zápotocký bude stejně tak pod kontrolou Kremlu, jako byl Gottwald.“16 Analýza poměrně
přesně uvádí jak informace, tak interpretace událostí a vztahů. Akcentuje proběhlé změny, zejména pokud jde o proces s Rudolfem Slánským a Gottwaldovu pozici. Mimochodem, právě
Slánského procesu věnovala CIA také mimořádnou pozornost a interpretovala jej mnoha způsoby, aniž by měla hlubší vhled do systému procesů ve východoevropských satelitech. Pokud jde
o samotného Antonína Zápotockého, u něj interpretoval zdroj na základě vládních změn posílení pozice, která je ovšem více než diskutabilní. Je skutečností, že již za Gottwaldova života,
a právě v důsledku Slánského konce, vznikly myšlenky propojit více stranickou a vládní agendu.
Stalo se tak již v lednu 1953 tou formou, že vzniklo hned několik nových funkcí náměstků předsedy vlády. Nešlo ani tak o „vnitřní kabinet“, jak konstatuje zpráva, jako o propojení stranické
a exekutivní politiky.17 Náměstky předsedy vlády se ke konci ledna 1953 stali Václav Kopecký,
Antonín Novotný, Zdeněk Nejedlý, Karol Bacílek, Alexej Čepička a Jindřich Uher. Již z předchozího období byli náměstky Viliam Široký, Jaromír Dolanský a Zdeněk Fierlinger. Ke konci
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března, již po Gottwaldově smrti, ještě přibyli Oldřich Beran a Rudolf Barák. Zpráva tedy přesně hovoří o aktuálních devíti náměstcích z počátku roku 1953. Následující období po Stalinově
a Gottwaldově smrti pak ještě posílilo tendenci propojovat stranu s vládou, kdy to měla být nakonec vláda, kde se koncentruje moc, a také sázet více na kolektivní vedení. Kolektivní formu
však vždy za nějaký čas vystřídala vyprofilovaná silná mocenská osobnost v čele, Nikita Sergejevič Chruščov v Sovětském svazu a Antonín Novotný v Československu. Úvahy o prezidentském
nástupci Gottwalda byly také víceméně přesné, počítalo se se Zápotockým v prvním plánu,
mezi lidmi kolovaly mnohé další varianty, včetně Čepičky, Bacílka či Širokého.18 Zdeněk Nejedlý byl navíc jakýmsi „tradičním“ předpokládaným kandidátem, pokud by funkce prezidenta měla
být jen symbolickou hlavou státu. Zápotockého nástupnictví zmiňují i další zprávy CIA, zároveň
s hodnocením, že tato mocenská výměna nebude mít vliv na dosavadní charakter režimu, jako
je tomu ve zprávě z 15. března 1953 v „Current Intelligence Bulletin“ s tématem „Comment on
the death of President Gottwald of Czechoslovakia“: „Smrt Klementa Gottwalda 14. března 1953
nezmění stabilitu režimu ani vztahy se SSSR a jeho nástupce neočekává žádné problémy s udržením kontroly ve straně. Premiér Zápotocký, komunistický veterán a jeden ze zakladatelů české
komunistické strany, je nejlogičtějším nástupcem. Jeho moc jako premiéra byla významně
zvýšena v lednu koncentrací vládní moci vnitřním kabinetem devíti zástupců premiéra pod jeho
vedením. Zápotocký, který byl otevřeným exponentem bdělosti a disciplíny a zvyšování průmyslové výroby, může být očekávaným následovníkem politiky Gottwalda.“19
Přestože se očekávalo pokračování trendu nastoleného Gottwaldem, následující období bylo
přece jen charakterizováno postupnou a pomalou snahou po otupení ostří studené války. Svědčí
o tom i jedno z hlášení amerického diplomata George Wadswortha20, který již 6. dubna 1953
hlásil z Prahy své zkušenosti z účasti na oslavě maďarského státního svátku, kde hovořil přátelsky se sovětským vyslancem Bogomolovem.21 Na jedné straně vyjadřoval naději po zlepšení
vztahů, na straně druhé se nevyhnul ani pocitu, že podobně přátelsky hovořili s Američany také
Japonci před útokem na Pearl Harbor v roce 1941.22 Stále byla i přes přání po zlepšování vztahů
patrná obezřetnost na obou stranách. Mezi léty 1953 a 1957 následovala řada informací, které
charakterizovaly politiku Zápotockého jako snahu udržet si zásadní vliv a moc, zejména během
roku 1953, následně již zprávy reflektovaly jeho postupné oslabování a vzrůstající moc vlády
a stranického aparátu, začínala se ve větší míře objevovat jména Široký i Novotný. Americké
zpravodajce zaujala také kauza milosti pro novináře Williama Oatise23 z května 1953, která měla
dle jejich analýzy napomoci obnovení hospodářských vztahů mezi USA a Československem.24
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Jejich zamražením v roce 1951 ztrácelo dle zpravodajců Československo 20 milionů dolarů
ročně, které pak chyběly pro zajištění mezinárodního obchodu.25 Stejně tak si zprávy všímaly
Zápotockého návštěvy v Moskvě, kterou měl v červenci 1953 realizovat stejně jako rumunský
premiér Gheorghi-Dej.26 Mělo se jednat o nastavení nového směru v politice, kdy západ očekával
zmírnění napětí.27 Stejně tak byly v centru pozornosti Zápotockého veřejné projevy, ve kterých
například naznačoval nutnost odklonu, či spíše vyrovnaného hospodářského postupu mezi zbrojením a výrobou pro spotřebu obyvatelstva. Také z těchto náznaků američtí zpravodajci opatrně
vyvozovali změnu militaristického směru ve východním bloku.
Otázka Zápotockého nástupce nespadá až do roku jeho smrti 1957, ale začala se vynořovat
o několik let dříve. CIA ji ve svých zprávách poprvé (pokud jde o zveřejněné dokumenty) uváděla již v roce 1955, kdy se v Current Intelligence Bulletin ze dne 1. září toho roku objevilo téma:
„Comment on possible replacement of Czech president Zapotocky“. Zpráva navazuje na informace o prezidentově infarktu a dlouhodobě špatném zdraví. Reflektuje také oslabení jeho osobní moci a přesun rozhodování do aparátu státu a strany. „Odchod do důchodu nebo smrt českého
prezidenta Antonína Zápotockého v důsledku infarktu, který ho dle informací postihl 30. srpna,
by měly za důsledek pouze malé nebo žádné změny v politické stabilitě českého režimu. V posledních dvou letech se hlavní moc ve státě přesunula na kolektivní vedení, ve kterém hrál Zápotocký stále menší roli. Ačkoliv prezidentský úřad ztratil něco ze své politické důležitosti od smrti
Gottwalda v roce 1953, tento post stále nese velkou symbolickou důležitost pro režim i pro
veřejnost. Nejpravděpodobnějším nástupcem prezidenta je premiér Wilem Široký, Slovák, 53 let,
který byl aktivní v komunistické straně od roku 1920. Další možní kandidáti jsou první místopředseda vlády Alexej Čepička a Jaromír Dolanský. Důležitým faktorem volby, která bude formálně provedena Národním shromážděním, bude patrně to, aby osoba měla vládní a stranické
zkušenosti s vedením.“28 Zpráva nám jednak potvrzuje jak povědomost zpravodajců o špatném
zdravotním stavu československého prezidenta, tak orientaci na viditelné představitele moci, jako
byl právě premiér Široký nebo ministr obrany Čepička. Stranou pozornosti zůstával mocný
stranický šéf Novotný. Navíc, v případě Čepičky šlo o politika, kterému na politickém výsluní
zbývalo jen poměrně málo času. Preference Širokého však odrážela také situaci v samotném
Československu, kdy byl vnímán jako nejpravděpodobnější volba, dle Karla Kaplana ještě i během
moskevských jednání v roce 1957. Realita však byla, i díky názoru Moskvy, nakonec jiná.
Další informace o pozici Zápotockého a možných následovnících se objevovaly až v klíčovém
roce 1957. Ten byl dramatický i pro samotné vedení Sovětského svazu. Na počátku července se
tak i občané Československa dozvěděli z tisku o změnách v jeho vedení, např. Rudé právo přineslo na první straně informaci o vyloučení Malenkova, Molotova a Kaganoviče z ústředního
výboru a o volbě nového výboru, ve kterém definitivně převzal moc Chruščov. Jen o několik
málo dní později se sovětská vládní a stranická delegace vydala na návštěvu do Československa.
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Tato návštěva se uskutečnila ve dnech 9.–16. července 1957.29 V červenci informoval klasický
Current Intelligence Bulletin CIA ze dne 11. července o návštěvě sovětské delegace v Československu v informaci „Soviet leaders arrive in Czechoslovakia“. Analyzoval Chruščovovy projevy, které zdůrazňovaly přátelský charakter návštěvy a dále se věnoval odstínům mocenské
podpory sovětské strany směrem k premiéru Širokému a tajemníkovi strany Novotnému. Informace uváděla: „Chruščov dvakrát veřejně poukázal na prvního tajemníka české strany Novotného, a to s vřelou chválou. Naproti tomu premiér Široký obdržel na svou adresu jen obecný
pozdrav během společného oběda delegací za účasti vysokých představitelů české strany a vlády.“30
Poprvé se zde tak v centru pozornosti objevoval Antonín Novotný a jeho vztah se sovětskými komunisty. Zpráva z 18. července 1957 tuto preferenci potvrzovala, když v ní bylo uvedeno:
„Chruščov pokračoval ve chvále Novotného, což ukazuje, že by měl Novotný mít pozici jedničky
v české hierarchii, namísto premiéra Širokého. Přestože Široký nehrál během návštěvy významnou veřejnou roli, věříme, že hrál významnou roli během mnoha privátních jednání, jež byla
vedena.“31 Na konci roku 1958 pak vznikl přehledový materiál o vývoji Československa v poststalinské éře, kde se také zvýrazňuje Chruščovova podpora Novotnému, projevená právě během
návštěvy v červenci 1957. Uvádí se zde např.: „Novotný byl navíc jako jediný z československých
vysokých představitelů Chruščovem postaven do záře reflektorů, když Chruščov veřejně vyzdvihl, že je rád, že ´ústřední výbor komunistické strany má v čele tak oddaného syna československého lidu, jakým je Antonín Novotný´…Novotného pozice vypadá nenapadnutelně.“32
S podzimem 1957 se stále častěji vyskytovaly zmínky o Antonínu Novotném. Bylo tomu tak
i týden před smrtí Antonína Zápotockého. 7. listopadu se objevila v Current Intelligence Buletin
informace o vážné nemoci prezidenta, zpráva tlumočila názory amerického velvyslanectví
v Praze. „Americké velvyslanectví v Praze informuje o vážné nemoci 73-letého československého prezidenta Zápotockého, predikuje, že jeho smrt by měla vést k rozhodujícímu boji mezi
prvním tajemníkem strany Novotným a premiérem Širokým, mladšími členy československého
vládnoucího triumvirátu. Ambasáda je si jista, že mezi těmito dvěma existuje rivalita a zdánlivá
rovnováha ve vysokých mocenských patrech pražského režimu spočívá především na Zápotockého vlivu. Novotný, který byl v červenci podpořen Chruščovem, je zastánce měkčí vnitřní
politiky obecně s Chruščovem spojované. Široký, stejně jako další vysocí čeští představitelé,
je klasicky identifikován se stalinskou linií. Ačkoliv zde existuje potenciál pro třenice, Kreml
by bezpochyby zasáhl a potlačil všechny diskuse, které by měly ohrozit stávající stabilitu
v Československu.“33 Z potencionálního problému se pouze po několika málo dnech stala, po
smrti Antonína Zápotockého dne 13. listopadu 1957, realita. Ve stejné době jednala v Moskvě
shodou okolností československá delegace, o to silnější bylo doporučení Moskvy ve věci
Zápotockého nástupce.34 Zatímco se v Moskvě rozhodlo, dle vzpomínek samotného Novotného
prý překvapivě, CIA ještě ve svých hlášeních spekulovala, konkrétně 14. listopadu 1957 v klasickém hlášení v Current Intelligence Bulletin s tématem „Death of czechoslovak president“:
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„Smrt československého prezidenta Zápotockého 13. listopadu nepochybně nebude mít vážný
dopad na stabilitu československého komunistického režimu nebo na vztahy se SSSR. Úřad prezidenta postupně ztrácel vliv na záležitosti strany a vlády, v posledních letech výrazněji vzhledem
k Zápotockého zhoršujícímu se zdraví. Aktuální politická moc je rozdělena mezi prvního tajemníka strany Novotného a premiéra Širokého. Novotný je patrně nejvlivnější postavou režimu.
Chruščov mu věnoval nejvřelejší projevy během návštěvy sovětské delegace v Československu
v červenci. Dá se konstatovat rivalita mezi Novotným a Širokým, ale ti dva by mohli souhlasit se
vzájemně akceptovaným kandidátem na prezidenta. Místopředseda vlády Václav Kopecký, autor
vládní tvrdé linie kulturní politiky, je možnou kompromisní volbou pro tento úřad. Precedens
v každém případě, favorizuje „povýšení“ Širokého na prezidenství. Poslední dva prezidenti,
Gottwald a Zápotocký, byli povýšeni z postu předsedy vlády. Zápotocký jako prezident působil
jako brzda rivality mezi Širokým a Novotným, což by se ztratilo, kdyby se Široký stal prezidentem.
Zde by se ještě objevil další svár mezi těmito dvěma v případě jmenování nového premiéra.“ 35
Na jedné straně zpráva velmi přesně definovala Novotného jako nejvlivnějšího muže vzhledem
k jeho stranické funkci i pozici, vedle toho ale poměrně nesmyslně predikovala možného kompromisního kandidáta v osobě Václava Kopeckého. Ten byl natolik spjat se stalinskou érou, že
by jeho volba nepřicházela v úvahu, nehledě na to, že jeho pozice se v roce 1957 nepodobala
mocenskému vzestupu na počátku 50. let.
Prezidentem republiky se, možná překvapivě pro mnohé, i díky moskevskému doporučení
stal nakonec Antonín Novotný. Sám moskevské jednání o hlavě státu komentoval: „Potom se
přešlo k osobě budoucího prezidenta. Já navrhl soudruha Viliama Širokého, nejen jako starého
člena strany, ale také Slováka… Pokládali jsme to za hotovou věc, sovětští soudruzi byli jiného
mínění… Chruščov najednou povídá, že on a přítomní členové ÚV KSSS se domnívají, že vhodným
kandidátem na prezidentství jsem já… Všichni členové naší delegace byli pro mne, až na soudruha
Širokého. Zdržel se hlasování s poznámkou, že si to ještě rozmyslí.“ 36 Po návratu do Prahy bylo
toto moskevské doporučení a hlasování již jen potvrzeno na půdě parlamentu a Antonín Novotný po letech opět spojil nejvyšší stranickou a státní funkci. Byl zvolen prezidentem 19. listopadu
1957 všemi hlasy přítomných poslanců parlamentu a tato volba se dostala na druhý den také do
zpráv CIA, která ji okomentovala takto: „Volba prvního tajemníka strany Antonína Novotného
prezidentem Československa zkoncentrovala více politické moci v rukou jednoho člověka poprvé od Gottwaldovy smrti v roce 1953. Kombinuje se tak státní a stranická moc v jeden dominantní hlas a opouští se tak princip kolektivního vedení, který byl nastolen v sovětských satelitech
poststalinské éře. Tato koncentrace moci v rukách Novotného na úkor jeho údajného konkurenta premiéra Širokého je pravděpodobně vedena snahou zajistit kontinuitu vedení strany.
Když Široký před mimořádným zasedáním Národního shromáždění nominoval Novotného na post
prezidenta, prohlásil, že volba generálního tajemníka strany do této role potvrdí „vedoucí roli
strany v životě lidu“. Chruščov během své červencové návštěvy Československa dával veřejně
najevo, že dává výrazně přednost Novotnému před ostatními členy KSČ a členy vlády. Pravděpodobně je přesvědčen, že Novotný je nejsilnější a nejloajálnější komunista v Československu.
Nový prezident bude pravděpodobně pokračovat v konzervativní politické linii.“ 37
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Éra prezidenta Antonína Zápotockého skončila a jeho postava se posunula do panteonu
„socialistických svatých“. Jeho jméno se následně ve zprávách CIA (těch zpřístupněných) již
neobjevovalo, maximálně v analytických materiálech popisujících celkový vývoj Komunistické
strany Československa.
Zveřejněné materiály CIA dokumentující aktivity vůči komunistickému Československu jsou
zajímavým doplněním poznatků o informačních tocích během studené války. Jejich selektivní
zveřejnění, stejně jako složitější analýza primárních zdrojů, limituje kritickou analýzu tohoto
pramene, v každém případě nás opět o něco posouvá v pochopení vzájemného vnímání východu
a západu po roce 1948. Na příkladu osobnosti Antonína Zápotockého jsou vidět jak priority
amerických zpravodajců, tak výrazné limity v relevantních informacích a analýzách. Americké
administrativě je tak každopádně předkládám vždy více či méně pokřivený obraz reality, místy
s trefnými postřehy, které však dobově těžko rozeznávala od reality. Další vlastností části těchto
zdrojů je čas od času vysledovatelný charakter, kdy je „přání otcem myšlenky“, neboť některé
problémy a vnitřní tenze režimu či jeho politických elit jsou zveličovány a přeháněny, což ostatně konstatují i některé komentáře po vyhodnocení zdrojů. Na samotný závěr nezbývá než ještě
zmínit, že by pro pochopení obrazu počátku studené války napomohlo také určité pootevření
na straně ruských archivů, což je však docela jiná kapitola.
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TERÉNNÍ VÝUKA TÉMATU ŽIDOVSKÉHO A ROMSKÉHO
HOLOCAUSTU NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V BRNĚ –
SOUČASNÝ STAV A NÁVRH DIDAKTICKÉHO
ZPRACOVÁNÍ
MIROSLAV JIREČEK – JAN VOŘÍŠEK – FILIP VERSTEEG1
The study deals with the topic of the Jewish and Roma Holocaust at primary schools in Brno.
It presents the results of a questionnaire survey among history and civics teachers in this city
concerning the use of regional history and field teaching with special regard to the topic. On this
basis, a proposal for the didactic elaboration of the topic is presented – a catalog of places
connected with the Jewish and Roma Holocaust in the territory of Brno is presented, field
teaching on this topic is proposed, which uses the individual described localities.
Key words: history, civic education, Brno, Jews, Roma, Holocaust, teaching, didactics, regional
history, field teaching

Úvodem
Studie2 se věnuje problematice židovského a romského holocaustu3 ve městě Brně. Jejím cílem
je na základě dotazníkového šetření mezi učiteli dějepisu a občanské výchovy v Brně zmapovat
stav výuky tohoto tématu s ohledem na využití regionálních dějin a terénní výuky. Na tomto
základě navrhujeme didaktické zpracování tohoto tématu opřené o regionální dějiny a terénní
výuku. Zpracované materiály k této problematice předkládáme tak, aby byly pro učitele ihned
k použití – součástí je stručný informativní přehled míst spojených s židovskou a romskou
menšinou (zejména jejich historií) na území města Brna i komplexně zpracovaný didaktický
materiál, který žákům představí problematiku holocaustu a lokality, které jsou se sledovanými
menšinami spojeny (provede je po těchto místech).

1

2

3

Autorský kolektiv je tvořen z jednoho akademického pracovníka a dvou studentů (dějepisu pro vzdělávání a učitelství dějepisu pro základní školy).
Studie vznikla v rámci projektu Místa historické paměti jako indikátor odpovědného občanství a historického
vědomí (MUNI/A/0882/2019).
Věnujeme se nejprve židovskému, poté romskému holocaustu. Pořadí vychází z počtu obětí i zachovalých památek
spojených s oběma menšinami.
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Dotazníkové šetření a jeho výsledky
Cílem předkládaného dotazníkového šetření bylo zmapovat, jak je na základních školách ve
městě Brně vyučováno téma židovského a romského holocaustu, a to se zvláštním zřetelem
k využití terénní výuky. Dotazník byl zaslán na všechny základní školy ve městě Brně, které
mají 2. stupeň včetně škol soukromých, církevních i alternativních. Dotazník nebyl směřován na
nižší stupně středních škol (odpovídající druhému stupni základních škol), ani na nejrůznější
školy „speciální“ a praktické (pro děti s různými stupni postižení, vadami, zdravotním znevýhodněním, školy při nemocnicích apod.). Tam, kde mají na internetových stránkách uvedeny
e-mailové adresy, byl dotazník zaslán přímo vyučujícím dějepisu a občanské výchovy (případně
jim odpovídajících předmětů). Tam, kde kontakty na učitele uvedeny nejsou, případně nemají
na internetových stránkách uvedeny aprobace jednotlivých učitelů, byl odkaz na dotazník
s prosbou o jeho vyplnění zaslán řediteli školy (případně na kontaktní e-mail školy) s tím, že
jsme požádali o přeposlání učitelům vyučujícím na těchto školách dějepis a občanskou výchovu.
Celkem byl dotazník zaslán na 72 škol, počet učitelů, kteří dotazník obdrželi není možné
určit. Dotazník zodpovědělo během ledna a počátkem února 2021 celkem 44 respondentů.
Jelikož není výsledný počet respondentů příliš vysoký, nemají výsledky obecnou platnost.
Umožňují však alespoň základní pohled na sledovanou problematiku.
Z počtu 44 respondentů bylo 28 žen (63,6 %) a 16 mužů (36,4 %) (graf 1). 22 respondentů
(50 %) vyučuje dějepis, 10 (22,7 %) občanskou výchovu (výchovu k občanství) a 12 (27,3 %) oba
tyto předměty (graf 2). Sledovali jsme také to, zda mají učitelé aprobaci pro výuku těchto předmětů. V případě dějepisu tak uvedlo 21 respondentů (95,5 %), bez aprobace pro tento předmět
tedy vyučuje pouze jeden z respondentů, tedy 4,6 % (graf 3). V případě učitelů občanské výchovy vyučuje tento předmět 9 respondentů (90 %) s aprobací a 1 respondent (10 %) bez aprobace
(graf 4). Z učitelů, kteří vyplnili dotazník a vyučují oba sledované předměty, uvedlo 7 učitelů
(58,3 %), že mají aprobaci pro oba předměty, 5 respondentů (41,7 %) že mají aprobaci pro dějepis,
ani jeden z učitelů vyučujících oba předměty neuvedl, že má aprobaci pouze pro občanskou
výchovu, nebo že vyučuje oba předměty bez aprobace (graf 5). Poslední ze vstupních informací,
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kterou jsme se snažili zachytit, byla délka praxe učitelů, kteří zodpověděli náš dotazník. Zde se
ukazuje poměrně rovnoměrné zastoupení respondentů z jednotlivých kategorií – 13 učitelů
(29,5 %) s praxí do 5 let, 7 učitelů (15,9 %) s praxí mezi 5 a 10 lety, 14 respondentů (31,8 %)
s praxí mezi 10 a 20 lety a 10 učitelů (22,7 %) s praxí více než 20 let (graf 6). Nastavení těchto
vstupních parametrů nám dává možnost představit výsledky za jednotlivé sledované kategorie.
Vzhledem k rozsahu textu budou výsledky představeny pro učitele jednotlivých předmětů (učitelé dějepisu, učitelé občanské výchovy, učitelé vyučující oba předměty). Výsledky dle pohlaví
respondentů budou stručně představeny zejména v těch případech, kde budou patrné rozdílné
či překvapivé výsledky. Vzhledem k nízkému zastoupení učitelů bez aprobace nebudeme sledovat tuto podkategorii. S přihlédnutím k nízkému počtu respondentů rozloženému dle délky
pedagogické praxe nebudeme většinou představovat také výsledky dle této podkategorie.
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První otázka dotazníku směřovala na to, zda učitelé používají ve výuce regionální dějiny,
konkrétně města Brna a okolí. Výsledky ukazují, že všichni učitelé, kteří vyučují dějepis, regionální
dějiny do výuky zařazují. V případě učitelů dějepisu (nevyučujících občanskou výchovu) je to
velmi často 45,5 % (10 respondentů), občas 45,5 % (10 respondentů) a výjimečně 9,1 % (2 respondenti). To, že regionální dějiny nevyužívá neuvedl žádný z této skupiny respondentů (graf 7).
V případě učitelů, kteří vyučují dějepis i občanskou výchovu uvedlo 25 % (3 respondenti), že
regionální dějiny zařazují velmi často, 58,3 % (7 respondentů) občas a 16,7 % (2 respondenti)
výjimečně. Také v tomto případě žádný z učitelů neuvedl, že regionální dějiny nevyužívá (graf 8).
Dle předpokladů jsou poté regionální dějiny méně využívány učiteli občanské výchovy (bez
aprobace s dějepisem), kde je velmi často nevyužívá žádný z respondentů, občas 20 %, výjimečně
40 % a vůbec je nevyužívá také 40 % respondentů (graf 9).
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Regionální dějiny zapojují do výuky dějepisu ve větší míře učitelé mužského pohlaví – ze
všech učitelů dějepisu (bez ohledu na to, zda vyučují také OV) je to 50 % (6 respondentů) velmi
často a 50 % (6 respondentů) občas. U ženského pohlaví je to 31,8 % (7 respondentek) velmi
často, 50 % (11 respondentek) občas a 18,2 % (4 respondentky) výjimečně. Jak bylo zmíněno
výše, žádný z respondentů z řad učitelů dějepisu bez ohledu na pohlaví neuvedl, že regionální
dějiny do výuky nezařazuje.
Výsledky týkající se zařazení regionálních dějin do výuky z hlediska délky praxe jsou vzhledem k poměrně nízkému počtu respondentů a jejich rozložení do řady kategorií neprůkazné.
Uveďme zde tedy alespoň zjištění, že ve všech stanovených kategoriích s ohledem na délku
pedagogické praxe zařazují regionální dějiny do výuky dějepisu všichni učitelé, a to ve více než
80 % případů pro všechny stanovené kategorie velmi často nebo alespoň občas.
Další otázka, kterou jsme v rámci dotazníku učitelům položili, zněla, zda učitelé při výuce
holocaustů Židů a Romů využívají také příklady z tohoto procesu ve městě Brně. Z učitelů, kteří vyučují dějepis (bez občanské výchovy) uvedlo 9,1 % (2 respondenti), že tyto příklady využívají velmi intenzivně (mají na nich postavenu výuku), 22, 8 % (5 respondentů) uvedlo, že tyto
příklady využívají velmi často, celých 50 % (11 respondentů) uvedlo, že tyto příklady využívají
výjimečně. Regionální příklady při výuce tohoto tématu nevyužívá 13,6 % (3 respondenti), téma nevyučuje 4,6 % (1 respondent) (graf 10). Výsledky se příliš nelišili u učitelů, kteří
vyučují oba sledované předměty. Téma vyučují všichni respondenti. Z nich uvedlo 8,3 % (1 respondent), že využívá regionální příklady při výuce holokaustu velmi intenzivně (má na nich
postavenu výuku), 50 % (6 respondentů) je využívá velmi často, 25 % (3 respondenti) výjimečně,
16,7 % (2 respondenti) tyto regionální příklady nevyužívá (graf 11). Nejméně jsou regionální
příklady využívány při výuce sledovaného tématu učiteli občanské výchovy (bez kombinace
s dějepisem), když velmi intenzivně (na regionálních příkladech postavená výuka) je nevyužívá
žádný z respondentů, 10 % (1 respondent) je využívá poměrně často, 20 % (2 respondenti)
výjimečně, 50 % (5 respondentů) regionální příklady při výuce tohoto tématu nevyužívá a 20 %
(2 respondenti) téma nevyučují (graf 12).
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Také v případě využívání příkladů z regionálních dějin v rámci výuky holocaustu ukázalo
naše dotazníkové šetření, že jejich využití více přiznávají mezi učiteli dějepisu (bez ohledu na
to, zda vyučují OV) učitelé mužského pohlaví – velmi intenzivně (na tématu postavená výuka)
je využívá 16,7 % (2 respondenti), poměrně často 41,7 % (5 respondentů), výjimečně 33,3 %
(4 respondenti), nevyužívá je 8,3 % (1 respondent). V případě žen – učitelek je intenzivně (na
tématu postavená výuka) využívá 4,5 % (1 respondentka), poměrně často 27,3 % (6 respondentek),
výjimečně 45,4 % (10 respondentek), nevyužívá je 18,2 % (4 respondentky), téma nevyučuje
4,5 % (1 respondentka).
Učitelům, kteří v předchozích otázkách uvedli, že používají při výuce sledovaného tématu
příklady z tohoto procesu ve městě Brně (bez ohledu na četnost) jsme položili otázku, jaké konkrétní příklady využívají. Odpověď na tuto otázku byla ponechána jako otevřená. Vyjádření
jsme zde získali od všech 31 respondentů, kteří při výuce tématu využívají regionální příklady.
Odpovědi respondentů byly poměrně pestré, kategorizovat je můžeme do několika skupin: informace, konkrétní místa, instituce, materiály, aktivity, osobnosti. V kategorii informace zmiňovali učitelé konkrétní učivo, které žákům k tomuto tématu předávají – uvádějí např. obecné
údaje o židovské a romské komunitě v Brně, informace o počtu transportů a obětí, konkrétní
příběhy týkající se holocaustu, příklady jako ukázky obecných témat, informace o poloze brněnského ghetta či zaplněnosti židovského hřbitova, věnují se také židovské architektuře v Brně.
V kategorii konkrétní místa (učitelé většinou uvedli, že je se žáky navštěvují) uváděli učitelé
tyto lokality či památníky: stolpersteine (6x), ZŠ Merhautova (5x), židovský hřbitov v městské
části Židenice (3x), Hlavní nádraží (2x), vila Tugendhat (2x), vila Löw-Beer (1x), památník
holocaustu na náměstí 28. října (1x), synagoga Agudas Achim (1x), někdejší Nová synagoga (1x),
někdejší středověká židovská čtvrť (1x), někdejší židovská brána (1x). Uvedena byla také další
místa, která mají spojitost s obdobím druhé světové války, ale nejsou primárně spjata s holocaustem – Kounicovy koleje (2x), věznice na Špilberku (1x) a na Cejlu (1x).
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Ve vyčleněné kategorii instituce uváděli respondenti našeho výzkumu Muzeum romské
kultury (7x), Post Bellum, z. ú. (2x databáze Paměť národa, 1x projekt Příběhy našich sousedů,
1x spolek obecně), Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno (2x) a Židovskou obec Brno (1x).
V kategorii materiály pak byly uvedeny následující: materiály Post Bellum, z. ú. (1x nespecifikováno, 2x databáze Paměť národa); blíže nespecifikované publikace Muzea romské kultury
k tématu romského holocaustu; blíže nespecifikované materiály Židovského muzea Praha, pobočka Brno; výstupy z několikadenního semináře pořádaného Židovským muzeem Praha, pobočka
Brno; bibliografie Eriky Bezdíčkové Moje dlouhé mlčení formou čtenářské dílny; servery mapy.cz
a panorama.brna.cz; videa (vybrané díly ze série Krvavá léta, dokument Za svobodné Brno).
Ve vyčleněné kategorii aktivity uváděli respondenti následující: prohlídka města na téma
protektorátní Brno věnovaná holocaustu Židů a Romů (3x); besedy s rodiči a prarodiči žáků;
četba vzpomínek pamětníků; zpracování medailonků brněnských rodáků s pomocí databáze
Paměti národa; využití vzdělávacích programů Židovské obce; práce s mapou (lokalizace míst
spojených s holocaustem); porovnávání dobových fotografií; projektový den (zážitková pedagogika, cesta po stopách předválečné židovské kultury v Brně, cesta „z normality do vyhlazovacího tábora“); sázení žlutých krokusů (vše 1x).4
Poslední kategorií, kterou jsme z volných odpovědí respondentů vyčlenili, jsou osobnosti.
Tři respondenti odpověděli obecně, že přibližují významné osobnosti z řad brněnské židovské
komunity, další pak uvedli rodinu Tugendhat (3x), Löw-Beer (1x), bratry Haasovi (1x) a Otto Saxla
(1x).
Další otázka, kterou jsme v rámci dotazníkového šetření položili, se ptala na to, zda učitelé
zařazují do vzdělávání terénní výuku. V případě učitelů dějepisu (bez kombinace s občanskou
výchovou) zařazuje terénní výuku velmi často 4,5 % (1 respondent), někdy 45,4 % (10 respondentů), výjimečně 36,4 % (8 respondentů), nezařazuje ji 13,6 % (3 respondenti) (graf 13).
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Informace o projektu Krokus Židovského muzea v Praze dostupné zde: https://www.jewishmuseum.cz/krokus/
(online, cit. 25. 2. 2021).
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Graf 15. Využití terénní výuky učiteli
občanské výchovy v Brně

nezařazuje
10;
33%

výjimečně
2;
20 %

zařazuje
20;
67%

Graf 16. Zařazení míst spojených s historií
Židů a Romů v Brně mezi učiteli dějepisu, kteří
využívají terénní výuku do tohoto typu výuky

V případě učitelů, kteří vyučují jak dějepis, tak občanskou výchovu zařazuje terénní výuku
velmi často 0 % (0 respondentů), někdy 66,7 % (8 respondentů), výjimečně 25 % (3 respondenti),
nezařazuje ji 8,3 % (1 respondent) (graf 14). Dle našeho výzkumu je terénní výuka zařazována
méně učiteli občanské výchovy (bez dějepisu) – velmi často ji zařazuje 0 % (0 respondentů),
někdy 20 % (2 respondenti), výjimečně 20 % (2 respondenti), nezařazuje ji 60 % (6 respondentů)
(graf 15). Také v případě zařazení terénní výuky ukazuje náš výzkum, že ji mezi všemi učiteli
dějepisu (bez ohledu na kombinaci s OV) více zařazují učitelé muži. Velmi často ji zařazuje
8,3nezařazuje
%10;(1 respondent), někdy 58,3 % (7 respondentů), výjimečně 25 % (3 respondenti), nezařazuje ji 33%
8,3 % (1 respondent). V případě žen – učitelek je to podle našeho výzkumu velmi často 0 %
(0 respondentek), někdy 50 % (11 respondentek), výjimečně 36,4 % (8 respondentek), terénní
výuku nezařazuje 13,6 % (3 respondentky).
Pokud respondenti uvedli, že využívají terénní výuku, ptali jsme se jich také na to, zda v rámci terénní výuky navštěvují místa spojená s historií Židů a Romů v Brně. V případě učitelů dějepisu
(učitele vyučující pouze občanskou výchovu zde necháme stranou pro jejich nízký počet
zařazuje
využívajících výuku v terénu) jich je mezi
těmito učiteli 66,7 % (20 respondentů), tedy z učitelů
20;
dějepisu, kteří využívají terénní výuky jich
67% nenavštěvuje místa spojená s historií Židů a Romů
v Brně 33,3 % (10 respondentů) (graf 16). Také v tomto případě přiznávají větší využití těchto
míst učitelé – muži. Mezi respondenty jich bylo 81,8 % (9 respondentů), záporně odpovědělo
18,2 % (2 respondenti). Mezi ženami se kladně vyjádřilo 57,9 % (11 respondentek), záporně pak
42,1 % (8 respondentek).
Pokud respondenti uvedli, že využívají při terénní výuce místa spojená s historií Židů
a Romů v Brně (těchto respondentů bylo dohromady 22), ptali jsme se jich na to, která konkrétní místa navštěvují. V případě této otázky jsme nabídli výběr z předem stanovených možností. Respondenti mohli doplnit také další místa, která nebyla v seznamu uvedena. Výsledky
ukazuje tabulka 1.
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Místa, instituce či památníky spojená s židovským a romským holocaustem

Četnost
využití

Židovský hřbitov (městská část Židenice)

15

Někdejší židovské město se zaniklou synagogou a židovskou bránou
(spodní část ulice Masarykovy, ulice Františkánská, Římské náměstí)

10

Hlavní nádraží (místo odjezdů transportů)

9

Brněnský „Bronx“ (ulice Cejl, Francouzská, Bratislavská a okolí)

9

Sídlo Židovské obce Brno (Třída Kapitána Jaroše)

8

Muzeum romské kultury

8

ZŠ Merhautova (shromaždiště Židů před transporty)

7

Vila Tugendhat

7

Vila Löw-Beer

6

Synagoga Agudas Achim (ulice Skořepka)

3

Místa spjatá se zaniklými židovskými synagogami (Velká synagoga, Nová synagoga,
Polský templ)

3

Památník obětí holocaustu (náměstí 28. října)

3

Shromaždiště Romů před transporty (bývalá jatka na ulici Masná)

3

Někdejší Kavárna Esplanade

2

Jiná místa spojená s židovskou komunitou (respondentem doplněny Kounicovy koleje)

2

Vila Stiassni

1

Jiná místa spojená s romskou komunitou (respondentem nedoplněno)

1

Některou z někdejších židovských továren (např. textilní továrna Stiassni a Neumark)

0

5

Tabulka 1. Čestnost využití míst, institucí a památníků spojených s židovským a romským
holocaustem učiteli dějepisu a OV v rámci terénní výuky
V dotazníku jsme učitelům, kteří využívají terénní výuku, položili také otázku, jakým způsobem pracují s žáky při tomto typu výuky. Zde jsme nabídli následující varianty: pomocí vlastního výkladu (exkurzní činnost); žáci pracují s připravenými materiály a úkoly; jiné (s možností
doplnění). V odpovědích bylo možné uvést také více variant. Výsledky zde ukázaly vyrovnanost.
Obě varianty (pomocí vlastního výkladu, žáci pracují s připravenými materiály) uvedlo 35,3 %
(12 respondentů), variantu pomocí vlastního výkladu (exkurzní činnost) uvedlo 32,4 % (11 respondentů) a variantu, kdy žáci pracují s připravenými materiály uvedlo 29,4 % (10 respondentů).

5

Použitím tohoto pojmu nechceme pěstovat negativní stereotypy. Pojem považujeme v Brně za zažitý, spojující
v sobě komplikovanou minulost místa, ale také jeho značný potenciál. Celou lokalitu lze považovat za jedinečnou,
spojující v sobě společnou česko-německo-židovsko-romskou minulost a přítomnost města Brna se všemi klady
a zápory, které soužití těchto národností přinášelo a přináší.
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Graf 18. Příprava materiálů
pro terénní výuku

Třikrát byla uvedena také možnost jiné, kde se objevily odpovědi, že učitelé využívají výkladu
průvodců či muzejních pracovníků (2x) a sami připravují projektový den (1x). Možnost jiné
uvedli ve dvou případech respondenti, kteří se hlásili k výše uvedeným možnostem, v jednom
případě respondent uvedl pouze možnost jiné (2,9 %) (graf 17). Výsledky ukazují také rozdíly
mezi pohlavími. Učitelé – muži se v 50 % (6 respondentů) opírají o vlastní výklad, v 16,7 %
(2 respondenti) mají připravené pro žáky materiály, obě varianty kombinuje 33,3 % (4 respondenti). Učitelky – ženy využívají vlastní výklad v 22,8 % (5 respondentek), 36,4 % (8 respondentek) jich pracuje s připravenými materiály pro žáky, obě varianty kombinuje také 36,4 %
(8 respondentek), 4,6 % (1 respondentka) uvedla jinou možnost.
V další otázce jsme se respondentů ptali, zda si materiály pro terénní výuku připravují sami.
Nabídli jsme k výběru odpovědi, že si materiály připravují kompletně, částečně a materiály pro
terénní výuku si sami nepřipravují. Na tuto otázku odpovídali pouze učitelé, kteří využívají terénní výuku. Výsledky v tomto případě uvedeme bez ohledu na aprobace. Největší část učitelů
si připravuje materiály pro terénní výuku částečně, konkrétně 58,8 % (20 respondentů), kompletně si materiály chystá 35,3 % (12 respondentů). Materiály pro výuku dějepisu si samo nepřipravuje 5,9 % (2 respondenti) (viz graf 18). Výzkum v této oblasti neukázal větší rozdíly mezi
pohlavími. Učitelé – muži si materiály pro terénní výuky připravují všichni, kompletně pak
33,3 % (4 respondenti), částečně 66,7 % (8 respondentů). Učitelky – ženy si materiály pro terénní výuku připravují kompletně v 36,3 % (8 respondentek), částečně v 54,6 % (12 respondentek),
nepřipravují v 9,1 % (2 respondentky) případů.
Učitelů, kteří využívají terénní výuku, jsme se dále ptali, jaké materiály k tématu holocaustu
Romů a Židů používají. Otázka byla položena jako otevřená. Odpovědělo všech 34 respondentů,
kteří uvedli, že využívají výuku v terénu. V odpovědích byly uváděny rozličné materiály od
obecných po konkrétní. Dominují zde knižní zdroje, následované internetovými zdroji a pracovními listy (blíže tabulka 2)
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Materiály využívané učiteli

Četnost

Knižní zdroje (odborná literatura, encyklopedie, učebnice, beletrie apod.)

20

Internetové zdroje

11

6

7

Pracovní listy

7

Materiály získané z muzeí a dalších paměťových institucí

5

Televize, rozhlas (filmy, pořady)

4

8

9

Tematické procházky po Brně s průvodcem

2

Materiály od Židovské obce

1

Příběhy pamětníků

1

Dobové materiály od pamětníků

1

Historie vlastní rodiny

1

BAM (Brněnský architektonický manuál)

1

Zpracované referáty žáků

1

Mapa

1

Fotografie

1

Aktuální články

1

Dobový tisk

1

Vlastní texty zpracované na základě historických pramenů

1

Výpisky z doby studia na univerzitě

1

Konzultace s kolegy z oboru religionistika

1

Beseda (nespecifikováno)

1

Již hotové materiály (nespecifikováno)

1

10

Tabulka 2. Materiály využívané brněnskými učiteli při terénní výuce tématu holocaustu Židů
a Romů

6

7

8

9
10

Konkrétně uvedli respondenti knihy autorské dvojice Alexandr Brummer a Michal Konečný (jednou obecně,
dvakrát knihu Brno nacistické: průvodce městem. Brno 2013), jedenkrát byla uvedena kniha KLENOVSKÝ, J.:
Brno židovské. Historie a památky a židovského osídlení města Brna. Praha 2016. Jednou byly uvedeny Archivem
města Brna v sedmi svazcích postupně vydávané Dějiny Brna.
Z internetových zdrojů byly jednou uvedeny následující internetové strany: www.wikipedia.org, www.holocaust.
cz, www.modernidejiny.cz, dále videa z www.youtube.com, internetová TV STREAM a stránky Židovského muzea v Praze a Židovské obce (bez specifikace, zřejmě však v Brně).
Respondenti uvedli dvakrát materiály ze Židovského muzea v Praze, z toho jednou konkrétní program „Naši nebo
cizí. Židé v českém 20. století“. Jedenkráte byly uvedeny materiály získané z Památníku Terezín a jedenkráte materiály a aktivity z akce Procházka nacistickým a stalinistickým Brnem, pořádané krytem 10-Z v Brně.
Jedenkrát byly uvedeny pořady a dokumenty České televize o této době, jednou pořady na TV STREAM.
Z toho jedenkrát výše zmíněná Procházka nacistickým a stalinistickým Brnem, pořádaná krytem 10-Z v Brně.
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Předposlední otázka našeho dotazníku se respondentů ptala na to, zda je podle jejich názoru
k tématu židovské a romské menšiny v Brně k dispozici dostatečná metodologická podpora
(knihy, metodiky apod.). Otázka byla položena jako uzavřená, respondenti vybírali z následujících
možností: ano – částečně, mohla by být lepší – ne – nevím, nedovedu posoudit. Na otázku odpověděli všichni naši respondenti, přičemž většina z nich se domnívá, že nedovede tuto záležitost
posoudit, a to celých 52,3 % (23 respondentů). Za částečně dostatečnou považuje metodologickou podporu v této oblasti 31,8 % (14 respondentů), za dostatečnou pak 15,9 % (7 respondentů).
Za nedostatečnou pak žádný z našich respondentů (viz graf 19).

Nedovedu
posoudit
23;
52 %

Dostatečná
7;
16 %

Částečně
14;
32 %

Graf 19. Názor na dostatečnost metodologické
podpory pro výuku sledovaného tématu
Poslední otázka našeho dotazníku zjišťovala, jaké materiály učitelům k výuce tohoto tématu
chybějí a jak by měly vypadat, aby pro ně jejich využití bylo přínosné a pohodlné. Otázka byla
položena jako otevřená. Na tuto otázku odpovědělo všech 44 našich respondentů. Někteří uvedli více chybějících materiálů. Nejčastěji uváděnou položkou byly pracovní (popř. metodologické) listy či výukové plakáty. Tento požadavek uvedlo hned 15 respondentů.11 Čtyři učitelé
uvedli, že by uvítali, kdyby měli k dispozici konkrétní vzpomínky pamětníků či zpracované
osudy dotčených osob (jejich „příběhy“, „medailonky“). Další položkou, která se objevila jako
odpověď na tuto otázku byla videa či krátké filmy (v různých modifikacích – např. procházka
Brnem po místech spojených s holocaustem s informacemi dostupnými přes QR kódy na těchto
místech). Tento požadavek uvedli také čtyři respondenti. Dotazníkové šetření proběhlo v době,
kdy byla na vrcholu epidemie nemoci covid-19 a probíhala distanční výuka, což se promítlo také

11

V odpovědích respondentů se objevovaly různé modifikace a požadavky – např. pracovní listy by měly doplňovat
učebnici/metodiku pro učitele; obsahovat metodiku; mohly by být součástí pracovního sešitu; měly by být vhodné
pro 8. a 9. ročník ZŠ; měly by být „šité na míru“ pro jednotlivá stanoviště; měly by obsahovat mapu pro orientaci,
dobové fotografie, porovnání se současností, dobové literární ukázky; měly by být zjednodušené, nepředimenzované (odpovídající úrovni ZŠ) a graficky atraktivní.
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do výsledků dotazníku, když čtyři respondenti uvedli, že jim chybějí digitální a online materiály (využitelné v rámci distančního vzdělávání). Tři respondenti napsali, že by uvítali mapy
k dané tematice (klíčová místa s jejich popisem). Tři respondenti poznamenali, že žádné materiály nepotřebují (např. s poznámkou, že je možné využít služeb Židovského muzea a Židovské
obce v Brně, Muzea romské kultury, TIC). U třech respondentů bychom mohli jejich odpovědi
kategorizovat tak, že si představují větší propojení a sdílení dobré praxe týkající se tohoto tématu mezi školami a institucemi (např. zasílat více materiálů a pozvánek na akce přímo do škol).
Po jednom respondentovi uvedlo, že jim chybějí brožurky pro učitele, ucelené webové stránky
zabývající se touto problematikou (s odkazy na místa paměti, seznamy literatury apod.), metodické materiály (bez specifikace), soubory vycházek ke sledované problematice či úloha samotné židovské obce v průběhu války (její vliv na obsazení transportů). Na zajímavý problém
poukázal jeden z respondentů, který uvedl, že „existuje velké množství různě kvalitních materiálů. Učitel by měl mít možnost tyto materiály snadno vyhledat na jednom místě. Je tedy potřeba,
aby tyto materiály vyhodnotila a systematizovala nějaká „respektuhodná“ instituce a spolu
s dalšími materiály (dalším učivem D, VkO) je poskytla učitelům pro výuku. Aby tak učitel stále
pro každou hodinu nemusel hledat nové podklady. A to nemluvím o inkluzi, kdy je třeba mít pro
mnohé žáky jinou úroveň výukového materiálu.“ Celkem deset respondentů u této otázky uvedlo, že nevědí, či nedokáží posoudit, jaké materiály k tématu jim chybějí.
Shrnutí výsledků dotazníku
Přes nepříliš vysoký počet respondentů ukázalo dotazníkové šetření některé zajímavé výsledky.12 Všichni učitelé dějepisu, kteří zodpověděli náš dotazník, zařazují do výuky regionální
dějiny. Při výuce holocaustu využívá regionální příklady intenzivně nebo velmi často více než
40 % zapojených. Učitelé využívají velmi rozmanité výše popsané příklady týkající se této
problematiky v regionu města Brna. Terénní výuka patří mezi využívané typy výuky u téměř
90 % učitelů, většina z nich ji ale zařazuje pouze „někdy“ nebo „výjimečně“. Z učitelů, kteří
terénní výuku využívají jich navštěvují místa spojená s historií Židů a Romů asi dvě třetiny.
Nejčastěji je to židovský hřbitov v městské části Židenice, dále někdejší židovské město se zaniklou synagogou a židovskou branou a Hlavní nádraží (místo odjezdů transportů) či brněnský
„Bronx“. Nejčastěji přitom učitelé pracují s vlastním výkladem (exkurzní činnost), doplněným
prací žáků s připravenými materiály. Ty si většinou připravují učitelé částečně sami. Nejčastěji
přitom používají knižní zdroje, dále rozličné internetové zdroje a pracovní listy. Většina zúčastněných si netroufá posoudit, zda je k výuce sledovaného tématu k dispozici dostatečná metodologická podpora. Ti, kteří na tuto otázku vyjádřili názor, uvádí většinou, že je tomu tak částečně.
Učitelům nejčastěji chybějí pro výuku tohoto tématu pracovní listy.

12

Rádi bychom na tomto místě výsledky konfrontovali s dalšími výzkumy. Relevantní aktuální výzkumné šetření
o využití regionálních dějin ve sledovaných předmětech, které by mělo obecnější platnost, se nám ale překvapivě
nepodařilo dohledat. Nabízí se zde tak prostor pro další šířeji pojatý výzkum.
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Památky a místa spojená s židovským a romským osídlením města Brna
Předtím než přistoupíme k samotnému didaktickému zpracování tématu, představíme ve
velmi krátkém přehledu památky a místa, která jsou spojena s židovským a romským osídlením města Brna, se zvláštním důrazem na holocaust těchto národů. Jedná se o stručný přehled
těchto míst, přičemž další informace je možné dohledat v dostupné literatuře.13 Naším cílem je
poskytnout základní přehled, potřebný pro samotné didaktické zpracování tématu a pro jeho
využití učiteli základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Zvolíme formu velmi
jednoduchého přehledu ve formě „katalogu“, kde představíme fotografie místa14 se stručným
popisem. Následující přehled si neklade nároky na úplnost.

13

14

Upozorněme zde zejména na práce Jaroslava Klenovského – viz např. KLENOVSKÝ, J.: Brno židovské. Historie
a památky židovského osídlení města Brna. Praha 2016; Týž: Židovské památky Brna: stručná historie židovského
osídlení Brna. Brno 1995; Týž: Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska. Praha 2018; Týž: Židovské
památky Moravy a Slezska. Šlapanice 2001; KALÁBEK, M.: To je: Židovské Brno. Brno 2019; KRATOCHVIL,
J. a kol.: Židovská Morava. Židovské Brno. Brno 2001; Židovské Brno a Jižní Morava. Brno 2010; ŠPUNAR, P.:
Židovský hřbitov v Brně-Židenicích a osudy lidí s ním spojené. Brno 2006; BŘEČKA, J. – MITÁČEK, J. (eds.):
V utrpení a boji: brněnští Židé v osudových momentech XX. století. Brno 2012; Brno židovské. Brno 2009;
PĚKNÝ, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 2001; RYVOLA, J.: Staletí pospolu, aneb Stopy židovských
památek v Čechách a na Moravě. Praha 2015. Dále připomeňme také existenci Brněnských historických stezek,
z nichž je jedna nazvána Židovskou historií a věnuje se právě místům spojeným s tímto etnikem na území města
Brna. Její iniciátorkou byla Veronika Rút Nováková a autorem historik Michal Konečný. Dostupné z: https://www.
brnotrails.cz/stezka/1-zidovskou-historii
Z prací zabývajících se romskou menšinou (nejen) ve městě Brně a jejich holocaustem pak upozorněme zejména
na práce Ctibora Nečase, např. NEČAS, C.: Českoslovenští Romové v letech 1938–1945. Brno 1994; Týž: Nad
osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945. Brno 1981; Týž: Z Brna do Auschwitz-Birkenau: první
transport moravských Romů do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Brno 2000; Týž: Romové v České
republice včera a dnes. Olomouc 2002; Týž: Romové na Moravě a ve Slezsku (1740–1945). Brno 2005; Z prací
zabývajících se Brnem v období Protektorátu Čechy a Morava, kde nalezneme informace o židovském i romském
holocaustu pak např. BRUMMER, A. – KONEČNÝ, M.: Brno nacistické. Průvodce městem. Brno 2013. Informace zveřejněné v našem „katalogu“ pochází zejména ze studia literatury uvedené v této poznámce.
Není-li uvedeno jinak, jsou autory fotografií autoři této studie.
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Bývalá židovská čtvrť se synagogou
Židovská osada tvořila vedle dalších národností (Češi, Němci, Flandrové a Valoni) jednu
ze základních sídelních jednotek vznikajícího
města Brna. Nacházela se v okolí dnešní
ulice Josefské. Židovští obyvatelé zde disponovali mimo jiné vlastní synagogou. Z Brna
(a dalších královských měst na Moravě) byli
Židé vyhnáni za krále Ladislava Pohrobka
v roce 1454. Do Brna se mohli plně vrátit až
po revolučním roce 1848. V místě někdejší
synagogy se dnes nachází původně františkánský kostel sv. Máří Magdaleny. Stopy
někdejšího židovského osídlení zde nejsou
patrné.

Židovská brána
Město Brno bylo opevněno hradbami, do
kterých vedlo pět bran. Jednou z nich byla
brána, označovaná jako „Židovská“. Nacházela se poblíž ústí dnešní ulice Masarykovy
(původně nazývána také Židovská). Brána
byla ve 30. letech 19. století nahrazena bránou
zvanou Ferdinandova. Bránu dnes připomíná
reliéf nad vchodem do budovy při spojnici
ulic Masarykovy a Nádražní (nad vstupem
do provozovny KFC).

Velká synagoga
Po umožnění usídlování židovského obyvatelstva ve městě Brně počet Židů rychle narůstal. V letech 1853–1855 tak byla na nároží
dnešních ulic Spálené a Přízovy vystavěna
budova třípodlažní synagogy v novorománském stylu. Později byla provedena přístavba. Budova byla vypálena v osudových březnových dnech roku 1939. Dnes se na místě
nachází volná, zcela zanedbaná parcela.
Plánovaný památník dodnes chybí.

15

15

Fotografie Velké synagogy: Ze sbírky Muzea města Brna
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Nová synagoga
Vystavena byla v novorománském slohu
v letech 1905–1906 na ulici Ponávka. V průběhu 2. světové války byla synagoga výrazně
poškozena, později byla využívána jako
skladiště. V letech 1985–1986 byla synagoga
zbořena. Budovy, které zde dnes stojí (Ponávka 10) jsou součástí Úrazové nemocnice.
Synagogu zde dnes připomíná pamětní deska.

Synagoga Agudas Achim
Důležitým centrem židovského obyvatelstva
před zrovnoprávněním v polovině 19. století
byla ulice Křenová. Zde se nacházel židovský
hostinec Nový svět, od roku 1883 pak modlitebna tzv. Polský templ (pro ortodoxní Židy
přicházející z východu). Svému účelu přestala budova sloužit v období první republiky,
zbořena byla v nedávné době. V letech 1935–
1936 byla v přilehlé ulici Skořepka vystavěna
podle návrhu místního židovského architekta
Otto Eislera funkcionalistická synagoga nazvaná Agudas Achim. Sloužila původně pro
ortodoxní Židy. Jako jediná byla po skončení
2. světové války obnovena. Svému účelu
slouží do dnešních dní.
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov byl založen v roce 1852
v obci Židenice (dnes brněnská městská část).
Součástí hřbitova je obřadní síň (nová vystavěna na počátku 20. století) a provozní budova. Hřbitov je členěn do různých sekcí, byl
postupně rozšiřován. Na hřbitově je umístěn
památník holocaustu z roku 1950. Pohřbena je
zde řada osobností zdejší židovské komunity
(např. herec a režisér Hugo Haas).
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Vila Löw-Beer
Nachází se na ulici Drobného 22. Vilu nechal
podle projektu vídeňského architekta Alexandra Neumanna na počátku 20. století
vystavět továrník Moriz Fuhrmann. Po jeho
smrti koupil vilu textilní podnikatel Alfred
Löw-Beer, který ji nechal částečně upravit.
Za 2. světové války byla vila Němci zabavena, v období komunismu se vila stala majetkem státu, sídlil zde domov mládeže. Dnes je
vila ve správě Muzea Brněnska, příspěvkové
organizace Jihomoravského kraje. Je možné
zde navštívit expozici „Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat“ či krátkodobé výstavy v přilehlé galerii Celnice.16

Vila Tugendhat
Poblíž vily Löw-Beer se nachází ještě proslulejší stavba – vila Tugendhat. Obě stavby
spolu úzce souvisí. Alfred Löw-Beer daroval
část svého pozemku pro stavbu domu své
dceři Gretě, provdané za továrníka Fritze
Tugendhata. Stavba byla vystavěna podle
návrhu architekta Ludwiga Miese van der
Rohe ve funkcionalistickém slohu. Dokončena
byla v roce 1930. Za války byla zabavena
Němci, po osvobození byla využívána pro
ubytování Rudé armády, později např. jako
rehabilitační prostory. Vila je známá také
jako místo jednání mezi Václavem Klausem
a Vladimírem Mečiarem o rozdělení České
a Slovenské federativní republiky. Správu
nemovitosti dnes zajišťuje Muzeum města
Brna. Vila je zapsána na seznam světového
dědictví UNESCO. Vily Löw-Beer a Tugendhat jsou propojeny přes průchozí zahradu.17

16
17

Informace o aktuálních výstavách jsou dostupné z: https://www.vilalowbeer.cz/cz/
K možnostem návštěvy viz https://www.tugendhat.eu/
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Vila Stiassni
Na ulici Hroznová v části města zvané Pisárky se nachází další z významných brněnských
vil. Je jí funkcionalistická vila Stiassni, postavená ve 20. letech minulého století podle
návrhu brněnského židovského architekta
Ernsta Wiesnera pro rodinu zdejšího textilního židovského továrníka Alfreda Stiassného. Za druhé světové války byla vila využívána říšskou státní policií, v období komunistické nadvlády pak k reprezentačním
účelům jakožto „vládní vila“. Vilu v této době
využila celá řada významných osobností,
mezi nimi např. kubánský prezident Fidel
Castro. Dnes je vila ve správě Národního
památkového ústavu, přístupná je veřejnosti.18
20

Továrny
Během 19. a první poloviny 20. století se v rukou židovských podnikatelů ocitla řada zejména textilních a strojírenských továren na území
města Brna a v jeho okolí. Tyto vlnařské továrny se podílely na označení Brna jako „moravského“ či „rakouského“ „Manchesteru“. Židovské továrny a firmy byly během nacistické
okupace konfiskovány, ty, které se po válce
vrátily do rukou původních majitelů, byly následně znárodňovány. Řada budov, které tyto
továrny využívaly, stojí do dnešních dní, aniž
bychom si často uvědomovali jejich minulost.19
Židovské reformní reálné gymnázium
V letech 1920–1941 fungovalo v Brně Spolkové židovské reformní reálné gymnázium.
Jeho sídlem byla od roku 1924 budova na
dnešní ulici Hybešova čp. 43. Vyučovacím
jazykem byla na škole nejprve němčina, později „československý“ jazyk. Jednalo se vedle Mukačeva o jediné židovské gymnázium
na území Československa. Kromě toho fungovala v Brně obecná židovská škola.

18
19
20

K možnostem návštěvy viz https://www.vila-stiassni.cz/cs
Výčet židovských továren na území města Brna viz KLENOVSKÝ, J.: Brno židovské, s. 69–76.
Dnešní podoba bývalé tovární budovy Löw-Beer na Václavské 2.
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Makkabi Brno
V Brně působily také židovské sportovní
kluby, z nichž nejznámějším byl Makkabi
Brno s různými sportovními odbory. Pro jeho
činnost bylo postaveno sportoviště na Riviéře při řece Svratce (dnes Bauerova 321/5,
sportoviště je nyní užíváno Sportovním klubem policie Kometa Brno, z. s.). Činnost židovského spolku (pod změněným názvem)
Maccabi Brno byla po roce 1990 obnovena.21
Židovská náboženská obec –
třída Kpt. Jaroše
Po umožnění návratu Židů do Brna v polovině
19. století byl nejprve zřízen náboženský
spolek, v roce 1859 pak židovská náboženská
obec. Židovské instituce se nacházely hlavně
v okolí dnešních ulic Koliště a třída Kpt. Jaroše, právě na těchto ulicích se vystřídalo sídlo
náboženské obce. Nacisté zneužili této instituce tak, že sama administrativně napomáhala antisemitské perzekuci. Před válkou dosahoval počet členů náboženské obce asi 12 tisíc
osob. Ty byly před transporty sestěhovány
právě do okolí zmíněných ulic, někdy označovaných jako „ghetto beze zdí“.22 Na ulici Třída
Kpt. Jaroše sídlí Židovská obec Brno (vypadl
název náboženská) také v současnosti.
23

Kavárna Esplanade
Kavárna byla navržena významným brněnským židovským architektem Ernstem Wiesnerem, stála na rohu dnešních ulic Rooseveltova a Jezuitská. Podnik navštěvovala brněnská prvorepubliková elita. V květnu a srpnu
1939 se kavárna stala cílem útoku českých
fašistů a příslušníků německých ozbrojených
složek, kteří napadli židovské hosty kavárny,
jeden z nich při útoku zemřel. Budova, jíž byla
kavárna součástí, byla při bombardování na
konci války poškozena a při stavbě budovy
Janáčkova divadla zbořena.

21

22
23

K dějinám Maccabi Brno blíže ŠPUNAR, J.: Sportovní židovské kluby v novodobých dějinách (Bakalářská práce).
Brno: FSPS 2007.
Tento pojem využívají BRUMMER, A. – KONEČNÝ, M.: c. d., s. 97.
Fotografie kavárny Esplanade: Ze sbírky Muzea města Brna.
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ZŠ Merhautova 37
Jako shromaždiště brněnských Židů před
transporty byla využita budova obecné a měšťanské školy na ulici Merhautova. Zde byli
příchozí ubytováni na slamnících, vyřizována
zde s nimi byla administrativa spojená s deportacemi. Odtud byli Židé dopravováni na
Hlavní nádraží a dále deportováni do Terezína či vyhlazovacích táborů. V budově se dnes
nachází základní škola. Událost připomíná
pamětní deska na budově.
Hlavní nádraží
V místech dnešního Hlavního nádraží se nacházel hřbitov někdejší středověké židovské
brněnské obce. Symbolicky právě z tohoto
nádraží bylo v letech 1941–1943 deportováno
více než deset tisíc brněnských Židů v celkem 12 transportech do tábora v Terezíně a do
ghetta v Minsku. Z nich se konce války dožilo
necelých 700 osob. Na místě dnes na tyto
události nepoukazuje žádná pamětní deska.
Památník obětem holocaustu
Oběti židovského i romského holocaustu
z řad brněnských obyvatel dnes připomíná
památník umístěný na náměstí 28. října,
čili v prostoru někdejšího „ghetta beze zdí“,
nedaleko zmiňovaných vil Tugendhat a LöwBeer. Památník představuje krychle o hraně
3,14 metru (Ludolfovo číslo) po které stéká
voda, doplněn je nápisy v češtině, hebrejštině
a romštině. Brněnské občany, kteří zahynuli
během 2. světové války v ghettu v Minsku,
pak připomíná památník přímo v hlavním
městě Běloruska.
Stolpersteine – kameny zmizelých
V ulicích města Brna můžeme při pohledu na
zem narazit pohledem na kostky s mosazným
povrchem, tzv. „stolpersteine“, v češtině je pro
ně užíván také pojem „kameny zmizelých“.
Ty jsou vsazovány před domy obětí holocaustu
a nacistického režimu obecně. Autorem
myšlenky na tyto „malé památníky“ je Gunter
Demnig z Kolína nad Rýnem. Postupně získala
tato idea velkou oblibu a „stolpersteine“ najdeme
dnes v ulicích řady evropských i českých měst.
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„Brněnský Bronx“, Muzeum romské
kultury
Okolí ulic Bratislavské, Francouzské a Cejlu
bylo do začátku 2. světové války průmyslovou
oblastí, kde vedle sebe žili Češi, Němci i Židé.
S druhou světovou válkou, kdy došlo k vyvraždění většiny židovského obyvatelstva
a po válce k odsunu většiny brněnských
Němců, se charakter oblasti výrazně změnil.
Dnes se jedná o lokalitu, obývanou do značné míry romským obyvatelstvem, která postupně hledá svoji novou tvář. Proto bývá
označována za (brněnský) „Bronx“. Právě
zde, v ulici Bratislavská, se nachází Muzeum
romské kultury, zprostředkovávající kulturu a historii Romů a Sintů, kteří byli stejně
jako Židé za druhé světové války, podrobeni
snaze o likvidaci. Navštívit je zde možné
expozici Příběh Romů, seznamující s historií
tohoto etnika, včetně romského holocaustu.24
Městská jatka na ulici Masná
Muzeum romské kultury je také správcem
památníků v Letech u Písku a Hodoníně
u Kunštátu, kde byli původně internováni
Romové, kteří se odmítali usadit (kárné pracovní tábory), později byly přeměněny na
sběrné „cikánské tábory“, kde byli soustřeďováni Romové před transporty do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Kromě těchto
známých táborů jsou s romským holocaustem
spojena také někdejší městská jatka na ulici
Masná v Brně. Zde byli v březnu roku 1943
internováni ve stájích protektorátní policie
dosud v Brně pobývající Romové. Odtud byli
deportováni do Osvětimi, kde jich většina
zahynula.

24

Blíže internetové stránky muzea: https://www.rommuz.cz/
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Didaktické zpracování tématu
Poté, co jsme představili přehled nejdůležitějších míst spojených s historií židovské a romské
menšiny v Brně, nabídneme v další části ucelené didaktické zpracování sledovaného tématu.
Představovaný didaktický materiál tvoří série didaktických her, nazvaná Hledači svícnu.
Koncipována je tak, aby pomohla provést žáky prostřednictvím fiktivního příběhu židovského
partyzána skrze brněnská místa spojená s holocaustem. Materiál je určen pro žáky druhého
stupně základních škol a odpovídající ročníky gymnázií. Hlavní výhodou materiálu je, že není
použitelný pouze jako celek, sami učitelé si zvolí, která místa chtějí v rámci výuky použít
a mohou tak přizpůsobit práci pro svoje žáky zcela na míru. Některé úkoly lze zadat k realizaci
mimo vyučování jako dobrovolné. Materiál akceptuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost spojený s holocaustem a obsahem zapadá i do průřezového tématu Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech. Materiál rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů,
komunikativní i občanské. Má vést zejména k naplnění očekávaného výstupu „D-9-7-04 na
příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv“25
a týká se zejména učiva „druhá světová válka, holokaust; situace v našich zemích, domácí
a zahraniční odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky války.“ 26 Rozvíjí jak znalost
terminologie spojené s judaismem a holocaustem, tak schopnost řešit složité problémy, učí žáky
správně a věcně pracovat s textem a získat z něho důležité informace a vzhledem k tématu
seznamuje žáky s hodnotami jiné kulturní skupiny i s tím, jaké následky má nerespektování
morálních norem a kam může vést nerespektování odlišné kultury či etnika. Vycházíme z reálných
historických skutečností, ve snaze o motivování žáků a zajímavost textů se ale nevyhýbáme
jisté literární licenci.

25
26

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2021). Praha 2021, s. 56.
Tamtéž, s. 57.
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Série didaktických her Hledači svícnu
Uvedení do příběhu: Příběh fiktivního partyzána majícího za úkol ukrýt části starodávného
židovského svícnu. S příběhem se žáci seznamují prostřednictvím série dopisů, které jsou zároveň zadáním aktivit, na základě kterých žáci části svícnu získají.
Úvodní motivace: Při rekonstrukci školy byla nalezena schránka s dopisy zazděná ve stěně. Počet
dopisů je roven počtu aktivit, které zamýšlíte z následující nabídky použít.
Úvodní dopis:27
Dobrý den,  
jmenuji se Isidor Šik. Přežil jsem nacistické protižidovské perzekuce v Brně. Má rodina
bohužel nikoliv. Narodil jsem se v rodině policejního kriminalisty. Jak můj otec, tak později i já,
jsme byli členy Brněnské měšťanské střelecké společnosti a velkými přáteli rodiny Rosenbergových. Bohužel, i z tohoto klubu jsme byli nakonec kvůli židovskému původu vyloučeni. Se ženou jsme se poznali na sportovišti Makkabi. Oba jsme byli vášnivými hráči tenisu. Brzy jsme založili rodinu a měli dvě děti. Staršího syna, studenta židovského gymnázia
v Brně, který se chtěl stát právníkem, a malou dceru. Život byl nádherný, navštěvovali jsme
Velkou synagogu, chodili do kavárny Esplanade, ale pak se vše změnilo. Stali jme se nežádoucími občany našeho vlastního státu. Byli jsme svědky toho, jak nacisté vypálili Velkou
synagogu.
Tato událost se pro moji ženu stala osudnou, když ji smrtelně zranily padající trosky chrámu
při vyklízení spáleniště. Nedlouho poté byl můj syn ubit Němci k smrti na nádraží v Kolíně,
kde byl navštívit mého přítele rabína Federa. Zůstali jsme tak s dcerou sami. Tím ovšem rány
osudu neskončily. Za pár let přišel rozkaz k deportaci dcery do ghetta v Terezíně. Tato událost
mě zlomila. Rozhodl jsem se však, že jediná možnost, jak zlo porazit, je se mu postavit.  
Přidal jsem se ke skupině partyzánů vzniknuvší z bývalých členů střeleckého klubu. Společně jsme narušovali německé transporty zásob, sypali písek do nádrží jejich vozidel, likvidovali důstojníky. Při jedné z těchto akcí jsem získal dopis podepsaný samotným Heinrichem Himmlerem. Ve svém rozkazu zmiňuje vzácnou chanukiju, přes dva tisíce let starý svícen. Ten mají
vojáci SS získat za jakoukoliv cenu ve víře v ovládnutí magické moci, kterou tento artefakt údajně oplývá.  
Svěřil jsem tuto informaci svému příteli rabínu Federovi a zjistil jsem, že držitelem tohoto
artefaktu je on! Pověřil mě důležitým úkolem. Uchránit svícen před nacisty. Společně jsme
artefakt rozebrali na __ kusů a ukryli na zejména pro Židy důležitá místa v Brně až do doby,
než bude možné svícen opět složit a předat jej jeho právoplatným majitelům, židovskému národu. Pokud čtete tato slova, nejspíše ten čas nastal právě nyní. Věřím, že se vám toto naše společné snažení podaří a už nikdy v lidské historii se nebudou opakovat zvěrstva, jakých se dopustili nacisté na židovském a romském obyvatelstvu.   
Isidor Šik   

27

Počet kusů svícnu, naznačený v dopise vynechaným místem, doplní vyučující na základě počtu zařazených míst
z nabídky metodického materiálu.

82

TERÉNNÍ VÝUKA TÉMATU ŽIDOVSKÉHO A ROMSKÉHO HOLOCAUSTU NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V BRNĚ

Pro evidenci plnění jednotlivých úkolů je možné využít následující zápisový arch.

Co mě zaujalo/
zapamatuji si

Splnění úkolů
ANO/NE

Navštívení
ANO/NE

Úkol, který
je třeba splnit

Stavba/památka

Adresa

Hledači svícnu – zápisový arch

1. Bývalá židovská čtvrť se synagogou
a Židovskou branou
2. Velká synagoga
3. Nová synagoga
4. Synagoga Agudas Achim
5. Židovský hřbitov
6. Vily Löw-Beer a Tugendhat
7. Vila Stiassni
8. Továrny
9. Židovské reformní reálné gymnázium
10. Makkabi Brno
11. Židovská náboženská obec –
třída Kpt. Jaroše
12. Kavárna Esplanade
13. ZŠ Merhautova 37
14. Hlavní nádraží
15. Památník obětem holocaustu
16. Stolpersteine (kameny zmizelých)
17. „Brněnský Bronx“,
Muzeum romské kultury
18. Městská jatka na ulici Masná
Celkem navštíveno míst:
Celkem získáno částí svícnu:

Zaznačte průběžně jednotlivá místa (ať již jste je navštívili, nebo nikoli) do obrysové mapy Brna.28

28

Mapa dostupná z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Obrysov%C3%A1_slep%C3%A1_mapa_Brna.svg (online,
cit. 25. 2. 2021).
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1. Bývalá židovská čtvrť se synagogou a Židovskou branou
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: ANO
Shrnutí obsahu aktivity: Aktivita zaměřená na prostorovou představivost a práci s textem.
Na základě textu a pohybu v terénu vytváří žáci dvě mapy.
Potřebné pomůcky: podložka, psací potřeby
První část svícnu máte šanci získat v někdejší židovské čtvrti města Brna. Židé tvořili vedle
dalších národností nejméně od počátku 13. století jeden ze základních sídelních celků, které stály
u počátku města. Jejich osada byla včleněna do brněnských městských hradeb. Jedna z bran
vedoucích do Brna se podle této části města nazývala Židovskou branou. V důsledku činnosti
františkánského mnicha Jana Kapistrána došlo za panování Ladislava Pohrobka v roce 1454
k vykázání Židů z Brna a dalších moravských královských měst. Do Brna se pak mohli začít
postupně vracet až v polovině 19. století.
Vaším úkolem na tomto místě je přečíst si úryvek o podobě židovského ghetta v rámci středověkého Brna a projít si tuto část Brna v dnešní době. Poté zkuste nakreslit mapu ulic, kde se
nacházelo židovské osídlení ve středověku (dle popisu níže) a mapu této části Brna dnes (dle
pochůzky touto částí města). K níže uvedenému textu doplňme, že Salmův palác se nacházel
na nároží dnešních ulic Masarykovy a Josefské, podobu Židovské brány (později Ferdinandovy)
naleznete nad vstupem do podniku KFC a že nápis připomínající původní templ zde dnes nenaleznete.
„Původní židovské osídlení se nacházelo na čtyřúhelníku vymezeném zhruba bývalým hotelem Padowetz, Zelným trhem, Masarykovou ulicí a Měnínskou (dnes Orlí) ulicí. V místě hotelu
Padowetz (dnes stejnojmenné bistro) stávala Židovská brána. Židovská komunita byla autonomní
i co do výkonu práva, náboženský život řídil rabinát. Vrchnost sledovala jen placení daní, které
bylo velmi přesné, a proto i ceněné. Vně ghetta byl hřbitov, přibližně v oblasti nynějšího vlakového nádraží. Synagoga stála patrně na pozemku pozdějšího kostela sv. Magdaleny, později v roce
1747 byl na tomto pozemku postaven dům s vchodem do Židovské ulice (nynější spodní část
Masarykovy ul.) a nápisem připomínajícím původní templ. Samozřejmě existovala i škola, jejíž
přesnou polohu již neznáme, a radnice. O jejím umístění jsou rovněž jen dohady, a to soudě
podle vykopávek na místě bývalého Salmova paláce odstraněného v roce 1905.“29
Část svícnu zde obdržíte za nakreslení map a dohledání třech kohoutů na vrcholu jedné z budov
v navštívené lokalitě. Pod touto budovou je pro vás symbolicky ukryta.
Mapa židovské osady
v rámci středověkého Brna

29

Mapa této části Brna dnes

WEBER, P.: Brněnská židovská obec. Historie, tragédie, současnost. In: Kratochvil, J. (ed.): Židovská Morava.
Židovské Brno. Brno 2000, s. 21.
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2. Velká synagoga
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE
Shrnutí obsahu aktivity: Aktivita zaměřená na rozvoj kreativity a empatie. Na základě podkladů žáci kreslí synagogu, její obrázek pak musí zničit a tím se svého výtvoru nedobrovolně vzdát.
Cílem je také představit žákům největší a nejstarší muzeum v Brně.
Potřebné pomůcky: papír, kreslící potřeby
Poznámky: Žáci mají za úkol nakreslit obrázek návrhu synagogy. Po jeho dokončení jim koordinátor oznámí, že mají za úkol obrázek zničit. To je parafrází na situaci, kdy Židé museli vyklízet trosky vlastní synagogy, která byla nacisty cíleně vypálena. Za odměnu dostanou novinový
článek, který je informuje o tom, že kus svícnu na místě vypálené synagogy již není, byl nalezen
archeologem a umístěn do Moravského zemského muzea, kde jej naleznou.
Další část svícnu jsem schoval na místě vypálené Velké synagogy, kde zemřela moje žena.
Později jsem však zjistil, že tento kus byl nalezen a přesunut. Pokud se chcete dozvědět, kde
se nyní nachází, chci po vás následující. Když se synagoga stavěla, byli jsme plní nadšení,
ideálů a nadějí. Synagoga je pro nás totiž velmi důležitá budova – modlitebna, místo setkávání
i studia. Představte si, co jsme prožívali, když jsme tuto budovu stavěli. Nakreslete, jak by měla
nová synagoga vypadat. Odměnou vám bude další vodítko.
Nákres synagogy:

Pokračování po dokončení výtvarné aktivity.
Nyní obrázek zničte, prožijte tak se mnou alespoň přeneseně bolest nás Židů, kteří jsme
museli vlastními silami odklízet trosky našeho vypáleného chrámu.
Další informace k získání části svícnu získáte po přečtení následujícího novinového článku:
„Zvláštní nález na místě bývalé Velké synagogy!! Známý brněnský archeolog Teofil Podneba
v místě, kde kdysi stála Velká synagoga, nalezl zvláštní artefakt. Podle předběžných odhadů se
jedná o kus chanukije, židovského svícnu. Pro další prozkoumání byl předmět uložen v Moravském zemském muzeu. Velká synagoga, známá brněnská židovská památka, byla postavena roku
1855 brněnským stavitelem Antonem Onderkou. Náklady na stavbu přitom dosáhly astronomických sto tisíc zlatých. Synagoga bohužel nepřežila válku, protože byla vypálena na popud nacistů
v roce 1939 a následně rozebrána. Místo dodnes budí kontroverze, jelikož na místě vypálené
synagogy měl být zbudován památník. Ten však stojí na náměstí 28. října, jelikož parcelu bývalé
synagogy mezitím koupil soukromý investor. Parcela však zůstává dodnes nevyužita.“
Další část svícnu získáš symbolicky za to, že zjistíš, jak se jmenuje a kde se nachází hlavní
sídlo Moravského zemského muzea.
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3. Nová synagoga
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE
Shrnutí obsahu aktivity: Žáci vyrobí a následně hrají vědomostní pexeso
Potřebné pomůcky: tvrdý papír, nůžky, potřeby na kreslení
Poznámky: Cílem je poznat židovskou kulturu a náboženství (vybrané zajímavosti)
Zadání aktivity: Žáci si vytvoří vědomostní pexeso, které je seznámí s pobytem v synagoze
a dalšími židovskými tradicemi. Na jednom pexesu je vždy uvedena otázka a na druhém obrázek
(vzhled některých předmětů je možné dohledat na internetu a usnadnit tak žákům tvorbu obrázku). Vyobrazení některých odpovědí je složité, je třeba zapojit fantazii. Doporučujeme mít obě
kartičky očíslované a i pexeso s obrázkem opatřené popiskem, aby žáci poznali správnou dvojici.
Často vzpomínám na svoji dceru. Představuji si, jaké by to bylo, kdyby žila, jak bych ji dále
seznamoval se židovskou kulturou a náboženstvím. Přibližoval bych je třeba na podobě Nové
synagogy, bohužel ani ona již v Brně nestojí. Vymyslel jsem kdysi pro dceru i malé vědomostní pexeso, zkuste si ho sami vyrobit a zahrát. Tak se dozvíte mnohé o našem náboženství.
Následně se pokuste najít a popsat tři rozdíly mezi judaismem a křesťanstvím. Za to symbolicky získáte další část svícnu.
Podklady pro pexeso
1. Jaké oblečení není vhodné v synagoze?
1. Tepláky, krátké sukně, šortky.

9. Kde se nachází největší synagoga na světě?
9. V Jeruzalémě.

2. Co si v křesťanském kostele musíte sundat,
ale v synagoze naopak nasadit?
2. Pokrývku hlavy.

10. Co znamená slovo synagoga?
10. Shromáždění.

3. Čeho byste se měli dotknout při vstupu
do synagogy?
3. Mezuzah.

11. Správcem synagogy je šámes. Co to v jidiš
znamená?
11. Sluha, stará se o fungování synagogy.

4. Co v synagoze vždy svítí?
4. Věčné světlo.

12. V synagoze často bydlí židovský kněží.
Jak se mu říká?
12. Rabín.

5. Jaká pravidla slušného chování platí v synagoze? 13. Kde sedí v synagoze ženy?
5. Nesmíte být opilí, neklejte.
13. V galerii odděleně od mužů.
6. Víte, že některým lidem nesmíte v synagoze
podat ani ruku?
6. Pokud nejde o příbuzné, nesmí se muž
dotýkat ženy.

14. V synagogách je dodržována
tzv. idolatrie. Co to je?
14. Zákaz vyobrazování postav, ať už malbou
nebo sochou.

7. Který den nesmíte v synagoze jednat
o obchodech?
7. V sobotu.

15. K jakému místu jsou orientovány synagogy?
15. K chrámové hoře v Jeruzalémě.

8. Kde se nachází největší synagoga v Evropě?
8. V Budapešti.

16. Jak se nazývá nejvýznamnější písemné dílo
Židů?
16. Tóra.
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4. Synagoga Agudas Achim
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE
Shrnutí obsahu aktivity: Aktivita je zaměřená na vyhledávání a práci s informacemi. Žáci vyhledají pojmy spojené s judaismem a přiřadí je ke správné definici. Cílem je také rozvíjet orientaci
v mapě a schopnost vyhledávání dopravního spojení.
Potřebné pomůcky: učebnice, přístup k internetu, mapa
Mezi židovská přísloví patří následující: „Všechno na světě lze napodobit, jen pravdu ne. Neboť
napodobená pravda už není pravdou.“ Můj národ má bohatou historii plnou pojmů, byl bych rád,
kdybyste jejich význam poznali.
Na ulici Skořepka, čp. 13 se nachází jediná dnes fungující synagoga v Brně. Nese označení
Agudas Achim. Za 2. světové války byla budova využívána jako skladiště, po válce byla synagoga obnovena. Jen těžko bychom však v řadové zástavbě poznali, že se jedná o budovu synagogy,
zvláště srovnáme-li ji s podobou dalších, dnes již neexistujících brněnských židovských chrámů. Ve spojitosti s tímto místem bude vaším úkolem poznat nejdůležitější pojmy spojené s mým
náboženstvím a kulturou. Jistě si zvládnete poradit s pomocí knih či moderních technologií.
Další část svícnu získáte za správné přiřazení následujících pojmů a definic a nalezení polohy poslední synagogy v libovolné mapě Brna. Pokuste se také dohledat ve vyhledávačích nejrychlejší
cestu k synagoze pěšky a nejrychlejší spojení místa vaší školy a synagogy hromadnou dopravou.
Pojem

Definice

1. Židé

A

Označení židovské komunity, která musela po zničení jeruzalémského
chrámu Římany (rok 70) opustit území někdejší Palestiny a žila
rozptýleně po světě.

2. Izrael

B

Základní dokument judaismu, označuje prvních pět knih hebrejské
bible, je z ní předčítáno v synagogách.

3. judaismus

C

Semitský národ pocházející z oblasti Blízkého východu.

4. monoteismus

D

Nejdůležitější svátek judaismu, sedmý den v týdnu věnovaný odpočinku.

5. diaspora

E

Židovský stát, založen v r. 1948. Asi 20 % obyvatel státu tvoří Arabové.

6. Davidova Hvězda

F

Židovský duchovní a učitel.

7. tóra

G

Sedmiramenný svícen, jeden ze symbolů judaismu.

8. rabín

H

Židovské náboženství.

9.

menora
(chanukija)

Židovský symbol v podobě šesticípé hvězdy (žlutá hvězda s nápisem
CH Jude byla zneužita jako označení Židů v nacistickém Německu a jím
okupovaných státech, dnes najdeme tento symbol na vlajce Izraele).

10. mikve

I

Označení pro formu náboženství vyznávající jediného boha.

11. šabat

J

Židovská rituální lázeň.

12. Agudas Achim

K

Židovská modlitebna, místo setkávání a studia.

13. synagoga

L

Společenství bratří (překlad výrazu v hebrejštině je názvem jediné
v Brně fungující synagogy).

Správné odpovědi: 1C, 2E, 3H, 4I, 5A, 6CH, 7B, 8F, 9G, 10J, 11D 12L, 13K

87

MIROSLAV JIREČEK – JAN VOŘÍŠEK – FILIP VERSTEEG

5. Židovský hřbitov
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: ANO
Shrnutí obsahu aktivity: Žáci navštíví židovský hřbitov, seznámí se zde s jednou z židovských
tradic (umísťování kamínků na hroby zemřelých). Jejich úkolem je najít zde také pomník obětem
2. světové války a holocaustu a seznámit se s jeho obsahem.
Potřebné pomůcky: kamínek, tužka, papír
Jako malý jsem s otcem často navštěvoval židovský hřbitov v Židenicích. Hřbitov ve mně budil vždy posvátnou úctu. Tiše jsem procházel stísněnými uličkami, kde na sebe byly natěsnány
náhrobní kameny. Na hrob mého dědečka jsme vždy položili malý kamínek, který jsme s sebou
přinesli. Když jsem se ptal otce, proč to děláme, řekl mi, že je to zvyk, co si náš národ přinesl
z života v poušti, kde bylo nutné na hrob naskládat kamení, aby vítr písek z hrobu neodvál a tělo
zůstalo nedotčené. Matka zase říkala, že kámen je, na rozdíl od květiny, věčný, a taková by měla
být i vzpomínka na zemřelého, a právě tu má kámen symbolizovat. Někde jsem zase zaslechl,
že je to proto, že kámen se řekne hebrejsky even a jedná se o sdružení slov af a ben tedy otec
a syn. Kámen má tedy symbolizovat to, jak na sebe jednotlivé generace navazují. Nikdy jsme
nebyli ortodoxní Židé jako někteří naši známí, a tak jsem po tom více nepátral. Byl bych však
rád, kdybyste navštívili náš hřbitov, našli nějaký opuštěný hrob, který už dlouho nikdo nenavštívil a taky na něj jeden kamínek umístili a vzpomněli tak pomyslně na ty, po kterých už
(často kvůli nacistům) nikdo nezůstal.
Na hřbitově najděte také pomník obětem 2. světové války a holocaustu. Přepište nápis na památníku. Za to symbolicky obdržíte další část svícnu.
Nápis na pomníku:
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6. Vily Löw-Beer a Tugendhat
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: ANO (je možné spojit s prohlídkou jedné z vil).
Shrnutí obsahu aktivity: Aktivita spočívá v návštěvě místa a zamyšlení nad tím, jak by vypadal
život někdejších obyvatel obou vil, kdyby se nedostali nacisté k moci. Dopis dokresluje atmosféru a poodhaluje některé historické souvislosti spojené s obyvateli obou budov.
Potřebné pomůcky: tužka, papír
Chtěl bych vám vyprávět příběh spojený s pohnutými osudy židovských obyvatel, kteří zůstali na území našeho státu poté, kdy byl obsazen Němci. Tento příběh je o mém příteli Alfredu Löw-Beerovi. Alfred byl továrníkem a vlastnil továrnu na vlněné látky. Byli jsme přáteli
již od doby mého mládí, a to i přesto, že byl mnohem starší než já. Znal jsem i jeho rodinu,
k srdci mi nejvíce přirostla jeho dcera Grete. Byla to velmi ochotná milá mladá dívka. Bohužel,
štěstí ji v lásce nepřálo a z prvního manželství jí zůstala pouze dcera Hanna. Vrátila se tedy
za otcem do Brna. Zde potkala továrníka Fritze Tugendhata a konečně našla lásku, po které
toužila. Z tohoto manželství vzešly čtyři děti. Její otec jí jako věno daroval pozemek nad svojí
vilou. Zde si vybudovali vlastní sídlo, které dnes znáte jako vilu Tugendhat, jednu z památek
zařazenou na seznam UNESCO.
Když se nacisté dostali k moci v Německu, začal být život pro Židy komplikovaný i v Československu. Grete se tak se svojí rodinou rozhodla emigrovat do Velké Británie a Venezuely,
později do Švýcarska. Můj přítel Alfred zde ale zůstal s cílem ochránit rozsáhlé rodinné majetky před nacistickou zlovůlí. Byl několikrát uvězněn a následně propuštěn, ukázalo se však
nemožné majetek ochránit. Obě vily nakonec využívala německá tajná policie – gestapo.
Jelikož byl Alfréd mým dobrým přítelem, rozhodl jsem se část svícnu svěřit do jeho rukou.
Po perzekucích, kterým musel čelit, se nakonec i on rozhodl území tehdejšího protektorátu opustit.
Za nejasných okolností zahynul nedaleko města Stříbra. Jeho tělo bylo pochováno v tomto městě,
po válce bylo převezeno zpět do Brna na židovský hřbitov, kde nyní odpočívá v pokoji.
Část svícnu ještě předtím naštěstí ukryl na zahradě mezi dvěma vilami patřícími jeho rodině,
a tak nacisté ani tento artefakt nezískali. Projděte se po zahradě mezi oběma vilami. Posaďte
se na jednu ze zde umístěných laviček, zamyslete se a pokuste se napsat, jak by podle vás toto
místo dnes vypadalo, kdyby se nedostali nacisté k moci a obě rodiny zde mohly žít i nadále.
Za to symbolicky získáte další část svícnu.
Podle mého názoru by toto místo dnes vypadalo ….
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7. Vila Stiassni
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: ANO (je možné navštívit interiér vily a seznámit se
s výkladem průvodce) / NE (je možné nechat žáky dohledat informace v knižních či internetových
zdrojích).
Shrnutí obsahu aktivity: Isidor Šik ukryl část svícnu ve vile Stiassni. Žáci mají za úkol rozluštit kód k trezoru, ve kterém je kus ukryt. Kód je číselná pozice písmen jména a příjmení architekta vily Ernsta Wiesnera v abecedě. Dále je jejich úkolem zjistit nejdůležitější informace o této
památce.
Potřebné pomůcky: tužka, papír, případně internet, knihy
Poznámky:
Kódový mechanismus: 1.A 2.B 3.C 4.Č 5.D 6.Ď 7.E 8.F 9.G 10.H 11.CH 12.I 13.J 14.K 15.L 16.M
17.N 18.Ň 19.O 20.P 21.Q 22.R 23.Ř 24.S 25.Š 26.T 27.Ť 28.U 29.V 30.W 31.X 32.Y 33.Z 34.Ž
Hledaný kód: 7, 22, 17, 24, 26, 30, 12, 7, 24, 17, 7, 22
Ukrytí této části svícnu byl husarský kousek. Určitě znáte vilu Stiassni, nádherný dům dříve
patřící brněnskému továrníkovi Stiassnému. Za války vilu využívali nacističtí důstojníci jako
kasino a jídelnu. To byla šance zasadit nacistům úder a zároveň ukrýt část svícnu. Nechal jsem
se do vily najmout jako obsluha, v nestřežené chvíli jsem do podávané polévky přimíchal jed
a způsobil tím velké ztráty místnímu důstojnickému sboru. Co víc, pod třetím schodem hlavního schodiště ve vile, jsem do ukrytého podlažního trezoru uložil kus svícnu. Navštivte vilu,
seznamte se s její historií, kód zjistíte, jakmile se seznámíte se jménem a příjmením architekta
vily a přiřadíte písmenům jeho jména a příjmení číselný ekvivalent podle pořadí v uvedeném
kódovém mechanismu. Vaším dalším úkolem je zjistit a zaznamenat ty informace o vile, které
považujete za důležité.
Jméno architekta vily:
Číselný kód:

Zjištěné informace o vile Stiassni:
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8. Továrny
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE
Shrnutí obsahu aktivity: Kreativní aktivita, kde děti na základě dobových námětů tvoří komiks.
Cílem je přiblížit život dělníků továrny a nastínit některé situace, se kterými se mohli během
války vypořádávat.
Potřebné pomůcky: kreslící potřeby, papír
Přátelé, brněnská židovská komunita byla velmi semknutá, proto jsem neznal pouze bohaté
továrníky jako byli Stiassni, ale i běžné obyvatele a dělníky z řad židovského obyvatelstva
města. Často jsme se v letních měsících scházeli a u vychlazeného nápoje si vyprávěli příhody ze zaměstnání. Občas se mnou byla i dcera a příběhy našich přátel kreslila – byla to její
oblíbená kratochvíle. Nastíním vám několik příběhů, které znám z vyprávění dělníků z firmy
Stiassni a Neumark, továrny na nitě a tkaniny (možná ji můžete znát jako pozdější továrnu
Vlněna). Zkuste si je nakreslit, stejně jako moje dcera, do krátkých komiksů a dokončit v nich
nastíněné příběhy. Za to symbolicky získáte další část svícnu.
Příběh 1. Do továrny přišli noví zaměstnanci, sourozenci Marie a Petr. Jak už to tak bývá,
někteří staří mazáci se je rozhodli trápit a došlo i na šikanu těchto nováčků. Ne všichni však
s týráním nováčků souhlasili, a tak se Petra a Marie ujali a pomohli jim.
Příběh 2. Společně s novým tkacím strojem přijeli noví zaměstnanci, kteří měli stroj instalovat a následně i obsluhovat. Zjistilo se však, že nemají ponětí, jak stroj složit, natož ovládat.
Do díla se tak museli zapojit i zkušení zaměstnanci továrny, nakonec se vše podařilo vyřešit
a o půlnoci byl již stroj funkční.
Příběh 3. Přiletěl „dělnický čáp“, jednomu z dělníků se narodil syn. Bohužel, osud novorozenci nebyl nakloněn, a tak trpěl vzácnou nemocí. Lék si ovšem dělnická rodina nemohla
dovolit. Kolegové však drží při sobě, a proto se rozhodli, že mu pomohou, a to také dokázali.
Příběh 4. Potom, co rodina Stiassni opustila kvůli německým perzekucím území někdejšího
Československa, továrnu odkoupil německý továrník Julius Kunert. Dělníci se rozhodli ho
společně přivítat. Na tohle přivítání Julius Kunert až do smrti nezapomněl.
Příběh 5. Přišla válka, Brno čelilo stejně jako jiná evropská města vlně náletů. Několik
bomb dopadlo i do areálu továrny. Protože letadla létala nad Brnem takřka denně, nikdo už na
poplachy nedbal. Do areálu továrny však dopadla bomba a zranila několik zvědavých dělníků
sledujících ze střechy prolétající letadla.
Příběh 6. Do Brna přijíždí sovětský maršál Malinovskij se sovětskými vojáky. Zaměstnanci
továrny se rozhodli osvoboditele přivítat.

Návrh komiksu:
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9. Židovské reformní reálné gymnázium
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE
Shrnutí obsahu aktivity: Úkolem žáků je zamyslet se nad situací svých židovských vrstevníků
v době nacistické okupace a vyjádřit své pocity prostřednictvím krátké úvahy.
Potřebné pomůcky: psací potřeby, papír
V letech 1920–1941 fungovalo v Brně Spolkové židovské reformní reálné gymnázium.
I já jsem chodil jeho chodbami. Jeho sídlem byla již od roku 1924 budova na dnešní ulici
Hybešova čp. 43. Dříve byla vyučovacím jazykem němčina, později „československý“ jazyk.
Jednalo se o jediné židovské gymnázium na území českých zemí. V Brně byla ale i židovská
obecná škola.
Když začala válka, studentem jsem již dávno nebyl. Mám pro vás následující úkol: představte si pocity dětí, které gymnázium navštěvovaly. Lidé byli odtažití, nevraživí, platily protižidovské zákony, Židé museli nosit našitou žlutou hvězdu. Mnoho vašich židovských přátel již
raději opustilo se svými rodiči území našeho státu. Nyní to není možné – je válka, hranice jsou
uzavřeny. Objevují se zvěsti o tom, že dojde k uzavření židovského gymnázia. Narůstá pocit
nejistoty a ohrožení. Zamyslete se nad tím, jaké pocity by vámi asi zmítaly. Zkuste napsat
krátký text, jehož tématem bude nejistota plynoucí z nadcházejících událostí. Gymnázium pro
mě je místem mnoha vzpomínek, proto jsem i v útrobách jeho budovy symbolicky ukryl část
svícnu. Získáte ji za napsání této krátké úvahy.
Poslední dobou mám pocit, že…
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10. Makkabi Brno
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: ANO
Shrnutí obsahu aktivity: Sportovní aktivita na uvolnění od řešení složitých úkolů.
Potřebné pomůcky: sportovní obuv
Poznámky: Isidor ukryl část svícnu v oblasti bývalého sportoviště Makkabi, dnešní Riviéry.
Koordinátor aktivity vybere v oblasti vhodné místo, kde s dětmi provede sportovní aktivitu dle
vlastní volby.
Jak řekl John Locke: „Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem“. I proto se židovská
obec v Brně rozhodla odkoupit pozemek od města Brna a vystavět na něm sportovní areál nejen
pro brněnské Židy. Tento areál nesl název Makkabi, po stejnojmenném spolku majícím sportoviště ve správě. V dnešní době znáte místo jako Riviéru a vy, praví Brňáci, jako Rivec.
Než jsem se stal skutečným partyzánem, dělal jsem menší záškodnické akce. Nacisté sportoviště samozřejmě hojně využívali. Svázaných tkaniček a oblečení ukradeného ze sauny si tak
opravdu užili. Na tomto místě získáte symbolicky část svícnu za provedení sportovní aktivity
navržené vaším vyučujícím. Je možné využít námět uvedený níže.
Námět na sportovní aktivitu – skládání komiksu:
Připravte si několik stránek komiksu s tematikou druhé světové války (např. Pérák, Maus).
Stránku komiksu rozstříhejte na jednotlivá okénka a každé okénko z druhé strany označte
číslem stejné barvy. Každá stránka bude mít svoji barvu. Části komiksu rozmístěte v místě,
kde má aktivita proběhnout. Žáci dostanou přidělenou barvu a skládají části komiksu. Tým,
který zvládne poskládat celou stránku jako první, vyhrál.
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11. Židovská náboženská obec – třída Kpt. Jaroše
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE (Ale místo je vhodné k provedení aktivity, proto jeho návštěvu doporučujeme).
Shrnutí obsahu aktivity: Hra s prvky sociálního experimentu, reflektující vývoj života židovské
komunity v Brně.
Potřebné pomůcky: Lístečky (viz zadání aktivity)
Důležité místo v životě naší komunity v Brně hrála Židovská náboženská obec. Jen těžko si
lze představit život bez ní – její zásluhy na rozvoji naší komunity byly nesporné. Naše (tj. židovské) instituce se nacházely hlavně v okolí ulic Koliště a třída Kpt. Jaroše. Bohužel, za války
byla Židovská náboženská obec nacisty zneužita k tomu, aby administrativně napomáhala
antisemitské perzekuci. Židé z Brna a okolí byli před transporty shromažďováni právě v okolí
těchto ulic. Chtěl bych, abyste si udělali představu o životě v této komplikované době prostřednictvím simulační výukové hry. Za to symbolicky získáte další část svícnu.
Pravidla simulační výukové hry
Podstatou aktivity je simulace života různých skupin obyvatelstva na území Československa
(konkrétně města Brna) v předválečných a válečných letech. Aktivita pracuje se zjednodušením.
Nutnou součástí aktivity je i proto následná evaluace a diskuse nad pocity žáků z událostí ve
hře. Žáci jsou náhodným losem rozděleni do čtyř skupin: brněnští Židé, představitelé Židovské
obce, brněnští Češi a brněnští Němci.
Připravit je třeba následující stanoviště:
Zaměstnání: Při každé návštěvě zaměstnání dostane zaměstnanec dvě mince.
Židovská náboženská obec: Pokaždé, když půjde židovský obyvatel z práce, odloží v Židovské
obci libovolnou část vydělaných peněz.
Domov 4x: Pro každou skupinu. V domově odevzdávají členové všech skupin vydělané peníze
a žetony spokojenosti.
Kavárna: Výměnou za jednu minci získává hráč jeden žeton spokojenosti.
Biograf: Výměnou za jednu minci získává hráč jeden žeton spokojenosti.
Divadlo: Výměnou za jednu minci získává hráč jeden žeton spokojenosti.
Obchod: Výměnou za jednu minci získává hráč jeden žeton spokojenosti.
Dále je třeba připravit: Papírky symbolizující peníze, papírky symbolizující žetony spokojenosti.
Základní pravidla (další pravidla přibývají v jednotlivých kolech):
• V každém kole může na každém stanovišti utratit hráč pouze jednu minci (příklad: V týmu je
5 hráčů, v práci tedy získali 10 mincí. Existují 4 stanoviště, to znamená, že domů se při maximální útratě vracejí se 6 mincemi a 4 body spokojenosti).
• Pokud je hráč vyřazen ze hry (je třeba vysvětlit, že vyřazování Židů probíhá na pokyn Němců)
a není řečeno jinak, nechává svůj majetek v domově své skupiny. Stává se společným majetkem
zbytku skupiny.
• Cílem je uvědomění si vztahů a změn ve společnosti, nikoli posbírání největšího množství mincí
či žetonů spokojenosti. Simulační hra nemá vítěze.
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Na začátku každého kola jdou všichni do práce, kde získávají dvě mince. V každém kole platí pravidla předchozího kola a je navíc zavedeno pravidlo nové:
1. kolo
Všechny skupiny se vrací domů, po cestě
mohou mince vyměnit za body spokojenosti
na stanovištích. Židé mohou část peněz odložit
v Židovské obci jako příspěvek.

2. kolo
Nově nesmějí Židé a členové Židovské obce
utrácet mince v biografu.

3. kolo
Nově nesmějí Židé a členové Židovské obce
utrácet mince také v divadle a kavárně. Do
všech institucí se chodí v následujícím pořadí:
1. Němci, 2. Češi, 3. Židé (mohou-li vstoupit)

4. kolo
Nově získávají Němci tři mince a Židé musí
po cestě do práce skákat po jedné noze (netýká
se členů Židovské obce).

5. kolo
Nově MŮŽE Židovská obec vybrat jednoho
hráče z týmu Židů a vyřadit ho ze hry, všechen
jeho majetek získají Němci. Pokud Židovská
obec hráče z řad Židů nevybere, musí také
členové Židovské obce skákat do práce po
jedné noze. Pokud byl z týmu Židů vyřazen
člen, můžou jej, dohodnou-li se, zařadit do
svého týmu Češi (tím jej zachránit).

6. kolo
Nově MUSÍ Židovská obec vybrat jednoho
hráče z řad Židů a vyřadit ho ze hry. Vybraný
člen se může ale Němcům vyplatit všemi svými
mincemi a zůstat ve hře. Vyřazených hráčů se
opět mohou ujmout Češi.

7. kolo
Nově musí také členové Židovské obce při cestě
do práce skákat po jedné noze. Členové Židovské obce také MUSÍ vybrat jednoho hráče z řad
Židů a vyřadit ho ze hry, jeho majetek získají
Němci (již se nemůže vyplatit). Češi již se
vyřazeného hráče nemohou ujmout.

8. kolo
Nově MUSÍ Němci vybrat jednoho člena
také z řad Židovské obce a vyřadit ho ze hry.
Vybraný člen se může ale Němcům vyplatit
všemi svými mincemi a deseti mincemi
z majetku Židovské obce, pak může zůstat
ve hře.

9. kolo
Všechny Židy a členy Židovské obce, které
dosud Češi přijali, musí vyřadit (zůstat mohou
pouze ti, kteří jsou menší než nejmenší člen
týmu Čechů – tyto je možné uschovat, aby je
Němci nenašli). Navíc, pokud dosud někoho
takto přijali, musí Češi vyřadit člena svého
původního tymu, který se o to nejvíce zasadil
(jeho majetek získají Němci) a zaplatit Němcům
další čtyři mince.

10. kolo
Nově musí Němci vybrat dva členy z řad Židů
a dva členy z řad Židovské obce. Ti jsou vyřazeni ze hry a Němci získají jejich majetek.
Němci také mohou vybrat jedno člena z řad
Čechů, vyřadit jej ze hry a získat jeho majetek.
Židé již dále nesmějí utrácet mince nikde.

Další náměty k pokračování: Diskuse na témata: Co vás při hře napadlo, jaké jste měli pocity?
Jak by pravděpodobně mohla vypadat další kola této simulační hry?
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12. Kavárna Esplanade
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE
Shrnutí obsahu aktivity: Hra využívající dramatizaci k zapojení žáků do dění týkajícího se
kavárny Esplanade.
Potřebné pomůcky: –
Poznámky: Před realizací aktivity doporučujeme představit žákům prostřednictvím historických
fotografií vzhled kavárny.
Mezi místa, která jsem se svými přáteli rád navštěvoval, patřila kavárna Esplanade. Zde bylo
vždy živo, na místě se setkávala skutečná prvorepubliková elita města Brna. Bohužel ani toto
místo již vám nemohu ukázat. Budova, ve které kavárna sídlila, byla totiž během bombardování
Brna v roce 1944 poškozena a později, při výstavbě budovy Janáčkova divadla, stržena. Budova
stála na rohu dnešních ulic Rooseveltova a Jezuitská. Zde jsem symbolicky ukryl další část svícnu. Určitě vás zajímá, za co ji získáte. Chtěl bych, abyste poznali, jak takový prvorepublikový
kavárenský život vypadal a jak se pod tlakem historických okolností měnil. Seznámíte se s ním
pomocí dramatizace – sehrání připravených scének. Za to obdržíte další část svícnu.
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Obecné zadání pravidel pro dramatizaci:
• Při hraní scének musíte být disciplinovaní jako herci, nemluvte přes sebe, mluvte zřetelně a směrem k publiku.
• Obsaďte všechny povinné role, ostatní role si vymýšlíte sami.
• V každé scénce musí zaznít všechny povinné repliky.
• Každý „herec“ musí pronést repliku nebo mít nějakou roli v příběhu.
1. scénka – Nový majitel
Popis děje: Kavárnu, do té doby známou pod názvem Habsburg, nechává její majitel Alois
Strumpf přestavět a pojmenovává ji Café Esplanade. Kavárna se stává oblíbeným místem pro
židovské obyvatele Brna.
Povinné postavy: majitel kavárny Alois Strumpf, hosté kavárny
Povinné repliky:
Alois Strumpf: Ta přestavba se ale vydařila, nyní moje kavárna jistě přitáhne intelektuály z celého
města!
Host kavárny: Musím ocenit, jak jedinečný je půdorys kavárny a souhra barev a světel v ní!
Host kavárny: Podívej, ten prosklený strop! Není to nádhera?
Host kavárny: To kožené čalounění je opravdu vkusné.
2. scénka – Před válkou
Popis děje: Blíží se válka, obyvatelé Československa jsou nervózní z vzestupu nacismu v Německu, každý den může přinést změnu, a tak není divu, že se situace ve světě stává hlavním tématem
diskusí rezidentů kavárny.
Povinné postavy: obsluha kavárny, hosté kavárny
Povinné repliky:
Obsluha kavárny: Já bych se těch Němců nebál, už jednou byli poraženi, prohráli by zas.
Host kavárny: Z toho Hitlera jsem nervózní, když ho slyším mluvit, běhá mi mráz po zádech.
Host kavárny: Hitler si nic nezkusí, Britové a Francouzi by ho zastavili!
Host kavárny v reakci na předchozí repliku: Pokud někdo Němce zastaví tak jedině Sovětský svaz!
3. scénka – „Křišťálová“ kavárna
Popis děje: Nálady v republice se změnily. Židé jsou teď nenáviděni a veřejně napadáni. Tak je
z kavárny násilím vyhozen i Žid Pavel Draxler a útočníky, mezi kterými byli také čeští fašisté,
před kavárnou ubit k smrti. Vše sledoval i novinář Bedřich Golombek, který vše později popsal
ve své knize. Vaším úkolem je ve scénce popsat to, co této události mohlo předcházet.
Povinné postavy: doktor práv Pavel Draxler, židovský host kavárny, dva členové české obce fašistické, Bedřich Golombek
Povinné repliky: nejsou
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13. ZŠ Merhautova 37
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE
Shrnutí obsahu aktivity: Žáci odpovídají na otázky podle zadaného textu.
Potřebné pomůcky: psací potřeby
Jako shromaždiště brněnských Židů před transporty byla využita budova obecné a měšťanské školy na dnešní ulici Merhautova. Odtud byli Židé dopravováni na Hlavní nádraží a dále
deportováni do Terezína či vyhlazovacích táborů. V budově se dnes nachází základní škola.
Událost zde připomíná pamětní deska. Rád bych zde vzpomenul svého dobrého přítele Františka Fantla. Společně se sestrou a rodiči byl z Brna odvezen do Terezína. Rodina se dále dostala různými transporty do Osvětimi. Zde zahynula celá Františkova rodina. Sám František Fantl putoval dále do tábora Kaufering v Bavorsku, kde byl využit jako pracovní síla při
stavbě betonové podzemní haly. Šílené pracovní podmínky jej málem stály život. Na konci
války absolvoval pochod smrti do tábora v Dachau, který byl na konci dubna 1945 osvobozen americkými vojáky. Válku přežil, v 19 letech na konci války vážil asi 30 kg. Po válce se
vrátil do Československa.30 František Fantl tak mohl zachytit své vzpomínky, kde zmiňuje také
pobyt na shromaždišti brněnských Židů před transporty. Přečtěte si úryvky z jeho vzpomínek
a zkuste odpovědět na otázky, nad kterými jsem sám často přemýšlel.
1. Jak se František Fantl cítil v předválečném Brně? Ovlivňovalo jeho život to, že patřil k židovské menšině? Jakým způsobem? 2. Jak se změnil jeho život po okupaci Brna německou armádou a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava? Jaké projevy antisemitismu rodina musela
zažívat? 3. Popište, jak vypadal pobyt rodiny v transportním středisku (dnešní ZŠ Merhautova)?
Vysvětlete, jak asi museli zde ubytovaní lidé svoji situaci snášet. Svoje názory zdůvodněte.
4. Jaké pocity zažíval po návratu do Brna? Váš názor zdůvodnětě.
Jeden kus svícnu, jsem předal právě svému příteli. Pokud jste pochopili pocity, které prožíval, jistě si jej zasloužíte.
Už jsme se vlastně nikdy nesešli31
Jmenuji se František Fantl, mé první jméno je nyní s ohledem na mé anglosaské spoluobčany Frank. Narodil jsem se v Brně 9. 1. 1926. Oba moji rodiče, otec Josef, nar. 18. 4. 1887 a matka Hedvika, rozená Schulzová, nar. 21. 3. 1902, byli Židé (…).
Zatímco generace mých prarodičů byla nábožensky silně exponovaná (…), moji rodiče byli
nábožensky mnohem vlažnější, do synagogy chodili jen jednou v roce o hlavních svátcích a dodržovali určité tradice... (…).
Měl jsem mladší sestru Marii, nar. 1930, která stejně jako já chodila do české obecné školy
v Brně a měla především české přátele. Já jsem stačil ještě absolvovat tři třídy klasického
gymnázia a po vyloučení z českých škol jednu třídu židovského gymnázia v Brně.
Otec, který studoval medicínu ve Vídni a nedokončil svá studia, měl nejdříve velkoobchod se
střižním zbožím, později byl zástupcem textilní firmy Sochor Dvůr Králové pro Moravu. Dařilo
se nám vcelku dobře (…).
30

31

Další osudy Františka Fantla viz FANTL, F.: Už jsme se vlastně nikdy nesešli. Dostupné z: https://www.holocaust.
cz/zdroje/clanky-z-zidovske-rocenky/vzpominky-2/uz-jsme-se-vlastne-nikdy-nesesli/ (online, cit. 25. 2. 2021), dále
také FANTL, F.: Už jsme se vlastně nikdy nesešli. In: Židovská ročenka 1997–1998 (5758), s. 63–75.
Jedná se o autentické vzpomínky pamětníka. Kompletní vybrané úryvky jsou doslovně převzaty z FANTL, F.:
Už jsme se vlastně nikdy nesešli. Dostupné z: https://www.holocaust.cz/zdroje/clanky-z-zidovske-rocenky/vzpominky-2/uz-jsme-se-vlastne-nikdy-nesesli/ (online, cit. 25. 2. 2021).
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S vyloženým antisemitismem jsem se do okupace nesetkával, nebyl jsem ale nikdy nechán na
pochybách, že jsem „trochu jiný“ než mí spolužáci či kamarádi. Měl jsem velkou snahu být jako
oni, asimilovat se k nerozeznání od nich. Otci bylo nabídnuto někdy v roce 1938 či 39 firmou
Sochor, zda by nechtěl odjet do Francie s rodinou, aby ji uchránil před Hitlerem. Otec odmítl (…).
Má bezstarostná léta (…) rozhodně skončila příchodem Němců v březnu 1939. Brzy nato jsem
musel odejít z gymnázia, musel nosit hvězdu a do našeho bytu se nastěhovaly tři další židovské
rodiny. Chodil jsem rok do brněnského židovského gymnázia, kruh mých přátel se zúžil na židovské kamarády. Chodil jsem také nějaký čas jako učedník do zahradnictví Barták v Brně Žabovřeskách. Projevy antisemitismu byly nyní zřetelné, maminku na ulici strkali němečtí výrostci
s výkřiky „du alte Jüdin“ (bylo jí tehdy 37 let). Před naším domem byl velký park, kde otec někdy
sedával na lavičce. Jednu neděli (ještě před zákazem chodit do parku) ztropil obrovský skandál
starší kulhavý Němec s haknkrajcem na klopě, který otce znal z kavárny, kde býval posluhou. Křičel na tatínka, jak si to představuje, roztahovat se na lavičce, „deine Zeit ist vorbei, du Saujude“ atp. Nikdy předtím ani nikdy potom jsem svého otce neviděl tak poníženého.
Matka utrpěla komplikovanou zlomeninu v lokti, měla velké problémy, aby ji vůbec ošetřili
v úrazové nemocnici, kde už nesměli Židy léčit. Jen nějakou protekcí se podařilo, aby jí byla
zlomenina léčena, ale ruka už jí nikdy pořádně nesloužila.
Toto období, kdy se věci každodenně zhoršovaly, bylo jen přípravou na transport, do kterého jsme nastoupili v prosinci 1941. Byl to transport pod písmenem G a naše čísla byla 163 otec,
164 matka, 165 já a 166 sestra Majda. Měli jsme každý jedno zavazadlo, většinou se zimními
věcmi. Pamatuji se, že jsem měl na nohou lyžařské boty, ve kterých se jen těžko dalo chodit. Otec,
který si lépe než kdokoli jiný v rodině uvědomoval, že nastupuje do poslední fáze svého života,
ukončil svůj „svobodný“ život tím, že dal svůj klobouk našemu domovníkovi panu Sovovi a od té
chvíle nosil koženou čepici, ve které v roce 1944 odcestoval i na svou poslední cestu do Osvětimi.
Samotný pobyt v transportním středisku v Brně (byli jsme v prvním transportu), kde jsme strávili asi tři dny a noci na slámě spolu se stovkami jiných vyděšených lidí, se řvoucími esesáky,
frontami lidí na dokumenty, na nichž před každým mužským jménem stálo Israel a před ženským
Sára, si dosud zřetelně pamatuji, stejně jako noční jízdu tramvajemi na nádraží prázdnými brněnskými ulicemi. Absolutní nepřítomnost jakékoli účasti, neřku-li solidarity našich nedávných českých spoluobčanů jsem velice silně pociťoval tehdy – a vlastně od té doby po celou dobu okupace.
(Po návratu do Brna po válce – pozn. autorů)
(…) V Brně jsem šel hned do domu, kde jsme bydleli. Domovník Sova a jeho paní mě pěkně
přivítali, mateřská paní Sovová si nade mnou poplakala. Nechali mě u sebe přespat a dali mi pár
věcí, které si u nich rodiče nechali. Neměli bohužel album rodinných fotografií, které jsem hlavně
chtěl a nikdy už neobjevil. O mamince a Majdě neměl tehdy nikdo žádnou zprávu. Denně jsem
poslouchal dlouhá rozhlasová hlášení o lidech, kteří se hledali. Našel jsem jen matčinu tetu, paní
L. Fischerovou, která mi řekla, že maminka se sestrou z Terezína odjely. Ještě chvíli jsem doufal
a čekal na zázrak (...)
Střídal jsem v Brně bydliště (…) Živili jsme se docházením na obědy do hotelu na Petrově, kde
jsme objevovali přátele, kteří se vrátili, hlavně z naší generace.
Brzy nato jsem těžce onemocněl zápalem plic a byl jsem mnoho týdnů v nemocnici u Svaté Anny,
kde mi zjistili nález na plicích, zavedli pneumotorax a chtěli mě poslat na dlouhé léčení do plicního sanatoria. Když mi bylo o něco líp, snad v srpnu či září 1945, odešel jsem z nemocnice
i z Brna, kde už mě nic nedrželo, do Prahy. (…)
Naše nejužší rodina, tj., otcovi a matčini sourozenci a členové jejich rodin, čítala 18 lidí. Válku
přežilo pět z nich. Ze zbývajících 13 by nikdo za normálních okolností nezemřel. Psal jsem tyto
řádky a myslel přitom na těch 13, co nepřežili. Pokoj jejich památce.
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14. Hlavní nádraží
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE
Shrnutí obsahu aktivity: Zamyšlení se nad pocity deportovaných židovských a romských dětí.
Potřebné pomůcky: psací a kreslící potřeby
Válka je hrozná pro každého. Určitě ji ale nejhůře snášejí děti. Dospělý je schopen mnohé
věci pochopit, má větší životní zkušenosti, je připraven reagovat na různé životní situace.
To děti jsou ve válce náhle vytrženy ze své bezstarostnosti, i když se je rodiče snaží chránit. Válka přináší různé situace, nejhorší je, dojde-li k tomu, že dítě najednou okolo sebe
nemá svoje rodiče. Ztratí svůj „ochranný štít“, s hrůzami okolo sebe se musí vyrovnávat samo.
To se bohužel stalo také mé dceři. Často přemýšlím, jaké pocity musely tyto děti prožívat.
Každý, kdo touží po kousku svícnu, by se měl nad těmito pocity židovských dětí zamyslet.
Proto to chci i po vás, hledači svícnu.
Namalujte společně na tvrdý papír obrázek transportu židovských dětí z brněnského Hlavního nádraží. Přitom přemýšlejte, jak se tyto děti asi mohly cítit, zvláště pokud byly během
války odděleny od svých rodičů. Obrázek poté rozstříhejte na počet kusů podle počtu žáků ve
třídě. Každý žák dostane jeden tento kousek a na druhou stranu napíše nějaký pocit, myšlenku
nebo naději, k níž se mohlo židovské dítě upnout. Poté, co napíšete své dojmy, obrázek opět
složte a slepte průhlednou lepící páskou, aby bylo možné ho prohlížet z obou stran. Společně
diskutujte nad pocity a myšlenkami, které vás napadly. Hlasujte, jaké z myšlenek vám přijdou nepravděpodobnější. Po ukončení aktivity symbolicky získáte další část svícnu.
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15. Památník obětem holocaustu
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: ANO
Shrnutí obsahu aktivity: Žáci rozluští šifru prostřednictvím nápisu v „bazénku“ židovského
památníku.
Potřebné pomůcky: papír, psací potřeby
Poznámky: Šifra je složena z písmen v „bazénku“ kolem památníku. Římské číslo znamená
řádek, arabské číslo pak písmeno na řádku.32
Další část svícnu jsem ukryl v parku na dnešním náměstí 28. října. Dnes zde stojí památník
obětem holocaustu. Právě k němu se vztahuje další úkol, který musíte splnit, chcete-li získat
další část svícnu. Navštivte toto místo a rozluštěte následující šifru:
V.15,V.1,IV.58,IV.3,III.7,I.1,,,I.3,I.4,V.19,I.6,I.5,I.4,I.1,,,IV.74,IV.81,,,I.7,I.2,III.6,IV.13,
IV.10,,,I.1,I.4,,,III.5,I.2,V.1,I.2,III.8
Šifra vám napoví, kde symbolicky získáte další část chanukije.

32

Text v bazénku („//“ znamená konec řádku):
Nezapomeňme //
(totéž v hebrejštině -Menš) //
Ma bisteras //
Z úcty k Židům a Romům zavražděným a odvlečeným z Brna do koncentračních táborů v letech 1939–1945 //
Všem obětem nacistické rasové perzekuce //
Citováno dle: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1520&fbclid=IwAR34rXVqz_
IoCsbbFEzyU00ALigwnnLwelVmd5AG3jYc-tGt1dJvl4fEsd4 (online, cit. 25. 2. 2021).
Výsledné znění šifry: Svícen zakopán 15 metrů na sever.

101

MIROSLAV JIREČEK – JAN VOŘÍŠEK – FILIP VERSTEEG

16. Stolpersteine – kameny zmizelých
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: ANO
Shrnutí obsahu aktivity: Žáci zapisují údaje z kamenů zmizelých po Brně.
Potřebné pomůcky: psací potřeby, pracovní list
Památku obětí holocaustu je třeba připomínat. Lidé by měli znát historii, skrývá poučení
a snad je zdrojem vědomí o tom, jak se vyhnout chybám, které již před námi někdo udělal.
V ulicích města Brna můžeme při pohledu na zem narazit pohledem na kostky s mosazným
povrchem, tzv. „stolpersteine“, v češtině je pro ně užíván také pojem „kameny zmizelých“.
Ty jsou vsazovány před domy obětí holocaustu a nacistického režimu obecně. Tento úkol je
zamýšlen jako průběžný. Vaším úkolem zde bude při plnění ostatních zadání v terénu zaznamenat výskyt kamenů zmizelých v Brně. Uctíte tak symbolicky památku obětí holocaustu
a také získáte další část svícnu.

Jméno oběti

Umístění
stolpersteine (adresa)

Datum a místo úmrtí
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17. „Brněnský Bronx“, Muzeum romské kultury
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: Návštěvu doporučujeme, ale není nutná.
Shrnutí obsahu aktivity: Žáci mají za úkol poznat část romské kultury na základě prohlídky
Muzea romské kultury (ať již fyzicky, nebo online) a shrnout své dojmy prostřednictvím romského jazyka (za využití internetového překladače).
Potřebné pomůcky: psací potřeby, papír, internet
Z některých mých dopisů byste mohli nabýt dojmu, že jsem se přátelil pouze s lidmi z brněnské židovské komunity, ale není tomu tak. Měl jsem i přátele mezi romskými obyvateli Brna,
a to i přesto, že s mnoha lidmi v Brně příliš nevycházeli. Když jste je poznali, byli to přátelští
a srdeční lidé milující svoji kulturu, kterou jsem si také oblíbil. Právě láska k vlastní kultuře
u nich hraje velkou roli dodnes. Proto další část svícnu získáte za seznámení se s romskou kulturou. Vaším úkolem zde bude buď navštívit stálou expozici Muzea romské kultury, nebo si ji
prohlédnout online (http://rommuz.pano3d.cz/) a poté napsat několik vět o tom, co jste se dozvěděli. Aby to nebylo jednoduché, budete mít za úkol napsat těchto několik vět v romštině. K tomu
vám jistě poslouží jeden z internetových slovníků (např. http://www.romskyslovnik.cz/)
Romano kultura:
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18. Městská jatka na ulici Masná
Je nutné místo v rámci aktivity navštívit: NE
Shrnutí obsahu aktivity: Cílem aktivity je zamyslet se nad problematikou romského holocaustu a pokusit se doplnit pamětní desku úvahou o tom, jak lze dnes přispět k tomu, aby se zlepšovaly vztahy mezi většinovou společností a romskou menšinou.
Potřebné pomůcky: papír, psací potřeby
Jak už jsem vám psal v jiném dopise, mezi Romy jsem měl mnoho přátel. Z transportu se ale
do Brna vrátilo jen nemnoho Romů. Moji přátelé mezi nimi nebyli. Shromáždili je na jatkách
v ulici Masná a od té doby jsem je neviděl. Na místě jatek byla umístěna pamětní deska, která
však byla při demolici jatek odstraněna a umístěna do muzea. Přečtěte si text z pamětní desky.
Vaším úkolem zde bude doplnit jej krátkou úvahou o tom, jak v dnešní době přispět k tomu,
aby se zlepšily vztahy mezi většinovou společností a romskou menšinou. Za to získáte symbolicky další část svícnu.

Ve dvorním traktu
této budovy byli
násilně soustředěni
Romové z Moravy
v počtu 999 mužů
žen a dětí
a dne 7. března 1943
transportováni
do vyhlazovacího
cikánského tábora
Auschwitz – Birkenau.
Nemůžeme zapomenout
Našti bisteras !33

33

Myslím, že můžeme přispět tím, že…

Text převzat z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=231 (online, cit. 25. 2. 2021).
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Závěrem
Milí hledači svícnu, věřím, že se vám podařilo poskládat co nejvíce symbolických částí
chanukije. Ve skutečnosti jsou těmito částmi svícnu vzpomínky, informace a snad i hodnoty,
které jsem vám chtěl předat. Chtěl jsem vám přiblížit krutou část dějin, která se velmi bolestně
dotkla židovské a romské menšiny, a to i ve vašem městě. Počty mrtvých, které s sebou holocaust přinesl hovoří sami za sebe. Musíme umět odpouštět, ale nesmíme zapomínat, musíme
být schopni poučit se z minulosti. Věřím, že pro vás byly moje úkoly zábavou i poučením.
Doufám, že až budete příště procházet okolo míst, která jsme společně navštívili, vzpomenete
si na jejich minulost. Naše budoucnost je i ve vašich rukou.
Váš Isidor Šik

Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
katedra historie
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
603 00 Brno
Česká republika
e-mail: jirecek@ped.muni.cz
Bc. Jan Voříšek
student katedry historie
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
603 00 Brno
Česká republika
e-mail: 403731@mail.muni.cz
Filip Versteeg
student katedry historie
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 35, 2021, č. 1

ZPRÁVY
Opus magnum prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc.1
K sedmdesátým narozeninám vědce, učitele, popularizátora a strhujícího vykladače historie.

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. jako host katedry historie na jaře roku 2019,
kdy Masarykova univerzita slavila 100 let své existence.
Foto: J. Mihola

1

MIHOLA, J.: Vědec ve službách múzy. Lidové noviny, 27. 3. 2021, s. 17. NOVOTNÝ, R. – ŠÁMAL, P. a kol: Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje. Praha 2011, s. 5–10.
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Narodil se 26. března 1951 v Praze, vystudoval dějepis a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na své vědecké a učitelské dráze se rozhodl pro starší české dějiny. Badatelským
osudem se mu stala husitská revoluce a s ní Jan Žižka. Jeho záběr je však neuvěřitelně široký
a je odrazem obrovské pracovitosti. Jako učebnicový příklad: člověk musí mít vášeň pro historii,
jako badatel musí mít nosné téma, jako univerzitní učitel musí učit i publikovat a chce-li se
aktivně podílet na vytváření a formování historického vědomí i povědomí široké veřejnosti, musí
dějiny popularizovat. Toto všechno, a to v bohaté míře životní příběh jubilujícího Petra Čorneje
zahrnuje.
Pole české historie obdělávala a obdělává velmi dlouhá řada skvělých historiků. Ne každému
poctivému badateli však sudičky přály schopnost složitou odbornou materii přetavit do podoby,
která by oslovila a k jejímu poznávání přitáhla také velkou část české veřejnosti. Petr Čornej
k těm vyvoleným, kteří umí historii takřka oživit, patří. A nutno dodat, že s pílí sobě vlastní
tento dar rozvinul do obdivuhodných rozměrů. A co víc: jako vysokoškolský učitel připravil
na stupínek ve třídě stovky učitelů a pro vědeckou práci vychoval další desítky žáků a následovníků. Fascinující obrazy z dětství nezřídka zůstávají v podvědomí dospívajících. Když vyrůstal
v Praze na Žižkově, nemohl neznat a přehlédnout památný vrch Vítkov s monumentální jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova od Bohumila Kafky. Jen on sám ví, jestli už tehdy nepřislíbil
slavnému vojevůdci, že se na jeho osud jednou pořádně badatelsky podívá a národu nabídne
pravdivý obraz a interpretaci jeho osobnosti. Studovat historii v období totality znamenalo popasovat se s mnohými limity. Jako středoškolský student zažil budování socialismu s lidskou
tváří, ale také násilný konec pražského jara i tragickou událost moderních českých dějin v podobě sebeupálení Jana Palacha. V šedi a splínu normalizace bylo jistě osvěžující potkávat na cestě
vysokoškolskými semestry Františka Kavku, Eduarda Maura, Roberta Kvačka nebo Josefa
Petráně, který mladému historikovi vedl diplomovou práci. Následně nalezl mladý badatel azyl
v Ústavu pro českou a světovou literaturu, který, jak sám říká, byl vnímán jako azyl nekonvenčního vědeckého myšlení a bádání. Tam vznikly jeho první knihy vycházející z pramenných výzkumů, kandidátská dizertace Rozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle českých
kronik 15. století (1986) a čtenářsky velmi žádané Tajemství českých kronik (1987, znovu vydané
2003). Původně zamýšlený titul druhé zmíněné publikace (Zrození husitského mýtu), by patrně
jasněji evokoval to, že se Čornej rozhodl pro husitství, husity, husitskou revoluci, nikoli pro
„revoluční hnutí“ jak zdůrazňuje. Lipany, odrážející ve svém názvu celé drama bratrovražedné
bitvy, se staly další důležitou zastávkou.2 Pregnantní analýzu jedné z nejtragičtějších bitev našich
dějin vydal pod názvem Lipanská křižovatka (1992), na níž navázal tzv. „druhým životem“ bitvy
v knize Lipanské ozvěny (1995). Lipany též popularizoval ke konci dlouhé řady monotematických
čísel Slova k historii, vydávaných nakladatelstvím Melantrich, které bohužel ekonomické transformace 90. letech nepřežilo. Domnívá se, že právě po Lipanech byl položen základ české
politické kultury. Husité i katolíci prý tehdy poznali, že jeden druhého nevyhubí a nepřesvědčí,
a tak nezbývá, než se dohodnout.3 Sametová revoluce otevřela možnost svobodného, necenzurovaného publikování, přinesla však s sebou také typické postoje „ode zdi, ke zdi.“ Došlo i na husity a na Jana Žižku, vyšla řada protihusitských článků. Z ideologické vitríny socialismu se „Boží

2

3

MELOUNEK, P.: Ó Lipany. Reflex 1990, č. 39, s. 42–44. Článek reaguje na tehdy připravovanou Čornejovu monografii Lipanská křižovatka. Dnes už si jen stěží kdo uvědomí, jaké problémy s vydáním této dnes hojně citované
a vyhledávané knihy musel autor překonat.
Dějiny se přepisují pořád. Rozhovor s Petrem Čornejem. Týden, 2003, č. 46, s. 46.
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bojovníci“ dostali na okraj zájmu, radikálnější kritici je ocejchovali jako lapky, lupiče a násilníky. Jedním z prvních, kdo se tento nehistorický přístup snažil narovnat a vysvětlit, byl Petr Čornej.
Kromě jiného poukázal na hlubší kořeny těchto postojů v podobě českého katolicismu, který byl
vždy protihusitský a husitskou revoluci nikdy nepovažoval za světlo českých dějin.4 Zároveň se
podílel na hledání nového obrazu mistra Jana Husa. Práce tzv. husovské komise vyvrcholila
mezinárodním sympoziem ve Vatikánu v roce 1999 a vydáním monumentálního sborníku, kde
nechybí ani stať Petra Čorneje.5
Roku 1992 Čornej založil a do roku 1999 působil v roli vedoucího katedry dějin a didaktiky
dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jaké pracoviště se mu podařilo v krátkém čase
vybudovat a navrch namotivovat všechny zúčastněné k odbornému růstu, zaslouží respekt
a uznání. Jiří Pokorný, Kateřina a Petr Charvátovi, Vít Vlnas, Milena Bartlová a další – co jméno, to osobnost. Profilace katedry k historické regionalistice, historiografii a dějinám umění
odrážela vliv Čornejových učitelů. Důležitou složkou přípravy budoucích učitelů dějepisu byly
také zahraniční a tuzemské exkurze.6
Devadesátá léta byla pro Petra Čorneje, který se roku 1993 habilitoval, velmi plodná v oblasti popularizace historie.7 Dvoudílné Dějiny zemí Koruny české v typické zelené a hnědé obálce
se staly v podstatě prvním uceleným a ideologicky nezasaženým, čtivým přehledem českých
dějin, který navíc respektoval trendy zdůraznění každodenního života, kultury a mentalit.
Dvousvazek se dočkal tolika reedicí, že jen málokterá domácnost touto oporou historického
poznání nedisponuje. Ostatně pamatuji si, že je měl ve své pracovně při svých projevech za sebou
i Václav Havel. Následovaly další skvělé přehledy dějin, v jejichž realizaci měl Čornej zásadní
slovo: Dějiny Prahy I., II., Dějiny evropské civilizace I., II. Televizní diváci si zase jistě vzpomenou na úspěšný seriál Kronika česká, který vysílala ČT v letech 1998–1999. U celkového
počtu 77 dílů byl Čornej garantem, 11 dílů, především ze středověkých dějin, připravil autorsky
a na obrazovce se stal jejich průvodcem. Účinkoval také v televizní anketě Největší Čech,
kde obhajoval osobnost mistra Jana Husa. Ovšem za největší osobnost českých dějin považuje
jednoznačně Karla IV., ve shodě s tím, jak v anketě (opakovaně) rozhodl národ. Z žen vyzdvihl
Johanu z Rožmitálu, manželku Jiřího z Poděbrad, která se podle něj dokázala prosadit na politické scéně ve středověku, nebo Martu z Boskovic.8

4
5

6

7

8

Srovnej: Kašlat na hrdiny? Rozhovor Zdeňka Čecha s Petrem Čornejem. Mladý svět 39, č. 42, s. 44–46.
ČORNEJ, P.: Idea národa v husitských Čechách. In: Drda, M. – Holeček, F. J. – Vybíral, Z. (eds.): Husitský Tábor.
Supplementum 1. Jan Hus na přelomu tisíciletí. Tábor 2001 s. 379–393; dále srovnej: MIHOLA, J.: Most mezi
konfesemi aneb nový obraz mistra Jana. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 18, 2001, s. 124–130; týž: Reformator Kościola i most miedzy konfesjami. Przeobrazienia obrazu
Mistrza Jana Husa i jego recepcji u progu nowego milenium. In: Bohaterrowie w historii i pamieci spoleczenstw
europejskij. Poznan, 24.–27. 6. 2004, CD ROM.
Anabázi přípravy, vzniku a rozvoje Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
zachycuje sborník vydaný k deseti letům její existence. Srovnej: ČORNEJ, P.: Jak jsme začínali… (Kapitola z neexistujících pamětí). In: Desetileté bilancování. KDDD 1993–2003, Praha 2003, s. 11–32.
Čornej se kriticky vyjádřil k přesycenému knižnímu trhu, kdy je kvalitní popularizaci nebo i odborné historické
práce někdy složité rozpoznat: „Řada autorů si dělá z literatury faktu výnosný kšeft, třeba pan Bauer, který píše
všelijaké Záhady českých dějin a další desítky titulů, což je ovšem převařená voda z normálních přehledových
publikací. Nebo pan Wurm, který dělá různé mystické Prahy a Tajné dějiny Prahy nebo Tajné dějiny světa atd.
To samozřejmě nejsou historikové, ale jen dobří obchodníci s historií. Nejzákladnější orientaci poskytuje zájemcům
jméno nakladatele.“ Srovnej: TRÁVNÍČEK, J. – BALAŠTÍK, M.: „Zájem o historii je útěkem do historie…“
Rozhovor s Petrem Čornejem. Host 2005, č. 2, s. 6.
HLOUŠKOVÁ, L.: Historik Čornej: Češi nevěří ideálům. Rozhovor s Petrem Čornejem. Právo, 4. 4. 2009, s. 17.
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Na školou povinné generace mířilo bohatě ilustrované kompendium Historie českých zemí
vydané poprvé v nakladatelství Fragment roku 1999, které se dočkalo řady dalších reedic. Už předtím zaplnily dosud prázdná místa na knižním trhu populární přehledy Panovníci českých zemí
(1992), Panovníci Svaté říše římské (1994 a násl.). Velmi čtivé jsou Slavné bitvy naší historie, jejichž
výběr zpracoval a vydal s Pavlem Bělinou roku 1993. Pro náročnější zájemce, kteří mají rádi
i faksimilie archivních pramenů a dokumentů připravil publikaci Výpravná historie českých zemí,
kterou vydalo brněnské nakladatelství Jota roku 2012. Vynikající oporu pro přípravu exkurzí
do Prahy představuje kniha Praha. Sídelní město a metropole (1993).
Ekonomická krize a další neřešené problémy na Pedagogické fakultě Petra Čorneje začátkem
nového tisíciletí bohužel znechutily natolik, že na funkci vedoucího katedry rezignoval, i když
s katedrou nadále spolupracoval. Nakrátko odešel pracovat jako vědecký pracovník a statutární
zástupce Ústavu pro českou literaturu. Čornejův vztah k češtině je nepřehlédnutelný, odráží se
v kvalitě, sémantickém bohatství i čtivosti jeho textů a dosvědčuje tak vhodnost kombinace
oborů, které si jako student kdysi zvolil. Právě na počátku nového tisíciletí jsem měl možnost
Petra Čorneje poprvé osobně poznat zblízka jako člověka. S katedrou dějin a didaktiky dějepisu
byl nadále svázán, stejně tak i jeho manželka, docentka Ivana Čornejová, odbornice na dějiny
církevních řádů v raném novověku a na dějiny Univerzity Karlovy. V té době již dosáhl grádu
univerzitního profesora.
Když jsem ho poprvé jako začínající asistent na katedře historie pozval k přednášce na historický seminář pro učitele ZŠ a SŠ, byl jsem šťastný, že pozvání přijal a při uvádění se mi
třásla kolena.9 Profesor Čornej je vždy vstřícný, hluboce lidský, po „SVOČce“ ochotný posadit
se s nadějnými doktorandy na pivo a povzbudit je k další práci. Do Brna pak přijel ještě vícekrát.
I největší sály fakulty byly nabité a studenti jindy úsporní na dotazy, se ptali. V letech 2002–2013
pracoval Petr Čornej na Literární akademii Josefa Škvoreckého, v letech 2002–2006 byl jejím
rektorem. I v této době se podílel na různých grantech, projektech Filozofické fakulty nebo
Historického ústavu AV ČR. Není cílem tohoto článku představit kompletní Čornejovo dílo
a pronikat do jeho metodologie, vědeckého přínosu, na to by autor potřeboval podstatně větší
prostor. Ze zásadních děl zmiňme alespoň pátý svazek Velkých dějin zemí Koruny české, zabývající se na 790 stranách husitskou revolucí, a velkou část šestého svazku zaměřeného na dobu
poděbradskou a jagellonskou. Své místo mají i „malé velké věci“. Položme si otázku, kdo si může
na několika stránkách troufnout napsat brožurku Vše podstatné z českých dějin? I ta se dočkala
velkého zájmu a bohatého využití. Pověstné a ukázkově kvalitní a inspirativní jsou Čornejovy
recenze, ať už na stránkách denního tisku nebo ve vědeckých či populárně naučných historických
časopisech. Když předávám studentům prvního ročníku základní poznatky o práci historika
a formách zveřejňování výsledků odborné práce, jak dojde na téma recenze, posílám je do fakultní knihovny s tím, aby si zalistovali v časopise Dějiny a současnost a přečetli si některou
z četných Čornejových recenzí a jejich představa bude nejen přesnější, ale bude je to i bavit.
Ne každému historikovi je dopřáno splnit si sen. Petru Čornejovi se to podařilo. Monografie
věnovaná vynikajícímu vojevůdci Janu Žižkovi je bezpochyby jedním z nejzásadnějších příspěvků moderní české historiografie.10 Nejen svým monumentálním rozsahem, především kvalitou

9
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Srovnej ČORNEJ, P.: Husitská revoluce. Příčiny, průběh, výsledky. In: Mihola, J. (ed.): České země ve 14. a 15.
století (Lucemburkové, husitská revoluce). Sborník příspěvků z odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol. Brno 2002, s. 12–15.
ČORNEJ, P.: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Praha 2019.
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zpracování po všech stránkách. Publikace na 855 stranách začíná půvabným pozváním na výlet
nebo vycházku do Trocnova. Ve stovkách zajímavých detailů narazíte třeba i na to, že korunovační řád z počátku 16. století, v předepsané litanii, kterou se biskupové a zpěváci obraceli
na svaté a patrony, aby poskytli přízeň korunovaného panovníkovi, obsahuje i invokaci „svatý
Žižko“! Rozsáhlá monografie se dočkala velkého uznání v historické obci, vzbudila rovněž velký zájem veřejnosti a její prodejnost připomínala nejlepší populárně naučné knihy.11 Úspěšná
monografie se stala knihou roku a hlavním vítězem výročních knižních cen Magnesia Litera.
Není možné nezmínit Čornejův zájem o české školství, především o adekvátní postavení
dějepisu v soustavě vyučovacích předmětů. Svůj profesní rozhled, učitelskou fundovanost, vztah
k oboru i studentům přímo prokázala jeho zásadní vystoupení i články, které obhajovaly důležitost
dějepisu jako výchovně vzdělávacího předmětu a odmítaly jeho odsouvání na okraj. Když byl
dějepis – bez konzultací – roku 2003 vyřazen z oborů státní části maturitní zkoušky a plánovala
se jeho integrace s výchovou k občanství do jednoho předmětu, bylo nutné jednat. Společně
s dalšími historiky je Čornej podepsán pod dokumentem Memorandum historiků: Slovo k dějepisu, iniciovaného a z větší části formulovaného Zdeňkem Benešem. V této stati bylo mimo jiné
zdůrazněno: „Historická věda, a proto i školní dějepis – jako všechny ostatní humanitní a sociální obory – plní nejen funkci poznávací, ale zároveň a nedílně také funkce kulturní. Dosud
si málo uvědomujeme, že školní dějepis, který tvoří pevnou součást vyučovacích programů
od 19. století, je jediným systematickým seznamováním se s dějinami, jímž procházejí prakticky
všichni členové společnosti. Toto konstatování není konzervativní obhajobou zaběhaných schémat vzdělávání. Je poukazem na zásadní skutečnost: historické vzdělávání plní – zřejmě nezastupitelnou – akulturační roli.“12 Čornej neodmítl potřebu reformy předmětu: „…Je nesporné,
že český školní dějepis potřebuje reformu – a to změnu hlubokou, konceptuální. Na ní je třeba
zahájit práci.“ Zároveň však obhajoval potřebu faktů: „Českému školnímu dějepisu se často
vyčítá faktografičnost. Za touto formulací se skrývá výtka, že tento předmět učí „mrtvým“,
sociálně a kulturně nefunkčním poznatkům, které absolventi škol nemohou ve svém občanském
a profesionálním životě využít. Problém se ale neskrývá ve faktech jako takových. Ta jsou
pro dějepis tímtéž, čím jsou pro exaktní vědy symboly, značky a vzorce. Fakta a chronologickou
posloupnost není možné z dějepisu a historie vypustit, aniž by se obor nerozpadl. Skutečný problém tkví v tom, že faktograficky, tj. na historických jednotlivostech, jsou postaveny samy dokumenty řídící výuku. Ty dosluhující a bohužel i ty připravované.“13 Brzy na to, opět na stránkách
časopisu Dějiny a současnost v brilantní komparaci, reflektující výuku dějepisu na základních,
středních a vysokých školách, se znovu výrazně zastal dějepisu a odmítl jeho integraci s občanskou
výchovou. Žádné floskule, nářky, moralizování, ale přesné pojmenování toho, co výuku dějin
na všech stupních tíží, poškozuje a co je třeba změnit. Školní dějepis vnímá jako předmět převážně
poznávací, ale zároveň formativní, tedy spoluvytvářející hodnotový kodex a hodnotové postoje,
včetně vlastenectví. Má za to, že všem technickým vymoženostem a pomůckám navzdory zůstává
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ZÍDKOVÁ, L.: Žižka je moje prokletí. Rozhovor s Petrem Čornejem. Magazín Pátek LN, 2020, č. 9, s. 6–11; LOSKOT, T.: Husitství předběhlo dobu o sto let. Rozhovor s Petrem Čornejem. Týden Historie, 2020, č. 4, s. 40–45;
KLÍMA, V.: Válečník na cestě spásy. Rozhovor s historikem Petrem Čornejem. Živá historie, duben 2021, s. 8–13;
NOVÁK, J.: Husitství je fenomén. Rozhovor s Petrem Čornejem. Forum. Magazín Univerzity Karlovy 2021, č. 2,
s. 52–55.
ČORNEJ, P. – BENEŠ, Z.: Memorandum historiků: Slovo k dějepisu. Dějiny a současnost 2003, č. 4, s. 53.
Tamtéž, s. 54.
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hlavním opěrným pilířem výuky dějepisu vzdělaný, charizmatický a nadšený pedagog, který
svým oborem žije a dokáže pro něj strhnout své žáky.14 Když to bylo potřeba, přišel s dalšími
kolegy i na Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.15 S kolegy prof. Vlnasem a prof. Hlavačkou odmítl obavy, jestli není
výuka na základních školách prosovětská, jak naznačila ve své zprávě za rok 2017 BIS.
U nejmladších generací Čornejovi vadí jistá povrchnost, která může lehce vyústit v její snadnější ovladatelnost.16 Zajímavý je i jeho názor na kvalitu studia, úroveň studentů, zejména na
vysokých školách: „Úroveň studia jde dolů, na vysoké školy jsou přijímáni i lidé, kteří tam nemají co dělat. Studium se stalo honbou za kredity a tituly, původní smysl vzdělávání se vytratil.“17
Sedmdesátka je v životě člověka jistě mezník. V případě člověka, který do sebe nasál obsáhlé poznání a který je rád rozdává dál, je pouze můstkem k další práci. Poznání nikdy nekončí.
Historická věda zaznamenala v posledním období kvalitativní i kvantitativní skok, každý den
nezadržitelně antikvuje dřívější zjištění. Každé dílo by však mělo být posuzováno především
v kontextu doby, kdy vznikalo a jejíž ideovou pečeť nese, tvrdí Čornej. Jeho dílo je velkým obohacením české historiografie. Příkladem toho, že lze par excellence skloubit vynikající úroveň
historické vědy s popularizací dějin a nadchnout pro ně zástupce všech generací. Nejen za toto
mistrovství byl u příležitosti státního svátku 28. října 2020 Petr Čornej vyznamenán prezidentem
republiky Medailí za zásluhy. Oprávněně a za potlesku široké veřejnosti.
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l) Vzpomínka
Jak jsme začínali (Kapitola z neexistujících pamětí). In: Čornej, P. (ed.): Desetileté bilancování
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Jiří Mihola
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Ocenění diplomové práce Tomáše Malečka
Rok 2020 byl v řadě ohledů velmi specifickým. Značně jej ovlivnila epidemie nemoci covid-19,
která dokázala výrazně změnit naše životy. Přizpůsobit se bylo třeba v řadě ohledů včetně tradičních soutěží, ve kterých se potkávají a získávají zkušenosti mladí historici. Tyto soutěže se podařilo uskutečnit s tím, že bylo třeba je přenést do značné míry do online prostoru.
Katedru historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity reprezentoval v těchto kláních
student učitelství dějepisu a německého jazyka Tomáš Maleček. Ten si jako téma své diplomové
práce zvolil historii legendárního divadelního souboru – Divadla Járy Cimrmana. Svoji diplomovou práci nazval Padesátiletá historie Divadla Járy Cimrmana (obhájena byla 8. června 2020).
Ač se tento námět může zdát do značné míry vyčerpaný, dokázal diplomant svým přístupem
pravý opak. Pracoval nejen se sekundární literaturou, primárními prameny z různých zdrojů
(včetně soukromých), ale provedl také systematický sled rozhovorů s aktéry, kteří měli s historií
divadla co do činění – a to od těch stěžejních až po zdánlivě zapomenuté postavy některých kulisáků. Právě toto využití orální historie je jedním z faktorů, které umožnily barvité a zajímavé
zachycení více než padesátileté historie divadla.
S upravenou verzí části připravované diplomové práce, kterou T. Maleček nazval Normalizační stíny na duši Divadla Járy Cimrmana, se zúčastnil každoročně konané soutěže nazvané Celostátní studentská vědecká konference v oboru Historie, tentokrát za rok 2020. V ní se potkávají
vybraní zástupci z řad vysokoškolských studentů, studujících obor historie či obory příbuzné.
Prezentovány zde jsou dosud nepublikované studentské vědecké práce. Soutěž je určena studentům
bakalářského či magisterského studia. V letošním roce tuto soutěž pořádala katedra pomocných
věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kvůli epidemii nemoci covid-19 proběhla tato soutěž mimořádně v distanční podobě (na každou práci byly vyhotoveny
dva odborné posudky, studenti si připravili prezentační video). Mezi 24 zúčastněnými pracemi
z celkem 10 univerzit, 12 fakult a 15 pracovišť se Tomáš Maleček umístil na celkovém 3.–4. místě.
Kromě toho získal za tuto práci zvláštní ocenění udělené Sdružením historiků ČR – Historickým klubem 1872 (udělené v rámci soutěže o Cenu Josefa Šusty). V tomto případě vycházela odborná komise pouze z písemných verzí zaslaných prací.
Diplomová práce Tomáše Malečka byla nominována také na Cenu Edvarda Beneše, udělovanou
městem Sezimovo Ústí, které je s postavou našeho druhého prezidenta výrazně spojeno. Jedná
se o soutěž určenou pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované téma z období dějin
20. století nebo z oboru sociologie. Cena je udělována po posouzení odbornými komisemi vždy
k 28. říjnu daného roku, a to počínaje rokem 1996. Za rok 2020 tak byl vyhlášen již 25. ročník.
Do soutěže bylo přihlášeno 17 prací, z toho 11 prací z dějin 20. století a 6 prací z oboru sociologie.
Tomáši Malečkovi byla udělena Cena Edvarda Beneše 2. stupně v oboru dějin 20. století.
Práce Tomáše Malečka tak získala během jednoho roku hned tři ocenění. Kromě toho byl
autor pozván do dvou rozhlasových pořadů, když svoji práci představil 8. listopadu 2020 v pořadu
Host Radiožurnálu (Český rozhlas Radiožurnál) a 29. prosince 2020 v pořadu Apetýt (Český
rozhlas Brno). Na základě diplomové práce navíc vzniká publikace, která bude během tohoto roku
vydána k blížícímu se 55. výročí založení Divadla Járy Cimrmana. Tomáši Malečkovi děkujeme
za reprezentaci katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Pro naše další studenty
pak budiž vzorem a návodem, že promyšlená a odvážná volba tématu závěrečné práce se vztahem
a nadšeným zájmem o téma, může vést k řadě úspěchů a dobytí svého „cimrmanovského severního
pólu“.
									
Miroslav Jireček
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Tomáš Maleček se Zdeňkem Svěrákem v kostýmu J. A. Komenského
ze hry České nebe (únor 2020). Foto: Tereza Nádeníčková
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FIDLER, Jiří: Osudové bitvy dějin. Praha: Ottovo nakladatelství, 2018. 304 s.
V roce 2018 vyšla publikace, která se věnuje průřezu celé vojenské historie na příkladu
55 bitev v časovém rozmezí více než dvou tisíc let vývoje lidstva. Jiří Fidler patří mezi historiky,
kteří svojí rozsáhlou publikační činností popularizují známější i méně známé momenty dějin pro
veřejnost. V tomto případě se jedná o počin, který je zpracován i s rozsáhlým obrazovým doprovodem včetně názorných map, kde jsou zachyceny i jednotlivé fáze bitev, přičemž pozornost je
věnována nejen rozhodujícím momentům, ale i politickým okolnostem vedoucím ke konfliktu
a také jeho dopadům na další vývoj. Pojednání o bitvách jsou doplněna i krátkými životopisnými
studiemi o vojevůdcích na obou stranách.
V úvodu je trefně konstatováno, že dějiny lidstva jsou také dějinami válek s připomenutím
známého Clausewitzova výroku, že válka je pokračování politiky jinými prostředky. Stačí se
podívat na současné mezinárodní dění, kde vidíme, že v tomto ohledu se nic podstatného ani
během několika tisíc let vývoje lidstva nezměnilo, jsou jen k dispozici modernější zbraně a prostředky boje, přičemž novinou posledních let je již i boj v kyberprostoru, který nevyžaduje takové množství vojáků, ale je o to nebezpečnější a může ochromit fungování celé společnosti při
útoku na jeho klíčové instituce. V úvodu autor dále vysvětluje, s jakými pohnutkami vybíral
právě oněch 55 střetnutí a uvádí, že měl na zřeteli především kritérium „osudovosti“ a kontinentální a globální rozsah. Možná i z toho důvodů jsou v publikaci rozebírány i bitvy, které sice
nejsou až tak známé, ale rozhodně je nelze označit za nevýznamné, zvlášť pokud známe jejich
kontext. S tím se shoduje již i první uváděná bitva.
Prvním střetnutím, které je v knize rozebráno, je bitva u Thymbry v roce 547 př. n. l., která
proběhla na území Malé Asie v dnešním centrálním Turecku a ve které proti sobě stály vojska
expandující Persie a bránící se Lýdie. Bitva skončila drtivým perským vítězstvím a zničením
Lýdské říše, což vedlo i k obsazení řeckých měst a osad na pobřeží Malé Asie. Tím byl dán předpoklad dalších konfliktů. Tím, že se stala Persie hegemonem celé oblasti, porazila Novobabylonskou říši i Egypt, tak chtěla expandovat i do řeckého kulturního světa, z toho posléze vyvstaly
nové konflikty, které měly velký dopad na další vývoj celého lidstva. Hned druhou bitvou je
tak jedna z důležitých bitev řecko-perských válek, námořní bitva u Salamíny v roce 480 př. n. l.
Ta je mnohem známější a jak víme, skončila drtivou perskou porážkou. Sjednocení řeckého
světa se následně po mnoha dalších válkách podařilo realizovat až vládcům Makedonie, z nichž
zdaleka nejslavnějším byl Alexandr Veliký. V publikaci je v jakési posloupnosti následně věnován
prostor bitvě u Gaugamél a popisu rozhodujícího a úspěšného jednání Alexandrova vojenského
génia v konfrontaci s Peršany a jejich značnou přesilou. I zde jsou využity ilustrace, slavná mozaika z Pompejí zobrazující Alexandrův útok a Dareiův ústup a řada jiných méně známých. Bitevní schéma a zobrazení přesunu jednotek čtenáři nabízí pohled na čtyři fáze této důležité bitvy.
Obdobným způsobem jsou v publikaci, která čítá přes 300 stran, rozebrány i všechny další
vybrané bitvy a je třeba zmínit, že čtenář se může dozvědět i řadu méně známých informací,
případně informací v souvislostech. To je dle mého názoru také největší přínos této publikace,
texty nejsou vyčerpávající a neulpívají na faktografii, kterou širší veřejnost povětšinou stejně
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příliš neocení, pro přehled o vojenských a vlastně i politických dějinách je však rozhodně přínosná a cenná. V dalších částech publikace mapuje na třech bitvách (Zama, Vercellae, Alesie)
vzestup Říma, následně taktéž zpracovává bitvu u Actia, tedy počátky císařského státního zřízení a Římské říše se dále týká i bitva u Milvijského mostu a na Katalaunských polích. I v dalších
oddílech věnovaných konkrétním bitvám je patrná provázanost s tím, jak na sebe navazují jednotlivé etapy vývoje, týká se to i trendů ve vojenství, vzestupu jízdy, použití řeckého ohně
a vývoje a zdokonalování fortifikace.
Zajímavě jsou pojaty i křižácké výpravy, kdy je na jejich úvod během první křížové výpravy
rozebrána pro rytíře z Evropy vítězná bitva u Antiochie a pak zase drtivě prohraná bitva u Hattínu, která vlastně předznamenala postupný úpadek křižáků, a nakonec úplně vytlačení z oblasti.
Z nejvýznamnějších středověkých bitev jsou rozebrány ty skutečně reprezentativní, chybí snad
jen bitva na Kosově poli v roce 1389, o které je ale zmínka v částí věnované bitvě u Angory v roce
1402, kde Mongolové rozdrtili Osmany a ti na čas svoji expanzi na Balkán přerušili. Zmíněny
jsou i bitvy s českou účastí, např. u Lehnice či u Grunwaldu. Když opět poskočíme v čase, pozornost je věnována všem důležitým konfliktům zejména v Evropě, za Asii a Severní Ameriku
je však zastoupeno také několik důležitých bitev. Z napoleonských válek je zastoupena z nepřeberného množství větších či menších střetů, které tyto války přinesly, pouze bitva u Lipska.
Zde je určitě škoda, že se prostor nenašel i pro Slavkov, ale fakt je také ten, že bitva u Slavkova
jako nejoslnivější vítězství Napoleona Bonaparta je i pro veřejnost známou.
19. a 20. století je autorem v publikaci věnována zhruba třetina celkového rozsahu. 1. světová
válka jako konflikt do té doby nevídaných rozměrů je zastoupena celkem čtyřmi bitvami
(Marna, Gorlice, Jutsk a u Saint-Mihiel). Tato pojednání jsou již také rozsáhlejší než bitvy antiky nebo středověku, rozsah je klidně až osm stran na jedno střetnutí. Chyb je v textu minimálně,
např. s bitvou u Gorlice v popisku map s fázemi bitvy, kde je chybně letopočet 1918 a má být
1915. Osobně jsem rád i za to, že z meziválečného období je zpracována zejména bitva u Varšavy
z roku 1920 (včetně ukázek propagandistických letáků jak z polské, tak sovětské strany), protože
ta svým výsledkem výrazně promlouvala do poměrů ve východní Evropě v tomto období.
Druhá světová válka je autorem akcentována u celkem pěti bitev (o Británii, u Midway,
u Kurska, v zálivu Leyte a o Berlín). Zajímavé je, že autor věnoval jednu stať v textu i studené
válce, která sice nikdy nevypukla v otevřený konflikt a projevovala se řadou zástupných válek,
ale pro připomenutí hrozeb nukleární války je oddíl nazvaný Poslední eskalace (prosinec 1983)
pro čtenáře dle mého názoru rozhodně cenný i když se nedá pojmout jako klasická bitva či přesně ohraničit. V závěru publikace je věnována pozornost bitvám z nedávné minulosti (o Kuvajt,
letecká válka o Kosovo). Na posledních stranách autor shrnuje podstatu lidských konfliktů v dějinách a navozuje otázku podob a forem jejich budoucnosti, kdy konstatuje, že bude potřeba se
vrátit k diplomatickým řešením, případně akcím výhradně s mandátem OSN nebo nalézt jiný
efektivnější systém, než je ten současný. Na úplném konci publikace je čtenáři k dispozici soupis
informačních zdrojů a obsah.
V rámci celkového shrnutí knihy musím uvést, že je to dílo zdařilé nejen pro čtenáře zapáleného do vojenské historie, i pro celkový přínos v přehledu o vývoji za posledních více než dva
tisíce let. A klidně bych publikaci doporučil každému, kdo si chce prohloubit znalosti historie,
tedy i pro školáky a studenty, a to i na základě toho, že je publikace čtivá a doplněná mnoha
zajímavými ilustracemi, schématy a mapami. Co se týká přehledových a encyklopedických děl,
situace je pro jejich příznivce v posledních cca 20 letech na českém knižním trhu dobrá (a to ať
už šířkou a různorodým zaměřením vydávaných titulů, tak jejich záživným zpracováním)
a myslím, že kdo sáhne i po této práci, chybu rozhodně neudělá.
Tomáš Řepa
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ELBL, P. B.: Maršál Bernadotte. Z bitevního pole na královský trůn. Praha: Akcent, 2015.
589 s.
V roce 2015 vyšla publikace, která mapuje výjimečný osud napoleonského maršála JeanBaptiste Bernadotta. Autorem je historik Pavel Benedikt Elbl, který publikuje vědecké a vědecko-populární články mimo jiné se zaměřením na církevní dějiny, a právě na období napoleonských
válek, které jsou v centru jeho zájmu již delší dobu. V minulosti již vydal několik knih o osobnostech z tohoto období věnované např. Wellingtonovi, Bagrationovi, Talleyrandovi nebo dalšímu napoleonskému maršálovi Lannesovi. Svými publikacemi se tak řadí k autorům jako jsou
zejména Jiří Kovařík nebo Michal Šťovíček, kteří dále popularizují právě napoleonské
období, které je svojí dramatičností (a také tím, že výrazně zasáhlo i do dění v českých zemích,
nejvýrazněji válečnými událostmi v roce 1805 a 1809) rozhodně zajímavé a čtenáři z řady důvodů hojně vyhledávané. Autorovou nespornou výhodou je schopnost pracovat s cizojazyčnými
prameny rozmanité povahy, v řadě případů se jedná i o memoáry, kde je třeba mít se na pozoru
a přistupovat k nim s kritickým odstupem.
Život maršála Bernadotta se od řady Napoleonových vojevůdců lišil. I když prokázal v mnoha bitvách statečnost, zázračnými vojenskými schopnostmi neoplýval, byl spíše jen lehce nadprůměrným vojevůdcem a mezi maršály císařství rozhodně nevyčníval, na rozdíl od jiných však
byl velmi organizačně zdatný, předvídavý, vypočítavý a s politickým talentem, který se nakonec obrátil i proti Napoleonovi, přestože za cestu na výsluní vděčil jednoznačně právě jemu.
Díky schopnosti předvídat vývoj dalších událostí a být na té správné, tedy vítězné straně, se
z maršála Bernadotta stal posléze král Švédska a Norska, založil královskou dynastii ve Švédsku,
která tam vládne dodnes, a především se stal z jednou z výrazných a vlivných postav turbulentního dění konce 18. a 1. poloviny 19. století v Evropě. Své výjimečně úspěšné cesty si byl i sám
vědom, a přestože nedosáhl takového věhlasu jako sám Napoleon, jeho úspěch byl trvalý a nebyl
zakončen strmým pádem jako u francouzského císaře, který přecenil své síly a konec života
kvůli tomu nuceně strávil ve vyhnanství.
Velice zajímavý je již autorův úvodní popis Bernadottova dospívání a mládí, který ukazuje,
jak přelomová byla doba Velké francouzské revoluce a napoleonských válek a hovoří o vlivech,
které zformovaly charakter budoucího skandinávského panovníka. Strmější hodnostní postup
v armádě měl před Bernadottem již jen sám Napoleon Bonaparte. V okamžiku výbuchu revoluce v roce 1789 byl mladý Bernadotte, který se s jejími myšlenkami ztotožnil a vládu Bourbonů
upřímně nesnášel, pouze v hodnosti vrchního seržanta, v říjnu 1794 dosáhl již hodnosti divizního generála. Prošel mezitím nasazením prakticky na všech hranicích Francie, snad s výjimkou
Španělska, bojoval v Belgii, v Itálii i na Rýně. V několika případech projevil milosrdenství,
často nechával recipročně vyměňovat zajatce, snažil se šetřit civilní obyvatelstvo a sídla na nepřátelském území nenechával zbytečně drancovat. Tato jakási „laskavost“ se nakonec stala
charakteristickým rysem jeho přístupu k vojenskému řemeslu, čímž si postupně získával respekt
i ze strany nepřátel Francie. Vojáci z jemu podřízených jednotek navíc měli jistotu, že se bude
starat o jejich pohodlí stejně jako o své vlastní.
Publikace, která má téměř 600 stran je rozdělena do celkem devíti kapitol, z toho šest je věnovaných přímo maršálovi a jeho životním osudům. Kromě úvodního slova autora a závěrečného
rozboru pramenů a literatury je součástí i obrazová příloha. V každé kapitole jsou i citovány pasáže z nejrůznější korespondence, které dotváří obraz o maršálovi a okolnostech jeho kariérního
a politického vzestupu doplněné i popisem bitev. Některé pasáže jsou dramatičtější, někdy se vyprávění soustředí spíše na přiblížení každodenních povinností v armádě, administrativě a politice. Jako
negativum působí snad jen to, že citace nejsou přímo v textu, z čeho přesně autor v té, které části
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textu vychází, se tak můžeme bohužel pouze domnívat. To je ovšem velmi častý jev u publikací
o napoleonských válkách, u moderních dějin jsou naopak citace přímo v textu nebo přinejmenším
za každou kapitolou, nejčastějším způsobem odborného i populárně naučného stylu publikování.
Autor se věnuje i maršálovu osobnímu životu, protože patrně nejpikantnější zápletkou
Bernadottova života a jistě i faktorem, který ovlivnil možnosti, které se mu v životě nabízely,
bylo to, že si vzal za manželku Desirée Clary. Nešlo o nikoho jiného než o bývalou Napoleonovu
snoubenku, kterou však opustil a dal přednost vlivné a důležitými kontakty oplývající Joséphine
de Beauharnais. Sňatek s Desirée se konal 17. srpna 1798 a za svědky šli starší Napoleonův bratr Josef Bonaparte s manželkou a mladší bratr Lucien Bonaparte s manželkou. 4. července 1799
se narodilo jejich jediné společné dítě, syn Oskar. Ve svých důsledcích znamenal sňatek s Desirée pro Bernadotta další vzestup a sám Napoleon se později nechal slyšet, že právě díky tomuto
sňatku se mohl těšit jeho dlouho trvající podpoře. Ať to již bylo nakonec jakkoliv, je jasné, že od
tohoto okamžiku Bernadottova kariéra nabrala další dynamiku (je však třeba uvést i Bernadottovo působení v diplomacii a krátce i v pozii ministra války v roce 1799). A je potřeba zmínit
i fakt, že přátelské vztahy s řadou členů rodiny Bonapartů si Bernadotte zachoval i v době, kdy
už byl značnou částí francouzské společnosti i přímo Napoleonem zavržen.
Vrchol Bernadottovy vojenské kariéry přišel se ziskem nejvyšší možné hodnosti maršála
císařství spolu s 13 dalšími 19. května 1804, z nejvýznamnějších vítězných bitev se pak účastnil
mezi jinými Slavkova, Wagramu nebo obrany ostrova Walcheren. Nejvíce problematickou
epizodou naopak bylo nepodpoření maršála Davouta, se kterým se navzájem nesnášeli, v bitvě
u Auerstadtu v roce 1807, který pak sám čelil dvojnásobné pruské přesile a přesto uspěl. Pozoruhodná vojenská kariéra se od roku 1809 zastavila, maršálovy administrativní a politické schopnosti však našly uplatnění i mimo Francii, a to sice ve Švédsku, kde vládl slabý král Karel XIII.,
navíc bez potomků. Ten nakonec i po Napoleonově přímluvě a Bernadottově zvolení parlamentem
Riksdagem následně svolil k adopci Jean-Baptiste Bernadotta, čímž se stál jak švédským korunním princem, tak de facto vládcem Švédska, a to ještě za králova života. Revoluční a napoleonské
války tak umožnily vzestup muži, který královské zřízení nesnášel a bojoval proti němu, ale na
základě mocenských změn se mohl sám stát králem. Skutečně fascinující příběh plný paradoxů,
taková však byla tato převratná doba. A aby nebyl dramatickým momentům konec, nakonec se
i Bernadotte jako švédský korunní princ zúčastnil bitvy národů u Lipska v roce 1813, tentokrát
již však na straně nepřátel Francie, k čemuž byl, nutno podotknout, Napoleonem a jeho nevybíravou politikou, vlastně i donucen. Tažení ve Francii, ani Napoleonova stodenního císařství zakončeného definitivní porážkou u Waterloo se již Bernadotte se švédskými vojáky záměrně
nezúčastnil i kvůli tomu, že nechtěl bojovat proti svým krajanům.
Autor se věnuje i dalšímu výraznému úspěchu, kterého se povedlo švédskému korunnímu
princi dosáhnout, a to sice získání Norska od Dánska, kde posléze také usedl na trůn jak král.
Na švédském trůnu Bernadotte vládl jako Karel XIV. a na norském jako Karel Johann III.
Vláda tohoto švédského a norského krále byla úspěšná, dbal na zájmy státu a postupné reformy
včetně zavádění obecní samosprávy. Ačkoliv se švédštinu ani norštinu nikdy nenaučil, opět
prokázal své administrativní schopnosti. Když 5. května 1821 Napoleon jako Bernadottův nejdůležitější životní souputník, rival, spojenec, donátor, kritik i nepřítel, to vše v jedné osobě, ve
svém vyhnanství na ostrově Svaté Heleny zemřel, Bernadotte prožíval šťastná léta na švédském
i norském trůnu. Napoleon se vůči němu na sklonku života vyjadřoval rozporuplně, což bylo pro
jejich vzájemný vztah v uplynulých desetiletích dosti vypovídající, ale nakonec jeho hodnocení,
které se nám dochovalo, bylo přeci jen více smířlivé. Napoleon o Bernadottovi řekl, že jej osobně sice zklamal, že ho může obvinit z nevděčnosti, ale nikoliv ze zrady, protože chápe, že již
hájil zájmy Švédska. Bernadotte vytrval na trůnu až do své smrti v roce 1844.
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Myslím, že když čtenář se zálibou (nejen) v napoleonské problematice sáhne po této publikaci, určitě nebude zklamán. Je v ní obsaženo mnoho zajímavých informací a čtenáři je navíc
ponechána i jakási volnost v jeho osobní interpretaci zmiňovaných událostí, rozhodně nejsou
přítomna nějaká jednostranná hodnocení nebo dokonce odsudky. Rod Bernadotte vládne Švédsku
jako konstituční monarchii dodnes. Švédsko má své potíže, ale je to demokratický stát s fungujícími institucemi, a i na tomto poli Karel XIV. rozhodně zanechal svoji stopu. Životní příběh
Jean-Baptiste Bernadotta, řadového královského vojáka, republikánského generála, velvyslance
a ministra války, maršála císaře Napoleona, vévody Ponte-Corvo, korunního prince a posléze
švédského i norského krále určitě stojí za připomenutí a tato publikace je v tomto ohledu rozhodně zdařilým krokem.
Tomáš Řepa

CIDĚNKOV, Grigorij Gennadjevič: Gumanitarnaja pomošč Čechoslovackogo Krasnogo
Kresta RSFSR i USSR vo vremja goloda 1921–1923 gg. In: Vestnik MGIMO-Universitěta,
6/63, 2018, s. 62–80.
V předvečer 100. výročí vypuknutí hladomoru v Rusku a na Ukrajině v letech 1921–1923
publikoval docent katedry řízení a služeb Samarské státní sociálně-humanitní univerzity
G. G. Ciděnkov ve Věstníku Moskevského státního ústavu mezinárodních vztahů důležitou
studii o československé humanitární pomoci. Na základě dobové i současné ruské, ukrajinské
i československé literatury, publikovaných pramenů a fondů třinácti ruských archivů podává
obraz pomoci nejen ČSČK, ale i československého státu, umělecké fronty i KSČ.
Z iniciativy ministra zahraničí E. Beneše vznikl Ústřední výbor pomoci hladovějícím v Rusku, který byl financován vládou ČSR, dobročinnými a komerčními organizacemi a jednotlivci.
Mezi prvními poslal šek na jeden milion Kč prezident T. G. Masaryk. Největší pomoc Výbor
směřoval do Samarské gubernie v Povolží, do Melitopolského újezdu Tauridské gubernie a do
Záporožské gubernie na Ukrajině, kde žil velký počet českých kolonistů. Československá vláda
přidělila Výboru deset milionů Kč ze státního rozpočtu.
V únoru 1922 přijel do Samary první československý ešalon s nákladem osmi vagonů oděvů
a prádla, sedmi vagonů cukru, sedmi vagonů hrachu, osm vagonů jáhel a krup, vagonu čaje
a vagonu mýdla. Celkem od února do srpna 1922 přibyly do Samarské gubernie tři ešalony ČSČK
složené z 83 vagonů. Další pomoc směřovala do Melitopolského a Berdjanského újezdu Tauridské
gubernie na jižní Ukrajině – tři ešalony. Samostatně byly zásobovány české kolonie Čechohrad,
Bohemka a Konský Záhon. Z Melitopolu byly zásobeny také české rodiny v okolí Novorossijska
v Anapě, Anastasijevce, Glebovce, Vladimirovce, Mefodijevce, Těkosu a Těšebsu. Z prostředků
prezidenta Masaryka byla poskytnuta pomoc vědcům, učitelům a studentům vysokých škol.
Masarykova univerzita v Brně poslala ruským a ukrajinským vědcům šest vagonů cukru, vagon
rybího tuku, tři tuny kávy, dvě tuny kakaa, dvě tuny čokolády, devět tun instantního mléka
a deset tun kancelářských potřeb, sešitů, knih a časopisů. V roce 1923 československé vysoké
školy a knihovny poslaly 900 tun knih ruským a ukrajinským knihovnám a vysokým školám,
což hradila československá vláda.
Výbor také zorganizoval evakuaci dětí z hladomorem postižených gubernií do ČSR. Celkem
400 československých rodin bylo ochotno přijmout ruské a ukrajinské děti. Nakonec bylo vysláno 439 dětí z dětských domovů, zejména chlapců do 14 let. Ale již v březnu 1923 se NKVD
dožadovala repatriace dětí, neboť tušila, že se děti nebudou chtít vrátit. Návrat sirotků z dětských

139

ANOTACE

domovů prý požadovali jejich rodiče. Vzhledem k nesouhlasu s návratem jak ruských a ukrajinských dětí, tak i jejich českých pečovatelů se do roku 1929 vrátilo jen 251 dětí.
Autor se rovněž věnuje problematice průmyslových a zemědělských komun, které vyslala dle
pokynů Kominterny KSČ v letech 1922–1926 do SSSR. Šlo především a komuny Pragomašina
v Tbilisi, Interhelpo v Turkmenistánu na území dnešního Kyrgyzstánu, Reflektor, Slovácká komuna a Kladenská komuna u Stavropolu.
Pro obce s českou menšinou uvolnila československá vláda půjčku 15 mil. Kč určených na
nákup zemědělských strojů, semene, nářadí a skotu se splatností do pěti let. Pozoruhodné bylo
rozhodnutí Čechů žijících ve východní (sovětské) Volyni, kteří se rozhodli poskytnout hladovějícím v Povolží několik liber (409 g) z každého pudu (16 kg) sklizeného obilí.
Jaroslav Vaculík

MENKOUSKI, Viachaslau – ŠMIGEĽ, Michal – DUBINKA-HUSHCHA, Lizaveta: “The
Hunger Games”: Ukrainian Famine of 1932–1933 in History, Historiography and Historical
policy. Banská Bystrica: Belianum, 2020. 270 s.
V roce 2020 vyšla publikace, která se zaměřuje na téma, které si rozhodně zaslouží naši
pozornost, protože tvoří základ historické paměti pro velké množství obyvatel východní Evropy,
zdaleka nejen Ukrajinců, jak by se mohlo někdy zdát. Jedná se o problematiku ukrajinského
hladomoru odehrávajícího se od roku 1932 do roku 1933. Jeho dopady však byly dalekosáhlé,
a to prakticky ve všech aspektech vývoje společnosti, z nichž nejdůležitější byl demografický,
ekonomický a zejména politický, protože vytvořil neblahé dědictví, na které navázala řada dalších
dějů, většinou s opětovně tragickým vyústěním pro rozsáhlé oblasti a masy obyvatel východní
Evropy. Za autorstvím této publikace stojí rozmanitý tříčlenný mezinárodní kolektiv profesora
Viachaslaua Menkouského z Běloruské státní univerzity v Minsku, docenta Michala Šmigeľa
z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a doktorky Lizavety Dubinky-Hushchy z Copenhagen
Business School v Kodani. Jedná se o zkušené autory s mezinárodním renomé. Jedinečnost této
publikace je patrná již z jejího zvoleného formátu, je rozdělená na dvě totožné poloviny, z nichž
první je anglickojazyčná a druhá ruskojazyčná. Díky tomuto přístupu se tak shrnutí základních
informací, nová zjištění i interpretace právě těchto autorů může dostat i ke čtenářům, kteří jsou
limitováni svými jazykovými dovednostmi.
Již v předmluvě je konstatováno, že téma ukrajinského hladomoru je jedno z vůbec nejakcentovanějších, je mu věnováno přes dvacet tisíc publikací všech druhů, je rozkročeno do řady
vědních disciplín, mezi jinými sociologie, historie či politologie. Je pochopitelné, že při takové
šíři zaměření, již ani odborníci leckdy neznají všechna stěžení díla a jejich pojetí v přístupu k této
problematice. Navíc vychází publikace stále nové. Přínos mezinárodního týmu odborníků v této
práci je tedy spojen i s tím, že jsou schopni propojit znalosti a náhled jednotlivých národních
a regionálních (např. severní či severoevropská – nordická nebo středoevropská) škol a výjimečných vědeckých osobností (z těch českých je zmíněn především Václav Veber), které se ukrajinskému hladomoru věnovaly a nadále věnují. Publikace je rozdělena do šesti hlavních kapitol:
předmluva, úvod – dějiny sovětského hladomoru, historiografie hladomoru, historická politika
Ukrajiny a Ruska, závěr – mezinárodní reakce a legislativní akty a poslední kapitola je věnována medailonkům osobností výzkumu hladomoru.
Název publikace by možná mohl v některém čtenáři vzbuzovat dojem, že téma zlehčuje či
ironizuje, opak je však pravdou, kolem ukrajinského hladomoru a jeho výkladu se stále odehrá-
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vá mnoho politických hrátek, přičemž především historiografické, sociologické a politologické
trendy výkladu tak traumatizující minulosti pochopitelně vytváří přesah i ve vnímání naší současnosti a v trendech budoucích generací, jak k tématu přistupovat. Nejmarkantnější rozdíl pojetí můžeme vnímat i vlivem hybridního konfliktu na Ukrajině se svým rozměrem v dezinformačních a vlivových operacích mezi Ukrajinou a Ruskem. Téma tedy i nadále budí emoce
a kontroverzi. A to i přesto, že počty pamětníků hladomoru neustále klesají, v zajetí geopolitiky
je tak významná část debaty o základních parametrech toho, co se tehdy v souvislosti s hladomorem odehrálo. To vše se týká i alespoň přibližných statistik obětí a toho, jestli se jednalo
o organizovanou genocidu či ne. Těmto pasážím v napětí mezi Ukrajinou a Ruskem v interpretaci hladomoru za posledních 30 od rozpadu SSSR je věnováno celkem 15 stran. Osobně považuji za nejcennější právě uvedení zneužívání minulosti pro politické cíle, téma ukrajinského
hladomoru je v tomto ohledu lákavý cíl, protože množství jeho obětí je natolik obludné, že zde
skutečně platí památný výrok o smrti jednotlivce rovnající se tragédii, ale smrti milionu jako
pouhé statistiky. Tento výrok, který patrně sám Stalin nikdy nepronesl, je zde velmi vhodným.
I díky tomu existuje statistika, že ve 20. století každý čtvrtý Ukrajinec zahynul násilnou smrtí
či hladomorem a pokud bychom posuzovali jen první polovinu 20. století, byl by tento poměr
dokonce ještě horší a závažnější.
V závěru je trefně uvedeno, že charakteristickým rysem dnešní doby je důvěra politických
aktérů ve svou schopnost definitivně hodnotit historické události, aniž by byli odborníky. Nedostatek odborných vědeckých dovedností, metodologie historického bádání, roztříštěná znalost
konkrétního historického materiálu nebrání politikům na různých úrovních v touze navrhnout
(či spíše vnutit) rigidně stanovený výklad historických událostí, udělat z historické vědy nástroj
hledání a legitimizace „užitečné minulosti“. Tento termín přitom poprvé uvedl americký badatel
Van Wyck Brooks již bezprostředně po skončení první světové války. Zejména vědecké komunitě bylo přitom nabídnuto, aby pro dobro společnosti využila pouze tu část minulosti, která by
mohla být užitečná pro současnost. Pokud se v minulosti taková užitečná součást nenajde, musí
být nalezena a vytěžena. To je ve zkratce již evidentní historická lež (nebo eufemisticky řečeno
částečná pravda) navržená pro „dobro dneška“. To, co se dnes děje s výkladem sovětských dějin,
v mnoha ohledech odpovídá ideologii „užitečné minulosti“. Historická politika se tak specializuje na vytváření a reprodukci napodobení, vytváří fiktivní realitu, která může nejen aktivně
ovlivňovat současnou realitu, ale také ji přímo nahrazovat. Dějiny stalinského období, stejně jako
celé sovětské dějiny, nejsou ani tak rekonstruovány, jako spíše přímo cíleně konstruovány. S tímto výkladem autorů publikace se jednoznačně ztotožňuji.
Publikace “The Hunger Games” je cenným příspěvkem ke zkoumání jedné z nejtragičtějších
kapitol lidských dějin iniciované z působení Stalinova totalitního režimu. Nepochopení a neúcta
k závažnosti této tragédie se přetavilo i v jakýsi souboj o výklad dějin v současnosti, a to zcela
v účelovém zajetí politiky. Jsem proto rád, že v mapování těchto jevů jsou schopni spolupracovat
renomovaní vědci a badatelé v mezinárodním měřítku, tato publikace je prací na pomezí díla
historiografického a politologického, každému čtenáři poslouží jako hodnotný pramen poznání
dějin ukrajinského hladomoru v podstatně širší perspektivě, která by mohla být shrnuta v úvaze,
že se jedná o nešťastnou minulost, která ale ještě zdaleka nepominula.
Tomáš Řepa
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SALKOV, Anatolij: Nacionalno-těrritorialnyje konflikty v Centralno-Vostočnoj Jevrope vo
vněšněj politike SSSR (1938–1949). Minsk: BGU, 2019. 743 s.
Monografická studie běloruského historika, vedoucího katedry slovanských dějin Běloruské
státní univerzity Anatolije Petroviče Salkova „Nacionalno-těrritorialnyje konflikty v Centralno-Vostočnoj Jevrope vo vněšněj politike SSSR (1938–1949)“ se stala pozoruhodným jevem v historiografii postsovětských zemí, a to zcela zaslouženě. Je to objektivní a vyčerpávající studie,
která představuje syntézu dějin národnostních a teritoriálních konfliktů ve střední a východní
Evropě v letech 1938–1949 se zvláštním zřetelem k úloze SSSR v řešení těchto sporů.
Autor využil úctyhodné množství archivních pramenů z předních archivů Ruské federace
a Běloruska včetně fondů Archivu zahraniční politiky Ruské federace (AVPRF), Státního archivu Ruské federace (GARF), Ruského státního archivu soudobých dějin (RGANI), Ruského
státního archivu sociálních a politických dějin (RGASPI) a Národního archivu Běloruska (NARB).
Byly také hojně využity početné a rozsáhlé publikace diplomatických dokumentů téměř ve všech
jazycích států střední a východní Evropy a početná memoárová literatura včetně posledních
nejčerstvějších vydání. Monografie A. P. Salkova je přínosná po všech stránkách, především
vzhledem k tomu, že problémům národnostních a územních konfliktů ve střední a východní
Evropě historiografie postsovětských zemí – navzdory zjevné aktuálnosti této tematiky ve státech
tohoto regionu – věnuje spíše omezenou pozornost.
Kniha má logickou a do detailů propracovanou strukturu, která v plné míře odpovídá záměrům autora. První díl monografie je věnován Karpato-Alpskému regionu a má čtyři kapitoly,
analyzující československo-maďarský konflikt na jižním Slovensku, maďarsko-rumunský konflikt
v Transylvánii, jugoslávsko-rakouský konflikt v jižních Korutanech a jugoslávsko-italský konflikt
v Kraňsku a Istrii. Druhý díl, který obsahuje čtyři kapitoly, je věnován balkánskému regionu.
Tyto kapitoly se zaměřují na albánsko-řecký národnostně-územní konflikt v jižní Albánii, bulharsko-rumunský konflikt v jižní Thrákii a jugoslavsko-bulharský konflikt ve východní Makedonii.
Zevrubná a všestranná analýza těchto konfliktů je celkem úspěšně zařazena do širšího historického a mezinárodního kontextu. Každá kapitola má úvodní rozsáhlý úvod, který na základě
existující historiografie pojednává o historických a etnických předpokladech a kořenech patřičných konfliktů. Podobný přístup umožňuje plnohodnotnou a přesvědčivou rekonstrukci složitého, rozporného a barvitého obrazu zkoumaných konfliktů a zjištění úlohy všech faktorů, které
v různé míře měly vliv na pozice stran zapojených do konfliktů, včetně sovětského faktoru.
Podle mínění A. Salkova, zatímco v meziválečném období sovětský faktor byl celkem nepatrný,
v poválečných letech začala hrát sovětská diplomacie klíčovou, často rozhodující roli v procesu
vyrovnání četných teritoriálních konfliktů ve střední a východní Evropě.
Před rozborem konkrétních národnostních a územních konfliktů autor zdůvodněně poukazuje na to, že bilance, přesvědčivost a legitimní uznání etnických a historických argumentů „patřily k nejdůležitějším faktorům vyrovnání konfliktů. Přitom velmoci a bezprostřední účastníci
konfliktů manipulovali poměry a konkretním obsahem těchto argumentů... Jiné argumenty
většinou roli nehrály“ (s. 11). Autor poznamenává, že „většinou patřila priorita etnické argumentaci – početné převaze určitého národa nad jinými národy v určité oblasti“ (s. 11). Podle
A. Salkova, „zákeřnost etnického přístupu“ spočívala v tom, že „zpravidla používaný etnický
ukazatel platil jen v momentě mezinárodního vyrovnání, kterému často předcházely politické
nebo vojenské události vážně a podstatně zkreslující etnické poměry v diskutované oblasti (migrace, evakuace, etnické čistky atd.)“ (s. 11).
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Na základě rozsáhlých diplomatických dokumentů a archivních pramenů autor dochází
k závěru, že právě žonglérství etnickými a historickými argumenty v kombinaci s prosazováním
vlastních geopolitických a ideologických zájmů určovalo skutečnou motivaci a chování diplomacie SSSR a jiných velmocí v procesu vyrovnání konkrétních národnostních a teritoriálních
sporů ve střední a východní Evropě. Moskva často měnila poměr etnických a historických argumentů tak, aby jejích kombinace co nejvíc odpovídala sovětským geopolitickým a ideologickým
zajmům v konkrétním regionu. To všechno v plné míře platí také pro konflikty v jiných regionech
Evropy mimo geografický rámec této studie. Jedním z příkladů může posloužit vztah sovětského vedení k lužickosrbskému národnímu hnutí ve východním Německu v prvních letech po
skončení druhé světové války.
Existovaly ovšem i jiné motivační páky ovlivňující proces vyřešení územních sporů. V této
souvislosti poukazuje autor na skutečnost, že v určitém období pozice sovětské diplomacie vůčí
Maďarsku byla poznamenána zjevnou „politikou zlosti a pomstou“ vyvolaných aktivní účasti
maďarské armády v bojich proti Rudé armádě na straně nacistického Německa na východní
frontě. Náčelník Generálního štábu maďarské armády generál-plukovník G. Wert, který se koncem války dostal do sovětského zajetí, vysvětloval pozici Budapeště snahou získat dodatečnou
podporu Německa nutnou pro záruku zachování v rámci Maďarska všech získaných území
včetně jižního Slovenska, Transylvánie, Podkarpatské Rusi a Banátu.
Autor občas zpřístupňuje čtenářům různé archivní zajímavosti a kuriozity, které odrážejí
specifické ovzduší zkoumaného období. Jedním z příkladů je popis jednání lidového komisaře
zahraničních věcí SSSR V. M. Molotova s velvyslancem Československa v SSSR J. Horákem
29. prosince 1945 kdy Horák mezi jiným „opakovaně žádal o souhlas J. V. Stalina, aby známý
český hudební skladatel Vítězslav Novák mu mohl věnovat svou symfonii“ (s. 117).
Jako zvláště důležitá se jeví, podpořena archivními prameny, poznámka A. P. Salkova,
že „Berlín plánoval přetváření celého povodí Dunaje v ryze německý etnický prostor... Berlín
se připravoval na vytváření oblasti ryze německého osídlení ze severu na jiho-východ od Rakouska... téměř do dunajské hranice Bulharska. Zcela reálnou byla možnost zavedení v patřičných
oblastech Maďarska, Jugoslávie a Rumunska pod tlakem Německa regionální národnostní
autonomie německé menšiny anebo dokonce prohlášení „samostatnosti“ těchto oblastí s následujícím připojením k Německu“ (s. 203–204). Tyto údaje svědčí o tom, že objektem nacistického
„rasového inženýrství“ se zjevně smutnými důsledky se měly stát nejen národy států okupovaných
Německem, ale také obyvatelstvo četných středoevropských satelitů Berlína.
Důležitou pozitivní stránkou monografie je bohatý a kvalitní kartografický materiál, který
komplexně znázorňuje zkoumané problémy a usnadňuje vnímání složité látky. Šestnáct barevných
map úspěšně znázorňuje dynamiku regionálních územních změn a vývoj konkrétních konfliktů
ve střední a východní Evropě.
Solidní a vyčerpávající studie A. P. Salkova, která zpřístupňuje odborné veřejnosti dosud
nepoužité archivní materiály z klíčových archivů Ruské federace a Běloruska, je bezesporu
úspěchem a cenným přínosem k rozvoji slavistiky a historické vědy. Monografie A. P. Salkova
bude určitě užitečnou pro historiky a slavisty nejen v Bělorusku, Rusku a v jiných postsovětských
státech, ale také pro širokou odbornou veřejnost ve střední a východní Evropě, tím spíš, že přístup
k ruským archivům je z různých důvodů omezen. Je jenom politováníhodné, že tato kniha byla
vydána mikroskopickým nákladem 100 exemplářů, a proto bude sotva přístupná badatelům mimo
Bělorusko.
Kirill Ševčenko
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MAREK, Jaromír: Interhelpo. Tragický příběh československých osadníků v Sovětském
svazu. Brno: Host, 2020. 325 s.
Z pera zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu vzešla populárně-vědecká publikace
o jednom z vystěhovaleckých družstev, které ve 20. letech 20. století zorganizovala z podnětu
Kominterny KSČ. Československá historiografie měla dosud k dispozici pouze monografii slovenského autora Pavla Polláka Internacionálna pomoc československého proletariátu národom
SSSR, která vyšla v Bratislavě v roce 1961 a podávala historii družstva Interhelpo v tehdejším
marxistickém výkladu. Podobně byly napsány dobové publikace z pera komunistických publicistů Petra Jilemnického a Jiřího Weila.
Velkým přínosem práce je využití vzpomínek pamětníků, žijících dosud v hlavním městě
Kyrgyzstánu Biškeku, na Slovensku a v České republice. Vhodně bylo využito i pamětí publikovaných v knize Věry Holé a Eframa Vicherka Vzpomínky na činnost průmyslového družstva
československých dělníků v sovětské Kirgizii, kterou vydal ÚV SČSP v roce 1975. O družstvu
Interhelpo píše ve svých pamětech i 1. tajemník ÚV KSČ z doby Pražského jara Alexandr Dubček, který tam se svými rodiči strávil dětství.
Autor využil i archivních dokumentů uložených ve Sdružení Čechů v Kyrgyzstánu Nazdar,
archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR, Archivu Kyrgyzského ministerstva vnitra v Biškeku
a soukromém archivu vnučky zakladatele družstva Elvíry Marečkové. Použil také rukopisy z pera
pamětníků a stávající odbornou literaturu.
Kniha je vhodně doplněna velkým množstvím dobových i současných fotografií, chronologií
událostí vztahujících se k vystěhovalectví do SSSR z let 1922–1943 a poznámkovým aparátem,
který čítá 180 položek. Je rozdělena na základě chronologicko-problémového principu do čtyřiceti kapitol, což přispívá k přehlednosti a čtivosti textu.
Historie Interhelpa začala 9. listopadu 1924, kdy ustavující schůze v Žilině přijala stanovy
družstva a smlouvu se sovětskými úřady o přesídlení do SSSR. První transport se 117 členy
a 186 rodinnými příslušníky všech národností ČSR odjel 29. března 1925 a do Pišpeku (později
Franze, nyní Biškek) přijel 24. dubna. Následovaly další transporty, a to mezitransport 60 osob
15. listopadu 1925, druhý transport 606 lidí 7. srpna 1926 a třetí transport 24 osob 2. dubna 1928.
Interhelpo vzniklo díky Nové ekonomické politice realizované v SSSR v letech 1921–1928.
S nástupem 1. pětiletého plánu 1. října 1928 postupně ztratilo svou samostatnost vstupem do
Všesvazového svazu výrobních družstev, kdy se začlenilo do systému sovětského družstevnictví.
V důsledku zostřených politických perzekucí po zavraždění Kirova 1. prosince 1934 došlo ke
dvěma vlnám návratů řady příslušníků Interhelpa v letech 1937–1938, a ti, kteří zůstali, museli
přijmout sovětské občanství. V roce 1939 byly klíčové závody Interhelpa zestátněny. Politické
procesy pokračovaly i po vypuknutí války s nacistickým Německem 21. června 1941. V roce
1942 muži, kteří nevstoupili do 1. československého samostatného praporu v Buzuluku, byli
odvedeni do pracovní armády a v roce 1943 byl zestátněn zbytek Interhelpa.
Autor během svého pobytu v Kyrgyzstánu v roce 2007 natočil hodinový televizní dokument
Interhelpo – historie jedné iluze. Navštívil také kazašské Almaty (dříve Alma – Ata), kde se setkal
se zakladatelem družstva Rudolfem Marečkem. V závěru své knihy Marek shrnuje, že za 18 let
existence se Interhelpo od nuzného začátku vypracovalo k velmi dobrému ekonomickému výkonu i slušným životním podmínkám: „Díky mimořádnému nasazení se přistěhovalcům podařilo
vytvořit fungující výrobní družstvo, které bylo po určitou dobu klíčovým výrobním podnikem
Kyrgyzské sovětské republiky.“
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Autor neopomíjí ani současnou situaci asi 500 potomků členů Interhelpa. Ty sdružuje Sdružení Čechů v Kyrgyzstánu Nazdar, které usilovalo o restituci majetku družstva, které vybudovali bývalí českoslovenští občané. Majetkové restituce se však v bývalých postsovětských republikách neodehrály. Na rozdíl od Kazachstánu, odkud se do České republiky vrátila asi tisícovka
krajanů, se o osud Čechů v Kyrgyzstánu nikdo nezajímá.
Jaroslav Vaculík

FREIMANOVÁ, Anna – JOHANIDESOVÁ, Tereza: Václav Havel: Má to smysl! Výbor z rozhovorů 1964–1989. Praha: Knihovna Václava Havla, o. p. s., 2019. 455 s.
Na konci letošního roku si připomeneme desáté výročí úmrtí posledního československého
a prvního českého prezidenta Václava Havla. Shromažďování informací a materiálů o této osobnosti se věnuje instituce nesoucí jeho jméno – Knihovna Václava Havla. Právě tato instituce
vydala výbor z rozhovorů Václava Havla z let 1964–1989, jehož editorkami jsou Anna Freimanová a Tereza Johanidesová. Nejedná se o odbornou edici pramenů (editorky zacházejí s texty
volněji, např. některé názvy článků přizpůsobily konceptu knihy, zásahy do původních textů jsou
popsány v bibliografické příloze).
V úvodu práce jsou zdůvodněna kritéria výběru rozhovorů (např. nezařazeny ankety, velké
knižní rozhovory), popsány jsou také způsoby vedení rozhovorů ve sledované době, proveden je
rozbor časopisů, kde tyto rozhovory vycházely. Jádro knihy pak tvoří výbor 52 rozhovorů, které
jsou řazeny zejména podle data vzniku. Jedná se o rozhovory, které vyšly v průběhu celého
sledovaného období, vedeny byly různými lidmi a vyšly v různých médiích. Každý rozhovor je
uveden „přehledovou vizitkou“ (kdy a pro koho rozhovor vznikl, kdo ho pořídil). Doplněny jsou
také vysvětlením základních událostí a představením významných osobností, o kterých je v textu pojednáno. Rozhovory jsou rozděleny do pěti kapitol, které člení knihu nejen časově, ale do
značné míry také tematicky. Patrný je totiž vývoj témat, kterými se Václav Havel v rozhovorech
zabývá (případně je na ně dotazován) – a to od spisovatele (zejména autora divadelních her),
postupně je patrný zvyšující se objem jeho společenské angažovanosti (kdy bychom Havla mohli označit jako disidenta) až po Havla jakožto ikonu listopadových dní roku 1989 a budoucího
prezidenta. Jedná se také o zajímavý pohled do myšlení Václava Havla, kdy v řadě rozhovorů
vede zajímavé úvahy týkající se divadla, politiky i dalších oblastí. V rozhovorech se dotkl mnoha zajímavostí (např. vyjádření jeho vztahu k socialismu, vzpomínky na vězení). Jde také do
značné míry o pohled do naší historie, která se v průběhu rozhovorů během sledovaného čtvrtstoletí velmi intenzivně odráží (od uvolnění v šedesátých letech, období pražského jara, následné normalizace, vznik Charty 77 až po sametovou revoluci).
Součástí knihy je bibliografická příloha představující soupis všech dohledaných rozhovorů
Václava Havla (tedy i těch v knize neotištěných), které vyšly ve sledovaném období na území
našeho státu i v zahraničí v tištěných médiích, a ediční poznámka obsahující informace o těchto
rozhovorech. Kniha je doplněna několika fotografiemi, které tvoří předěl jednotlivých kapitol
(zobrazují Václava Havla v dané době).
Na Václava Havla můžeme mít různé názory, část společnosti jej adoruje, část je k němu
naopak kritická. Bylo by ale dobré zaujímat k němu postoje na základě relevantních informací.
Z výboru rozhovorů je patrná dlouhodobá konzistentnost jeho názorů (snad až na změnu, kdy
nechtěl být původně dlouhodobě politikem, což je ovšem období, které kniha nesleduje).
Anotovaný výbor rozhovorů umožňuje čtenáři odbavit také některé záležitosti, které jsou Hav-
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lovi dnes vyčítány (třeba týkající se údajně „pohodového kriminálu“). Proto je dobře, že je takováto databáze rozhovorů k dispozici. Pro poznání nejen této inspirativní osobnosti, ale celého
sledovaného období, se jedná o cenný počin.
								
Miroslav Jireček

TOMEK, Prokop: Československá armáda v čase sametové revoluce. Proměny ozbrojených
sil na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Praha: Svět křídel, 2019. 260 s.
V roce 2019 vyšla publikace, která se zaměřuje na doposud nepříliš reflektované, a přitom
velmi zajímavé a cenné téma přerodu armády z ozbrojených sil státu totalitního typu na armádu
demokratického státního zřízení, tedy zejména pod daleko větší kontrolou veřejnosti a volených
zástupců než předtím. Autorem je zkušený historik Vojenského historického ústavu Prokop
Tomek, který publikoval již více než 20 odborných monografií a desítek studií se zaměřením na
druhý a třetí odboj, vojenská témata a vztah občanů a státní moci během komunistické totality.
Již z tohoto publikačního shrnutí je jasné, že se jedná o historika schopného na vysoké úrovni
zpracovat řadu různorodých témat, nejinak je tomu i u této jeho poslední knihy, která tím
de facto otevírá toto doposud nepříliš reflektované téma transformace armády. Pramenná základna k tématu je sice bohatá (mimo jiné fondy vojenského správního archivu), ale doposud málo
zpracovaná i z toho důvodu, že s archiváliemi tohoto typu se dá významněji pracovat až po více
než 30 letech od doby, kdy byly spisy založeny, což uplynulo teprve před nedávnem.
Komunistický režim v roce 1989 zažíval již dlouhodobou krizi (především morální a ekonomickou) a ztrácel čím dál více půdu od nohama, poměry v armádě se však zdály být stabilní
a neměnné a bylo to i z toho důvodu, že armáda byla od zbytku společnosti velmi izolována a spotřebovávala jako neadekvátně naddimenzovaný moloch obrovské množství zdrojů, které lze s jistotou označit v mnoha případech za nehospodárně investované. I díky tomu armáda neměla
mezi lidmi potřebnou prestiž, protože její výdaje šly na úkor jiných důležitých oblastí fungování
společnosti. Velice zajímavý však byl, i přes tyto všechny zmíněné problémy, její vývoj. I když
změny společenských nálad neměly na fungování armády přímý vliv, protože byla podřízena vládě
jedné totalitní strany, i zde je velice přínosné sledovat i přes nesmírnou setrvačnost postupnou
změnu kurzu, ke které docházelo a která se nakonec dotkla i armády a jejích vnitřních poměrů.
Československo bylo ve vazalském postavení vůči SSSR, jehož vojáci byli na území přítomni od invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. O to zajímavější je fakt, že armáda se
společenských změn v listopadu 1989 navenek nijak nezúčastnila a zůstala pasivní (a to i přes
některá silácká prohlášení představitelů komunistického režimu o nasazení armády proti demonstrujícím občanům), řadu vojáků však toto dění rozhodně chladnými nenechávalo, a i díky práci
Prokopa Tomka se o tomto můžeme dozvědět více.
Autor v úvodu knihy shrnuje, z jakých zdrojů čerpal, a proč zvolil právě problematiku transformace armády na přelomu 80. a 90. let. Publikace je rozdělena celkem do pěti kapitol a značného množství podkapitol. V nich historik Tomek postupně charakterizuje Československou
lidovou armádu (ČSLA) na konci 80. let včetně krize zbrojní výroby, dále vývoj v listopadu 1989
a mimo jiné možné přípravy na násilný zákrok proti občanům, poté vývoj v armádě i společnosti až do podzimu 1990, transformaci mezi lety 1991 a 1992 a v závěru publikace i cestu k rozdělení Československa na dva samostatné státní útvary, Českou a Slovensku republiku s těžkostmi,
které toto rozdělení na základě politického rozhodnutí čelních představitelů státu provázely
i v armádní oblasti.
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Musím ocenit, že Prokop Tomek uvádí řadu zajímavých zjištění i v širších souvislostech,
velmi přínosnou je např. pasáž o každoročním masivním nasazování vojáků a techniky při sezónních pracích v zemědělství, na stavbě klíčových státních podniků, jaderných elektráren nebo
dokonce při opravě civilní železniční sítě, což se vydávalo za odborný výcvik. Jak si komunistický režim nelámal hlavu i s dodržováním vlastních zákonů vidíme i na tom, že právě toto nasazování lidských a technických prostředků bylo nezákonné, protože i branný zákon z roku 1949
definoval tyto možnosti výpomoci a nasazení jen v případě živelných pohrom, armáda byla
jinak ze zákona určena výhradně na ochranu proti útoku zvenčí a udržování vnitřního pořádku,
byla však tak mohutná, že pracovní síly jinde chyběly, a tak se bez ohledu na legislativní ukotvení na stranických sekretariátech rozhodovalo o každoročním použití armády. To se pochopitelně ihned po listopadu 1989 změnilo a vedení rezortu obrany uvažovalo, jak naložit s takovou
masou vojáků. To nakonec vedlo i k úvahám o razantních změnách na poli základní vojenské
služby a již zde byl položen základ pozdějšího přerodu armády na profesionální, byť definitivní
rozhodnutí padlo až mnohem později.
Jako jakési komplexní shrnutí slouží samotný závěr, kdy autor uvádí, že právě rok 1989 může
sloužit jako východisko zkoumání pozice a role armády v tehdejších nastávajících politických
změnách. Situace armády se již v samotném roce 1989 začala poměrně výrazně lišit od předcházejících prakticky neměnných dvou desetiletí normalizace. Ohlášené změny se však většinou
ještě nestihly realizovat, to urychlil až pád komunistického režimu, přičemž právě postoj armády měl významný vliv na nenásilné provedení změny režimu. Autor nabízí i srovnání s odlišnostmi vývoje v Polsku a Maďarsku. V publikaci je uvedeno i zarážející svědectví Miroslava
Vacka (který zastával funkci náčelníka generálního štábu a následně i ministra obrany), který
ve vzpomínkách bezprostředně po změně režimu a poté po 20 letech naprosto rozdílně hodnotí
důvody a okolnosti pádu totalitního režimu a také svou roli v tomto procesu. Podobně jako u jiných
svědectví pamětníků, je tedy i zde třeba ponechat si kritický odstup, a to i s ohledem na možná
účelová tvrzení, polopravdy a obhajobu vlastního jednání.
Na zhruba 250 stranách se čtenář může dozvědět zajímavá fakta o ne až tak vzdálené minulosti této země, někteří si možná vybaví i své vlastní vzpomínky, pro někoho budou zase uvedené informace rozhodně přínosné, aby se zorientoval v problematice, kterou vůbec nezná.
Každopádně tato kniha Prokopa Tomka o transformaci armády si rozhodně zaslouží pozornost
a je záslužným počinem, na který doufejme v obdobné kvalitě naváží další autoři, protože odborné zkoumání tohoto období je skutečně teprve na pomyslném začátku.
Tomáš Řepa
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