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Zdá se, že pokud se někdo rozhodne promluvit do českých dějů, 
tak buď tragicky začne, nebo tragicky skončí, případně obojí. 
Vede k tomu poloha naší země, její velikost (přesněji malost) 
a také přístup zdejší společnosti. 

Když jsme začali připravovat tento historický speciál, vybírali 
jsme především texty o událostech a lidech, kteří nějakým vý-
razným způsobem promlouvali do utváření našeho genetického 
kódu. Najdete tu tak texty mimo jiné o Ferdinandu Peroutkovi, 
Karlu Havlíčkovi Borovském, Tomáši G. Masarykovi či Medě 
Mládkové. Z událostí pak zmiňme například Bílou horu, upá-
lení Jana Husa či druhou republiku. 

Většina aktérů, o kterých si budete za chvíli číst, byla často 
proklínána, opouštěna, vyháněna či zabíjena a to mnohdy je-
nom proto, že měla jiný názor. Jako by ta jinakost byla největ-
ším hříchem. Vybrané osobnosti začneme mít rádi až ve chvíli, 
kdy jsou bezpečně mrtvé a můžeme si jejich příběh upravit tak, 
jak se nám hodí.

Hrdinové našich dějin – uvádíme tu ale i texty o negativních 
osobnostech – mají často společnou jednu věc. Dá se říct pozo-
ruhodnou věc. Chtěli prostě jen žít svobodně. Jejich cílem nebylo 
provést revoluci, stát v čele země, nechtěli vést armády. Pouze 
vnější okolnosti je postavily do situace, kdy, aby mohli i nadále 
žít podle svých hodnot, tak se museli ozvat. I s tím rizikem, že 
přijdou o všechno. 

Nezbývá než doufat, že dnešní a budoucí aktéři to budou mít 
v Česku snazší a svůj um budou muset dokazovat jen v intelek-
tuální rovině.

Inspirativní čtení vám přeje
Erik TabEry
šéfredaktor

Editorial
Žít svobodně
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pPředstavme si to: prezident republiky si pozve na Hrad šesta-
dvacetiletého novináře a nabídne mu miliony na vydávání po-
litického časopisu. Mládenec přijme a založí týdeník, který se 
pak na desítky let stane ikonou žurnalistické nezávislosti a sta-
tečnosti. Nemožné? Přesně to se stalo na začátku dvacátých let 
minulého století, kdy T. G. Masaryk předal Ferdinandu Perout-
kovi peníze na rozjezd Přítomnosti. První číslo legendárního ča-
sopisu, v jehož osudech a textech se skrývá dosud nevytěžené ta-
jemství meziválečné i poválečné republiky, vyšlo 17. ledna 1924. 
Jeho zpráva říká jasně: zapomeňte na mýty! To, co nám dnes 
mnozí vůdci představují jako ideál, je totiž při bližším pohledu 
inspirace spíš varovná.

Drzý mladík
Je chladný začátek roku 1924, před rokem byl zavražděn ministr 
financí Alois Rašín a zpřísňují se opatření na ochranu republiky. 
Ačkoli hospodářsky se zemi poměrně daří, na politické scéně 
vládne nestabilita a chaos. Již šestá poválečná vláda se otřásá 
v základech. Komunistům, otevřeně vyhlašujícím svůj úmysl 
vtáhnout mladý stát do rodícího se impéria bolševiků, sekun-
dují nacionalisté volající po útlaku menšin a diktatuře. Předsta-
vitelé třímilionové německé minority sice zrovna po letech na-
prosté negace začínají komunikovat s vládou Antonína Švehly, 
ale signály separatistických tendencí se začínají ozývat ze Slo-
venska od tamní nejsilnější strany ľudové.

Ani novináři to nemají jednoduché, o dnešní svobodě by se 
jim mohlo jen zdát. Zavádí se cenzura a žurnalisté už například 
nesmějí u soudu tajit své zdroje. Žaluje se téměř za cokoli. Takže 

například v letech 1918–1924 je jen v Čechách a na Moravě po-
dáno na 240 tisíc žalob pro urážku na cti a patnáct procent z nich 
skončí vítězstvím žalobce. V republice sice vychází na devět set 
politických deníků a časopisů, drtivá většina tisku je však v rukou 
politických stran, a kdo nepíše v linii partaje, je okamžitě vyho-
zen. Například šéfredaktor Práva lidu je socialistický poslanec 
a dlouholetý předseda parlamentu Josef Stivín. Jakákoli kritika 
je tudíž vyhrazena pouze politickým oponentům, zatímco smě-
rem do vlastních řad se pějí jen ódy. „Strana se stala pro zemi 
nutností, nezbytností, jako jí jest životodárné slunce nebo vlahý 
déšť,“ napsal například o své partaji agrární deník Venkov.

A v tento okamžik přichází osmadvacetiletý mladík Ferdinand 
Peroutka s nezávislým týdeníkem Přítomnost. Před dvěma lety 
zaujal prezidenta Masaryka svými komentáři v intelektuálním 
deníku Tribuna, ve kterých odmítl Masarykovu tezi vyhlašující 
Čechy za statečné dědice odkazu husitů. Podle Peroutky ov-
šem tito „hrdinní“ Češi pokorně, bez odporu sloužili monarchii 
a s dávnými předky nemají nic společného; je třeba vytvářet no-
vou tradici demokratického státu. Pro pochopení významu téhle 
polemiky si musíme připomenout kontext: jak bezmezný a vše-
obecný obdiv k TGM tenkrát vládl. Stačilo, aby „tatíček“ nesou-
hlasně svraštil obočí a ministři podávali rezignaci, šéfové listů se 
chodili na Hrad radit, jak psát.

Na Peroutkovu kacířskou vzpouru Masaryk zareagoval vel-
koryse: nabídl nebojácnému mládenci půl milionu korun (tedy 
zhruba čtyři miliony v dnešní měně) na rozjezd politického časo-
pisu. Podle vzpomínek Julia Firta, pozdějšího ředitele naklada-
telství Fr. Borový, které Přítomnost tisklo, si Masaryk Peroutku 

Přítomnost 
bourá mýty
Listování v legendárním časopise 
první republiky odhaluje tajemství, kdo jsme
Erik taBErY
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Kacíř, který to  
všechno způsobil.

foto čtk
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vybral i kvůli jeho vstřícným článkům o německé menšině. Ačkoli 
se to zdá jako banalita, za první republiky šlo o výjimečný postoj.

Přítomnost pro Masaryka
Peroutka po krátkém přemýšlení Masarykovu nabídku přijal. 
Od začátku však dává zřetelně najevo, že půjde o nezávislé mé-
dium. Týdeník Přítomnost buduje jako intelektuální časopis, 
který je téměř výhradně složen z komentářů, recenzí, reportáží 
a poznámek. Klasické zpravodajství Peroutka přenechává rych-
lejším deníkům. Vedle politiky se list hodně věnuje kultuře – 
přispívají do něj například bratři Čapkové, František Langer, ale 
třeba i Heinrich Mann.

Přítomnost se prohlašovala za liberální list – samozřejmě v do-
bových kulisách, takže například k ženským právům či právům 
homosexuální menšiny přistupovala jen s velkými rozpaky. Tý-
deník ale ostře vystupoval proti antisemitismu a proti diskrimi-
naci německé menšiny. Jednoznačně se definoval jako středový, 
a rozhodně antikomunistický, což dokládá i slavná anketa Proč 
nejsem komunistou, která proběhla už v prvním ročníku a v níž 
své argumenty přednesli tehdejší přední literáti.

Ačkoli je Přítomnost nezávislým týdeníkem, od počátku je 
zřejmé, že bude prohradním listem. Ostatně její vydavatel Jaro-
slav Stránský prohlásil, že ji vydává „hlavně pro prezidenta“. Pe-
routka později vzpomínal, že postavit se za Masaryka znamenalo 
postavit se za republiku. Z dnešního pohledu měl s prezidentem 
a tehdejším ministrem zahraničí Edvardem Benešem nezvykle 
úzké vztahy. S oběma se setkával buďto u Karla Čapka v rámci 
debatního kroužku známých „pátečníků“ anebo přímo na Praž-
ském hradě. Přes to všechno si Peroutka dokázal udržet odstup. 
Což rozhodně nebylo lehké. Dnes si to už jde jen těžko předsta-
vit, ale za první republiky si skutečně prohradní novináři (Právo 
lidu, České slovo, Tribuna, Národní osvobození, Prager Presse či 
Lidové noviny a další) chodili k hlavě státu pro rady, jak mají psát. 

Historik Pavel Kosatík například našel v Masarykově archivu do-
pis Jaroslava Stránského z roku 1923, ve kterém se hlavě státu 
omlouval za to, že se Lidové noviny „uchýlily v praxi od svých 
dosavadních směrnic“ a psaly příliš senzačně o situaci na Slo-
vensku. Karel Čapek dokonce v roce 1926 založil pro prezidenta 
levý blok novinářů, kteří mu měli být ku pomoci. Jsou mezi nimi 
přední žurnalisté, například šéfredaktor Práva lidu Josef Stivín, 
šéfredaktor Prager Presse Arne Laurin, šéfredaktor Tribuny Bed-
řich Hlaváč, pozdější šéfredaktor Lidových novin Karel Zdeněk 
Klíma a další, ale Peroutka i přes velmi blízký vztah k Čapkovi 
chybí. Šéfredaktor Přítomnosti totiž nechce psát na něčí objed-
návku. „Naše víra v Masaryka a Beneše nesmí býti tak mystická, 
abychom s lehkým srdcem házeli všechny ostatní na smetí,“ na-
psal například Peroutka na podzim roku 1926.

Proti linii Hradu
Peroutkova nezávislost hradnímu bloku pořádně pletla hlavu. Ko-
mentáře Přítomnosti například nezatracovaly vládu Švehlovy tzv. 
panské koalice, v níž k Masarykovu rozezlení poprvé nebyla žádná 
levicová strana. Z týdeníku taky zazněly ostré protesty proti roz-
hodnutí národních socialistů zbavit v roce 1928 mandátu poslance 
Jiřího Stříbrného za to, že požadoval odvolání svého partajního ko-
legy ministra Edvarda Beneše z vlády, jejímž členem zůstal, i když 
strana byla v opozici. Za první republiky bylo totiž u všech partají 
zvykem, že zákonodárci většinou podepisovali na začátku man-
dátu nedatované rezignace. Pokud se pak straně znelíbili napří-
klad neloajálním hlasováním, doplnil partajní sekretariát jen da-
tum a předal rezignaci volebním soudům, které mu téměř vždy 
vyšly vstříc. Ačkoli Peroutka nacionalistu Stříbrného permanentně 
kritizoval, odebrání jeho mandátu odsoudil, protože takový krok 
„z poslanců činí služky politických stran a staví pouhou poslušnost 
na místo, kde mají být svědomí a rozum“. Přítomnost také opako-
vaně varovala před chybnou koncepcí Benešovy zahraniční poli-
tiky směřující příliš k Sovětskému svazu.

Žurnalistika usilující o nadstranickou službu veřejným zá-
jmům vzbuzovala v politicích první republiky zhruba stejné nad-
šení jako v těch dnešních. Takže lidé z Hradu začali brzy přemýš-
let, jak by se šlo „neřiditelného“ Peroutky zbavit. Ten později 
v exilu vzpomínal, že když měly v roce 1927 Lidové noviny fi-
nanční potíže, přišli za vydavatelem, který tiskl i Přítomnost, 
lidé od ministra zahraničí Edvarda Beneše a nabízeli finanční 
pomoc – když bude Přítomnost dál pokračovat pod jiným šéfem. 
(A to přitom Peroutka patřil mezi Benešovi nakloněné lidi a velký 
bard tábora oponentů národovec Viktor Dyk jej naopak zase ob-
viňoval, že ministrovi zahraničí ve svých článcích podlézá.) Pří-
tomnost se záhy znelíbila i prezidentu Masarykovi a ten chtěl 
za pomoci Karla Čapka rozjet nový časopis, který by „lépe vypa-
dal“ – nakonec ale TGM po prosbách Stránského od svých plánů 
upustil. A konečně citujme poslední kritický hlas: „Peroutka píše 

Lidé z Hradu začali brzy 
přemýšlet, jak by se šlo 
„neřiditelného“ Peroutky 
zbavit.

Dnes legendární Přítomnost byla ve své době širší veřej-
nosti naprosto neznámá. „Když jsem nastoupil do firmy 
Borový, pohyboval se náklad Přítomnosti kolem 4500 vý-
tisků; několik set se ale ještě vracelo ze stánků a novino-
vých prodejen jako remitenda,“ vzpomínal později ředitel 
nakladatelství Julius Firt na rok 1929, kdy k Borovému přišel. 
A to byl ještě poměrně úspěšný ročník, v předchozích le-
tech to bylo jen kolem dvou a půl tisíce prodaných výtisků. 
Na konci třicátých let už to bylo kolem třiceti tisíc: počet 
čtenářů stoupal stejně dramaticky jako ohrožení, v jakém 
se ocitala jejich země.
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psal o tom, že stát se musí postarat pouze o české uprchlíky z po-
hraničí a ne o německé antifašisty či Židy.

Za Hitlerem do Berlína
O Přítomnosti, po válce přejmenované na Dnešek, se většinou 
hovoří jen v souvislosti s Peroutkou. To je však nespravedlivý 
pohled, protože list měl vždy i vynikající reportéry. Alespoň 
dva si vydobyli trvalé uznání – Milena Jesenská a Michal Ma-
reš. K nim je bezesporu nutné připočítat Frantu Kocourka, syna 
Peroutkova gymnaziálního češtináře. Ten vlastně reportérskou 
činnost v Přítomnosti rozjížděl. Díky jeho textům si ještě dnes 
můžeme živě představit vystupování slovenského nacionalisty 
Hlinky či atmosféru Osvobozeného divadla. Vrchol představují 
jeho reportáže z rozbouřeného Německa, které navštívil v tra-
gickém roce 1933. Dodnes jsou plné napětí a dokládají autorův 

moc hezky, ale politice nerozumí,“ zhodnotil kdysi příliš kritic-
kého žurnalistu předseda vlády Švehla.

Platnost Peroutkových analýz, varujících tehdejší administra-
tivu, že svou diskriminační politikou může připravit stát o loaja-
litu německé menšiny, nebo dlouho dopředu popisujících, jak se 
budou komunisté chovat, když přijdou k moci, usvědčují Švehlu 
z příkrosti. Nicméně pochopitelně i Peroutka několikrát přestřelil. 
Už v pětadvacátém roce se nechal zlákat ke spolupráci na vzniku 
Národní strany práce, kde se na krátký čas zpronevěřil své tolik 
střežené nezávislosti. Nejenže neodstoupil z postu šéfredaktora, 
ale ještě z Přítomnosti udělal stranickou tribunu. Strana však dra-
maticky propadla a Peroutka se rychle vzpamatoval a později svou 
chybu uznal. V době hospodářské krize se pohrdavými komentáři 
o soukromém vlastnictví blížil téměř extrémní levici. Jeho nejpro-
blematičtějším „omylem“ ale byly články kolem Mnichova, kdy 

Přítomnost ostře vystupovala proti antisemitismu i proti diskriminaci německé menšiny. 
(Poválečný odsun Němců, Praha, Strossmayerovo nám., 1945)
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pozorovatelský talent. V březnu 1933 popsal předvolební a vo-
lební Berlín. Navštívil zavírané opoziční časopisy i centra nacistů 
a jejich propagační prodejny. „Kalhoty z plátna, z kůže, opasky, 
košile, výložky a hvězdičky – v prudkém tempu se vyprazdňují 
všechny regály: třetí říše zbrojí syny. To nejsou volby, to je mo-
bilizace, to je boj na život a na smrt, i když se prozatím hlásí jen 
přestřelky… Když vycházíme na ulici, plane na vrchním balkoně 
,Angriffu‘ rudý bengálský oheň. Mezi pochodněmi v okně prv-
ního patra mluví z amplionu Adolf Hitler. Po volbách pak davy 
vyrážejí do ulic oslavit vítězství: ,Juda, Juda, Juda,‘ volá mohut-
ným hlasem podvůdce, když se průvod přiblížil k židovským ob-
chodům. ,Juda – oddělat – oddělat – oddělat!‘ zní úderně, řezavě, 

Neohnul se 
a neotočil  
a dál se díval 
z okna 
O Přítomnosti  
s historikem  
Antonínem Klimkem

V čem byla podle vás 
Přítomnost jiná než ostatní 
tehdejší tisk? 
Byla velmi intelektuální a při-
cházela s originálními myš-
lenkami. A na tehdejší po-
měry byla skutečně nezávislá, 
což nebylo zvykem. Peroutka 
si také uměl vybrat velmi kva-
litní spolupracovníky a spolu 
s nimi vynesl zdejší žurna-
listiku na ohromnou úroveň. 
Konkurence byla poměrně 
o dost slabší.

V čem byli spolupracovníci 
tak kvalitní? 
Je to dáno i tím, že do Pří-
tomnosti psali lidé jako na-
příklad Hubert Ripka, přímý 
agent – a to neberte pejora-
tivně – Beneše a Masaryka. 
Takže měl hodně kvalitní in-
formace. Mnohdy ale fungo-
val jako diplomat. Například 
byl jako emisar prezidenta 
Masaryka tajně vyslán za krá-
lem do Bělehradu. Také vy-
jednával za Hrad se Slováky.

A to bylo běžné, že novináři 
byli ve službách prezidenta?
Celá síť hradních informá-
torů byla založená na novi-
nářích, ale to bylo záměrně 
dělané. Začalo to především 
tehdy, když byl prezident izo-
lován od informací, a tím též 
zčásti od vlivu tzv. pětkovými 
stranami. Tady je třeba při-
pomenout, že Masaryk dělal 
řadu věcí, které přesahovaly 
pravomoc hlavy státu. Napří-
klad sliboval změnu zákonů 
nebo odluku státu od církve, 
ale vláda o tom nic netušila. 
Pak musela vysvětlovat, že je 
to totálně neprosaditelné. Na-
konec přijala v rámci ústavy 
i zákon, že veřejné projevy 
prezidenta musí schvalo-
vat předseda vlády. On měl 
zprvu navíc ve zvyku, že když 
jmenoval nějakého ministra, 
tak do jmenovacího dekretu 
kromě jmenování napsal: 
vaše úkoly budou: zaprvé, za-
druhé…, ačkoli ty věci třeba 
vláda neměla v programu. To 
byl Masarykův styl. Když byl 
trochu izolován od informací, 
tak si s tím nevěděl rady. 
Tehdy dostali na Hradě ná-
pad, že se udělá zpravodajská 
služba a to především z par-
lamentních zpravodajů: oni 
nám řeknou, co se tam děje, 
a my jim zase naznačíme, jaký 
je názor hlavy státu. Peroutka 
toto ale nikdy nedělal, stál bo-
kem.

Čím to, že Peroutka odolával?
Peroutka byl pan novinář 
a věděl to o sobě. František 

Kupka ve svých vzpomín-
kách na pátečníky tvrdí, že 
když k Čapkům vstoupil pre-
zident Masaryk, šli všichni 
do pozoru a jediný, kdo se 
neohnul, neotočil a díval se 
dál z okna, byl Ferdinand 
Peroutka.

Jaký byl Peroutkův vliv 
na vznik Národní strany 
práce?
Ona to byla velmi zvláštní 
strana, téměř bez programu, 
hlásala především, že je pro 
Masaryka. Beneš chtěl, aby to 
byla strana socialistická, a Pe-
routka zase chtěl především 
stranu liberální, která v té 
době u nás neexistovala. Nej-
větší radikál byl ve straně Ka-
rel Čapek, který doufal, že se 
jednou podaří zrušit všechny 
strany. Když se o tom jednou 
bavil s premiérem Antonínem 
Švehlou, tak mu řekl: Vážený 
pane, kde končí strany, tam 
končí i demokracie. Ta zamýš-
lená partaj pak totálně zkra-
chovala.

A co tehdejší cenzura?
Je třeba zdůraznit, že se to 
s dneškem ani nedá srov-
návat. Tehdejší zákony byly 
velmi represivní, což vyža-
dovalo ohrožení vnější ze 
strany Německa, ale i Ma-
ďarska a Polska. Lidé museli 
být nesmírně opatrní. Třeba 
v zákonu na ochranu repub-
liky bylo stanoveno, že na-
prosto nedotknutelné jsou 
státní symboly, jejichž jaké-
koli urážky budou trestány 
vězením. Mezi státní sym-
boly patřila státní vlajka, 
hymna, a pozor – prezident 
a obrazy prezidenta repub-
liky. Takže se například stalo, 
že jeden učitel v Sudetech 
šel do kriminálu, protože 
řekl jakési holčičce, která 
přinesla na prezidentův ob-
rázek kytičky, že je má dát 
pryč. A šlo se do kriminálu 
i za větu „Za císaře pána to 
bylo lepší“! Ale takovéto pří-
pady jsou výjimečné a navíc 
v těchto kauzách byly tresty 
nízké. 

jasně, jako z jedněch úst. Mládež zdvíhá hlavy k Brandenburger 
Tor. Tam nahoře, docela nahoře, nad čtyřspřežím se v rukou ger-
mánského anděla třepetá hákový kříž, nejnovější triumf hitle-
rovské vlády, která vtrhla včera se svou vlajkou na berlínskou 
radnici.“ V působivých ukázkách by se dalo pokračovat done-
konečna. Jestliže Peroutka tu a tam dával ve svých komentá-
řích lidem naději, že se válce vyhnou, Kocourkovy reportáže ne-
mohly nikoho nechat na pochybách. Zážitky z Německa pro něj 
ale neskončily u slov: při Přítomnosti pomohl vybudovat cent-
rum pomoci uprchlíkům, později se stal i slavným rozhlasovým 
komentátorem a v roce 1942 zahynul v nacistickém koncent-
račním táboře.
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Zapomenuté Sudety
Stejně tragický osud potkal i jinou významnou reportérku – Milenu 
Jesenskou, jejíž články z konce třicátých let patří k nejen vrcholům 
Přítomnosti, ale české žurnalistiky vůbec. Díky ní je zachycena at-
mosféra během mobilizace či posledních dní Karla Čapka.

Nicméně nějaký čas předtím, v době vrcholící české nevra-
živosti vůči německé menšině stále silněji tíhnoucí k Hitlerově 
nacismu, měla Jesenská odvahu psát, proč tomu tak mimo jiné 
je. Před obecními volbami v roce 1938 například psala: „Třicá-
tého dubna přicházeli do továren důvěrníci SdP k dělníkům a ří-
kali jim: Nepůjdeš-li zítra s námi, nemusíš už v pondělí chodit 
do práce. Ti lidé mají ženy, mají děti, mají léta nezaměstnanosti 
v týle a podléhají uměle rozšířenému strachu… Mnoho jich přesto 
odepřelo a šlo na 1. máje demonstrovat demokratické smýšlení.“

Jesenská jako jedna z mála českých novinářek svými reportá-
žemi připomínala, že na příklonu sudetských Němců k nacistům 
mají do značné míry vinu i české úřady. „Byla-li jinde krize, byla 
tady znásobená. Jsou-li uvnitř země lidé už tři roky bez práce, 
tady jsou už šest,“ psala. Nebo se podle ní „dá těžko uvěřit“ faktu, 
že pražská vláda nedokázala celá léta zařídit pro německou men-
šinu rozhlasové vysílání v jejím mateřském jazyce: „Po pět let sta-
čilo otočit knofl íkem a lidem v pohraničí řinula se přímo do bytu 
nacistická ideologie z německých stanic – je samozřejmé, že na-
točili stanici, které rozuměli!“ Svá zjištění pak zakončila úsud-
kem: „A za pět let této atmosféry jsme neudělali skoro nic, aby-
chom podporovali v německém táboře ty lidi, kteří se bránili 
fašismu.“ Stejně jako Kocourek zemřela i Jesenská v koncent-
račním táboře. V lágru skončil na šest let i Ferdinand Peroutka. 
V dubnu roku 1943 z něj mohl uniknout, protože ho do Prahy 
nechal převézt K. H. Frank, aby mu nabídl svobodu výměnou 
za vydávání kolaborační Přítomnosti. Peroutka ale odmítl, a tak 
znovu putoval do Buchenwaldu, kde zůstal až do konce války.

Osamělý poutník Mareš
Když se v polovině roku 1946 obnovovala Přítomnost, nesměla 
už nést své jméno, protože ji nakonec i bez Peroutky vydávali 
čeští kolaboranti. A podle nových zákonů se takový list už nesměl 
obnovit. Peroutka tedy začal vydávat Dnešek, který se od své 
předchůdkyně lišil jen názvem. A opět se tu objevila mimořádná 
reportérská osobnost – byl jí Michal Mareš. Anarchista, komuni-
sta, za války odvážný pomocník ukrývaných Židů. V roce 1945 ho 
omylem – kvůli záměně jmen – zatkla sovětská tajná služba, je-
jíž příslušníci ho během vyšetřování třikrát – z „žertu“, jak se 
vždycky ukázalo – vedli na popravu. Po několika týdnech týrání 
se omyl naštěstí vysvětlil a Mareš byl propuštěn.

Svým způsobem to měl tenhle novinář ze všech es Perout-
kova týmu nejtěžší. Zatímco Kocourek a Jesenská měli u svých 
témat oporu nebo alespoň vstřícný zájem ve většinové společ-
nosti, o Marešových událostech – brutalitách provázejících vy-
hnání českých Němců – nikdo nechtěl slyšet. Stáli proti němu 
vlastně všichni, od demokratů až po komunisty, kteří se právě 
na násilí nejvíce podíleli. Když tehdy dlouholetý člen KSČ Ma-
reš nabídl své články Rudému právu, odmítli mu je otisknout. 
Dokonce na něj poslali jeho stranickou buňku, která mu podle 
Marešových vzpomínek řekla: „Ty musíš a budeš mlčet!“ Jenže 
reportér mlčet odmítl a hledal odvážlivce, který by se nebál jeho 
texty publikovat. Neodehnal ho pouze Peroutka, s nímž se znal 
už z dvacátých let, kdy oba psali pro Tribunu. Díky Peroutkovým 
kritickým komentářům a Marešovým reportážím z pohraničí se 
stal z Dnešku pro komunisty nepřítel číslo jedna.

Vzpomínka na přítomnost

Nezávislost na politických stranách dávala Pří-
tomnosti opravdovou svobodu k obraně veřej-
ného zájmu, ať jej ohrožoval kdokoli. Ačkoli 

dnes politici rádi dávají tento časopis všem noviná-
řům za vzor, jejich předchůdci na ni svého času reago-
vali stejně jako mocní na dnešní tisk – tedy nijak. Cel-
kem dobře to ilustruje slavná lihová aféra z poloviny 
dvacátých let, do níž byl zapleten někdejší spoluzakla-
datel agrární strany, ministr a v době vypuknutí skan-
dálu předseda horní komory parlamentu Karel Prášek. 
Vedle předsednictví Senátu byl zároveň i předsedou 
vlivného Družstva hospodářských lihovarů. Jednou 
vyšlo najevo, že z této instituce zmizelo na třicet mi-
lionů korun, a vzniklo podezření, že peníze šly mimo 
jiné do kapes politických stran. Prášek rozhodně od-
mítal nést odpovědnost a na silnou kritiku novinářů 
a posléze i opozičních politiků nereagoval. Družstvo 
mu bez ohledu na veřejné pobouření vyslovilo důvěru 
a vše směřovalo k tomu, že aféra beznadějně vyšumí 
do ztracena způsobem, který tak důvěrně známe i dnes. 
Do hry se ale nepřímo vložil prezident: k novoročnímu 
přípitku pozval jen místopředsedy obou komor, což no-
viny přeložily jako jasný signál nedůvěry k Práškovi. 
„Tatíčkovi“ národa se tehdy odvážil vzdorovat jen má-
lokdo, a tak Prášek kvůli údajnému pracovnímu vyčer-
pání odstoupil z funkce šéfa Senátu. Odpovědnost za li-
hový tunel však i nadále odmítal.

Politická spravedlnost tedy byla díky Masarykovi 
vykonána, nikdo však nebyl potrestán a žádosti tisku 
po právní odpovědnosti úřady nevyslyšely. „Máme 
sice velmi mnoho andělů s mečem plamenným, kteří 
dovedou krásně mluvit a psát o nutnosti potírání ko-
rupce,“ citovala Přítomnost tehdejšího poslance Sti-
vína ze socialistické opozice, „ale nemají odvahy 
vznést určité obvinění a za ním stát i přes riziko, které 
je s tím spojeno. Máme už tohoto stálého všeobecného 
žvanění o potírání korupce až po krk.“ 
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„Marešovi otiskuji pouze část jeho příspěvků, neboť nutno 
jednat takticky,“ prohlásil svého času napolo žertem Peroutka. 
„Kdybych mu zveřejňoval vše, co napíše, buď by mi ho v redakci 
zavraždili, anebo by pro něho přitáhly davy s muzikou a odnesly 
ho někam do vinárny. Pak by mi ovšem nenapsal vůbec.“ Obavy 
byly rozhodně namístě. Michal Mareš psal o řádění gangster-
ských band v pohraničí, jejichž členové velmi často vedle faleš-
ného partyzánského životopisu disponovali i komunistickou le-
gitimací a věnovali se mučení Němců i nepohodlných Čechů 
a velkorysým zlodějnám. Mareš své reportáže doprovázel dlou-
hými citáty z výpovědí týraných lidí. „Například jedna dívka byla 
seřezána tak, až se pokálela, načež musela svoje výkaly snísti. 
Jinému byla propálena plamenem ruka. Vlastní otec, jemuž syn 
musel napřed ukázat, jak má rozbitá záda, musel pak syna, leží-
cího na lavici, do těchto rozbitých zad karabáčem bíti,“ stojí na-
příklad ve výpovědi jistého Karla Caidlera z České Kamenice, 
kterou obsadila skupinka falešných partyzánů a blízká vojenská 
jednotka.

Z mordovny do kriminálu
Díky knize, kterou o Marešovi vydalo nakladatelství Prostor (Mi-
chal Mareš: Ze vzpomínek anarchisty, reportéra a válečného zlo-
čince, 1999), známe dva jeho články, které Peroutka na sklonku 
roku 1947 nepublikoval. Jeden z nich se jmenoval Ostravská 

mordovna a popisuje postup tamějších vyšetřovatelů, kteří okrá-
dali, vraždili, mučili a znásilňovali nepohodlné Němce a Čechy. 
„Nechtělo se mi věřit, že u nás, v národě prominentních du-
chovních veličin, je něco podobného možné,“ psal Mareš. Po-
máhali jim v tom i nacisté, s nimiž se esenbáci spojili. Nešlo 
o malé ryby – hlavním trýznitelem byl nejvyšší velitel bezpeč-
nostních sil v Ostravě. 

Proč nebyl článek publikován, není dochováno, ale je to více 
méně nasnadě. Situace v zemi se už dramatizovala a tlak na Dne-
šek byl den ode dne silnější. Stal se totiž symbolem posledního 
demokratického vzdoru, o čemž svědčí i stupňující se frekvence 
útoků z komunistického tisku. „Můj dělnický instinkt cítí ve vás 
škodnou,“ napsal v té době o Peroutkovi například Antonín Zá-
potocký. Šéfredaktor Dneška, jak vysvítá z jeho deníků, už tehdy 
počítal s pučem, a s hrozbou šibenice. Ačkoli komentáře proti 
komunistům byly tvrdší než kdykoli předtím, u Marešových re-
portáží chtěl být zřejmě opatrnější. V té době běželo proti repor-
térovi několik soudních pří a kampaň v rudém tisku. Gustav Ba-
reš o něm do komunistické Tvorby napsal: „Mareš hájí Němce 
před důsledky porážky nacismu a očerňuje bezpečnostní sbor, 
který zasáhl proti Němcům, zrádcům, šmelinářům a kolaboran-
tům.“ Proto byl novinář ještě v roce 1947 vyloučen z KSČ a hned 
v dubnu roku 1948 zatčen. Ve vykonstruovaném procesu byl od-
souzen k sedmi letům vězení, která si také odseděl. Po propuš-
tění musel ve dvaašedesáti letech pracovat na stavbě, protože 
ztratil i občanská práva a tím i nárok na důchod. Zemřel v na-
prosté bídě a zapomenut počátkem roku 1971. Ferdinand Pe-
routka, kterému se na poslední chvíli podařilo před rudým tero-
rem uprchnout, přežil v americkém exilu svého reportéra o sedm 
let. V Československu po něm zůstalo osmnáct ročníků Přítom-
nosti a Dneška. 

RESPEKT 4/2004

Poválečný Dnešek se stal 
pro komunisty nepřítelem 
číslo jedna. 

Přítomnost, to nebyl 
jen Peroutka, ale také 
vynikající reportéři 
jako například Milena 
Jesenská či Franta 
Kocourek.
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Prokletí Bílé hory
Porážka stavovského povstání na pláni za pražskými hradbami 
roku 1620 přinesla kruté období zúčtování a v povědomí lidu 
se stala největší národní tragédií. Vzpomínka na Bílou horu 
postupně zrodila ústřední český mýtus, který má sice daleko 
k pravdě, ale stále se těší značné oblibě. Báje o hrdém národě 
zrazeném cizáky formovala celé tuzemské moderní dějiny.
PEtr tŘEŠŇák / foto miLan jaroŠ
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Památník bitvy na Bílé hoře.
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mMušketýři se šikují do bojových řad, jejich kolegové s dlouhými 
bodci zaujímají výhrůžné postavení a do všeobecného povyku, 
řinčení plechů a řehtání koní se ozývají první výstřely z děl. Po-
hled na silné, bojechtivé žoldnéře stavovské armády dává di-
vákovi jistou naději, že dnes by to tady na planině u letohrádku 
Hvězda mohlo dopadnout pro Čechy lépe než před čtyřmi sta-
letími. Jistě, mají o něco lepší vybavení – kromě halaparten, pík 
a mečů vyčuhují některým velitelům zpod přilbic i handsfree 
vysílačky. Jejich účel je ale paradoxně přesně opačný než získat 
převahu nad nepřítelem. „Snažíme se napodobit původní bitvu 
co nejvěrněji, ale někdy se nám stává, že se historičtí šermíři 
v roli českých vojáků nechtějí vzdát tak snadno jako ve skuteč-
nosti,“ vysvětluje později s úsměvem hlavní organizátor rekon-
strukce bitvy na Bílé hoře Martin Cholinský. „Přijedou až z Mo-
ravy, Polska nebo Německa a chtějí si zabojovat. Proto mám 
vysílačku, abych mohl na místo poslat posily, které příliš vzpurné 
žoldáky zpacifikují, a my můžeme dodržet historický scénář.“

Jak vidno, bitva na Bílé hoře ve skutečnosti opravdu nepatřila 
mezi výstavní klenoty českého vojenství. Po měsících vyčerpá-
vajících bojů s císařskou armádou posílenou o vojáky Katolické 
ligy udělali vzbouření obránci Čech strategickou chybu a místo, 
aby se zavřeli za pražskými hradbami a donutili unaveného ne-
přítele odtáhnout na zimu do Rakous, pustili se do riskantní šar-
vátky přímo na prahu metropole. Špatně organizované a unavené 
pluky se zmohly jen na jeden větší protiútok, a za necelé dvě ho-
diny bylo dobojováno. Do vyděšené Prahy se přes hromady mrt-
vol řinuly pluky hladových císařských vojáků, aby navždy změ-
nily české dějiny.

Když zkušený historický šermíř Martin Cholinský před pár 
lety dostal nápad uspořádat rekonstrukci památné bitvy, na rad-
nici Prahy 6 zavládla lehká nervozita. Téma Bílé hory po staletí 
vyvolávalo v českých zemích silné emoce a divadelní zpracování 
osudové porážky budilo obavy z jejich oživení. „Vymínili jsme si, 
že bitva musí být komentovaná a vysvětlovat divákům souvis-
losti,“ říká starosta šesté městské části Tomáš Chalupa, „a také 
že by v závěru měla obsahovat nějaký akt smíření, třeba společ-
nou modlitbu.“

Žádný rozruch naštěstí nenastal, z klání mušketýrů u bělohor-
ské obory se stala oblíbená divácká atrakce a stížnosti dostává rad-
nice maximálně na špatně uklizené odpadky. Bělohorské trauma, 
zdá se, poklidně dřímá, ostatně jako vždy v klidných časech našich 
dějin. Přesto stojí za pozornost. Právě na sporném výkladu legen-
dární porážky totiž kdysi obrozenečtí intelektuálové vystavěli ideu 
novodobého českého národa a později státu, ideu, jež nás formuje 
dodnes. Z mnoha účelových polopravd se zrodil mýtus, který zá-

sadně ovlivnil nejen sebeprožívání Čechů a jejich pohled na vlastní 
historii, ale i jejich občanské reflexy a politické strategie.

Majestát v ohrožení
Vypovědět věrnost římskému císaři a českému králi počátkem 
17. století byla jistě velká opovážlivost, která v souladu s dobo-
vými pravidly nemohla v případě neúspěchu ujít tvrdému trestu. 
Na druhou stranu, viděno dnešníma očima, čeští stavové k tomu 
měli vcelku sympatické důvody. Šlechtici, rytíři a svobodní měš-
ťané země, v níž se mistr Jan Hus pokoušel modernizovat církev 
Kristovu o sto let dříve, než se požár reformace rozhořel v okolní 
Evropě, se z velké většiny hlásili k nekatolickým vyznáním. Ka-
toličtí habsburští císařové, kteří od roku 1526 drželi i titul čes-
kých králů, to neviděli rádi a vzájemné soužití provázela řada 
půtek a sporů. Kromě náboženství v nich šlo i o politiku – sta-
vové 16. a počátku 17. století mají vcelku rozsáhlé pravomoci při 
správě svých zemí, kontrolují mimořádné daně, které panovník 
potřebuje na provoz svého dvora a k vedení válek.

V roce 1609 slaví čeští nekatoličtí stavové malé vítězství – ne-
mocný císař Rudolf II. vydává po jejich nátlaku svůj majestát, vý-
nos, který protestantům v českých zemích zaručuje svobodu vy-
znání. Jeho nástupci Matyášovi je ovšem náboženská tolerance 
ještě méně po chuti. Stěhuje své sídlo z Prahy do Vídně a o pár 
let později mlčky přihlíží, jak katoličtí hodnostáři využívají me-
zer ve výkladu Rudolfova majestátu a zasahují proti dvěma pro-
testantským kostelům – ten v Broumově nechávají uzavřít, ten 
v Hrobech dokonce zbořit. Stavové jsou pobouřeni a poté, co 
jim císař zakáže uspořádat zemský sněm, vydávají se v počtu 
údajně až sto padesáti mužů domoci se svých práv na Pražský 
hrad. Po improvizovaném soudním jednání tu vyhazují neoblí-
bené císařovy místodržící Viléma Slavatu a Jaroslava z Martinic 
z oken do příkopu. Česká rebelie začíná.

Slavná prohra
V její první fázi ještě nejde o úplnou a dokonanou vzpouru, 
stavové rychle vydávají apologii, kterou nechají číst v koste-
lech, a ubezpečují krále o své věrnosti. Po necelém roce ovšem 
ve Vídni nahrazuje Matyáše císař Ferdinand II., nekompromisní 
radikál, nechvalně proslulý násilnou rekatolizací Štýrska. Čeští 
nekatoličtí šlechtici se právem hrozí podobného scénáře ve svých 
zemích a po sérii strategických jednání vypovídají věrnost habs-
burské koruně a novým českým králem si zvolí Fridricha z pro-
testantské Falce. Jeho tchánem je anglický král, potenciální silný 
spojenec pro nadcházející konflikt. Vypuká regulérní válka s cí-
sařskou armádou, při níž žádná vojenská pomoc z ciziny nedo-

Národní tragédie, 
nebo nevýznamná šarvátka?  

(Bílá hora, 1620)
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její území nepřejde válečný konflikt, poddané sice sužují vysoké 
daně a odvody do císařské armády, ale habsburská monarchie 
zároveň představuje bezpečný úkryt před otřesy okolní Evropy. 
Vzkvétá barokní umění, vznikají slavné pražské chrámy a paláce, 
česká venkovská krajina dostává svou dodnes typickou tvář díky 
drobné sakrální architektuře. Také Bílá hora je v již několik ge-
nerací katolizované společnosti většinově prožívána jako chvá-
lyhodné vítězství zbožné strany, příležitostné nářky českých 
vzdělanců – nyní se rekrutujících hlavně z církevního prostředí – 
směřují především k úpadku češtiny a omezení politických práv 
stavů. Nad výsledkem Bílé hory nepláče nikdo.

Kdo by si stejnou epochu nechal vylíčit o zhruba století později, 
uslyší ve stejné zemi už docela jiný příběh. V podání první generace 
národních obrozenců v čele s Františkem Palackým se Bílá hora 
náhle mění ve zcela přelomovou národní tragédii s nezměrnými 
důsledky. Na planině u Prahy umírá samotný český národ, místo 
je nazýváno českou Golgotou, nářky nad tragédií a volání po ná-
pravě se stávají takřka povinnou výbavou všech umělců ve služ-
bách probouzejícího se národa. „Historikové minulost vždy znovu 
konstruují na základě svého výzkumu, ale také v kontextu reality, 
ve které sami žijí,“ vysvětluje specialista na náboženské dějiny ra-
ného novověku Jiří Mikulec z Historického ústavu Akademie věd 
ČR. Mýtus o ukřižování národa na pražském vršku má v duchu 

razí, stavům docházejí peníze na žoldnéře a nakonec po mnoha 
bitvách skončí poraženi 8. listopadu 1620 na Bílé hoře.

Poučenějšímu čtenáři by chronologické pokračování našeho 
vyprávění už mohlo znít jako nezáživné opáčko z hodiny dějepisu. 
Plenění Prahy, poprava vůdců povstání v červnu 1621 na Staro-
městském náměstí – krvavá výstraha možným budoucím rebe-
lům, která nemá v tehdejší Evropě svou masovostí a brutalitou 
obdoby. Následuje násilná rekatolizace, při níž vojska ve městech 
i na venkově nutí obyvatele ke konverzi. Vynucené odchody velké 
části šlechty a měšťanstva, emigrační vlna, která české země na-
dlouho připraví o elitu v čele s Janem Amosem Komenským. Kon-
fiskace majetku, jež ožebračí tisíce lidí, aby z úzké skupiny vyvole-
ných udělala boháče. Osekání práv stavů nadiktovaných vítězným 
císařem v Obnoveném zřízení zemském z roku 1627.

Všechny tyhle útrapy doby „temna“, jak ji do české národní 
paměti pevně zapsal Alois Jirásek, z historie a literatury dobře 
známe a rozhodně se je nesluší zlehčovat. Zároveň však nelze 
přehlédnout, že nelehké bělohorské dědictví v českých dějinách 
od jisté chvíle začíná žít svým druhým životem, který zjevně sle-
duje jiné cíle než snahu o historickou věrnost.

Když vestfálský mír ukončí hrůzy náboženské třicetileté 
války, jejíž rozbuškou se stalo právě české povstání, prožívá to-
tiž česká společnost období nebývalého klidu. Téměř sto let přes 

Tady česká rebelie začala.  
(Pražský hrad s okny do hradního příkopu)
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ČE SK á CE STA  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

křesťanské tradice dodat českému lidu důvěru v druhou, dosud 
značně nejistou část příběhu: tedy jeho zmrtvýchvstání.

Intelektuálové 19. století dějinná fakta ohýbají podle svých po-
litických záměrů a výsledný obraz, který v dobovém umění, lite-
ratuře a publicistice napájí celé české emancipační hnutí, se tak 
v mnohém rozchází s realitou. Líčení doby pobělohorské coby tra-
gické mrtvolné poroby („tři sta let jsme úpěli“, jak praví později 
oblíbená fráze) je jen jedním z typických jevů. Zdůrazňovaná vý-
lučnost české porážky zapomíná na to, že nemalá část nešťastných 
událostí 17. století včetně násilného prosazování náboženství ví-
tězů patřila ke standardní praxi třicetileté války. Podobně vratké 
je i naříkání nad koncem českého stavovského státu – Bílá hora jej 
nezničila, jen – opět v duchu doby – přeskupila poměr sil mezi vla-
dařem a stavy, a tím urychlila přechod k absolutistickému státu.

Zlomená sláva
„Zde zlomena byla sláva Čechů, zde potlačen byl národ český, 
zde zavržen byl jazyk mateřský, zde domohli se nadvlády Němci, 
od těch dob až do nejnovějších časů nadvlády nad Čechy ma-
jící,“ hořekuje ve svých pamětech spisovatel Václav Beneš Tře-
bízský. Na rozdíl od řady svých generačních druhů, kteří na pro-
kleté místo odmítali kdy vstoupit (jako první zavedl tuto tradici 
František Palacký), vydal se Třebízský na Bílou horu hned během 
své první pražské návštěvy. Jeho lamentace pak dobře ukazuje 
asi největší a také nejvlivnější zkreslení, které 19. století pro své 
potřeby vynalezlo.

V představách obrozenců nastoupila Bílá hora cestu ke ger-
manizaci a úpadku českého jazyka. Samotná teze o stavovském 
povstání coby českém národním vzepětí je ovšem pochybná už 
proto, že značná část povstalých stavů mluvila německy a člověk 
raného novověku sám sebe definoval mnohem víc podle místa, 
kde žil, než podle jazykové, natož národní příslušnosti. Česky 

psaná literatura sice po roce 1620 opravdu upadá, ale do značné 
míry kvůli tomu, že s nástupem zbožného baroka a oslabením 
měšťanské vrstvy klesá množství světských textů a dominují ná-
boženské texty psané jak v obou lidových jazycích (česky i ně-
mecky), tak především latinsky. A tolik připomínané pálení 
českých knih jezuity, takřka monopolními patrony vzdělanosti 
i cenzury v českých zemích po roce 1620, opět pootáčí realitu – 
knihy se opravdu pálily, ale nikoli podle jazykového, nýbrž ná-
boženského klíče. Na hranicích hořela díla protestantská spolu 
s těmi, která církev považovala za pověrečná či nemravná.

Češi druhé poloviny 19. století tak sice memento bělohorské po-
rážky hojně připomínají jako argument k odporu proti své německé 
menšině, ale právě tenhle důraz z celého obrozeneckého mýtu asi 
nejméně odpovídá skutečnosti: historik Josef Pekař ve svých studi-
ích později ukáže, že pokud by stavovské povstání zvítězilo a Češi se 
stali součástí protestantské Evropy, německý – tedy luteránský – vliv 
by je spolkl mnohem snáz než v područí habsburského císaře, který 
dělal všechno pro to, aby bezbožné Němce do země nepustil. Bílá 
hora češtinu mnohem pravděpodobněji zachránila, než zahubila.

V představách obrozenců 
nastoupila Bílá hora cestu 
ke germanizaci a úpadku 
českého jazyka.

Pochopit, jak mýtus Bílé hory ovlivňuje naši přítomnost, není snadné. (Bitva podle Felixe Jeneweina)
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padl do posledního muže. Působivá skladba má jedinou nevýhodu: 
ani trochu neodpovídá pravdě. Moravský pluk bojoval o něco déle 
především proto, že neměl kam utéct, pak se ale vzdal a jeho vo-
jáci, většinou němečtí žoldnéři, brzy vstoupili do armády nepří-
tele. Nešlo o zradu, ale o dobový profesní úzus: voják, kterému 
zaměstnavatel nezaplatí tři žoldy, může navázat nový kontrakt.

To, že dnes není o staré české bitvě slyšet, neznamená, že se mý-
tus z našeho podvědomí vytratil. Nejde v něm totiž ani tak o připo-
mínání jména a reálií jedné dávné šarvátky jako o způsob sebepro-
žívání a modely chování, které její výklad ve společnosti a politice 
ukotvil. „Češi mají vynikající schopnost, že dokážou všechny prů-
sery, které si zaviní sami, včas na někoho svést,“ komentuje typický 
rys přežívající Bílé hory v nás politolog Bohumil Doležal.

Historik Jan Tesař ve své studii o mnichovském komplexu 
uvádí odkaz roku 1620 v trojlístku ústředních českých mytizo-
vaných tragédií – bitva u Lipan, Bílá hora a Mnichov. Vidí v nich 
tentýž princip, charakteristický pro českou politiku obecně: pod-
ceňovat vyjednávání, síly do budování funkčních spojenectví in-
vestovat jen vypočítavě a naoko a posléze si sebelítostivě hýčkat 
pseudotraumata ze „zrady“ těch druhých.

Většina historiků se ovšem do aktualizací dědictví Bílé hory 
pro dnešek pouští nerada. Podoby mýtu v minulosti máme tak 
z porevolučních studií zmapovány poměrně přesně, pochopit ale, 
jak ovlivňuje naši přítomnost, už není tak snadné – zvlášť proto, 
že klíčová slova v projevech politiků nebo publicistických textech 
dnes často neuslyšíme. Odkazy na dávnou historii se tolik nenosí.

Politolog Rudolf Kučera však říká, že dávné myšlenkové 
schéma cítí stále. Bylo podle něj vidět během přístupových jed-
nání s Evropskou unií, která vyvolala staré strachy ze skupování 
českých gruntů cizinci, nebo v obavách z okleštění státu Lisabon-
skou smlouvou či v české uzavřenosti vůči přijetí eura. „Kdykoli 
vystoupí Václav Klaus a pronese něco o tom, že za nás zase bu-
dou rozhodovat jiní, je vidět, jak silně to v části společnosti re-
zonuje,“ vysvětluje politolog. „Ten mýtus je velmi houževnatý 
a nepomohla ani řada historických prací ukazujících, jak mylné 
závěry z Bílé hory vyvozujeme. Nic nepomohlo a nic jen tak ne-
pomůže, protože mýty se nedají odstranit násilím. Musíme se jen 
trpělivě snažit ukazovat historickou pravdu, dávat pozor na po-
litiky, kteří starých stereotypů zneužívají, a doufat, že pod vli-
vem nových zkušeností a nových vztahů se jednou tenhle mýtus 
ztratí sám.“ 

RESPEKT 51/2010

Proč vracet katolíkům
Jenže co je na historických mýtech vlastně špatného? Pokud 
tomu bělohorskému vděčíme (alespoň zčásti) za renesanci ja-
zyka, literatury a za samostatný stát, nejsou faktická zkreslení 
dějin vlastně docela přijatelnou daní za mocný pramen národ-
ního sebeuvědomění? Možná ano, bělohorský komplex má však 
na svědomí i značné škody. Zrodil a natrvalo etabloval v českém 
prostředí silnou averzi vůči Němcům i cizincům obecně, šlechtě 
a katolictví – důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.

S blížícím se zrodem samostatné republiky a hlavně těsně 
po něm sílí v Čechách volání po „odčinění“ Bílé hory, jinými 
slovy zúčtování s „cizáckou, kořistnickou šlechtou“. Opět pro 
pořádek dodejme, že cizí rody, u nichž bychom mohli vystopo-
vat majetkový profit z těsně pobělohorských konfiskací, byly 
počátkem 20. století v naprosté menšině, představa cizáctví se 
zrodila hlavně proto, že česká šlechta byla po roce 1620 více 
kosmopolitní a evropská. Mytizovaný obraz nepřítele ale v roce 
1918 zafungoval dokonale. Zrušení šlechtických titulů a pozem-
ková reforma, která šlechtu připraví o třetinu majetku, jde ruku 
v ruce s nepsaným, leč totálním vytěsněním aristokratů z armády 
a diplomacie, což mladou republiku v mezinárodním prostředí 
značně znevýhodňuje. Konfiskace šlechtických majetků, podpo-
řená opět zkreslenými historickými argumenty, se pak v Česko-
slovensku ještě jednou zopakuje po roce 1945.

Katolíkům první republika sice nic nesebrala, ale na okradení 
se zadělává postupně. Opovržlivé odkazy na 17. století zaznívají 
během znárodnění církevního majetku komunistickým režimem 
a jsou slyšet i po jeho pádu. Svou roli v českém antikatolictví jistě 
sehrála také komunistická propaganda, ale ta sama by bez histo-
rických zdrojů asi nedokázala stvořit tento pozoruhodný český uni-
kát: dvacet let po revoluci jsou české církve jedinou okradenou 
vrstvou české společnosti, která se nedočkala spravedlivých re-
stitucí majetku ani odškodnění – a nikomu to nijak zvlášť nevadí.

Asi nejosudovějším důsledkem obrozeneckého příběhu ve-
psaného do základů první Československé republiky, byl ovšem 
vztah českých elit k německé menšině. Přehlížena a vnímána 
jako nepříjemný přítěžek vysněného masarykovského státu se 
nutně radikalizuje a upíná k hitlerovskému Německu. Napětí vy-
stavěné na mylné interpretaci dějin tak vede nejen k rozkladu 
československého státu, ale především jeho humanistických pro-
západních ideálů. „Vylhaný bělohorský mýtus byl bezesporu sil-
ným zdrojem averze k Němcům,“ myslí si politolog a specialista 
na česko-německé vztahy Rudolf Kučera, „ostatně během po-
válečného odsunu se volání po odčinění Bílé hory znovu obje-
vuje, tentokrát s jasným řešením – vyženeme Němce ze země.“

Trpělivost
„Máme štěstí, že žijeme v klidné době, takže o Bílé hoře není moc 
slyšet,“ říká historička Marie Koldinská, autorka studie o podo-
bách bělohorského mýtu ve 20. století. Podrobnou rešerší dobo-
vých textů zjistila, že staré téma se vrací v období velkých změn 
a ohrožení, jako jsou roky 1918, 1938, 1948 nebo 1968. Každá éra 
jej přitom trochu přizpůsobuje svým potřebám – zatímco 19. století 
zdůrazňovalo germanizaci a národní porobu, česká publicistika 
roku 1938 nazývá Bílou horu „prvním Mnichovem“, tedy dobou, 
kdy Čechy bojující za správnou věc zradili západní spojenci. V osu-
dovém roce 1968 odkaz oživuje třeba Karel Kryl coby výzvu k až 
donkichotské statečnosti proti primitivní přesile. Jeho píseň Po-
slední Moravan připomíná hrdinství zřejmě nejslavnějšího pluku 
stavovské armády, který u zdi letohrádku Hvězda podle legendy 

Vzpurné žoldáky zpacifikuji. (Martin Cholinský)
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Cesta paní Medy
Někdy vyhrávala silnou vůlí, jindy volila rafinovanější 
metody. Málokterá Češka to ve světě dotáhla tak 
daleko jako známá mecenáška Meda Mládková.
onDŘEj kUnDra / foto archiV mEDY mLáDkoVé
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Meda Mládková při výletu na zámek 
Versailles, padesátá léta.
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vV potemnělém bytě přistupuje k oknu postarší žena, sedá si 
na připravenou židli a chystá se jako každý den ke svému oblí-
benému rituálu. Teď bude několik dalších desítek minut pozo-
rovat lidi, kteří proudí na výstavu obrazů a soch do přilehlého 
Musea Kampa, jehož klenotem je malíř František Kupka. Ně-
kdy mezi návštěvníky vyjde ven na dvoranu prohodit pár slov, 
nejraději se ale na ně jen tak v tichosti dívá jako nyní z klidu 
svého pokoje.

„Nechápu, jak se mi to mohlo podařit,“ prohodí směrem 
k proudícímu špalíru. Jemně namalované oči, pečlivě upravené 
vlasy a šperky z tyrkysu zdobící její šíji a zápěstí jí dodávají ele-
gantní šmrnc. Vypadá přinejmenším o deset let mladší. Ostatně 
vždy překypovala životní energií.

Osud Medy Mládkové nemá v českých dějinách 20. století ob-
doby. Svoji kariéru zasvětila obětování se umělcům z komunisty 
zadrátovaného Československa, když desítkám z nich pomáhala 
a prosazovala jejich díla na Západě. Především ale objevila a pro-
slavila průkopníka abstraktní malby Františka Kupku a vytvořila 
jednu z jeho neucelenějších sbírek. Tu pak věnovala Praze a dlouho 
opomíjeného autora zpřístupnila veřejnosti v Museu Kampa.

Samotný příběh paní Mládkové je podobně fascinující: z ma-
lého středočeského zapadákova to dotáhla až do nejvyšších pa-
ter americké společnosti, kdy se přátelila s ministryní zahraničí 
Madeleine Albrightovou nebo manželkou prezidenta Laurou 
Bushovou. Jejím hlavním úspěchem je však to, že překročila 
stíny doby, do níž se narodila a v níž bylo pro mladé ženy, jako 
byla ona, jen velmi složité se prosadit. Odpověď na otázku, proč 
uspěla zrovna ona, není přitom nijak barvotisková.

Když chceš, můžeš
Jestli platí známá pravda, že člověka formuje zcela zásadně jeho 
mládí, leží jeden z klíčů k pochopení úspěchu Medy Mládkové 
právě zde. Vyrůstala sice v dobře zabezpečené rodině, která ni-
kdy netrpěla nedostatkem, pod viditelným povrchem se ale ode-
hrávalo drama. Otec, který byl pivovarským sládkem, měl des-
potické sklony a často svou dceru bil karabáčem. „Byl to tyran. 
Nenávist v něm byla hluboko zažraná,“ vzpomíná mecenáška 
dodnes.

Rány, které dopadaly i na milovanou matku s bratrem, v ní 
podněcovaly vzdor. Mladá dívka toužila uniknout a náhoda 
byla na její straně. Kvůli špatným výsledkům ve škole ji rodiče 
nechali přeřadit z královéhradeckého gymnázia na odbornou 
školu do Prahy. Meda začala bydlet u tety a odpoutala se od des-
potického otce. Náhlá volnost jí zároveň umožnila splnit si velký 
sen a naučila ji, že věci je možné vzít do vlastních rukou.

„Ještě do mé původní školy přijel taneční soubor a úplně mě 
uchvátil. Zatoužila jsem stát se tanečnicí, což otec samozřejmě 
nechtěl, že prý je to příliš frivolní. Teta, která mě před ním vždy 
kryla, se ale nechala přemluvit a dovolila mi chodit na kurzy. Brzy 
jsem začala vystupovat v různých revue a poprvé něco vydělávala. 
Dodalo mi to sebevědomí,“ vzpomíná paní Mládková. „Mám 
jedno takové heslo, které jsem si zamlada pověsila nad svoji po-
stel: Když chceš, můžeš. Právě v momentě, když jsem začala tan-
čit, jsem si vyzkoušela, že to funguje. A začala se tím řídit.“

Být svobodná
Prorazit nebylo v dobách mládí Medy Mládkové pro ženy nic sa-
mozřejmého. Jejich očekávaná role spočívala v péči o děti, upoza-
dění ve prospěch manželovy kariéry a pokud možno nevyčnívání 
z jeho stínu. Dívky ze středostavovských rodin jako ona většinou 
nepodnikaly ani nebyly aktivní ve veřejné sféře. Budoucí mece-
náška se však s takovým životem spokojit nehodlala, chtěla zazá-
řit, mířila vysoko a chtěla zkusit vše, co šlo, aby se jí to podařilo.

Pozdější schopnost probojovat se vzhůru nepochybně souvi-
sela i s její vizáží. Vlivné muže ve svém okolí, kteří se chodili dívat 
na její taneční show, Mládková doslova elektrizovala. Dobře si to 
uvědomovala a časem se naučila se svojí atraktivitou zacházet 
jako se zbraní. Mohla si to dovolit, nikdy totiž netrpěla zbyteč-
ným sentimentem, jenž by jí věci komplikoval. Samo o sobě by 
to však k jejímu úspěchu nikdy nestačilo. Právě ze střetu se svým 
otcem a z tančení si Mládková odnesla velkou touhu, která ji pak 
provázela po zbytek života: být za každých okolností svobodná. 
Podmínkou volnosti byl v jejích očích úspěch a peníze a těch 
chtěla dosáhnout prostřednictvím kvalitního vzdělání. Po válce, 
kdy získala plnoletost, jí přitom pomohla náhoda: jeden z jejích 
přátel před ní zmínil, že špičkové školy jsou ve Švýcarsku a že tam 
každý rok berou určitý počet studentů z Československa.

Studovat v zahraničí by nebylo možné, kdyby jí bohatí rodinní 
známí, kteří v Praze vlastnili několik hotelů, ze začátku nepřispěli 
na studia. Ve Švýcarsku Mládková žila dvojí život. V noci si dál 
přivydělávala tančením, přes den chodila na přednášky. S jed-
nou švédskou spolubydlící žila v malém jednopokojovém bytě, 
dokola střídala několikery šaty z domova a peníze jí zbývaly na-
nejvýš na koupi nejnutnějšího jídla.

Kupředu ji ale hnala potřeba být v centru dění a pozornosti. 
Původně ji bavily jazyky, nakonec se však zaměřila na ekono-
mii a politologii. „Došlo mi, že v budoucnu nechci být jen tou, 
která zajímavé věci pasivně tlumočí, ale že chci být v jejich cen-
tru,“ vzpomíná dnes paní Mládková. Oba obory také nakonec 
úspěšně dokončila, vysokoškolský diplom však vnímala jen jako 
formalitu. Zásadnější byly debatní dýchánky mladých intelektu-
álů, při kterých si – podle svědectví jejích přátel – často energicky 
brala slovo, přela se sebevědomě se staršími a erudovanějšími 
studenty a hlasitě dávala najevo svůj případný nesouhlas.

Vyžadovalo to notnou dávku odvahy, protože kavárenské, 
tehdy převážně mužské prostředí, nebylo zrovna nakloněné žen-
ské emancipaci. Vždyť Švýcarsko bylo poslední evropskou zemí, 
jež přijala všeobecné volební právo – teprve v roce 1971! Opět 
přitom zafungoval její šarm. V univerzitním prostředí se Mlád-
ková seznámila s řadou významných lidí a stále častěji byla zvána 
na jejich večírky, kde se to hemžilo důležitými hosty od šéfa po-
bočky americké CIA přes věhlasné profesory až po umělce, eko-
nomy a novináře. Mládková se postupně stále hlouběji nořila 
do jejich prostředí a nedokázala si představit, že by z něj jed-
nou, až studia skončí, vypadla.
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že manželství s de Muelenaerem se tehdy již vyčerpalo, jelikož 
jí došlo, že dlouhodobě nedokáže žít s člověkem, který není ze 
stejné země a s nímž nesdílí podobné kořeny.

Vztah s Janem Mládkem měl vždy dva rozměry. Ekonom 
byl jedním ze zakladatelů a ředitelů Mezinárodního měnového 
fondu a pohyboval se v těch opravdu nejvyšších mocenských 
patrech Evropy i Ameriky. Zároveň v tom od počátku byla také 
velká láska.

Dva protiklady
Když paní Meda později náhodou zjistila, že Jan Mládek patří 
mezi přispěvatele jejího nakladatelství, rozhodla se ho v Paříži, 
kde působil, navštívit. Příspěvek, který jí každoročně posílal, jí 
totiž připadal příliš malý. Dopředu mu proto zavolala, předsta-
vila se jako redaktorka svého nakladatelství, a aby ji přijal, po-
žádala ho o rozhovor.

„Seděl tenkrát ve své kanceláři jako král za velkým dřevěným 
stolem,“ vzpomíná paní Mládková. „Koukal na mě a já na něj vy-
hrkla: Slyšela jsem o vás už tolik, že jsem prostě neodolala, abych 
za vámi nepřišla. Studenti, ekonomové a krásné slečny mi o vás 
vyprávěli s nadšením. Odpověděl, že ty první dvě kategorie ho 
nezajímají, od té poslední by ale rád adresy. To mě dost popudilo. 
Dodala jsem si odvahy a obratem mu vyčetla, že nechápu, z čeho 
ta jeho dobrá pověst vychází, když na tak bohulibé věci, jako je 
mé nakladatelství podporující exil, přispívá tak málo.“

Zprvu zaskočený finančník se po chvíli rozesmál a pozval svou 
budoucí ženu na oběd. Jiskra mezi dvěma sebevědomými lidmi 
přeskočila brzy. Jako mnohokrát v životě i v osobním vztahu pro-

To se ještě více zvýraznilo, když v Československu převzali 
moc komunisté a alternativa, která se jí nabízela, byl život v to-
talitě. Meda Mládková se rozhodla, že se zpátky domů již nevrátí. 
Znamenalo to možná už nikdy nespatřit svoji matku (nakonec 
se s ní setkala za šest let po své emigraci z Prahy) a hodně nejis-
tou budoucnost. Jako exulantka z Československa sice získala 
od Mezinárodní organizace pro uprchlíky mandát, který jí za-
ručoval přechodný pobyt, to se ale kdykoli mohlo změnit. Meda 
Mládková však měla plán.

Z večírků se již nějaký čas znala s jistým belgickým šlechticem 
Remim Antoinem Josephem de Muelenaerem a právě ve sňatku 
s ním uviděla možnost, jak si pojistit svobodu i společenské po-
stavení. O řadu let starší de Muelenaere byl zámožný muž a pro 
mladou Češku měl velkou slabost. Následovalo cestování po Ev-
ropě, během něhož budoucí mecenáška začala poprvé hojněji na-
vštěvovat galerie a výstavy. Především však získala belgický pas, 
který pro ni představoval trvalou propustku na Západ.

Láska a moc
Řada mužů i žen by v tomhle okamžiku asi skončila – peníze, 
volnost, bezstarostný život, co víc si přát. Pro Medu Mládko-
vou to však bylo málo. Toužila i po jiném než pouze materiál-
ním úspěchu. Proto během manželství s de Muelenaerem trávila 
část roku ve švýcarském odloučení, kde se ještě před sňatkem 
zapojila do vydávání politicky orientovaného časopisu česko-
slovenských exulantů Skutečnost, který představoval manifes-
tační platformu její generace. Časopis ostře kritizoval vyhnání 
sudetských Němců, volal po propojenější Evropě a vymezoval 
se proti komunismu.

Mládková si s časopisem spojovala vlastní intelektuální růst, 
vzhledem k tomu, že jeho širší okruh tvořili špičkoví novináři, 
jako byli Ferdinand Peroutka nebo Pavel Tigrid. Sama do něj 
ovšem až na jeden článek nic nenapsala. Starala se především 
o chod redakce a prokázala při tom výborné organizační schop-
nosti, což byla vždy její silná stránka. To ona sháněla sponzorské 
příspěvky, jež časopis držely nad vodou. Do omrzení objížděla 
bohaté exulanty po Švýcarsku a v dalších zemích a žádala po nich 
peníze na jeho vydávání. Když nereagovali, zahrnula je desítkami 
prosebných a následně vyčítavých dopisů.

Zároveň přitom vymyslela, jak obcházet švýcarské zákony, 
které tehdy exulantům zakazovaly ve svých novinách kritizovat 
cizí vládu, což Skutečnost hlavně po nástupu komunistů v Čes-
koslovensku k moci dělala. Mládková úřady obměkčila tvrzením, 
že Skutečnost nejsou klasické noviny, ale interní tiskovina dis-
kusního klubu. A protože diskuse v diskusním klubu neodporuje 
přímo švýcarským zákonům – jak jistě dobře vědí –, je vydávání 
tiskoviny, jež ji přenáší na papír, zcela legální. Švýcarské úřady 
její argumenty přijaly, zatímco další noviny zavíraly.

Když se redakce Skutečnosti rozpadla v důsledku vzájemných 
mocenských sporů, ani pak Mládková nevolila pohodlnější život 
v náručí svého muže. Vymyslela si, že zkusí prorazit s malým vy-
davatelstvím exilových knih, do čehož se opět pustila s plným na-
sazením. Právě to jí nakonec přivedlo do cesty osudového muže 
jejího života, finančníka a rovněž emigranta Jana Mládka.

Zprvu to však na vztah nevypadalo. O svém budoucím muži 
se totiž dozvěděla od jedné kamarádky, která se s ním sezná-
mila na ekonomické konferenci a požádala paní Medu o pomoc: 
vzdělanější přítelkyně jí měla na hovory s ním připravovat inte-
lektuální témata. Budoucí paní Mládkovou však nekonečné vy-
chvalování neznámého muže skutečně zaujalo. Dnes navíc říká, 

Jak to, že prorazila zrovna 
ona? A jak to, že v době, 
která ženám nepřála?

Plakát lákající 
na její taneční 
show, padesátá 
léta. 
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jevila paní Meda velkou vytrvalost. Mládek byl starý mládenec 
a do sňatku se nehnal, ani když se na jeho popud nová přítel-
kyně rozvedla.

Během let chtěl navíc vztah několikrát ukončit a situaci vždy 
zachraňovala jeho partnerka. Právě tato její urputnost, jak se 
později Mládek svěřil přátelům, ho nakonec zlomila. Brali se 
v roce 1960 ve Washingtonu, kam se Mládek musel vrátit z Ev-
ropy, když ho do své centrály povolal Mezinárodní měnový fond. 
Možná je trochu otřepané mluvit v jejich případě o osudové při-
tažlivosti, o magnetismu dvou protikladných povah. Jenže u nich 
to klišé dokonale platí. Na jedné straně uhlazený, diplomatický, 
vychovaný Mládek, na druhé straně temperamentní, neukáz-
něná, prostořeká Meda. Mládek na své ženě od začátku obdivo-

val právě to, co sám postrádal. Nesvázanost konvencemi, ener-
gii, která z ní neustále sálala, upřímnost. Na oplátku – Meda byla 
nepochybně uchvácena nejen Janovým intelektem, ale i posta-
vením a penězi, což jí naplno umožňovalo dosáhnout jejího zá-
měru – vytvořit si svůj vlastní, zcela originální svět.

Poprvé vzrušená
Paříž, kam za ním v padesátých letech zamířila, pro to skýtala nej-
lepší podhoubí. Stále ještě byla centrem světové kultury, každý tý-
den se zde konala nějaká mimořádná výstava a neopakovatelná 
atmosféra Mládkovou pohltila. Když proto přemýšlela, zda se dál 
věnovat ekonomii, strhl ji Jan Mládek snadno právě k výtvarnému 
umění. „Řekl mi: Jestli tě opravdu zajímá, tady máš jedinečnou 
příležitost,“ vypráví Meda Mládková. „A mně připadalo pozoru-
hodné otevřít úplně novou kapitolu života. Proto jsme začala stu-
dovat umění na L’École du Louvre při Sorbonně.“

Jednou k Mládkovým přišel na večeři Janův kamarád, slavný 
pařížský antikvář Jacques Kugel, a vytáhl z desek malý obrázek. 
Koupil ho prý v dražbě jen za padesát franků a není sice podle 
něj moc kvalitní, napadlo ho ale, že by ji mohl zaujmout, protože 
ho vytvořil její krajan. „Kdo ví, možná bude jednou slavný a ještě 
o něm uslyšíme,“ řekl Mládkové a dal jí adresu jistého Františka 
Kupky s tím, že žije na periferii Paříže.

Brzy nato Meda Mládková malíře skutečně navštívila a byl 
to pro ni klíčový okamžik. Sice studovala umění, tomu složitěj-
šímu – kubistickému a abstraktnímu – ale nemohla přijít na chuť. 
V rozpadajících se tvarech nic neviděla, ač se snažila sebevíc. 
Když ale vešla do Kupkova ateliéru, užasla. „Z obrazů, které 
jsem viděla kolem sebe, jsem se mohla zbláznit. Při pohledu 
na ně jsem slyšela znít Dvořákovy Slovanské tance. Bylo to úplně 
iracionální. Najednou jsem v některých z nich dokázala spatřit, 
co se mi u jiných umělců nedařilo. Poprvé jsem zažila vzrušení 
z umění,“ líčí mecenáška.

S nedoceněným Kupkou, kterého v té době komunistická pro-
paganda označovala za „kýčaře“ a Francouzi zase za „příšerného 
německého Čecha“, se Mládková začala pravidelně navštěvovat 
a byla s ním v kontaktu až do jeho smrti. Když umíral, slíbila mu, 
že ho jednou „proslaví“. A podobně později zaostřila svoji pozor-
nost i na komunisty odstrkované umělce v Československu, jako 
byli Stanislav Kolíbal nebo Adriena Šimotová. Vykupovala jejich 
díla, dopravovala je přes oceán a v Americe jim pořádala výstavy.

Svůj dům ve Washingtonu přitom proměnila na výstavní síň, kam 
umění chodili obdivovat význační američtí politici, jako byla poz-
dější americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, finanč-
ník George Soros či národněbezpečnostní poradce prezidenta Jim- 
myho Cartera Zbigniew Brzezinski.

Když mají přátelé a známí Medy Mládkové charakterizovat, 
za co vděčí svému úspěchu, zmiňují obvykle několik věcí. „Vě-
děla, že o Kupku ani o umělce z východu Evropy není v Americe 
moc zájem, ale zároveň jí nějaký vnitřní kompas řekl, že jejich 
díla jsou pozoruhodná a časem by to kromě ní mohli vycítit 
i další lidé, na čemž soustavně pracovala. Vlastně nám v tom- 
hle směru otevřela oči, že vše zajímavé v umění není jen 
v USA,“ říká uznávaný americký teoretik umění a dlouholetý 
ředitel washingtonského Hirshhornova muzea a sochařské za-
hrady James T. Demetrion. A jeho kolegyně Milena Kalinovská, 
ředitelka kulturních programů a vzdělávání téhož muzea (v sou-
časnosti šéfka Sbírky moderního a současného umění Národní ga-
lerie – pozn. red.), dodává: „V pomoci lidem ze své země našla 
smysl svého života.“

Ve svém domě ve washingtonském Georgetownu 
s dlouholetým známým, novinářem Ferdinandem Peroutkou 
a jeho ženou Slávkou při přípravě na večírek, šedesátá léta.

S maminkou a bratrem při oslavě Vánoc, Washington, 
šedesátá léta.
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Kupkovi i Mládková. K tomu však musela získat několik malířo-
vých špičkových obrazů, jimiž nedisponovala. V držení je měla 
po jeho skonu jeho žena Eugénie, s níž ovšem měla Mládková 
špatný vztah.

Již za Kupkova života, když ho Mládková v druhé polovině pa-
desátých let navštěvovala v jeho pařížském ateliéru, na ni Kup-
ková, někdejší půvabná modelka sochaře Augusta Rodina, žár-
lila. Mládková totiž byla o generaci mladší, zatímco jí ubývala síla 
i šarm. Vše se navíc zhoršilo na Kupkově pohřbu. Jako svobodní 
zednáři měli Kupkovi přísné regule pro to, jak odejít ze světa. 
Včetně toho, že se zádušního obřadu nesmí nikdo zúčastnit, tedy 
až na dva svědky. Mládková to porušila, protože, jak říká, „chtěla 
ještě jednou Kupku spatřit“.

Jediný zájem
Právě vlastenectví bylo vrcholným naplněním života Mládkové. 
Z vlasteneckých motivů se zaměřila na Kupku, protože oba po-
cházeli ze stejné země a jí přišlo nespravedlivé, že v jejích očích 
výjimečný autor je opomíjen. A ze stejných důvodů později za-
čala pomáhat i nonkonformním autorům v Československu. 
Často přitom projevovala velkolepou vynalézavost, a aby ve svojí 
zásadní misi uspěla, volila nejednoznačná řešení. Jiná totiž ne-
zbývala.

Šlo především o to, že potřebovala americké kritiky a odbor-
nou veřejnost, kteří Kupku ani po jeho smrti stále moc neznali, 
přesvědčit o jeho výjimečnosti. V Americe byly v té době v kurzu 
soukromé sbírky, jednu takovou proto potřebovala vybudovat 

S manželem Janem Mládkem na jedné z mnoha pařížských výstav, padesátá léta.
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Když se to shodou náhod Eugénie Kupková, která na obřadu 
nebyla, dozvěděla, přerušila s ní kontakty s tím, že jí už nikdy 
žádný obraz neprodá. „Po těch letech si to snad už mohu do-
volit prozradit. Uchýlila jsem se k takové lsti,“ vzpomíná Mlád-
ková, jak svízelnou situaci vyřešila. Poprosila svého známého, 
v lisabonském exilu žijícího básníka Františka Listopada, aby 
se za Kupkovou vypravil, vydával se za fingovaného zástupce li-
sabonské národní galerie – právě do různých národních galerií 
chtěla Kupková obrazy svého muže dávat – a vyhlídnuté špičkové 
dílo od ní pod touhle smyšlenou legendou koupil.

„Dala jsem mu na to peníze, výrazně větší obnos, než měl v té 
době obraz cenu. Nedělala jsem to vůbec s lehkým srdcem. Ně-

kolik nocí jsem kvůli tomu nespala a pořád v sobě řešila, jestli 
to mám takhle udělat. Ale jinou možnost jsem neměla. Alterna-
tiva byla nedělat nic, a to by dnes možná byl Kupka v propadlišti 
dějin. Galerie a kritici stále moc velký zájem o jeho díla neměli, 
přitom některé nádherné kusy ležely u Kupků doma, aniž by je 
svět znal. Já celou dobu sledovala pouze jediný zájem – zvýšit 
slávu Kupky,“ říká Mládková. Později Mládková získaný obraz 
poskytla washingtonské Národní galerii umění, kde byl vystaven 
hned vedle věhlasného Pabla Picassa.

Mládková byla ve své snaze popostrčit malíře do popředí ne-
únavná. Podílela se na pořádání jeho výstav, přednášela o něm, 
kde mohla, a cíleně do svého domu zvala na večeře přední kri-

Když umíral, slíbila mu, že ho jednou proslaví. (František Kupka před svým domem na pařížském předměstí Puteaux, 1956) 
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tiky, jimž ho představovala. „Nikdy se před návštěvami neopo-
menula ocenit, vystupovala sebejistě, na což Američané slyšeli. 
Vždy toužila po úspěchu, chtěla být obdivována a široce respek-
tována, a i to ji hnalo dopředu,“ popisuje známá washingtonská 
sochařka Emilie Benes Brzezinská.

Vyvrcholení
Již od normalizace přitom měla Mládková jedno velké přání. 
Se svým mužem plánovala, že stovky obrazů a soch vrátí zpět 
do země jejich původu – Československa. Mládek se toho ale již 
nedožil, zemřel ve Washingtonu čtyři měsíce před pádem tota-
lity.

Smrt Jana Mládka znamenala pro jeho ženu hlubokou ztrátu. 
Byla o to hlubší, že spolu nikdy neměli děti, a byli proto na sebe 
silně fixovaní. Meda Mládková se znovu neprovdala ani nenavá-
zala blízký vztah s žádným jiným mužem. Namísto toho se ještě 
více upnula na svou práci a snažila se naplnit slib, který si s Ja-
nem dali.

Postupně od roku 1990 hledala vhodnou budovu, kde by 
mohla své sbírky vystavit. Objevila ji ve zchátralých Sovových 
mlýnech na Kampě. Zápas o ně se však vlekl deset let a byl po-
znamenán politickým bojem, různými osobními zájmy, intrikami 
a antipatiemi. Nakonec je Mládková po velkém osobním nasa-
zení a vypětí získala a předělala si je k obrazu svému. Osadila je 
několika moderními skleněnými a kovovými prvky, čímž proti 
sobě popudila památkáře.

A v roce 2002 v nich otevřela Museum Kampa, které jí hlavní 
město pronajalo na devadesát devět let, přičemž výměnou za to 

dala Praze svoji kolekci. Do dnešních dnů se v něm uskutečnilo 
téměř stovka výstav a prošlo jím na půl milionu návštěvníků. 
Dobrodružný život Medy Mládkové možná jednou poslouží 
jako námět pro hollywoodský film: riziko a nejistota v ní na roz-
díl od řady jiných lidí nevzbuzovaly obavy, vydávala se jim vstříc – 
ať už ve smyslu geografickém, profesním či obecně existenciál-
ním. Co by jiné povahy zdeptalo nebo zlomilo, na ni paradoxně 
působilo jako živá voda.

Téměř z každé porážky či konfliktu se rychle otřepala a nako-
nec z nich vyšla ještě pevnější a odhodlanější. Její neutuchající 
aktivita, touha po svobodě, dravost a sebevědomí jistě mnohdy 
působily nepříjemně, až agresivně, bez těchto vlastností by se 
však jen těžko mohla vypracovat v ženu s jednou z nejpozoru-
hodnějších kariér v moderních českých dějinách. 

Text čerpá z knihy Ondřeje Kundry Meda Mládková:  
Můj úžasný život, která vyšla minulý rok u příležitosti  

jejích pětadevadesátin.

RESPEKT 36/2014
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„V pomoci lidem ze své 
země našla smysl života.“ 
Milena Kalinovská o Medě Mládkové 
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Nad osudem Tomáše G. Masaryka visí stále jedna otázka.  
Jak se z muže, který zastával pro českou  
společnost krajně nepopulární názory, 
stal všeobecně zbožňovaný idol? 
PaVEL kosatÍk
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Pletichář tatíčkem
Nad osudem Tomáše G. Masaryka visí stále jedna otázka.  
Jak se z muže, který zastával pro českou  
společnost krajně nepopulární názory, 
stal všeobecně zbožňovaný idol? 
PaVEL kosatÍk

Návrat Masaryka po čtyřletém exilu zpět 
do vlasti. (Praha, 21. prosinec 1918)
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Protestanti, kteří po staletí mířili za oceán, vytvářeli obce, které 
měly dvojjediný smysl: byly to v principu náboženské komunity, 
které zároveň pečovaly o věci veřejné. I nejméně významný vyko-
navatel spravedlnosti, soudce nebo šerif v zapadlém městě, roz-
hodoval o vině či trestu nikoli jen z moci lidmi mu postoupeného 
úřadu, ale i jako nositel dílu „božské pravomoci“. A právě tento 
druh verdiktu, opřený nikoli o strohou řeč lidských zákazů, ale 
o mravní posouzení činu, od něho spoluobčané očekávali.

Každý nositel moci byl v Americe tak trochu kazatelem. Role, 
u níž si Masaryk doma nebyl jistý, zda ji laik smí hrát, zde byla 
jednou z nejběžnějších. Stát v oné odlidštěné podobě, známé 
z Evropy, neexistoval, podobnost s antickým ideálem „vlády 
lidu“ se pro změnu nabízela sama. Jiný Bůh, který tomu všemu 
vládl a o kterém Masaryk začal přemýšlet, byl necírkevní, nad 
všechny lidské instituce povznesený. Mluvil o něm Starý a Nový 
zákon i Korán, a protože se neproměnil v systém pravidel, ale po-
nechal si vlastnosti bytosti, prostupovalo jeho božstvím to, čeho 
se nenáboženským etikám nedostávalo: láska.

Odtud se začalo rodit zvláštní a na pohled fundamentalistické 
Masarykovo pojetí demokracie jako „politického uskutečňování 
lásky k bližnímu“. V jeho světle dostávaly i zdánlivě prosté výroky 
(„Demokracie je diskuse“) nový obsah. Proč je vlastně dobré 
s ostatními diskutovat? Jen pozemské pravidlo by řeklo: výhod-
nější je chovat se nenásilně, protože když člověk vyjde z komuni-
kace s druhými živ a zdráv, může pokračovat v jednání, které mu 
přináší další výhody. Stanoví-li však jiní lidé jako pravidlo, že vý-
hodnější je zabíjení (jako to udělali například nacisté), diskuse bez 
náhrady končí, protože ji jenom z lidských zdrojů není čím naplnit.

Má-li však podle Masarykova pojetí každý člověk v sobě kus 
Boží lásky, je to dostatečný důvod k „diskusi“, která na změnách 
pozemských pravidel nezávisí. Zatímco člověk bez Boha může 
milovat jenom ty lidi, které potřebuje, na prvním místě sám sebe, 
Masarykovi stačilo k tomu, aby sloužil lidem, prostě to, že tito 
lidé existovali.

Zmiz, vetřelče
Těžko si představit, že by bez své víry přežil všechny názorové zá-
pasy, které před válkou vedl. Nikdo z jeho přátel to s ním celou tu 
dobu nevydržel. Třeba spor o Rukopisy (1886–1889), který položil 
základ novodobé české vědy: původně měl zůstat omezen na úz-
kou skupinu odborných badatelů, rychle však eskaloval, až se uká-
zalo, že se za jeho účastníky považovali snad všichni čtoucí Češi. 
Představa, že Němci ještě „žrali žaludy“, zatímco staročeští pěvci 
Záboj s Lumírem za doprovodu varyta skládali písně, Čechům la-
hodila tím spíš, čím víc to vypadalo, že v nové době jsou na tom 
oba národy kulturně spíš obráceně.

Masaryk, nezdržující se v tomto sporu taktikou, ho během pár 
týdnů dostal do podoby, v níž proti němu stály vědecké autority 
(filolog Jan Kvíčala), tisk (Národní listy) i osobnosti kultury (Jan 
Neruda). A co bylo zvláštní: řada nepřátel zůstala Masarykovými 
nepřáteli i poté, co se ukázalo, že měl ve svém sporu pravdu. Ulpělo 
na něm, že si při boření rukopisného mýtu počínal necitlivě (ob-
vinil ho z toho třeba známý ekonom a konzervativní politik Al-
bín Bráf). Cesta do českých srdcí byla uzavřena: Masaryk se bil 
za pravdu, jeho protivníkem však byl předsudek. Ač vítěz, zůstal 
národním nepřítelem – tím, kdo vzal Čechům „pergameny“, aniž 
dodal náhradu. Začalo spílání, které trvalo s peripetiemi třicet let. 
Stal se jim „Koniášem“, „amerikánským vetřelcem“, bylo vyslo-
veno podezření, že byl vyslán z Vídně, aby v Praze paralyzoval ná-
rodní život, pro historikaVáclava Vladivoje Tomka se stal „člově-

pPokusme se tu situaci nahlédnout dobovýma očima: 21. pro-
since 1918 se Masaryk po čtyřech letech vracel do hlavního města 
státu, který mezitím na dálku, z exilu vytvořil. Čekající mu připra-
vili ovace, které šly ruku v ruce s chválou doprovázející jeho kroky 
v zahraničí. Vracel se však nejen hrdina, ale i člověk, se kterým 
česká společnost víc než čtvrtstoletí předtím zacházela způsobem, 
který by se dal nejpříhodněji přirovnat k vymítání ďábla. Když se 
nyní znovu blížil, nebyli si vůbec jistí, kdo to je.

Není vyloučeno, a zdá se to dokonce pravděpodobné, že se Ma-
sarykovi blízcí tehdy, v prosinci 1918, obávali, že by se snad před-
válečná situace mohla opakovat: proč by se z muže s odjakživa tak 
nepopulárními názory nemohl na Hradě znovu stát vyvrhel? Na-
stal však pravý opak, alespoň v nejbližších dvaceti letech.

Jak se mohlo stát, že psanec uspěl? Odmítneme-li neprav-
děpodobnou možnost, že se během čtyř válečných let zásadně 
změnil buď on sám, nebo česká společnost, zbude nám odpověď, 
že Češi v roce 1918 pro hodnocení svého prezidenta použili no-
vou optiku. Konec války vše napravil, úspěch se dostavil, obraz 
vnitřně složitého a hlavně obtížně následovatelného myslitele 
překryla tvář vítězného politika. Zbytek už s Masarykem, tako-
vým, jaký byl, vlastně ani nemusel moc souviset.

Přišel, viděl, užasl
Celý ten nepravděpodobný život, vymykající se českým pomě-
rům, začal zážitkem mravní krize – zdaleka nejenom Masarykovy 
osobní, ale rovnou civilizační. Čemu věřit v čase, kdy se zdálo, že 
Bůh opouští člověka na všech frontách? Někteří mínili, že obtížné 
odpovědi lze utéci přeformulováním otázky, a vstoupili do slu-
žeb nových ideologií. Mnozí se jen vzdali. Masaryk usoudil, že 
ve světě, ve kterém je Bůh ohrožen, je třeba se k němu o to více 
přimknout. Je to životní zájem člověka, jiná, lepší možnost není, 
alternativou je jen nihilismus a smrt.

Jeho víra patřila k těm nejkomplikovanějším z možných. 
Doma na jižní Moravě začal jako katolík. Václav Černý se poz-
ději tomuto Masarykovu lidovému a duchem vlastně ještě barok-
nímu náboženskému gruntu nemohl vynadivit: ten člověk vě-
řil jak „staré báby“, bezpodmínečně, celou svou bytostí, a „ani 
na vteřinu“, jak řekl Karlu Čapkovi, prý věřit nepřestal!

Pak poznal svou ženu, Američanku, a s ní i její víru, unitář-
skou, necírkevnickou a nepodobající se žádnému vztahu mezi 
lidmi a Bohem, o němž dosud slyšel. Ještě víc ho však asi fasci-
novalo, když v osmadvaceti v Americe poprvé uviděl, jak protes-
tantská víra může také fungovat: přetahovala se tam o člověka 
s demokracií a rozdíl proti střední Evropě bil do očí.

Užasl v Americe stejně jako půlstoletí před ním de Tocqueville. 
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bylo opět zvláštní, přiznával, že právě těmto názorům připisuje 
největší význam.

Svou první větší knihu Sebevražda postavil na tvrzení, že „cho-
robná sebevražednost přítomné doby je podmíněna obecně se ší-
řící beznábožností“. Žádný takový důkaz však podán nebyl, šlo 
jen o jeho interpretaci. Spor o „smysl“ českých dějin byl od roku 
1910 veden pro změnu o to, zda je pravda, co Masaryk tvrdil 
v knize Česká otázka: že hlavní a závazný proud národních dějin 
začíná husitstvím, pokračuje obrozením a vrcholí humanitní de-
mokracií nové doby. Pozitivističtí historici v čele s Josefem Peka-
řem snadno dokázali, že obrozenci na husity nenavazovali a nava-
zovat nemohli, protože o nich ve své době v podstatě nic nevěděli. 
A konečně zatřetí: svou zahraniční akci z první světové války Ma-
saryk odůvodnil názorem, že končí éra feudálních teokracií (spo-
lečností řízených církví) a střídají je demokracie. Jan Patočka zase 
nebyl jediný, kdo této teorii dodatečně vytkl, že nemá filozofický 
ani historický základ; ostatně ji popřel i sám vývoj po roce 1918. 
Svět tehdy zažil všechno možné, jenom ne masarykovskou „svě-
tovou revoluci“.

Ve všech třech uvedených případech dal Masaryk vědu do slu-
žeb náboženského přesvědčení – což ho v očích vědců diskvalifi-
kovalo. Smyslem vědeckého ani jiného poznání však podle něho 
nebylo popsat co nejpřesněji svět, ale dodat člověku podklad k ak-
tivnímu a mravně zdůvodněnému jednání.

Typicky to platilo pro spor o smysl národních dějin. Obrození 
národ probudilo, ale nedalo mu program. Rebel a Masarykův pří-
tel Hubert Gordon Schauer směl na to téma svými texty provo-
kovat; Masaryk však nebyl provokatér, s jinými než pozitivními 
nálezy se nespokojoval. Rozhodl se svým pojednáním o „smyslu“ 
povzbudit ty národní tradice a vlastnosti, které by navodily občan-
skou situaci obdobnou oné, jíž byl fascinován v Americe.

Podle historiků starší doby v čele s Pekařem tím v podstatě zná-
silnil české dějiny. Podle mnohých znalců dějin doby novější však 
vytvořil prostor, v kterém bylo možné občansky se angažovat – do-
konce tak, že ve srovnání s ním ostatní duchovní proudy (třeba 
katolický) bledly, až se staly skoro neviditelnými. S novým, vý-
znamem srovnatelným pojetím „smyslu“ českých dějin, dávajícím 
program do budoucna, po Masarykovi dodnes nikdo nevystoupil.

Nudíš mne, Karle
Byl netrpělivý a zůstával netaktický. Když ho někdo nudil, bez 
ohledu na jeho pozici to dal najevo. Ostatní si to často vyložili 
jako pýchu. Josef Kaizl a Karel Kramář, se kterými Masaryk za-
kládal realistické hnutí, si odnesli názor, že je „Napoleon“, popří-
padě „rváč“. Podle jiných byl „dalajlama“, „papež“, „pletichář“ 
„vyběrač kosů“ a podobně. I jeho nejbližší „realističtí“ spolupra-
covníci přiznávali, že jim vadí jak jeho věcnost, tak hlavně sku-
tečnost, že pro ně nemívá teplé ani důvěrné kumpánské slovo. 
Novinář Jan Herben za první republiky, když bylo dávno po všem, 
ironicky napsal, že si během těch let s Masarykem připadal jako 
„evangelista Páně“, a uvažoval o tom, že pamětem, které v té 
době psal, dá název Životopis psa. Ani rozčarování z Masarykova 
„chladu“ však Herbenovi nakonec nezabránilo, aby se z někdej-
šího krutého polemika proměnil v prezidentova hagiografa a až 
do konce života o něm psal jednu oslavnou knihu za druhou.

Nejdrastičtějším Masarykovým konfliktem s českou společností 
se v roce 1899 stala polenská aféra – takzvaná hilsneriáda. Masaryk 
se v ní zastal židovského mladíka obviněného z vraždy a odsouze-
ného k trestu smrti; především se však postavil proti předsudku při-
pisujícímu Židům páchání rituálních vražd. Zatímco účast ve sporu 

kem lichým“ a pro jiné svůdcem mládeže, bořitelem, který sám 
nedokáže stvořit pozitivní program.

Špatná pověst dokonce začala předbíhat vlastního nositele. 
Ve stejném roce 1886, kdy propukl spor o Rukopisy, publiko-
val Hubert Gordon Schauer text Naše dvě otázky, zpochybňu-
jící smysl obrození: celé to jazykové a kulturní hemžení prý ne-
stálo za to, pokud se v národě nezrodila nová politická, a zejména 
mravní kvalita. Když si spisovatel Ferdinand Schulz tento text, 
podepsaný pouze iniciálami, přečetl, došel k závěru, že autorem 
nemůže být nikdo jiný než Masaryk. Na stránkách Národních 
listů ho pak slavnostně vymrskal z národa. „Jdi, přimkni se k ne-
příteli, jemuž sloužíš, zapomeň, že jsi se narodil z české matky, 
že jsi kráčel po české půdě, my tě z našeho národního těla vyluču-
jeme jako šerednou hlízu.“ Měl se stát druhým Karlem Sabinou? 
Kolektivní psychóza podruhé naštěstí už tak silně neúčinkovala.

Smysl české otázky
Vadilo jim, že je klame tělem. Když už byl vědec, univerzitní pro-
fesor, chtěli, aby se choval podle toho. On se však často dopou-
štěl názorů, které neměly s vědeckými pranic společného – a co 

Nejdrastičtějším 
Masarykovým konfliktem 
s českou společností se 
stala polenská aféra.

Podívejte, děti, přijel tatíček. (TGM s předsedou vlády Švehlou 
v Jindřichově Hradci, 1925) 
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o Rukopisy byla aspoň zpočátku podmíněna odbornou způsobilostí, 
antisemitská fantazie se ukázala přitažlivá pro většinu Čechů bez 
ohledu na jejich postavení, vzdělání či náboženské vyznání. Po od-
šumění aféry Jan Herben Masaryka nazval „nejosamocenějším mu-
žem v české veřejnosti“. A zatímco v pražské intelektuální obci za-
čal být Masarykův předválečný mravní postoj přece jen přijímán, 
katolický venkov ho ignoroval. Když v roce 1907 vedl na Valaš-
sku kampaň za zvolení do říšské rady, katolíci proti němu vystou-
pili s heslem „Kdo miluje svou vlast a jazyk, nevolí Masaryka“. Až 
do války z něj byl kverulant a z jeho strany pouhý klub.

Těžká karma
Válka to změnila. Už před jejím koncem se začal rodit Masarykův 
kult rozdmýchávaný paradoxně jeho někdejšími spolupracovníky 
z realistické strany. Jakoby v reakci na přestálá společenská pří-
koří po boku „pastýře“ (jak mu říkali), promluvili teď jako hlasy 
svého pána – a tito lidé, cepovaní vůdcem k věcnosti, se proje-
vili překvapivě nekriticky. „Popíral kdysi sám nadčlověka: dnes 
činem vlastním dokázal jeho jsoucnost,“ tvrdil žurnalista Gus-
tav „Gamma“ Jaroš. Zmíněný nadčlověk prý navíc není jen tak 
ledajaký jako u Nietzscheho; je to spíš nadčlověk vyšší, slovan-
ský. Literát Josef Laichter psal: „Kdo dovede snést blízkost jeho 
osobnosti, stoupá a dýše čistý vzduch jako na horách.“ Zrodila se 
petice Znárodněte dílo Masarykovo!, žádající, aby prezidentovy 
spisy vyšly v milionovém nákladu a byly zdarma distribuovány 
do všech českých rodin. Petici v listopadu 1918 podepsalo čtyři-
cet poslanců Národního shromáždění.

Potom přijel – tvůrce nového státu, jenž aspoň v jeho hlavě 
měl mít velice zvláštní účel. V oficiálních listinách, jako bylo Pro-
hlášení nezávislosti československého národa z 18. října 1918, to 
tak nezbytně nemuselo vypadat: Československo bude republi-
kou, občané budou požívat všech standardních práv a svobod, 
ženy budou rovny mužům, národnostní menšiny získají rovná 
práva, církev bude odloučena od státu, armádu nahradí milice, 
proběhne pozemková reforma, zruší se šlechtické výsady atd. To 
vše bylo převratné, leč myslitelné. Vždycky se dalo ukázat na ně-
jakou zemi, kde tyto plány už byly prováděny.

To však zdaleka nebylo všechno. Stát ani jeho demokratické 
uspořádání Masarykovi nezůstaly cílem samy o sobě, ale spíš za-
čátkem – na cestě ke stvoření nového člověka, věřícího i demokrata 
v jedné osobě, schopného sebezdokonalování. Všechno podstatné, 
čemu Masaryk dosud přikládal v životě význam, mělo teprve začít.

Problém byl v tom, že jeho Češi z velké části o podobný pro-
gram nestáli, nechtěli se dokonce náboženstvím vůbec zabývat. 
Ti starší viděli věc přesně opačně než Masaryk: získali přece stát, 
jsou tedy na konci, nikoli na začátku cesty. Mladá generace „budo-
vatelů státu“, žádní socialisté nebo komunisté, ale lidé typu Karla 
Čapka nebo Ferdinanda Peroutky, zase dala najevo, že s ním může 
sympatizovat bez toho, aby si náboženský rozměr jeho osobnosti 
pustila k tělu. Masarykův názor, že Češi by měli být pokračova-
teli Husa a Komenského, Peroutka odmítl s poukazem na vše-
dní skutečnost: „Nejsme velký národ, ani hmotně, ani duševně.“ 
Znamenalo to: Nežádáme vize, potřebujeme jenom věřit tomu, co 
je. Karel Čapek pak v beletrii zobrazil, jak by taková všednodenní 
skutečnost nenáboženských Čechů mohla vypadat.

„Že český národ ve své velké většině Masaryka jako nábožen-
skou osobnost, jako člověka víry nepochopil, je tragédie,“ napsal 
kdysi Přemysl Pitter, sám protestantský horlitel a reformátor ma-
sarykovsky niterného typu. Pojmenoval tím situaci, z níž však – ku-
podivu – zvolna dobrovolně odcházel i sám Masaryk. Symbolizo-

vala to jeho prezidentská standarta: z původně navrženého hesla 
Jiřího z Poděbrad „Pravda Páně vítězí“ na ní zůstal slogan, jemuž 
vypadlo prostřední slovo, což přirozeně změnilo smysl; za Masa-
rykova následovníka se nyní mohl považovat každý, kdo si myslel, 
že má v něčem pravdu.

Válka stvořila nového Masaryka. Z nezávislého myslitele se 
stal politik. Někdejší odpovědnost rebela, odpovědného jen sobě 
samému, se nyní rozprostřela nad tisíci lidských osudů. Přineslo 
to i změnu jeho kdysi jednoznačně náboženské etiky. Před vál-
kou hlásal Ježíšovo „Milujte své nepřátele“. Československý stát 
by však nevznikl bez existence legií, a ty by se sotva mohly zrodit 
bez válečného Masarykova „Když má být jeden zabit, ať je to ten, 
který má zlý úmysl“. Tím se sice Masaryk nevzdal osobní odpo-
vědnosti, naopak, náboženský rozměr jeho myšlení si však poně-
kud sedl na zem: posuzuje-li člověk sám cizí úmysl a má-li toto 
posouzení určující roli, vznikne „demokratická diskuse“, ve které 
jde jenom o porážku nepřítele.

Bylo snad vlastností pozdějších nacistů nebo komunistů, že 
páchali zločiny se špatným úmyslem? U mnoha jistě ne: někteří 
věřili, že šíří dobro, a mnohým bylo podobné přemýšlení hlavně 
lhostejné. Odpadl-li božský korektiv lidských činů, zbyla jenom 
lidská měřítka – a tedy úsudky, jejichž devalvaci se meze nekladou.

Přemysl Pitter v roce 1919 Masaryka za úkrok k násilí nejenže 
odsoudil, ale předpověděl i to, že válka, která přivedla republiku 
na svět, bude působit také v budoucnosti. „Ta krev lpí jako kar-
mický závazek na osudu československého státu, ta krev volá 
a přitahuje odvetu věčné spravedlnosti.“ Co je vlastně víc: stát, 
tedy instituce, vzniklá z krveprolití, nebo lidé, nenásilným zápa-
sem vnitřně utužení, očištění a osvobození? „Takto stojí tu ná-
rod se svou ,samostatností‘,“ psal Pitter, „jež podobá se sdráto-
vanému hrnci, v neustálém strachu, zda tam či onde opět nějaký 
stát nepraská.“

Aspoň jednu ulici, prosím
Český národ se v čase návratu prezidenta Masaryka ocitl v dvoj-
násob těžké situaci. Nejenže se vracel obtížný vůdce, ale přijížděl 
také člověk, který byl uvnitř jiný než dřív. Výsledkem bylo, řečeno 
z dnešního pohledu, oboustranné nedorozumění. Zrodil se kult. 
Kultu, na rozdíl od komplikovaných, měnících se lidí, není třeba 
rozumět.

„Nespojila je identita mravního zápalu, nýbrž tlak vnějších 
okolností,“ napsal v roce 1957 v eseji Otázky české tradice exilový 
spisovatel Jan Kolár. „Nepřestali si nerozumět – ale začali pocho-
dovat v závěsu. Toto spojení Masaryka s národní solidaritou ne-
znamená sloučení programů, nýbrž spíše kapitulaci Masaryka-fi-
lozofa a moralisty před politickou nutností. Výsledkem příměří byl 
Masaryk-prezident, figura, obraz na známkách, pomníky na ná-
městích, 7. březen a byzantinismus okolo jeho polního lůžka.“

Vlastně bylo „logické“ a podivuhodně dějinně spravedlivé, že 
základ Masarykova kultu položili právě legionáři – a že tak učinili 
ve chvíli, kdy se Masaryk-politik začal s minulostí náboženského 
reformátora rozcházet. Na ně pak v republice navázali ostatní. Při 

Válka stvořila nového 
Masaryka. Z nezávislého 
myslitele se stal politik.
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Začaly se objevovat prezidentovy sochy, první už v roce 
1919 u Litovle. Každé jenom trochu slušné město získalo Ma-
sarykovu třídu nebo náměstí a brzy po něm začali pojmenová-
vat prakticky cokoli: nádraží, automobilový okruh, nemocnici, 
dětský domov, horskou chatu. Svou knihu o Masarykovi vydali 
kromě mnoha prezidentových známých a přátel také jeho sekre-
tářka, stolník nebo tajemník.

Tatíčku, odpusť nám
Kult pohlcoval stále více lidí, nebylo však jasné, koho přesně 
slavit: někdejšího originálního a náboženského myslitele, nebo 
pozdějšího tvůrce státu? Byl v tom rozdíl a sám Masaryk pocho-
pení věci moc neusnadňoval. Cestou z exilu domů, 21. prosince 
1918 v jižních Čechách, řekl například známé: „Tábor je náš pro-
gram.“ Ale co tím myslel? Směl člověk, který se s ním pokládal 
za novodobého „božího bojovníka“, zabíjet nepřátele tak jako le-
gionáři, nebo ne? A kdo byli vlastně lepšími husity: Hus a Chel-
čický na jedné straně, anebo Žižka?

Zde je snad namístě trochu se Čechů z počátků první republiky 
zastat. Především ve své minulosti sotva nalezli paralelu, jak s člo-
věkem, jako byl Masaryk, spojujícím v sobě neformální i oficiální 

příjezdu prezidenta Masaryka do Prahy ho jako „tatíčka“ oslovil 
za moravský venkov valašský rolník – a připojil paralelu o třech 
králích putujících k Jezulátku: „My dnes o Vánocích jdeme k tobě, 
abychom v tobě uvítali našeho osvoboditele.“

Oslovení „tatíčku“ se pak v následujících letech stalo trvalou 
proprietou uvítacích proslovů při prezidentových cestách repub-
likou; často mu čelil i několikrát denně.

Je škoda, že perly masarykovského kultu nebyly sebrány 
do antologie podobné oné pozdější stalinské, které dal Anto-
nín Brousek kdysi název Podivuhodní kouzelníci. Vyplynulo by 
z ní, jak velkou část společnosti kult TGM zasáhl. Básníci už ten-
krát pilně psali básně, ve kterých nechyběl „verš pro Masaryka“. 
Když Josef Svatopluk Machar napsal „Jako psanec šel jsi v dál 
pochopy všech mocných štvaný, vrátil jsi se jako král národem 
svých milovaný“, nebylo to asi překvapení; koneckonců byl Ma-
sarykovým přítelem a spolubojovníkem.

Jiné to bylo, když se připojil třeba Stanislav Kostka Neu-
mann: „Jinošský do šedin uchovav si zápal, zmužilý, přímý jen 
pravdu politiky chápal, křivdy netrpěl.“ O pár let později, kdy 
začal vymýšlet umění, které by pomohlo Masarykovu republiku 
povalit, se básník za své popřevratové verše asi styděl.

Ti, kdo položili základ Masarykova kultu. (TGM s českými legionáři, náborový tábor, Stamford, 1918)  
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autoritu, vlastně zacházet. Žádný vzor z nedávné minulosti, tedy 
na jedné straně národní vůdci Palacký a Rieger a na druhé nemi-
lovaný panovník František Josef I., nevystihoval nový problém.

Mezi pochopitelné příčiny Masarykova kultu dále patřila 
také snaha vytvořit protiváhu populistickým kultům totalitních 
vládců, kteří na sebe začali v Evropě hlasitě upozorňovat při-
bližně od poloviny dvacátých let.

Další možné a pravděpodobné zdroje „tatíčkovství“ už staví 
Čechy do méně nevinného světla: ochota, s jakou přijali a po-
sílili otcovské ladění Masarykova charismatu, koneckonců na-
značovala i vůli vzdát se dospělé odpovědnosti, „zůstat dětmi“. 
Jako první tuto chuť pobýt v pokojném, leč bezhlavém stádu, nad 
kterým bdí „pastýř“, vyjádřil už v roce 1920 jeden z prvních po-
převratových Masarykových životopisců Jaromír Doležal. Ne-
dávnou minulost tam vylíčil slovy: „Národ se vzpíral, jako ne-
rozumné dítě se kroutí pod kárající rukou otcovou, pak spílal, 
proklínal svého otce jako nezvedený syn. Ale dobrotivý otec od-

pouštěl a miloval své dítě, svůj národ v nitru srdce stejně, vždycky 
a pokračoval ve své výchovné práci za vyšším cílem, jenž krátko-
zrakým unikal, až konečně všichni prohlédli, že byl nám nejlep-
ším lékařem, učitelem, vůdcem, jest a kéž ještě dlouho a dlouho 
bude.“

Věrni zůstaneme
Řekněte Čechovi „boj za svobodu“ a uvidí boj proti Němcům.
Skutečných Masarykových stoupenců, tedy těch, kdo se po roce 
1918 snažili udržet kontakt s celou jeho osobností (tedy i s tou 
náboženskou, jakkoli komplikovaně se nyní projevovala), bylo 
zřejmě ve skutečnosti podstatně méně, než kolik se zdálo podle 
vnějších projevů prezidentova kultu. A sdružovali se spíš okolo or-
ganizací, jako byla Akademická YMCA, než v blízkosti politických 
stran, Sokola a jiných masových spolků.

Takovým důsledným Masarykovým následovníkem byl třeba fi-
lozof Emanuel Rádl: po převratu působil v Realistickém klubu (po-
kračovateli někdejší Masarykovy strany), psal do stranických no-
vin, udržel si nábožensky prostorný rozměr své osobnosti a jako 
pokračovatel v rovině myšlenkové se projevil například v knize 
Válka Čechů s Němci (1928), v níž pojednal rozporuplnou menšino-
vou politiku Masarykova státu. Češi i Němci mají podle Rádla jedno 
společné: obojí jsou stejně zapálení nacionálové. Věří, že člověk se 
příslušníkem národa nestává, ale rodí; takové pojetí je pokrevně my-
stické, iracionální, a tedy nebezpečné – na té i oné straně hranic.

Vztah k Němcům byl typickou oblastí, kterou bylo třeba kultem 
překrýt. „Starý“ Masaryk se svým náboženským a demokratickým 
myšlením neměl důvod vnímat Němce jinak než Čechy. „Nový“ 
musel uvažovat taktičtěji, stále však vzdálen lidovému nacionali-
smu, kterému se však nyní už sotva mohl postavit. Lidé si stát, který 
měl být uskutečněním náboženské utopie, přetvořili podle svého.

Jan Kolár psal: „Vítězství 1918 bylo tak všestranné, že se pod-
lehlo dojmu, že protirakouský a protiněmecký program je progra-
mem absolutním, alespoň pro nás – a že není jiné svobody než té, 
která znamená svobodu od Rakouska a od Německa... Řekněte 
Čechovi slovo ,svoboda‘ – a můžete si být jisti, že v duchu uvidí 
státní vlajku; řekněte mu ,boj za svobodu‘ – a uvidí kácení c. a k. or-
líčků, koncentrační tábory – boj proti Němcům. České dějiny ne-
mají ani Cromwelly, ani encyklopedisty a Francouzskou revoluci: 
nazírali jsme svobodu osobní, svobodu duchovní a svobodu nábo-
ženskou vždycky jen skrze svobodu národní, v níž jsme spatřovali 
kouzelný proutek a klíč ke všem třináctým komnatám.“

Podobně filozofka Božena Komárková s odstupem času 
uvedla: „Pro největší část českého lidu byl nejvyšší hodnotou ná-
rod a všechno ostatní nabývalo hodnoty jen potud, pokud slou-
žilo národnímu zájmu. To neznamenalo namnoze víc než proti-
německý boj, založený na jazykové odlišnosti.“

Bylo smyslem kultu hlavně zakrýt nepříjemné skutečnosti? 
Možná že se v sobě tehdy opravdu klamaly obě strany: prezident 
strpěl, aby se jeho jménem dál šířily principy, které za války zčásti 
opustil, a Češi se zase tvářili, že jsou pilní a ochotní takové principy 
následovat. Probuzení bylo kruté. Slova „Prezidente Osvoboditeli, 
odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme“ pronesl 
Masarykův následník na jeho pohřbu pouhý rok před Mnichovem, 
osm let před začátkem odsunu Němců a jedenáct let před únorem 
1948. Při pohledu z ciziny rychlost těch proměn brala dech, ale 
možná to nebylo tak složité. Pastýř už nebyl, stádo se tedy opět 
rozuteklo. 

Autor je novinář a spisovatel.
RESPEKT 37/2007

Řekněte Čechovi „boj 
za svobodu“ a uvidí boj 
proti Němcům.

Vítězná tvář. Zbytek už s Masarykem ani nemusel souviset. 

Faktury nechte specialistům

Firma expanduje a přibývá i množství
faktur, které je potřeba zpracovat.
Na jedné straně je to dobrá zpráva,
na straně druhé to při tradičním
systému přijímání, zpracování
a archivaci faktur může znamenat větší
pravděpodobnost chybovosti. Existuje
řešení, které práci s fakturami usnadní
a zvýší spolehlivost. Jmenuje se Canon
Invoice Processing.

Finanční ztráty i podrytá profesionalita
v očích zákazníků. I takové mohou být
následky nesprávně zvládnutého zpracování
faktur. Lze se tomu vyhnout, je ovšem třeba
úplně změnit systém nakládání s fakturami.
„Zákazníkům poskytujeme službu nazvanou
Canon Invoice Processing. Spočívá v úplném
či částečném přebrání správy faktur klienta
na naše bedra. Díky tomu zákazník šetří
náklady na vlastní zaměstnance, svůj
čas a především má jistotu, že ve spojení
s fakturami nevzniknou nečekané obtíže,“
říká Antonín Brož, obchodní ředitel
přímého prodejního kanálu a divize Canon
Business Services (CBS), podle něhož
díky nasazení procesu automatického
zpracování faktur lze například eliminovat
až 20% pozdních plateb. Nabízené řešení
zpracovává a archivuje faktury v digitální
podobě – od skenování a vytěžení

informací až po zajištění oběhu dokumentů
ve společnosti včetně jejich archivace
a nastavení pracovních postupů.

Papírové faktury Canon do organizace
nepustí
Se zpracováním faktur je nejefektivnější začít
už v bodě, kdy přicházejí do společnosti.
Často to tedy vypadá tak, že je zřízen
pro příjem faktur určený P. O. box klienta,
ke kterému mají přístup i zaměstnanci
společnosti Canon. Ti příchozí dokumenty
vyzvednou, zpracují, převedou do digitální
podoby a už tentýž večer může mít zákazník
data zanesená v informačním systému,
aniž by faktuře věnoval jen minutu času.
Poté lze dokument nasměrovat přímo
k odpovědnému zaměstnanci, který s ním
pracuje dál. Vše probíhá v prostředí,
do kterého osoby bez potřebných oprávnění
nemají šanci vstoupit. „Příjem faktur
centralizuje příjem papírových dokumentů
a může nahradit podatelnu, skenování
a konverzi papírových i digitálních faktur
na data pro ERP, tedy pro podnikový
informační systém. Manuální zadávání
dat je tak nahrazeno inteligentním
zachytáváním informací s následnou validací
dle dohodnutých kritérií, což může snížit
náklady na zpracování o více než polovinu.
Jednotlivé obrazy jsou indexovány, aby je

Svým zákazníkům
poskytujeme široké
spektrum služeb.
Přesvědčte se
na vlastní oči.

Nasazení procesu automatického zpracování faktur sníží náklady na jejich zúřadování až o 30 procent.

bylo možné lépe vyhledávat a propojit s ERP.
Papírové faktury do workflow zákazníka tedy
vůbec nevstupují,“ vysvětluje Antonín Brož.

Můžeme zajistit celý proces
od objednávky po platbu (P2P)
Následná část procesu ověřuje faktury
a dokončuje schvalovací proces – jednoduše
řečeno zjišťuje to, zda v systému klienta
existuje nebo neexistuje objednávka.
Automatizované workflow založené
na podnikových pravidlech páruje faktury
s daty v kmenových číselnících dodavatelů,
objednávek, faktur, apod. v podnikových
systémech ERP. Výstupem je platné
zanesení faktury do ERP. Pokud se ukáže, že
faktura je neplatná, je automaticky vrácena
dodavateli. „Finální schválení je dokončeno
prostřednictvím příslušných pracovníků.
I tak se proces schvalování zkracuje z týdnů
na pouhé dny,“ podotýká Brož.
Tím ale činnost společnosti Canon končit
nemusí. Služba na zpracování faktur totiž
může zahrnovat i její uhrazení. V takovém
případě může Canon do procesu
zařadit automatizované kontroly mezi
objednávkami, fakturami a platbami jako
pojistku pro odhalení nekalých praktik
dodavatelů, duplikovaných plateb, apod.
Jiným modelem může být úplný outsourcing
funkce platebního oddělení. Záleží jen
na zákazníkovi, čemu dá na základě
doporučení odborníků firmy Canon CZ
přednost. „Naši lidé pak před provedením
příkazu k úhradě zkontrolují soubory plateb
a předloží klientovi konečnou verzi,“ nabízí
šéf přímého prodejního kanálu a divize
Canon Business Services.
Mezi další podpůrné služby patří správa
dodavatelů a provoz help desku pro dotazy,
vyrovnání a analýzy, výkaznictví, zásady
udržování, postupy a interní kontrolní
mechanismy, administrativní programy,
jako například P-Card, zajištění shody
s legislativou pro ČR a EU a pravidelné
operace ke konci měsíce a konci roku. Díky
tomu zákazník získá maximální přehled
o množství faktur a finančních operacích,
které jsou prováděny. Výhodou této služby je
její maximální přínos například ve chvíli, kdy
přichází čas na podání daňového přiznání,“
uzavírá Antonín Brož.
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Faktury nechte specialistům

Firma expanduje a přibývá i množství
faktur, které je potřeba zpracovat.
Na jedné straně je to dobrá zpráva,
na straně druhé to při tradičním
systému přijímání, zpracování
a archivaci faktur může znamenat větší
pravděpodobnost chybovosti. Existuje
řešení, které práci s fakturami usnadní
a zvýší spolehlivost. Jmenuje se Canon
Invoice Processing.

Finanční ztráty i podrytá profesionalita
v očích zákazníků. I takové mohou být
následky nesprávně zvládnutého zpracování
faktur. Lze se tomu vyhnout, je ovšem třeba
úplně změnit systém nakládání s fakturami.
„Zákazníkům poskytujeme službu nazvanou
Canon Invoice Processing. Spočívá v úplném
či částečném přebrání správy faktur klienta
na naše bedra. Díky tomu zákazník šetří
náklady na vlastní zaměstnance, svůj
čas a především má jistotu, že ve spojení
s fakturami nevzniknou nečekané obtíže,“
říká Antonín Brož, obchodní ředitel
přímého prodejního kanálu a divize Canon
Business Services (CBS), podle něhož
díky nasazení procesu automatického
zpracování faktur lze například eliminovat
až 20% pozdních plateb. Nabízené řešení
zpracovává a archivuje faktury v digitální
podobě – od skenování a vytěžení

informací až po zajištění oběhu dokumentů
ve společnosti včetně jejich archivace
a nastavení pracovních postupů.

Papírové faktury Canon do organizace
nepustí
Se zpracováním faktur je nejefektivnější začít
už v bodě, kdy přicházejí do společnosti.
Často to tedy vypadá tak, že je zřízen
pro příjem faktur určený P. O. box klienta,
ke kterému mají přístup i zaměstnanci
společnosti Canon. Ti příchozí dokumenty
vyzvednou, zpracují, převedou do digitální
podoby a už tentýž večer může mít zákazník
data zanesená v informačním systému,
aniž by faktuře věnoval jen minutu času.
Poté lze dokument nasměrovat přímo
k odpovědnému zaměstnanci, který s ním
pracuje dál. Vše probíhá v prostředí,
do kterého osoby bez potřebných oprávnění
nemají šanci vstoupit. „Příjem faktur
centralizuje příjem papírových dokumentů
a může nahradit podatelnu, skenování
a konverzi papírových i digitálních faktur
na data pro ERP, tedy pro podnikový
informační systém. Manuální zadávání
dat je tak nahrazeno inteligentním
zachytáváním informací s následnou validací
dle dohodnutých kritérií, což může snížit
náklady na zpracování o více než polovinu.
Jednotlivé obrazy jsou indexovány, aby je

Svým zákazníkům
poskytujeme široké
spektrum služeb.
Přesvědčte se
na vlastní oči.

Nasazení procesu automatického zpracování faktur sníží náklady na jejich zúřadování až o 30 procent.

bylo možné lépe vyhledávat a propojit s ERP.
Papírové faktury do workflow zákazníka tedy
vůbec nevstupují,“ vysvětluje Antonín Brož.

Můžeme zajistit celý proces
od objednávky po platbu (P2P)
Následná část procesu ověřuje faktury
a dokončuje schvalovací proces – jednoduše
řečeno zjišťuje to, zda v systému klienta
existuje nebo neexistuje objednávka.
Automatizované workflow založené
na podnikových pravidlech páruje faktury
s daty v kmenových číselnících dodavatelů,
objednávek, faktur, apod. v podnikových
systémech ERP. Výstupem je platné
zanesení faktury do ERP. Pokud se ukáže, že
faktura je neplatná, je automaticky vrácena
dodavateli. „Finální schválení je dokončeno
prostřednictvím příslušných pracovníků.
I tak se proces schvalování zkracuje z týdnů
na pouhé dny,“ podotýká Brož.
Tím ale činnost společnosti Canon končit
nemusí. Služba na zpracování faktur totiž
může zahrnovat i její uhrazení. V takovém
případě může Canon do procesu
zařadit automatizované kontroly mezi
objednávkami, fakturami a platbami jako
pojistku pro odhalení nekalých praktik
dodavatelů, duplikovaných plateb, apod.
Jiným modelem může být úplný outsourcing
funkce platebního oddělení. Záleží jen
na zákazníkovi, čemu dá na základě
doporučení odborníků firmy Canon CZ
přednost. „Naši lidé pak před provedením
příkazu k úhradě zkontrolují soubory plateb
a předloží klientovi konečnou verzi,“ nabízí
šéf přímého prodejního kanálu a divize
Canon Business Services.
Mezi další podpůrné služby patří správa
dodavatelů a provoz help desku pro dotazy,
vyrovnání a analýzy, výkaznictví, zásady
udržování, postupy a interní kontrolní
mechanismy, administrativní programy,
jako například P-Card, zajištění shody
s legislativou pro ČR a EU a pravidelné
operace ke konci měsíce a konci roku. Díky
tomu zákazník získá maximální přehled
o množství faktur a finančních operacích,
které jsou prováděny. Výhodou této služby je
její maximální přínos například ve chvíli, kdy
přichází čas na podání daňového přiznání,“
uzavírá Antonín Brož.
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Pravdivý příběh 
Karla Havlíčka
První moderní český novinář dokázal říkat věci, které se 
těm nahoře i těm dole nelíbily. Skončil v exilu, a když se 
vrátil, lidé se mu vyhýbali. Jeho národ se ho přestal bát 
příliš pozdě: na jeho pohřbu.
marEk ŠVEhLa
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dDvanáctého listopadu 1851 je u soudu v Kutné Hoře živo. Vchod 
stráží kordon četníků, vstupu dovnitř se dožadují dva tisíce lidí. 
Dvojice mužů v uniformách stojí proti zvyklostem dokonce 
i v soudní síni. Vpředu sedí předseda soudu, po straně prokurá-
tor, naproti dvanáctičlenná porota – kromě jedenácti Čechů i je-
den Němec. Jsou to hlavně rolníci, ale je tu taky koželuh, mlynář, 
dva kupci, továrník. Všichni jsou tu proto, aby rozhodli o osudu 
dvou mužů: novináře Karla Havlíčka a jeho tiskaře Františka 
Procházky. První psal články a druhý je rozmnožil. Jejich témata 
znějí aktuálně i dnes: například Správa záležitostí obecných nebo 
Proč jsem občanem.

Líčení začalo už časně zrána a probíhá bouřlivě. Prokurátor 
dr. Czermak dnes přišel usvědčit Havlíčka (o toho tu jde přede-
vším) z „pobuřování“ a „rušení veřejného pokoje“, za což mu hrozí 
až pět let těžkého žaláře. „Zlomyslně se pokusil vštípit jiným spo-
luobčanům nechuť ke způsobu vlády a státní správě, snažil se svést 
jiné k nepřátelství a nesnášenlivosti proti jednotlivým třídám ob-
čanstva,“ hřímá Czermak. Nemá to ale s Havlíčkem snadné. Tento 
velký kritik poměrů v monarchii, muž s pověstí nejzajímavějšího 
českého novináře, liberál, který ve svém politickém myšlení před-
stihl dobu, se ve slovních přestřelkách cítí jako ryba ve vodě. Při-
chází řeč na politické poměry, svobodu vyjadřování, práva a odpo-
vědnost každého jedince. Tedy to, o čem umí Havlíček tak dobře 
psát ve svých článcích. Vzrušená disputace končí až po dvanácti 
hodinách jednání v půl deváté večer, kdy se soudci odebírají k po-
radě. Ta trvá hodinu, pak formulují otázky pro porotu. Ta se další 
hodinu a půl radí. Rozhodnutí je jednomyslné: nevinen.

Krátce před půlnocí je pak Havlíček nesen na ramenou do hos-
tince U černého koně, velký dav jeho příznivců se raduje. On sám 
ale moc ne. Nabádá lidi, aby radši s demonstrací nechuti vůči 
Rakousku přestali. V kasárnách čeká připravená armáda a všude 
kolem se to hemží špicly. Proto v hostinci dlouho nepobude, od-
chází nahoru do pokoje a brzy ráno odjíždí za rodinou do Němec-
kého Brodu. Předtucha dalších problémů je správná. Do Prahy 
a Vídně už běží zprávy o tom, jak potupně pro režim soud v Kutné 
Hoře skončil. Brzy nato se rozjíždí stroj pomsty a velkého zúčto-
vání s nejznámějším českým rebelem této doby. A nutno dodat, 
že se nenese jen v rakouské režii.

Probuzení
Vraťme se ale na chvíli o několik let zpět. Francie má za sebou 
krvavou revoluci, Evropa zažívá nepokoje proti zavedeným mo-
narchiím, Německo prochází velkými změnami a spěje ke sjed-
nocení. Také situace v Rakousku je neudržitelná. Češi a Maďaři 
se bouří proti Vídni, chtějí větší míru samosprávy, více občan-
ských svobod. Zlomový rok 1848 se blíží.

Čechy platí hned po Vídni za ekonomicky nejvyspělejší část 
monarchie a také nejméně spokojenou. Zdejší politický život 
se tříbí: existuje několik proudů od konzervativců z řad šlechty, 
zcela loajálních Vídni, přes národně laděné liberály až po radi-
kální demokraty. Nikoho tenkrát ani nenapadne, že by Češi měli 
monarchii opustit, řeč je o míře autonomie a občanských svobod, 
později také o tom, zda se místo Rakouska raději nepřimknout 
k sjednocenému Německu.

V té době jsou ještě živé kategorie „germánský svět“ a „slo-
vanský svět“, jejich platnost ale postupně končí a čeští intelek-

Soud v Kutné Hoře: 
přichází řeč na politické 

poměry a svobodu 
vyjadřování.
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ČE SK á CE STA  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

To už ale přichází nadějný rok 1848. Havlíček zakládá vlastní 
deník Národní noviny. Píše v té době převratné články o občan-
ské odpovědnosti, funkci opozice, rozebírá chyby vládnoucího 
režimu. V dobrém slova smyslu poučuje o politice, o fungování 
a právech ústavních institucí, o smyslu ústavy. V článku Co jest 
obec? popisuje, jak je důležité, aby lidé měli podíl na správě obce, 
jen tak se rodí občanský duch. „Občané si nemusejí a nemohou 
být rovni,“ píše Havlíček s tím, že všichni užívají takový podíl vý-
hod obce, jaký si zaslouží. Jindy zase přesvědčuje o důležitosti 
češtiny, raduje se z rozšiřování občanských svobod.

Rok 1848
Rok 1848 se skutečně vyvíjel nadějně. Symbol rakouského abso-
lutismu, kancléř Metternich, na nátlak rakouských stavů a vídeň-
ského měšťanstva odstupuje, různé společenské vrstvy si začínají 
klást požadavky. Vláda ruší robotu, slibuje svobodu tisku a shro-
mažďování. Češi nezůstávají pozadu. Dohoda s vládou v podobě 
tzv. kabinetního listu stvrzuje posun k posílení svobod a demokra-
cie. Chystá se nový volební zákon, svolání zemského sněmu, návrh 
nové ústavy. To všechno Havlíček nadšeně podporuje, zároveň ale 
v dubnu 1848 v článku Naše politika píše: „My, Slované západní, 
Slované svobodní, Čechoslované, Jihoslované a Poláci pevně sto-
jíme s rakouským císařstvím, považujeme je za přirozenou pásku, 
která nás bratry rozené k sobě úzce váže a ve spojení tuží proti ve-
likému nebezpečenství.“ (Tím Havlíček myslí Německo.)

Nakonec ale režii přebírají radikálové. Armáda se bojí francouz-
ského příkladu a posílá do Prahy vojsko knížete Windischgrätze. 
V ulicích se staví barikády, někdo dokonce zastřelí Windis-
chgrätzovu manželku. Armáda pak v červnu za nezájmu venkova 
pražské bouře rozmetává. „Nešťastnými událostmi utrpěla naše 
česká věc nesmírnou ránu,“ kritizoval Havlíček radikály. Je to tak. 
Situace se vrací do předrevolučních kolejí, ke slovu přichází i tuhá 
cenzura. Havlíček píše dál, co si myslí, jako jeden z mála intelek-
tuálů nemá strach. Opět ale přicházejí úřední výstrahy, několika-
denní vazby, výslechy u vojenského soudu a v roce 1850 zákaz Ná-
rodních novin. Havlíček vydává časopis Slovan a zůstává jedním 
z posledních mluvčích „české věci“. To mu vynáší další policejní 
represe a několik žalob. Na podzim 1851 opouští příliš rizikovou 
Prahu a stěhuje se s rodinou k matce do Německého Brodu, kde si 
chce dát od politiky pokoj. V té době ale už se také chystá největší 
tiskový proces v Kutné Hoře, stanovený na 12. listopadu.

Vítězství
Kutnohorský proces s Havlíčkem, rakouskými úřady označovaným 
za „nejnebezpečnějšího vůdce češství“, se konal na popud vídeň-
ské vlády, která teď jeho výsledek vnímala jako velkou porážku. 
Ministr vnitra Alexander Bach začal promýšlet, jak se z toho po-
učit. Vadila mu bouřlivá kulisa, v níž se Češi beztrestně vysmívali 
monarchii, hlavně ale „nespolehlivost“ porotních soudů. Úřady 
věděly, že musí Havlíčka dostat před soud znova, jak ale zařídit, 
aby byl odsouzen? Vláda zvažovala, zda Havlíčka nesoudit v ně-
kterém z německých okresů, nebo dokonce před německou poro-
tou, od toho ale upustila: Češi by takový rozsudek nepřijali. (Na-
konec rakouské úřady vedl nepohodlný rozsudek k rozhodnutí, 
že se musí změnit porotní soudní systém – tato strategie v Česku 
přežila dodnes –, a skutečně byl koncem roku 1851 v Čechách ne-
návratně zrušen.) „Každý proces, a byť by byl Hawliczek uznán 
vinným, bude pro něj novým triumfem a rozšíří okruh jeho pří-
vrženců, zvýší jeho váhu,“ píše pražský policejní šéf Leopold Sa-
cher-Masoch v dopise místodržiteli v Čechách Karlu Mecsérymu 

tuálové si začínají uvědomovat nadřazenost pojmu Čech nad 
pojmem Slovan. Vůdčí postavy obrození ještě uvažují ve sta-
rých kategoriích, je pro ně normální jezdit na slovanské sjezdy 
a snít o slovanské pospolitosti. Na půdě nových institucí jako Ná-
rodní muzeum, Průmyslová jednota nebo Měšťanská beseda se 
ale vedou realistické debaty o budoucnosti českého národa. „Pro-
sazování větší občanské svobody je pro české liberální měšťan-
stvo prakticky totožné s prosazováním větší národní svobody,“ 
píše v knize Kapitalismus a česká společnost historik Otto Urban.

Nebývalou roli začínají hrát i české noviny. A to je chvíle, 
kdy na scénu vstupuje Karel Havlíček (1821 Borová u Přiby-
slavi–1856 Praha). Procestoval kus Evropy, pracoval jako domácí 
učitel v carském Rusku. Tam mimo jiné procitl ze svých mladic-
kých snů o panslavismu. Bylo to významné poznání: „Údiv, který 
přišel na Havlíčka při spatření pyramidy ruského absolutismu, 
je dokladem, že bytostně patříme k západu, ne k východu,“ píše 
Ferdinand Peroutka v havlíčkovské studii z roku 1931. Je to Ha-
vlíček, kdo začíná mluvit o odlišnosti západních Slovanů a pro-
sazuje národní a občanské uvědomění Čechů v monarchii. Uva-
žuje o životě spisovatele, řídí Českou včelu, z níž udělal přední 
kritický časopis (právě tady vystoupil s tvrdou kritikou pseudo-
vlastenectví J. K. Tyla, kollárovského panslavismu apod.), v roce 
1846 převzal řízení fádních oficiálních Pražských novin, z nichž 
během několika měsíců vybudoval nejdůležitější tribunu opozič-
ního hnutí. Má potíže s cenzurou, psát otevřeně o politice není 
zvykem, dostává varování od úřadů, hrozí mu zákaz psaní nebo 
i něco horšího.

Havlíček v dobrém 
slova smyslu poučuje 
o politice, fungování 
a právech ústavních 
institucí, o smyslu ústavy.
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směr Německý Brod. Tam dorazil až pozdě v noci. Vzbudil okres-
ního hejtmana, vzali tři četníky a všichni vyrazili na náměstí, kde 
Havlíček bydlel. Napřed bušili na vrata místního lékárníka, na-
podruhé už se trefili. Otevřel jim Havlíčkův bratr, který Dederu 
zavedl až k posteli rozespalého Karla. Ten si oblékl plášť a roz-
mrzele si nechal přečíst rozkaz. Pak ještě jednou. „Násilí nutno 
ustoupit, půjdu s vámi,“ měl podle dobových záznamů prohlásit. 
V tu dobu už byly vzhůru i jeho manželka a dcera. Dedera jim 
neprozradil cíl cesty, a Havlíček proto utěšoval manželku, že ho 
vezou jen někam na pevnost a pak rychle zjistí, že je nevinný. 
Podle pozdějších vzpomínek Dedery začali při loučení všichni 
slzet, včetně Havlíčka, zatímco okresní hejtman, aby zakryl své 
emoce, vyšel raději na chodbu. Těsně před odchodem ještě Ha-
vlíček řekl bratrovi, ať nebudí sousedy a známé. „Podle pozděj-
ších zpráv o lhostejnosti obyvatelstva si tím ušetřil zbytečné zkla-
mání,“ píše Jiří Morava ve své výborné knize Havlíček v Brixenu, 
odkud přebíráme řadu informací. 16. prosince v půl páté ráno se 
eskorta dala do pohybu směr Budějovice.

Ráno projel dostavník Jihlavou. V Batelově poobědvali, De-
dera objednal i mělnické víno, Havlíček ale téměř nejedl. Pak 
dostavník směřoval do Hradce, kde měl Dedera rodiče. Zajistil 
nocleh v místním hostinci a i s Havlíčkem se vydal na návštěvu 
rodičů. Dederův otec Havlíčka poznal. Ráno pak čekal u hos-
pody dav lidí. Když  Havlíčka spatřili, tak se „klidně odebrali 
ku svému dennímu zaměstnání“, popsal později místní politik 
Antonín Hajn. Dedera nakoupil doutníky a víno a vyrazili dál.

Tímto způsobem se cesta ubírala přes Třeboň a Budějovice 
směr Linec. V Budějovicích údajně Havlíčkovi přátelé najali ně-
kolik koní, aby měl možnost uniknout. Ten ale nic takového ne-
měl v úmyslu. Cesta navíc byla důkladně organizovaná. Místní čet-
níci byli v pohotovosti a jejich velitelé posílali o pohybu dostavníku 

s tím, že vláda by měla sáhnout po vhodnějších prostředcích, jak 
„překazit řemeslo tohoto talentovaného, ale krajně nebezpečného 
muže“ a zamezit mu „v jeho všeobecně škodlivých rejdech“. Na-
konec sám pražský policejní ředitel považoval za nejlepší poslat 
Havlíčka do jiné části monarchie a tento nápad se zalíbil i ministru 
Bachovi. Byť tu byl malý problém: podle rakouských zákonů měly 
úřady právo poslat někoho do vyhnanství jedině v Haliči, mini-
str jej tedy kvůli Havlíčkovi musel rozšířit i na zbytek monarchie.

Události šly rychle dopředu. Po procesu Havlíček žil s manžel-
kou Julií a jedinou dcerou Zdenkou u matky a bratra v Německém 
Brodě. Nepsal, nechodil mezi lidi, vedl domácký život. Denně 
vyjížděl s manželkou na saních do okolí. Pracovat nemusí; ze 
své redaktorské činnosti našetřil nějakých deset tisíc zlatých, což 
jeho rodině stačí na deset let života bez existenčních starostí. Má 
dokonce od přítele Antonína Musila k dispozici pas, emigrovat 
se ale nechystá, byť čas od času mluví o tom, že ho úřady stejně 
nenechají na pokoji.

Sedmnáct dní po rozsudku se Bach rozhodl, že Havlíček bude 
deportován v Salcburku, později padl los na menší a více konzer-
vativní Brixen. „Toto oznámení jsem vzal na vědomí,“ odepsal 
12. prosince mladý císař František Josef. (Dnes panují pochybnosti, 
zda o vyhnanství Havlíčka rozhodl skutečně Bach, jak si vždy Češi 
mysleli, možná to byl sám císař na nátlak armády a četnictva.)

Cesta dostavníkem
Sotva ve Vídni rozhodli, projevilo pražské policejní ředitelství vel-
kou horlivost. Už 15. prosince vyjel vrchní policejní komisař Fran-
tišek Dedera v šest hodin odpoledne do Kolína. V kapse měl prů-
vodní dopisy, pět set zlatých na výdaje a na sobě teplé oblečení 
na dlouhou cestu zimními Alpami. V Kolíně přestoupil na při-
chystaný dostavník a po silnici i s jedním policejním sluhou vyjel 

Tenkrát v Brixenu. (F. Würthle a W. Lang, 1852)
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

do Prahy a Vídně raporty. Za Salcburkem se jelo pomalu a těžce, 
všude ležel sníh, krajina kolem byla divoká a krásná: strmé svahy, 
průzračné řeky, jehličnaté lesy, idylické štíty, vodopády. (Havlíček 
tuto část cesty využil k napsání Tyrolských elegií.) Do Brixenu dora-
zili 22. prosince, po sedmi dnech cesty. Dedera předal tehdy třice-
tiletého Havlíčka okresnímu hejtmanovi Knollovi a hned se vydal 
na cestu zpět. V Praze pak předložil účet na 580 zlatých a 37 krej-
carů (to byl zhruba roční plat státního úředníka).

Ministr Bach oznámil veřejnosti Havlíčkovu deportaci stejný 
den, kdy vyjel dostavník směr Brixen. Žádný rozruch ale zpráva 
nevyvolala a na Havlíčka se rychle zapomnělo.

Brixen
Brixen platil za jednu z nejkonzervativnějších oblastí monarchie, 
kde rok 1848 proběhl bez většího zájmu. V čase Havlíčkova pří-
jezdu tu žilo 2700 lidí, z toho víc než desetinu tvořili duchovní. 
Okresní hejtman Knoll (57) byl rozumný muž, nechtěl Havlíč-
kovi komplikovat život. Odvedl ho do hotelu U Slona, nejlepšího 
ve městě, kde pro něj zamluvil pokoj s plnou penzí.

Jak později sám Havlíček psal, jeho přijetí v Brixenu bylo přá-
telské. Ať již od zdejších úředníků, od majitele hotelu i hostů, 
kteří se U Slona scházeli. Od Dedery Havlíček věděl, že jeho 
manželka s dcerou za ním mohou přijet, vylíčil jim tedy cestu 
a naléhal na ně, ať určitě počkají na jaro.

Psaní dopisů a čekání na odpovědi se mu pro první týdny stalo 
hlavní náplní času. „Co dále, nevím,“ psal Františku Palackému. 
„Úmysl můj jest mlčeti, nastavit záda a trpět. Prosit nebo domlou-
vat se nehodlám, ani protestovat a odvolávat se: bylo by to dílem 
nadarmo, dílem proti mému srdci. Nevědí, co činí!“ Dopisy byly 
evidovány, nikoli ale cenzurovány, a jména adresátů spolu se zprá-
vami o chování Čecha posílána do Vídně. Havlíček trpěl nudou, psal 
si domů o knihy a pořídil si taky klec s dvěma vrabci. Po měsíci na-
šel Knoll Havlíčkovi podnájem se stravou a obsluhou, čímž ke své 
radosti omezil jeho styk s hosty hotelu. Havlíček popsal v dopise své 
nové bydliště jako „tmavý pošmourný klášternický pokoj plný sva-
tých obrazů a umučení božího“. Pověsil si mezi ně svého Jana Husa.

Přestěhováním se jednotvárnost jeho pobytu ještě zhoršila. 
Neměl už rozptýlení mezi hosty hotelu, dlouze chodil po pokoji 
nebo se procházel po svazích okolních kopců. Psaní dopisů bylo 
jediné, na co se byl schopen soustředit. Klidu mu asi nepřidaly 
ani poměrně plastické zprávy o situaci v Čechách. „Veškeren ži-
vot veřejný udušen jest, aspoň spisovati nám nyní volno, tře-
bas ne vydávati tiskem,“ psal Havlíčkovi Palacký. „Vás odvezli 
z vlasti, nám vlast obrátili v pevnost a žalář, rozdíl není tak velký,“ 
psal Havlíčkův přítel Pinkas.

Velmi důležitá byla otázka peněz. Úřady Havlíčkovi pobyt pla-
tily roční rentou vyměřenou na 400 zlatých. Její výši schvalo-
val přímo ministr Bach. Pro představu šlo o roční plat úředníka 
na místodržitelství. Učitel na obecné škole vydělával 130 zlatých, 
dělník v továrně 100–200 zlatých. Havlíček si ale stěžoval, že 
chce minimálně šest set zlatých, jinak svoji rodinu po jejich pří-

jezdu neuživí. V průběhu pobytu se mu skutečně povedlo jisté 
zvýšení renty vyjednat, jeho výdaje ale byly vyšší, a tak neustále 
žádal bratra o zaslání vlastních úspor.

Přijela rodina
V prvních měsících Bach příjezd Havlíčkovy rodiny zamítá. V květnu 
však dostává jeho žena Julie dopis, aby si na úřadech vyzvedla 
150 zlatých na cestovné a může odjet za manželem. Příjezd man-
želky a dcery Havlíčkův život výrazně změnil. Všichni tři se přestě-
hovali mimo centrum do domku se zahradou. „Můj pokoj má tři 
okna a vyhlídku, která by stála tisíce, kdyby byla v Čechách,“ píše 
nadšený Havlíček bratrovi. „Tak hezkou krajinu, jako je zde, jistě 
jsi ani neviděl. Na površích samé vinohrady, na pustějších vrších 
samé kaštany jedlé a ořechy vlaské a za tím jako stafáž vysoké Alpy, 
na kterých posud leží sníh, kdežto zde již přes tři neděle třešně jíme.“

Rodina chodí po horách. Havlíček si vychvaluje, jak mu bri-
xenské povětří svědčí, jak se zdravotně cítí mnohem lépe než 
v Čechách. To vyvrací české mýty, že za jeho pozdější tuberku-
lózu mohl právě pobyt v Brixenu. Spíš naopak, jihoalpské pod-
nebí pomohlo Havlíčkovy problémy oddálit na později.

Havlíček začíná také psát, především své možná nejlepší li-
terární dílo – Tyrolské elegie. Do Čech satirické verše ale zřejmě 
z opatrnosti neposílá. Někde je musel ukrýt, protože se nic ne-
našlo ani při několika domovních prohlídkách v jeho bytě. Na-
víc z dopisů neustále slyšel o všeobecné lhostejnosti, s níž by se 
zřejmě setkaly i jeho básně.

Začal taky pracovat na knize o historii Ruska, kterou chtěl v Če-
chách vydat. Zmínil se o tom v dopise Palackému, ten ale odpově-
děl, že něco takového je dnes zcela nereálné.

Úřady se snažily kontrolovat Havlíčkovu poštu, nebylo to ale 
zcela spolehlivé. Stačilo říct někomu zcela jinému, aby dopisy 
na poštu odnesl. Snahy Havlíčka kontrolovat naopak posilovala 
různá udání, která lidé v Čechách na tyrolského vyhnance psali. 
Například vyšší hospodářský úředník Antonín Schiller se doslechl, 
jak často Havlíček píše, a hned to ohlásil policii. Udání putovalo 
jako všechno k Bachovi, který nasadil špicly a vůbec větší kontrolu.

Další udání přišlo na úřady od Havlíčkova přítele Geblera. Ten 
žil v Srbsku, tedy v zemi, o níž Havlíček napsal, že by z ní rád uči-
nil „svoji Ameriku“. Napsal Geblerovi dopis a ptal se ho, jestli by 
v Bělehradě sehnal práci. Gebler se lekl a ohlásil úřadům, že Ha-
vlíček má v úmyslu přesídlit. Rakouským úřadům chodí i další 
„zaručené“ zprávy o tom, že má Havlíček v plánu z Brixenu utéct. 
Tím vším se komplikoval jeho případný návrat domů nebo ales-
poň přestěhování blíž k domovu. Všímá si, že jeho dům více hlí-
dají četníci. Jeden čas se musí každý den hlásit mezi jedenáctou 
a dvanáctou dopoledne na hejtmanství.

V Brixenu dál střídavě zažívá příjemné měsíce nebo propadá 
depresím z nicnedělání, stěžuje si na „bigotní, prolhané Tyro-
láky“ nebo „pobožnou pakáž“, poustevnický život. Mezi lidi ne-
chodí, jen na pivo do místního pivovaru. Známé tu téměř nemá. 
„S měšťany a knězi nic není a úředník se žádný nesmí opovážit, 
aby s námi něco měl,“ píše v dopisech. S místními rozmlouvá spíš 
o zemědělství, o včelách, v horách na salaších chodí sledovat do-
bytek, vyměňuje si s bratrem semena rostlin.

Stále častěji zmiňuje, jak touží po návratu do Čech, kde si chce 
zařídit malé hospodářství a taky se dál věnovat literatuře. Čas 
od času se vrhne na psaní své oblíbené satirické poezie. Manželka 
Julie mu z Čech přivezla rozdělaný rukopis Křtu svatého Vladimíra.

Po třech letech pobytu začíná být zoufalý. Píše na Nejvyšší po-
licejní úřad ve Vídni žádost o povolení k návratu. Vídeňské úřady 

Noviny přinesly o smrti 
Karla Havlíčka jen 
krátkou zprávu.
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šetření, nemoc už ale byla v takovém stadiu, že neměla šanci. Pat-
náctého dubna dostala vysokou horečku a záchvat. K ránu umřela. 
Bylo jí dvacet devět let. Rodina se ale dohodne, že Havlíčkovi 
o tom zatím nic nenapíšou, podlehl by ještě většímu zoufalství. 
Zdenky se ujala rodina Juliina bratra, kde byla naštěstí zvyklá.

Havlíček si podává další žádost o propuštění, opět slibuje řádný 
život živitele rodiny a konec novinářské dráhy. Místodržitel v Če-
chách Karel Mecséry tentokrát žádost doporučuje s podmínkou, 
že se Havlíček „vystříhá všech politických rejdů, úplně se odřekne 
žurnalistiky, jakožto i vůbec každé spisovatelské činnosti“. Císař 
souhlasí, situace v Čechách už byla pacifikovaná, Havlíček není 
vnímán jako nebezpečný, navíc podmínky propuštění jsou tvrdé.

Když si je Havlíček v Brixenu na hejtmanství čte, je zaskočený. 
„Spisování“ se přece nechce nadobro vzdát. „Havlíček musel být 
konfrontován s otázkou svého publika. Přišel-li do exilu s vědo-
mím, že tu bude trpět pro jiné, a nedočkal se přitom sebemenší 
známky širší solidarity, musel si nyní přiznat, že ani jeho psaní 
nemělo jiný význam než privátní,“ píše Jiří Morava ve zmíněné 
knize. „Tím, kdo zklamal, nebyl Havlíček, nýbrž český národ. 
Bylo by proto bývalo absurdní, aby se jen proto, že byl jeho čle-
nem, obětoval donekonečna.“ S vědomím prohry Havlíček pro-
tokol podepsal a mohl se balit na cestu.

Krátká zpráva
Třináctého května dorazil do Německého Brodu, kde se dozvěděl 
o smrti Julie. Chtěl vidět dceru, musel tedy požádat o propustku 
k cestě do Prahy. Dostal od okresního hejtmanství šest dní. V Praze 
zjistil, že atmosféra ve městě není dobrá. Přibyla povinná policejní 
evidence všech obyvatel a všude bylo plno policejních špiclů. Jeho 
známí se mu zdaleka vyhýbali, dělali, že ho nevidí. Jediná Božena 
Němcová, kterou potkal na Příkopech, se k němu hlásila. Byl sice 
v Čechách, ale bez radosti. Sám byl pod přísným policejním dohle-
dem, mimo Německý Brod potřeboval propustky. Smrtí Julie padly 
plány na život a hospodaření v Brodu. Potřeboval být blízko dcery, 
která ale žila v Praze. Žádal úřady o souhlas k přestěhování s tím, 
že bude pracovat ve švagrově pokrývačské firmě. Neuspěl. Násle-
dovaly další žádosti. Zbytečně. Rozhodl se žádat přímo ve Vídni, 
nemělo to ale význam. Titíž lidé, kteří před čtyřmi a půl lety roz-
hodli o jeho odjezdu do Brixenu, teď rozhodovali, jestli vyhnanství 
bude pokračovat, byť už jen v Německém Brodě.

Neustálé psychické vypětí, podstatně horší klima než v Al-
pách, kouření, alkohol, to vše se podepsalo na jeho zdraví: ob-
jevila se tuberkulóza, kterou se nakazil od Julie. Lékař ho po-
slal do lázní, napřed do Chuchle, pak do Šternberku u Smečna. 
Ve Šternberku se mu líbilo, vstával brzy ráno, chodil po okolí, 
podstupoval lázeňské procedury. Nikdo ho sem nepřijel navští-
vit, sám údajně chodil za zdejším mlynářem, amnestovaným ra-
dikálem. Vydržel tu zhruba měsíc. Čtyřiadvacátého července jej 
lékař v horečkách převezl do Prahy, kde o pět dní později ve věku 
35 let zemřel.

Noviny přinesly o smrti Karla Havlíčka jen krátkou zprávu, 
s výjimkou pražského, německy psaného deníku Bohemia, kde 
oznámili datum pohřbu a otiskli nekrolog. V něm nazvali Ha-
vlíčka „velkým talentem, největším a prvním publicistou, jehož 
měla česká literatura“. Havlíčkova rodina se bála demonstrací 
a přála si jen nenápadný pohřeb. To se ale nepovedlo, zpráva 
o smrti velkého novináře se roznesla. K rakvi vystavené doma 
u Havlíčkova švagra Jaroše přicházely davy lidí, kteří přece jen 
ztratili strach a jako by teprve teď svého hrdinu opět našli. 

RESPEKT 30/2006

žádost zamítají. Po několika měsících se to opakuje. Ve Vídni se 
žení císař František Josef s Alžbětou, následná amnestie se ale 
Havlíčka netýká, nebyl přece odsouzen. Rakousko slaví, čeští 
básníci Erben, Furch, Hanka, Koubek, Picek vydávají na zna-
mení loajality almanach.

Havlíček už má doma domluveno, že by opět bydlel v brat-
rově domě, řídil by jeho podnik a věnoval se své oblíbené histo-
rii. Jenže úřady mu to nevěří. V létě 1854 přemlouvá k odjezdu 
Julii. Minulou zimu špatně snášela a může se to opakovat. Na-
víc Zdenka měla začít chodit do školy. Koncem září obě odjíž-
dějí. Havlíček se opět stěhuje do města víc mezi lidi. Jeho švagr 
žádá o audienci u ministra Bacha a v dopise ho ujišťuje, že „Ka-
rel Havlíček je pevně odhodlán věnovat se praktickému životu, 
starat se výhradně o hmotné zajištění sebe a své rodiny a že na-
dále nedá nejmenšího podnětu k nějakému zákroku proti své 
osobě“. Ani to nepomohlo. V lednu 1855 napsal Havlíček další 
žádost. „Ačkoliv jsem nebyl odsouzen a neznám příčinu, pro 
kterou jsem zde držen, nesu za to trest, pro otce rodiny jistě 
krutý,“ píše a dodává, že už se nechce věnovat novinářské čin-
nosti. Bez odezvy.

Vědomí prohry
Když se Havlíček na podzim loučil se ženou, nevěděl, že má tu-
berkulózu. A ani teď netušil, že se jí přitížilo. Julie absolvovala vy-

Pro jedny hrdina, pro druhé nejnebezpečnější vůdce češství. 
(Zleva nahoře K. H. Borovský a jeho největší protivníci: ministr vnitra 
Alexander Bach, vlevo dole policejní komisař František Dedera 
a místodržící Karl Mecséry) 
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Osudný den  
v Krkonoších
Zdánlivě bezpečná krajina nejpopulárnějších českých hor 
je ve skutečnosti fatálně zrádná. Připomíná nám to tragédie, 
která se odehrála v samém srdci Krkonoš. Proč vlastně 
onu zimu roku 1913 Hanč s Vrbatou nedoběhli domů?
JAN H. VITVAR / foTo mIlAN JARoš
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Zrádné srázy.  
(Pohled z Labské boudy na Labský důl,  

vpravo místo tragédie Zlaté návrší)
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vVšem dochází, že tohle je definitivní konec. Nepomáhá tření zmrz-
lého těla ani masáž srdce, na stole v Labské boudě leží bezvládná 
mohutná postava. Hoteliérka Erlebachová přináší z komory bílé 
prostěradlo a ručníky, do kterých závodníci svého kolegu zabalí. 
Pak ho ještě omotají vlněnou pokrývkou a nohy a hlavu obloží pytli, 
aby se mrtvola nepoškodila při poslední cestě, která ji čeká.

Bohumil Hanč ji nesčetněkrát prošel pěšky i projel na lyžích, 
teď se ale z hřebenu Krkonoš do Vítkovic poveze na saních. 
Do márnice ho smutný průvod dopraví ještě v noci, od osudného 
závodu uběhne teprve pár hodin. Ráno pak Hanč uložený v rakvi 
doputuje do sokolovny v Jilemnici. Neleží tu ale sám. Vedle něj 
stojí rakev s druhou obětí včerejší vichřice. Místonáčelník mří-
čenského Sokola Václav Vrbata byl posledním člověkem, který 
viděl Hanče stát na nohou. A Hanč byl zase poslední, kdo viděl 
živého Vrbatu.

Co se mezi nimi na vichřicí bičovaném hřebenu jen pár set 
metrů od bezpečného tepla Labské boudy odehrálo, zůstává už 
sto let záhadou. Jisté je, že jejich příběh je dodnes fascinujícím 
svědectvím o lidské odvaze a zároveň nevyzpytatelnosti zdánlivě 
nevinných kopců obklopujících nejvyšší horu této země. Jak to 
nad Hančovou a Vrbatovou rakví při pohřbu pronesl na jaře roku 
1913 průkopník lyžování v Čechách Jan Buchar: „I božsky krásná 
příroda našich hor dovede býti hrůzná, zlá, ukrutná.“

Ať to frčí!
Život v Krkonoších se až do konce 19. století dělí na dvě období. 
V horách na hranici Rakouska-Uherska vybavených hustou sítí 
hřebenových bud se v teplých měsících potkávají lesníci, chalu-
páři, sběrači bylin, pastevci i turisté české a německé národnosti. 
Když ovšem do Krkonoš přijde sníh, území je prakticky odříznuto 
od okolního světa a ponoří se do zimního spánku uzavřeného 
mezi stěny roubenek. Krkonoše jsou – podobně jako Šumava – 
divočinou, v níž je kdykoli možné zemřít. Proto je lepší vůbec 
nevycházet ven.

V roce 1892 se ale místní svět radikálně mění: do hor dorazí 
první lyže. Pro své lesníky je ze Skandinávie nechává přivézt 
správce jilemnického panství hrabě Jan Nepomuk Harrach, pro 
žáky  malotřídky další páry objednává od vídeňské firmy Tho-
net učitel z Dolních Štěpanic Jan Buchar. Podkrkonošští koláři 
a truhláři podle prototypů vyrábějí vlastní lyže. Jednoduché ná-
činí z ohoblovaných, vpředu zahnutých prken připevněné k no-
hám řemínky se tu rychle zabydluje, a když Buchar v Jilemnici 
založí spolek Ski, šíří se sláva lyží i na hřebeny.

Soutěživost dojíždějících Pražanů (v čele s vůbec prvním čes-
kým lyžařem, zakladatelem Bruslařského klubu Josefem Rössle-

Velké přátelství. (Bohumil Hanč se svými cenami a Václav Vrbata 
v sokolském kroji)
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šlechetnější kousek, kterým tento lyžařský přeborník přispěje 
k historii Krkonoš.

Hanč se v prvním desetiletí 20. století stává bezesporu nej-
lepším českým lyžařem. V Krkonoších, na Šumavě, v Krušných 
i Jizerských horách vyhrává jeden mistrovský závod za druhým, 
v saském Annabergu mezinárodní konkurenci porazí s takovým 
náskokem, že ho pořadatelé podezřívají ze zkrácení tratě. Protest 
stáhnou, když jim nabídne, že výkon hned zopakuje. Na lyžích 
v zimě tráví veškerý volný čas. V oblíbených krasojízdách pub-
liku předvádí dokonalé kristiánky a telemarky, zájemce o lyžo-
vání učí jako instruktor, na závody vyráží i během tříleté vojny, 
kdy si na ně bere dovolenou.

Několikrát se na nich střetne s již zmíněným kolegou Emmeri-
chem Rathem. Rodák z Broumova a pražský Němec je typickým 
příkladem širokého sportovního rozkročení, které na začátku mi-
nulého století ve vrcholovém sportu panuje. Přesvědčený vege-
tarián v druhém ročníku krkonošského padesátikilometrového 
závodu skončí druhý za Hančem, v létě běhá vytrvalostní tratě, 
boxuje, během vojny se stává přeborníkem v chůzi s plnou polní: 
s třicetikilovou zátěží a puškou vyhraje čtyři ročníky prestižního 
padesátikilometrového závodu kolem Berlína. Mimořádně vy-
vinutý atlet dvakrát reprezentuje Rakousko-Uhersko na olympi-
ádě. V Londýně v maratonu a chůzi na deset kilometrů, ve Stock-
holmu v maratonu a přespolním běhu: není to žádný šampion, 
ale nikdy neskončí hůř než ve třetí desítce.

Zatímco sudetští Němci se s Čechy na horských závodech 
neradi poměřují a raději si pořádají vlastní soutěže, pražskému 
Němci jeho spolek starty s českou konkurencí povoluje. S Han-
čem se má Rath na lyžích znovu utkat v roce 1913 při osudném 
ročníku běhu na 50 kilometrů v Krkonoších.

Přemlouvání
Lyžování už je na takové úrovni, že se pořadatelé rozhodnou pod-
nik poprvé uspořádat jako rychlostní závod od začátku do konce. 
Jezdci poběží v časových rozestupech, a aby se nevysilovali pří-
chodem ke startu, budou vyrážet od Labské boudy, kde před zá-
vodem přespí. Cíl je po třech hřebenových okruzích vytyčených 
pomocí fáborů a kontrolních stanovišť v Mísečkách. Lyžaři bu-
dou pod lékařským dozorem.

Profesionálně připravený závod přiláká i Němce. Z Jizer-
ských hor přijede jejich šampion Oswald Bartel, z Prahy Rath, 
který se ovšem tentokrát se svým oddílem nepohodne a pod 
pseudonymem Franz Walter reprezentuje berlínský Sport-Club. 
Čechy reprezentují za Prahu Josef Scheiner a Karel Jarolímek, 
za Jilemnici Josef Feistauer. Českým želízkem v ohni je pocho-
pitelně Hanč, který si v únoru ve Vysokém nad Jizerou vyjel ti-
tul „mistr Krkonoš“. Jenže Hanč s přihláškou na vrcholný pod-
nik sezony váhá.

Šestadvacetiletého chalupníka čekají mistrovské zednické 
zkoušky a jeho žena Slávka je v osmém měsíci těhotenství. Jejich 
první dítě umřelo krátce po narození a Hanče strachující se man-
želka vyzývá, ať se závody skončí. Závodník souhlasí a přihlášku si 
nepodá. Za Hančovou proto vyrážejí zástupci jilemnického spolku 
Ski v čele s Janem Bucharem. Neuspějí. O to víc zesílí svůj tlak 
na Hanče, aby přece jen startoval. Hrozí, že bez něj Češi v prestiž-
ním souboji s německou konkurencí neuspějí.

Hanč nakonec nátlaku ustoupí: v neděli 23. března 1913 vyrazí 
s lyžemi na ramenou z Hrabačova na jednadvacetikilometrovou 
túru směr Labská bouda, odkud má druhý den na Velikonoční 
pondělí vyrazit na svůj životní závod.

rem-Ořovským) a horalů se poměřuje na pionýrských závodech. 
Pod jilemnickým klubovým heslem „Ať to frčí!“ se v Krkonoších 
pořádají rychlostní, vytrvalostní i „krasojízdné“ soutěže. Na pře-
lomu století už je na lyžích dobyta Sněžka. Lyžování je popu-
lární i mezi německými osadníky, kteří si ve stejné době zaklá-
dají vlastní dílny, vlastní spolky a vlastní závody (podle některých 
pramenů leckdy ještě dříve než Češi).

Svaz lyžařů v Království českém se v roce 1905 rozhodne v Kr-
konoších uspořádat přelomový vytrvalostní podnik. Trať závodu 
na 50 kilometrů vede z Vysokého nad Jizerou do Jilemnice. Po-
řadatelé si uvědomují, že lyžaře může při překonávání hřebenů 
čekat cokoli, proto závod vypisují jako „turistický“: 40 kilometrů 
jedou sportovci spolu a pomáhají si ve vyšlapávání trasy, kontrol-
ními body jsou boudy a hostince, kde každý dostane razítko a ob-
čerstvení. Závodit na vlastní pěst se smí až v posledních deseti 
kilometrech.

Atmosféru expediční premiéry popsal její vítěz Josef Kraus 
v knize Miroslava Rampy Na hřebenech vichřice: „Nahoře na Kra-
konoši nás chytla vánice, jeden nevěděl o druhém, neznali jsme 
cestu. Shlukli jsme se tedy do houfu a čekali na Rösslera-Ořov-
ského. Ten měl s sebou kompas a podle něho určil, kudy se 
dáme. Šťastně jsme našli tyče a podle nich sjeli dolů do Míse-
ček. Nahrnuli jsme se do chaty, každý si rozbalil raneček a dal 
se do jídla. Některým se z toho tepla do té metelice už nechtělo 
a zůstali tam.“ Kraus si dá na posilněnou koňak a vyrazí do Ji-
lemnice. Dorazí do ní 11 a půl hodiny od startu. Když pořadatelé 
podle jeho vyprávění změří trasu, vyjde jim, že jezdci nakonec 
ujeli přes 60 kilometrů.

Start na Sněžce
Při druhém ročníku závodu na scénu vstupuje devatenáctiletý 
Bohumil Hanč. Benecký rodák, člen jilemnického Ski klubu, vy-
učený zedník a tkadlec ověnčený vavříny z několika juniorských 
soutěží. Start je odvážně přesunut na Sněžku, cílem je opět Jilem-
nice. Vítězný Hanč si dává pozor, aby si jezdci znovu nezajeli, 
a výsledný čas stlačí na osm hodin. Suverénně vyhrává i následu-
jící dva ročníky. K 50 ujetým kilometrům je ale vždy nutné přičíst 
ještě vzdálenost, kterou účastníci závodu urazili na start. Hanč 
a ostatní na něj docházejí po svých, v případě jeho chalupy v ji-
lemnickém Hrabačově to na Sněžku dělá nějakých 25 kilometrů.

Strastiplnou cestu k samotnému startu popsala ve Věstníku 
krkonošském první ženská účastnice závodu Anna Hanušová 
ze Sokola Mrklov, malé osady na svazích u Benecka: „Vylézali 
jsme po čtyřech, lyže při zemi před sebou posunujíce. Kolega 
Rath poznal můj zoufalý zápas a přes moji vůli vzal mé lyže. 
S vypětím všech sil dostali jsme se konečně na vrchol Sněžky.“ 
A pak se teprve může začít závodit. Jméno Rath je pro náš pří-
běh klíčové. Pomoc vysílené soupeřce totiž není zdaleka nej-

Rath nachází Hanče 
v deliriu. Závodníka bere 
na záda a skrz závěje se 
s ním brodí na Labskou.
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Nalehko
Na Labské ráno panuje optimistická nálada. Teploměr ukazuje 
osm stupňů nad nulou, mraky prosvítá slunce a vzduch z podhůří 
na hřebeny přináší vůni blížícího se jara. Pořadatelé kvůli oba-
vám z rychlého tání sněhu posunují start z osmi hodin na sed-
mou. Závodníci si v archaických dobách vrcholového sportu musí 
vystačit bez servismanů, sponzorů, diváků, médií i finančních 
odměn. Běží se na vlastní pěst o prestiž a upomínkové ceny (po-
prvé v historii je ovšem k dispozici lékař). Po prohlídce závodníci 
v půlminutových intervalech vybíhají na trať.

Hanč je tak jako ostatní oblečen nalehko v košili a kalhotách, 
rukavice, kabát a čepici nechává na boudě. Volí ostré tempo, 
ve kterém ho po hodině nezpomalí ani déšť. Za další hodinu déšť 
střídá sněžení; poryvy větru a prudký pokles teploty naznačují, 
že sem nečekaně dorazila studená fronta.

V čele se zpočátku drží Bartel, během horšícího se počasí ho 
Hanč předjede, mine ale kontrolní bod Violík nedaleko Sněž-
ných jam a musí se vracet a dohánět ztrátu. První kolo dokon-
čuje u Labské boudy znovu v čele závodu. Tady mají závodníci 
dostat občerst vení, v 9.40 je ale ještě nikdo nečeká, pořadatelé 
neodhadli, že se pojede tak rychle. Hanč pokračuje bez odpo-
činku, protože k boudě už se blíží Bartel. Nevezme si ani ruka-
vice. V tu chvíli už ze závodu odstoupil Rath kvůli odřeným no-
hám, stejný osud potkává Jarolímka. V 10.20 na hřebeny doráží 
sněhová vichřice.

Hanč zrovna stoupá k Vysokému Kolu. Promočené jarní oble-
čení mu přimrzává k tělu, Bartel v kopci závod vzdává a vrací se 
na Labskou. Feistauerovi pronásledujícímu Hanče rovněž dochá-
zejí síly a nedaleko Sněžných jam omdlévá. Najde ho německá 
chatařka, přivolá pomoc a společně táhnou Feistauera do boudy. 
Vzdává také Scheiner a Hanč je jediný, kdo v závodě pokračuje. 
Po hřebenu oddělujícím Rakousko-Uhersko od Německa sjíždí 
k Nové Slezské boudě, kde od rozhodčího dostává rukavice a ci-
tron pro dobití energie. Počasí je čím dál horší. V nulové viditel-
nosti, promrzlý a smýkaný větrem přijíždí Hanč pár minut před 
polednem znovu na Violík.

Neví, že kromě něj už všichni vzdali. V ohlušující vichřici 
na něj tuto fatální informaci křičí kontrolor Vajna, kolem kterého 
mimo Hanče v druhém kole závodu nikdo neprojel. Hanč ale vo-
lání ve vánici neslyší a vydává se směrem k Harrachovým kame-
nům. Mrznoucí Vajna se zachraňuje sjezdem k Labské boudě, 
kde nachází všechny kontrolory i odpadlé závodníky natírající si 
olejem omrzliny. Nikdo si nepřipouští, že nedaleko boudy právě 
sportovní drama směřuje k vrcholné tragédii.

Všichni předpokládají, že zkušený horal Hanč dokončí druhé 
kolo a v jednu hodinu dorazí na Labskou boudu pro křišťálový 
džbán kovaný stříbrem jako závodník s největším počtem ujetých 
kilometrů. Pohár Hanč skutečně dostane. Ale až po své smrti.

Hrozný dojem
Když Hanč na boudu nepřijíždí ani v odhadované rezervě, ře-
ditel závodu Fischer se ho rozhodne jít hledat. Do kvílících hor 
zahalených v mlze a sněhu s ním vyrážejí odpočatí Rath s Jaro-
límkem. S nepochopitelnou odvahou vyjedou do vánice každý 
sám: Fischer sjede až do Míseček, kde doufá, že Hanče najde, 
protože to je nejrychlejší úniková cesta z hřebenů. Jarolímek se 
po neúspěšném hledání vrací na Labskou.

Rath ve 13.45 přijíždí na Zlaté návrší. Nachází zde Hanče le-
žícího v deliriu. Závodník cosi mumlá, Rath sobě i Hančovi sun-
davá lyže, bere si kolabujícího kolegu na záda a po pás ve sněhu 

Druhý život příběhu. (Nahoře filmoví Synové hor z roku 1956,  
dole Emmerich Rath v kovbojském, kolem roku 1948)
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hrozný dojem,“ vzpomínal později Rath na poslední chvíle Han-
čova života.

Ve 14.30 Rath přijíždí na Labskou. Stačí ostatním říct, kde 
Hanče nechal a hroutí se v bezvědomí k zemi. Jarolímek si znovu 
připíná lyže a s kolegy se se saněmi vydává za Hančem. Leží 
tváří ve sněhu, rty křečovitě svírá píšťalku a vůbec nereaguje. 
V 15.10 ho záchranná výprava přiváží na Labskou, do úst mu lijí 
koňak, třou ho, masírují. Lékař po chvíli konstatuje, že ochrnuté 
srdce už nikdo znovu nerozeběhne.

Závodníci nechtějí věřit, že „mistr Krkonoš“ právě našel v milo-
vaných horách smrt. Navíc nechápou, jak to že má mrtvý na sobě 
kabát a čepici. Když ho naposledy komisař Vajna viděl u Violíku, 
byl jen v košili a po cestě už nebyla žádná bouda, kde by si Hanč 
mohl věci půjčit. Rath ho přesto našel v teplém oblečení. Znamená 
to jediné: Hanč musel na trati někoho potkat, kdo mu věci dal. 

ho vleče skrz kleč na Labskou. Nevidí na cestu, tyčové značení 
se mu ztrácí v mlze, skrz řev větru není slyšet ani hukot blíží-
cího se Pančavského vodopádu. Na hraně známé častými lavi-
nami hrozí, že se oba kdykoli mohou zřítit do hlubin Labského 
dolu. Rath vyvine neuvěřitelnou sílu a s Hančem na zádech se 
během pár minut závějemi probrodí osm set metrů. K boudě 
zbývá už jen kilometr. Hanč mu ovšem neustále padá na zem, 
chůze se zpomaluje a Rathovi dochází, že sám včas umírajícího 
na boudu nedostane.

„Složil jsem Hanče k tyči a spěchám nazpět pro své lyže. 
Tryskem letím z Krakonoše, u Hanče se ještě jednou zastavím. 
Vydrž, prosím tě, pomoc tu bude hned. Trochu mu třu ztuhlé 
tělo a posazuji ho zády proti větru. Jak ho opouštím, zdá se 
mi, že se dá ještě zachránit, pokouší se po všech čtyřech lézt 
směrem do kopce. Pořád nesouvisle blábolí, takže na mě dělá 

Průkopníci. (Bohumil Hanč uprostřed lyžařské výpravy, 1910)
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

A ten někdo musí být bez kabátu stále venku na mrazu a akutně 
tedy potřebuje pomoc.

Neznámého se vydává hledat další výprava. Jako první k němu 
dorazí její člen Havelka: „Byl jen v tenkém svetru, měl obyčejné 
tmavé civilní kalhoty a boty. Snažím se ho obrátit. Jeho obličej je 
voskový. Cítím, že jeho ruce jsou ztuhlé a nelze je ohnout v lok-
tech.“ Mrtvého lyžaře nikdo ze závodníků nezná. Celé jim to při-
jde jako zlý sen: mrtvola leží u lyží, které na Zlatém návrší zbyly 
po Hančovi. Když odtud Rath před chvílí odjížděl, po nikom tu 
nebyly ani stopy.

Výprava mrtvého naloží na saně a vyrazí rychlejší cestou 
na Mísečky. Bizarnost situace završí příchod ředitele závodu 
Fischera, který se od Míseček vrací zpátky na hřebeny. Dole 
v boudě se totiž od německého podomka dozvěděl, že prý 
na Zlatém návrší seděl vysvlečený člověk a cosi na něj česky 
volal. Fischer logicky předpokládá, že musí jít o Hanče, a spě-
chá znovu do nitra hor. Když cestou potká Havelkovu výpravu, 
myslí si, že na saních leží Hanč, kterého jeho přátelé našli právě 
na Zlatém návrší. Překvapeně se ale dozvídá, že Hanč už je 
dávno mrtvý na Labské.

Identita druhého mrtvého zůstává neznámá až do druhého 
dne. Ukáže se, že jde možná o jediného diváka závodu a Han-
čova blízkého přítele Václava Vrbatu.

Bloudění ve spirále
Co přesně se na hřebenech po onu hodinu a tři čtvrtě, kdy 
Hanče nikdo neviděl, událo? Pravděpodobná verze zní takto: 
Vysílený Hanč u Harrachových kamenů potkává Vrbatu, 
který zrovna dorazil na hřebeny z Mříčné u Jilemnice, aby 
přímo na trati povzbudil svého kamaráda. Také Vrbatu zasko-
čilo špatné počasí. Nečekané setkání nabízí možnost, že oba 
společně bezpečně sjedou z vrcholků do Míseček, kde není 
po vichřici ani památky. Hanč se ovšem rozhodne, že bude 
pokračovat v závodě, a chce vyrazit na druhou stranu na Lab-
skou boudu.

Vrbata mu alespoň vnutí svůj kabát a čepici. Loučí se s Han-
čem, který rychle odjíždí, a sám se vydává směr Mísečky. 
Na pláni nad Velkou Kotelní jámou ale zabloudí, krouží sně-
hem ve spirále a nemůže najít cestu. Mezitím Hančovi pár set 
metrů od jejich setkání selže srdce. Když ho najde Rath, nemá 
Hanč sílu mu ani říct, že někde kousek za ním jede ještě Vrbata. 
Po Hančovi zbudou na pláni jen lyže, ke kterým po chvilce neu-
věřitelnou náhodou z posledních sil dorazí Vrbata. Hledá u nich 
svého přítele a pak zkolabuje. Kdyby sem přijel jen o pár minut 
dřív, Rath by našel oba umírající kamarády.

Když na Zlatém návrší svítí slunce, zdá se popsané drama 
nepochopitelné. Od místa neštěstí je přehledně vidět celý 
okruh tratě jak na dlani, na Mísečky je to z kopce pár minut, 
na Labskou boudu po rovině jakbysmet. Stačí ovšem, když se 
zatáhne, a náhorní pláň se promění ve zrádné nepřehledné 
pole obepnuté strmými srázy, v němž člověk může velmi 
snadno kroužit stále dokola od strže ke strži. Zvlášť když tak 
jako Hanč s Vrbatou přecení své síly a dostane se na hranici 
totálního vyčerpání.

Emmerich Rath den po tragédii do pamětní knihy na Lab-
ské boudě napíše: „Dnes ráno v 9 hod. postavil jsem kříž zho-
tovený z lyže na místě, kam jsem přítele Hanče dopravil na zá-
dech. Bude mi to smutná upomínka, neb osud mi nepřál, abych 
zachránil život přítele, lyžaře tak milého. Čest jeho památce.“ 
Na Hančův pohřeb na jilemnický hřbitov dorazí sedm tisíc 

Nositel nejkrásnějšího poselství. (Emmerich Rath, vpravo,  
při závodě v chůzi se zátěží, kolem roku 1909)

„Osud mi nepřál, abych 
zachránil život přítele, 
lyžaře tak milého.“
Emmerich Rath
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lidí, kteří poté pohřbí i Vrbatu v Mříčné. Kondolence přichá-
zejí z celého světa. Na těhotnou vdovu se vypisuje charitativní 
sbírka, v dubnu se jí narodí syn Bohumil. Je slabý na srdce a má 
od matky zakázáno vyrážet do hor.

V roce 1922 je Rathův provizorní kříž nahrazen ma-
lou kamennou mohylou s nápisem „MISTR HANČ – † 
24. 3. 1913 – 50 km“. O tři roky později je pak přímo na místě 
kolapsu obou horalů vztyčena velká mohyla, na jejíž desce je 
připomínán i Vrbata. U ní se v březnu 1938 při příležitosti pět-
advacátého výročí tragédie sejdou její všichni žijící účastníci 
včetně Ratha a Bartela. Krátce nato ovšem přichází Mnichov, 
Krkonoše s významnou částí podhůří jsou připojené k Německu 
a mohyla je kvůli českému nápisu zničená fanatiky. V té chvíli 
začíná žít celý příběh druhým životem.

Po válce se Hančův souboj s německým závodníkem Barte-
lem začíná vykládat jako ryze nacionální soupeření o „české“ 
hory.Legendu pomáhá vytvářet pamětník Jarolímek. Hančův 
spolunocležník na Labské si vzpomene, že závodník večer 
před závodem pronesl, že by raději padl, než by nechal vyhrát 
Němce. Mýtus se od roku 1956 nezadržitelně šíří spolu s filmem 
natočeným podle novely Františka Kožíka Synové hor.

V něm se Hanč v podání herce Josefa Beka stává idealizo-
vaným vůdcem českého boje proti německému útlaku. Rath je 
ve filmu vydáván za „Prušáka“ a nesmyslně se Hančovi před-
stavuje vojenským sklapnutím podpatků (ve skutečnosti se 
dobře znali). Hanč je ve svém spravedlivém zápase natolik uvě-
domělý, že zatímco Bartel mu odmítá uvolnit stopu, sám ně-
meckému soupeři v nouzi půjčí náhradní řemínek od vázání. 
Zato Rathova obětavost při sebevražedném hledání Hanče je 
ve snímku zcela potlačena.

Výhra nad Němci
„Hanč měl přirozenou touhu vyhrát. Bylo mu přitom úplně 
jedno, jestli byl soupeř Čech nebo Němec,“ říká k tomu ředitel 
Krkonošského muzea v Jilemnici Jan Luštinec. Osudovým zá-
vodem se šéf sbírky věnované počátkům lyžování v Krkonoších 
profesně zabývá už řadu let. „Jazyková hranice byla v horách 
dost ostrá. Pochopitelně že o národnostní emancipaci šlo v ta-
kovém prostředí i lyžařům. Ale na rozdíl třeba od Sokola nebyla 
jejich prvotním cílem,“ dodává Luštinec v expozici před zlom-
kem původní tabulky označující místo Hančovy smrti a medailí 
„Mistr Krkonoš“, kterou si Hanč v roce 1913 odvezl z Veselého 
nad Jizerou.

Mezi českými a německými lyžařskými spolky v národ-
nostně vyhrocené atmosféře těsně před první světovou válkou 
pochopitelně existovalo napětí. O hladké spolupráci nemohla 
být řeč a závodníci si vzájemně bojkotovali účast na jednotli-
vých podnicích. V horách ale platilo pravidlo, že národnostní 
spory končí tam, kde je potřeba společně vzdorovat extrémním 
podmínkám. V tom byl zásadní rozdíl oproti jiným částem Su-
det, kde se vzájemná nevraživost projevovala mnohem otevře-
něji. Pamětní knihy z Labské boudy tak zaznamenávají večery, 
kdy dorazili čeští lyžaři mezi dominantní německé osazenstvo 
a přes počáteční pnutí večer zakončili společným zpěvem čes-
kých a německých národních písní.

Také když se z Němců po vzniku Československa stává ná-
rodnostní menšina, nepanuje mezi lyžařskými spolky obou et-
nik žádné velké drama. Sudetoněmečtí lyžaři dokonce odmít-
nou přijmout „árijský paragraf “ vnucovaný jim militantním 
Německým turnerským svazem v Československu (po Sokolu 

druhá největší tělovýchovná organizace první republiky), jenž 
by z jejich řad vyloučil všechny „Neněmce a Židy“.

Po nástupu Hitlera k moci se ovšem šovinismus přenáší 
i na hory. Německé lyžařské oddíly jsou začleněné pod zmíněné 
turnerské svazy, které má v rukou Konrad Henlein. Ze sportov-
ních spolků Henlein rychle vytvoří polovojenskou organizaci 
usilující o přičlenění pohraničí k Německé říši. Českosloven-
ská armáda na hřebenech Krkonoš buduje pás železobetono-
vého opevnění. To je ale po Mnichovu k ničemu a staroused-
líci houfně utíkají či jsou vyháněni do vnitrozemí; odstoupením 
pohraničí republika přichází o 41 lyžařských klubů. Symbolic-
kým ovládnutím hřebenů hor Německou říší je zmíněná de-
strukce mohyly Hanče a Vrbaty stojící jen pár metrů od opuš-
těných bunkrů.

Po válce se scény opakují v opačném gardu. Češi boří po-
mník, který na Vysokém Kole vztyčili koncem 19. století turneři 
na počest císaře Viléma I., někdejší sousedé jsou vyhnáni 
(ve Špindlerově Mlýně a Černém Dole je bez soudu popraveno 
30 Němců), ve Vrchlabí a Hostinném jsou pro ně zřízeny in-
ternační a pracovní tábory. Mění se i hranice: německá musí 
ustoupit o několik set kilometrů na západ, čímž Krkonoše ná-
hle získávají nového souseda v podobě Polska.

Hrdina bezdomovec
S upravováním hranic se upravuje také historie. Obětí  je i hr-
dina příběhu z roku 1913: na českého Němce Emmericha Ratha 
je nutné zapomenout. Odsun se mu sice vyhne díky tomu, že 
před nacisty v Praze za války ukrýval německého Žida. Nic-
méně mezi válkami nesmírně populárního sportovce a propagá-
tora trampingu (na Příkopech si otevřel první obchod s výstrojí 
a výzbrojí pro život v přírodě) čeká smutný osud.

Po únoru přichází o obchod, rok tráví v pracovním táboře 
a poté se živí jako metař. V roce 1960 mu úřady zakazují vyjet 
na olympiádu do Říma, kam je pozván Mezinárodním olympij-
ským výborem a kam se ve stále úžasné kondici (se sedmde-
sátkou na krku zvládá celoživotní vegetarián, abstinent a ne-
kuřák závod Běchovice–Praha za necelou hodinu) chystá dojet 
na kole. Rath se stěhuje z Prahy za bratrancem do rodného 
Broumova, když se s ním pohádá, zůstane jako bezdomovec 
na ulici. Z ní je přemístěn do domova důchodců, kde 21. pro-
since 1962 podlehl infarktu.

„Rathův případ je ostudný. Nemluvilo se o něm kvůli tomu, 
že byl Němec, i když ze sebe vydal absolutní maximum. Přinesl 
jedno z nejkrásnějších poselství, že klidně nasadí pro druhého 
život a všechno ostatní jde stranou. Což ten vypjatý vmonto-
vaný nacionalismus dost popírá,“ říká k tomu ředitel Krkonoš-
ského muzea Luštinec. Cení si ovšem toho, že lidé v horách ide-
ologii nalepenou na tragický závod nevzali za svou. „Jilemnický 
spolek se k tomu vždy hlásil jako k ryze sportovní záležitosti, 
všichni dobře věděli, že nic víc v tom nebylo.“

V Krkonoších dnes Hančovo a Vrbatovo jméno nesou ulice, 
louky i návrší. Rathovo jméno se na veřejnost vrací až po revo-
luci. V Praze po něm pojmenují pasáž, kde měl ve třicátých le-
tech trampský obchod, v Broumově mu odhalí pamětní desku. 
Krkonošské muzeum v Jilemnici do své expozice po desetile-
tích opomíjení zahrne i aktivity německých lyžařských spolků.

Příběh z roku 1913 se tak znovu vrací ke své podstatě. Je svě-
dectvím o obrovské odvaze a přátelství, ale také o přecenění 
vlastních sil. 
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Naše velká bitva
Na bojišti u francouzského Arrasu se zrodil 
první český válečný hrdina
JAkub TAbeRY
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Čeští vojáci nacvičují útok, 
září 1917.
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j„Je 5 hodin odpoledne. Mám trochu času, abych vám na-
psal. Je mnoho raněných a my ostatní jsme stále v boji. Je to 
strašné. Nejsem raněn, ale jsem tak unaven, že bych stále spal. 
Od 8. května jsme stále v boji, nespali jsme ani chvilku. Všichni 
důstojníci jsou mrtví a ranění, kapitán je raněn, major mrtev. 
Z 250 Čechů jsme dnes napočetli 80. Bezdíček, Pultr, Novák 
a jiní jsou mrtví. Sbohem!“

Dopis, který dobrovolník Emil Ulrych napsal v zákopu 
u francouzského města Arras 10. května 1915, shrnuje legen-
dární bitvu s až děsivou strohostí. V bitvě Německa a Francie 
u Arrasu poprvé zasáhla československá jednotka. Její statečný 
výkon zahájil legionářskou éru a zrodil také prvního českého 
válečného hrdinu – důstojníka Marocké divize Cizinecké le-
gie Václava Dostala. Za první republiky se po něm jmenovala 
pražská ulice (nyní Čkalova) i armádní jednotky, dnes je hrdina 
od Arrasu neprávem zapomenut. 

Viď, že tě nezabijou
Píše se rok 1915 a velká válka pomalu zachvacuje celý svět. 
Francie, Velká Británie a nově i Itálie se spolu s Ruskem snaží 
přemoci Německo s Rakouskem-Uherskem a jejich spojenci.

Češi mají se sebeurčením problém. Většina jich narukuje 
pod vlajkou Rakouska-Uherska, ne každý ovšem cítí loajalitu 
k habsburskému domu. Vlastenectví a odpor k Vídni se snad 
nejsilněji projevují ve Francii, kam už od začátku 20. století 
míří zástupy českých studentů všech možných oborů, před vy-
puknutím války žije ve Francii deset tisíc Čechů. Už na konci 
19. století zakládají v Paříži pobočku Sokola, tělocvičná orga-
nizace se postupně stává pojítkem mezi všemi vrstvami emig-
race a také hlavní ideologickou základnou odporu proti Habs-
burkům. Jednou z klíčových postav Sokola je i člen významné 
české umělecké rodiny a rakousko-uherský důstojník v záloze 
Václav Jaroslav Dostal.

Narodil se 5. května 1888 v Poděbradech do početné rodiny. 
Jeho otec byl majitelem továrny, matka herečka Prozatímního 
divadla – její profesi zdědili i dva Václavovi sourozenci. On se 
však potatil a stal se inženýrem chemie. Ještě při studiích ab-
solvuje jednoroční vojenskou službu u císařského dělostřelec-
tva v Josefově a po jejím skončení odchází studovat politická 
studia do Paříže.

Za doby studií a vojenské služby v rakousko-uherské armádě 
si vede deník a některé záznamy dnes – s vědomím toho, co ná-
sledovalo – čteme s mrazením v zádech. Dne 19. května 1907, 
v době, kdy sloužil u dělostřelectva, popisuje svou návštěvu 
doma v Poděbradech, kde si povídal se svou oblíbenou neteří 

Členové roty 
Nazdar v zákopu. 
(Champagne, 1914)
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Jarunkou. „Až zarazí mne vždy její náhlá některá otázka nebo 
náhlý nápad! Včera ptala se mne děvuška malá: Venoušku, viď, 
že tě ve vojně nezabijou? A stále chtěla ode mne odpověď vědět, 
a když jsem jí odpovídal, že nevím, snad že mne zabijí a snad 
že ne, ptala se, co alespoň myslím.“

Do legie
Touha po vzdělání není jediným důvodem jeho odchodu do Pa-
říže. Tři roky před sarajevským atentátem projevuje Václav Do-
stal nezvyklý dar politické a vojenské intuice. Očekává totiž 
vypuknutí války a chce být na straně nepřátelské k Rakousku-
-Uhersku. Cítí jako mnozí další, že z této války vznikne nový 
svět, a chce za práva českého národa bojovat i se zbraní v ruce.

Válku očekává tak přesvědčeně, že s sebou odváží i tajný ma-
teriál, plány rakouské pevnosti Přemyšl, které získal zřejmě při 
své službě v Josefově a jen za jejich držení by mohl být odsou-
zen za velezradu. Francie má být jeho přestupní stanicí, Dostal 
hodlá pokračovat do Ruska, které se v očekávaném konfliktu 
podle něj určitě postaví středoevropskému mocnářství. V Paříži 
se rychle zapojí do krajanského života, spolupracuje se Sokolem 
a socialistickým vzdělávacím spolkem Rovnost. Na několika 
schůzích burcují spolu s malířem Františkem Kupkou k odporu 
proti Rakousku i se zbraní v ruce.

A brzy má příležitost se do něj pustit. Měsíc po atentátu v Sa-
rajevu, kde je zastřelen následník rakousko-uherského trůnu 
František Ferdinand d’Este, Češi v Paříži organizují demon-
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

straci pod heslem „Pryč s Rakouskem!“, která má vyburcovat 
Francii ke vstupu do války. Chtějí samostatný stát a blížící se 
konflikt vnímají jako příležitost.  Dvě stovky Čechů se vydá-
vají do Rue de Varenne k rakousko-uherskému velvyslanectví. 
Za zpěvu české verze Marseillaisy a písně Hej, Slované spálí 
a pošlapou vlajku mocnářství.

Václav Dostal následně obchází pařížské redakce novin a šíří 
informace o tom, proč Češi chtějí bojovat proti Rakousku. „My 
nejsme Austrijáci,“ opakuje stále dokola a francouzské úřady 
postupně opouští nedůvěra. Na první pohled drobná demon-
strace se tak stává základem pro vyvrácení obav francouzských 
úřadů z Čechů a otevírá možnost jejich začlenění do armády.

Když počátkem srpna 1914 válka doopravdy propuká, ně-
mecké jízdní oddíly překračují francouzskou hranici a pobíjejí 
první vojáky. V Paříži za velkého pozdvižení a nadšení začíná 
mobilizace, mladí muži vítají válku s vidinou jejího rychlého 
konce. Češi nemohou narukovat do řádné francouzské armády, 
ale chystají se ke vstupu do Cizinecké legie. Hlásí se k ní i Václav 
Dostal, který se již vzdal naděje na cestu do Ruska. „Zprvu jsem 
doufal, že bych mohl odejít na východ anebo na jihovýchod. 
To však bylo naprosto nemožné pro nedostatek finančních pro-
středků,“ píše v dopise sestře Leopoldě Dostalové 30. září 1914. 
Zatímco on se chystá bojovat proti Rakousku, jeho tři bratři me-
zitím doma rukují do války pod rakouskou vlajkou.

Václav se přihlásí u ruského velvyslance a předá mu plány vo-
jenské pevnosti Přemyšl na ruských hranicích, které tajně při-
vezl z Prahy. Požaduje za to jediné – aby mu byla přiznána i v Ci-
zinecké legii důstojnická hodnost, na kterou by normálně přes 
svoje postavení v rakousko-uherské armádě neměl nárok. Jím 
předané informace jsou důležité, protože je následně přijat jako 
poručík Marocké divize Cizinecké legie. Stává se tak prvním 
československým důstojníkem v první světové válce ve Francii.

Velký pán
Odvody českých dobrovolníků do Cizinecké legie probíhají už 
od srpna. Celkem 300 mužů je shromážděno v táboře v Bayo-
nne u hranic se Španělskem, procházejí dvouměsíčním výcvi-
kem. Jméno tvořící se české rotě dají Francouzi. Čeští rekruti si 
tykají, oslovují se „bratře“ a volají na sebe tradičním sokolským 
pozdravem, takže jim Francouzi brzy začnou říkat Nazdar. Jed-
notka dostává 13. října 1914 při přísaze věrnosti slavnostně svůj 
prapor, který podle návrhu četaře Jana Štafla vyšily bayonnské 
ženy. Den nato píše Václav Dostal  o legii příteli do Paříže. „Je 
to velmi zajímavá směsice všech národností a všech povolání 
a člověk někdy opravdu těžko chápe, jak je možné, že všichni 
ti lidé jsou pohromadě. Legie, to jest její náhradní těleso v Ba-
yonne, má dva prapory: prvý jest úplně připraven k odchodu 
do pole, jest již výborně vycvičen a naprosto připraven pro váž-
nou kampaň. K němu náleží i první česká setnina. Jsou to dobří 
a veselí chlapíci.“

Dostal si již v Paříži nechává ušít důstojnickou uniformu, 
a když v ní přijíždí do Bayonne, působí to v řadách krajanů sen-
zaci. Být důstojníkem mnohonárodnostní Cizinecké legie bylo 
vyznamenáním i pro Čechy jako celek, ti tím navíc měli svého 
člověka v privilegované kastě a to se jim mohlo v budoucnu ho-
dit.

Dostal ale není zařazen přímo do české roty, stává se veli-
telem kulometné čety a jeho cesta se s českými bojovníky tak 
načas rozchází. Vrací se až po pár týdnech do oblasti Cham- 
pagne, kde se rota Nazdar poprvé účastní bojů.

Na zteč
Je šest hodin ráno 9. května 1915, za chvíli se nad obzor vy-
houpne slunce. Všude voní jaro a kaštany na polámaných vět-
vích rozsvěcují bílé a růžové květy. Jindy romantická vesnice 
Mont-Saint-Éloi je plná vojáků. Na pobořené věži kostela se 
lesknou skla důstojnických dalekohledů.

Oblas Artois na severu Francie je vybrána vrchním velite-
lem maršálem Joffrem s cílem rychle ukončit válku a vyhnat 
Němce za hranice. Francouzi tu již jednou neuspěli, i proto po-
volali Cizineckou legii, která byla nasazována v nejnebezpeč-
nějších místech.

Tisíce mužů hovořících nejrůznějšími jazyky se dávají na po-
chod a do rytmu se rozeznějí ohlušující výstřely francouz-
ských dělostřeleckých baterií. Muži sestupují z mírného návrší 
a před nimi se otevírá téměř rovné pole, které nenabízí mož-
nost úkrytu a končí nezvykle mohutným kopcem. Pole je po-
třeba překonat, na vrcholu kopce se totiž nachází vysněný cíl 
francouzských velitelů, kóta 140. Vyvýšenina v jinak zcela plo-
ché krajině by byla ideálním místem pro dělostřeleckou palbu 
až do německého týlu.

Za dvě hodiny se jednotky Francouzů, Poláků, Řeků, Bel-
gičanů a Čechů dostanou na místo, odkud mohou podniknout 
útok. Nervozita stoupá. Zákopy, které jim na chvíli poskytnou 
útočiště, jsou poničené německým dělostřelectvem. Někteří 
z mladíků si přes červené kalhoty a čepice narychlo natahují 
tmavé návleky. Cítí, že by jinak byli jak na střelnici.

Blíží se desátá hodina. Podle nervozity velitelů se dá tušit, 
že okamžik útoku se blíží. I děla již ostřelují vzdálené úbočí 
kopce. Na jeho vrcholu je německé dělostřelectvo a zákopy plné 
vojáků.

Kapitán Salle se náhle zdvihne a vykřikne povel k útoku. 
Na jeho volání odpovídají stovky českých hrdel bojovým po-
křikem. Díky cvičení v Sokole nasazuje rota Nazdar překvapivě 
rychlé tempo. Z německého předsunutého zákopu se ozývají 
první sporadické výstřely, francouzské dělostřelectvo ale ně-
meckou obranu aspoň částečně ochromilo.

Dvě stě padesát mužů se za chvíli valí se přes první zákopy. 
Probíhají poničenými pásy ostnatého drátu a jako vlny na moři 
kopírují krátery po dělostřeleckých granátech. Umírají první 
Němci a na opačné straně zase Češi ve francouzských unifor-
mách.

Pár set metrů před nimi se však bělá vražedné Ouvrages 
Blancs (Bílé dílo). Síť zákopů nesla svůj název podle křídové 
horniny, kterou němečtí vojáci vykopali ze zákopů a jež do dálky 
zářila na jejich valech. Silně opevněné místo navíc dobře chrá-
něné dělostřelectvem na nedalekém kopci je synonymem smrti. 
Německá obrana je však nekoncentrovaná, a když se rota Na-

Díky cvičení v Sokole 
nasadila rota Nazdar 
překvapivě ostré tempo 
a od zbytku legií se 
„odtrhla“.
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ve vesnici se tak mohou soustředit na palbu směrem k rotě Na-
zdar, k životu se navíc probouzí dělostřelectvo. Protože se Češi 
„utrhli“, nebezpečné jsou nejen německé, ale i francouzské 
kanony. Podle vzpomínek některých hrdinů od Arrasu padaly 
do českých řad i dělostřelecké granáty vypálené ze spojenec-
kých baterií. Katastrofa se zdála neodvratná.  V tu chvíli při-
chází slavná a tragická chvíle poručíka Václava Dostala.

Ke zbrani
Palba kosí první řady českých vojáků, k zemi padají ranění 
a mrtví, ostatní se snaží v otevřené krajině ukrýt v kráterech 
po vybuchlých granátech. Tím se ale zpomalí jejich postup 
na místě, kde jsou nejzranitelnější.

Pozice zle zkoušených útočníků nakonec dostihne rota D a s ní 
i dvě kulometné čety pod velením četaře Chapellea a také poru-

zdar přiblíží, neozve se snad jediný kulomet. Dochází k boji 
muže proti muži, Češi vtrhnou do německého zákopu, ozývá 
se třesk bodáků.

V této chvíli rota ztrácí svůj prapor z Bayonne. O pár dní poz-
ději ještě v zákopu načrtne František Kupka slavný výjev smrt 
praporečníka Karla Bezdíčka, který měl standartu omotanou 
kolem těla. Muž byl nejprve probodán bodáky a následně byl 
zasypán výbuchem dělostřeleckého granátu. Prapor je tak do-
dnes v poli pohřben i se svým nositelem.

Rota Nazdar se řítí dál, kapitán Salle drží ostré tempo a vo-
jáci míří k několik kilometrů vzdálené kótě 140 na vrcholu 
kopce. Zběsilý postup se však začíná obracet proti nim. Češi se 
ocitli daleko vepředu před svými spolubojovníky a vesnice Ne-
uville-Saint-Vaast na pravém okraji dvoukilometrové roviny je 
stále v rukou Němců. Desítky německých kulometných hnízd 

Obávané jednotky Cizinecké legie fotografované Václavem Dostalem. (Francie, 1915) 
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

číka Václava Dostala. Ten si ihned uvědomí, v jakém nebezpečí 
jsou jeho kamarádi. Vydává rozkaz krýt odhalené pravé křídlo 
pokračujícího útoku, tedy postavit se do cesty palbě z vesnice Ne-
uville-Saint-Vaast. Střelba z kulometů Hotchkiss dá českým řa-
dám na chvíli vydechnout. Muži se zvedají z provizorních úkrytů 
a pokračují ve zběsilém útoku na nedaleký vrch. Poručík Dostal 
okolo běžící Čechy povzbuzuje.

Dva kulomety proti několikanásobné převaze navíc dobře 
kryté ve vesnici Neuville-Saint-Vaast však neměly mnoho šancí. 
Dostalovo střelecké postavení se nacházelo na mírném terénním 
zlomu, ale to rozhodně nebyla dostačující ochrana – zvláště s ku-
lometem na trojnožce skoro metr nad zemí. Záplava kulek a dě-
lostřeleckých šrapnelů postupně pobila celé šestičlenné družstvo 
poručíka Dostala. Ten chce nicméně dál chránit své útočící ka-
marády z roty Nazdar, a tak se ke kulometu posadí sám. Poruší 

tím předpis, který nařizuje důstojníkovi, aby se stáhl do štábu 
a vyžádal si další úkoly. Zuřivou palbou oplácí Němcům vše, co 
způsobili jeho kamarádům, a možná myslí také na potupný život 
doma, který snad i jeho obětí bude vykoupen.

Poslední členové roty Nazdar míjejí Dostalův kulomet a vo-
lají na něj své díky. V tu chvíli jasný štěkající zvuk kulometu ná-
hle ustane. Dobrovolník Fišer se vrací, aby raněnému pomohl, 
ale ten je vážně zasažen do hrudi. Stačí ještě předat dalekohled 
a pistoli. „Pomstěte mne, hoši, a pozdravujte naše doma,“ jsou 
poslední slova prvního padlého českého důstojníka Václava Do-
stala.

Rozkaz
I když v prvních řadách útoku asi nemohli vědět o hrdinské smrti 
poručíka Dostala, ten den se poprvé zapsali novodobí čeští vojáci 
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do historie a také si získali respekt francouzských velitelů a celé 
Francie. Za pouhou hodinu a půl prorazili čtyři kilometry do ne-
přátelského území. Dobyli kótu 140, která byla jen smělým přá-
ním francouzského velení, a dokonce někteří nadšení útočníci 
ji překročili o dalších 800 metrů. Na kopci u obce Vimy zaujali 
obranné postavení a čekali na posily. Ty bohužel nepřišly. Němci 
se do svých zákopů vrátili už po několika týdnech. Stejnou kótu 
o dva roky později dobývají Kanaďané, ale tentokrát v síle čtyř 
divizí a se ztrátami téměř 11 tisíc mužů.

 Až 13. května se mohl zdecimovaný pluk Cizinecké legie vrátit 
do výchozího postavení v Mont-Saint-Éloi. Tak slavně a hrdinsky 
zanikla první česká samostatná jednotka. Z 250 jejích příslušníků 
jich padlo 42 a 90 bylo raněno. Četař Jan Štafl byl povýšen na dů-
stojníka za vykonané hrdinství. Zbylí bojovníci roty Nazdar poté 
prošli všemi významnými boji na západní frontě, ale samostatné 

jednotky se dočkali až v roce 1918, kdy bylo ustaveno českoslo-
venské vojsko ve Francii.

Na počátku textu zmíněný bratr Ulrych zaznamenává v dopise 
z 12. května 1915 situaci po boji:

„Dnes nám dali odpočinku, a proto mám chvíli času, abych 
vám napsal. Snad již víte o našem boji. Ještě dnes je každý z nás 
zmalátnělý. Nejvíc nás bolí ramena a krční svaly od stálého no-
šení nábojů. Však 250 kusů něco váží. Nedá se popsati, co jsme 
prožili. Každý nyní zná Cizineckou legii a zejména prapor C. Uka-
zují na nás a říkají: To jsou Češi!“ 

Hrdinství roty Nazdar a osobně Václava Dostala pak bylo vý-
slovně zmíněno v armádním rozkaze francouzské armády. K ta-
kovému ocenění dochází opravdu jen sporadicky. 

Autor je režisér dokumentárního cyklu Raport o Velké válce.
RESPEKT 31/2014

Václav Dostal.

Odvaha a výdrž českých 
vojáků pomohly 
vzniku samostatného 
Československa. 

Dostal (uprostřed) a František Kupka v zákopu, 1915.
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Ivan Martin Jirous  
po propuštění z prvního vězení.
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fFotky vlasatého, ošuntělého Ivana Jirouse, které po jeho neče-
kané smrti dominovaly titulním stranám českých deníků, možná 
v leckom vzbuzují pochyby, zda tohle skutečně má být jedna 
z nejvýznamnějších postav české novodobé historie. Tady je pří-
běh, který to vysvětluje.

Na koberci s Padrtou
Píše se rok 1960 a v Humpolci na Vysočině žije šestnáctiletý obrý-
lený mladík, který se nápadně odlišuje od svého okolí. Oblečený 
v černých manšestrácích a roláku vyráží s psacím strojem v tašce 
za město do staré rozvaliny zvané Brancourov, kde kdysi stála ja-
kási tvrz a ještě dříve prý pohanské pohřebiště a kde on nyní v tichu 
neúnavně přepisuje díla světových literárních klasiků. Třeba téměř 
celé dílo Kafky. Opisy v té době velmi těžko přístupné literatury 
pak rozdává známým. Na humpoleckém gymnáziu, kam dochází, 
má za sebou založení recesistického sdružení spolužáků Výbor pro 
pobuřování veřejnosti a po škole se také ví, že když do Humpolce 
zavítali z rozhlasu natočit něco o místní mládeži, Ivan Jirous jim 
do mikrofonu prohodil, že v Humpolci je „hrozná nuda a náměstí 
má tvar čtverce, takže se ani nedá chodit dokola“.

Psát o tom, jak zvládal školu, nemá moc smysl. Jirous tehdy 
všechny kolem sebe přesvědčuje, jak je ve svém intelektuálním 
vývoji napřed. „Velmi brzy upoutal mou pozornost svými neo-
byčejně nadprůměrnými znalostmi a zájmem,“ vzpomíná jeho 
gymnaziální učitelka češtiny Hana Komrsová. „Taky chtěl disku-
tovat, ověřovat si své názory, konfrontovat je s někým. V té chvíli 
jsem si uvědomila, že nesmím zklamat jeho důvěru, musím být 
dobrým oponentem a to znamenalo studovat všechny dostupné 
materiály, což na začátku šedesátých let v malém městě nebyl 
nijak snadný úkol.“

Kromě opisování Kafky s sebou Jirous na Brancourov nosí velké 
tenké sešity, do kterých si zeleným inkoustem zapisuje básně svých 
oblíbených básníků. S několika přáteli se schází po večerech, po-
slouchají vážnou hudbu, popíjejí víno, Ivan recituje ze svých sešitů 
a vypráví o básnících, které stojí za to znát. Od většiny spolužáků 
se v té době liší i svojí rodinnou zkušeností: sestra jeho matky, teta 
Finka, se začátkem padesátých let stala obětí vykonstruovaného 
stalinského procesu a je odsouzena na deset let vězení (polovinu si 
odseděla). Ivan později vzpomínal, jak matka jemu a sestře přeší-
vala oblečení po tetě a za ušetřené peníze posílali balíky do vězení.

Na prahu šedesátých let šestnáctiletý Ivan objevuje další zá-
sadní zdroj informací o světě, jemuž se právě učí rozumět. Tehdy 
se od své sestry Zorky – malířky – dozvídá, že v Praze žije jeho 
o patnáct let starší bratranec Jiří Padrta, k němuž by se měl roz-
hodně vypravit. Padrta pracoval jako redaktor v časopise Vý-
tvarná práce, doma měl knihovnu plnou výborných knih, na-
příklad v té době nedostupných výtvarných monografií, které si 
přivezl z cesty na ExPO 1958 v Bruselu.

Sklepní byt Padrtových na pražské Zvonařce patřil v teh-
dejší intelektuálně zaškrcené Praze k nemnoha ostrůvkům kul-
turního dění. Pro omezený okruh přátel a s nutnou konspirací 
na ochranu před zájmem politické policie se tu pořádaly večery 
s poslechem vážné hudby, četbou poezie a debatami o umění. 

Český velikán Magor
Kdybychom Ivana Martina Jirouse neměli, museli bychom si ho vymyslet
mARek šVeHlA
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V těchto letech se nestříhám
Přijímačky na dějiny umění sice Jirous zvládl bez potíží, podle 
tehdejšího zvyku ale musel napřed na rok do výroby, a tak zamí-
řil zpět na Vysočinu. Nastoupil na půl roku jako topič do tiskárny 
a pak na stavbu dřevokombinátu na Šumavě. Na brigádě se tam 
poté seznamuje se spolužačkou a svojí budoucí manželkou Vě-
rou a vzniká jedna z nejvýraznějších dvojic pražských kulturních 
kruhů druhé poloviny šedesátých let.

„Po roce 1963 už byla odvážnější atmosféra,“ popsala dobovou 
atmosféru Věra Jirousová (Věra Jirousová zemřela v roce 2011). 
„Lidi už se nescházeli jen za dveřmi bytů.“ Hniloba padesátých let 
byla pryč, časy horlivého opisování knih pro Ivana skončily, v Praze 
se konečně začínalo něco dít. Jako kontaktní místa začínají fungovat 
hospody. V jedné z nich – U Křižovníků na Starém Městě – vznikla 
z kroužku mladých, neformálně uvažujících lidí kolem výtvarníků 
Jana Stehlíka a Karla Nepraše tzv. Křižovnická škola, přátelský spo-
lek vyznavačů moderního umění a drsného, černého humoru.

Oficiálně byl tehdy Ivan studentem filozofické fakulty, moc 
se tam ale neobjevoval. Kromě debat u Křižovníků začíná také 
psát. Jiří Padrta mu nabídl místo spolupracovníka Výtvarné práce 
a Jirous tam píše své první recenze. Jsou zhruba dva roky do praž-
ského jara, Ivan stále ještě nosí krátké vlasy a poslouchá téměř 
výhradně vážnou hudbu. I když jen doma, chodit na koncerty 
mu připadalo snobské. V té době ale také poznává hudbu Beatles 
a vzpomíná, jak silně na něho jejich hudba zapůsobila. „Poznal 
jsem, že jde o víc než muziku. Byli jsme svědky zrodu něčeho sil-
ného,“ říká Jirous. „Nicméně jsem setrvával v názoru, že český 
bigbít je sentimentální odvar a blbost.“

Zvrat nastal po návštěvě koncertu české kapely The Primiti-
ves Group. Hráli například Franka Zappu, který Jirousovi učaro-
val, především si ale dávali záležet na vizuální stránce koncertů. 
Hráli v maskách, na pódiu planuly ohně, což bylo tehdy něco ne-
vídaného. „Byl tím unesený. Mával sakem nad hlavou a ztratil při 
tom doklady,“ vzpomíná kytarista Primitives Pepa Janíček, na ně-
hož Jirous už tehdy zapůsobil jako podmanivý debatér. „Přišel 
za námi hned po koncertě. Byl tehdy nabitý ze školy, v hlavě se 
mu míchaly umělecké směry. Popisoval a definoval věci, které 
jsme my vnímali spíš pocitově.“

Ivan s Věrou (tehdy už manželé), fotografem Janem Ságlem 
a jeho manželkou výtvarnicí Zorkou Ságlovou (Jirousovou sest-
rou) sestavili umělecký tým, který začal pro Primitives vymýšlet 
výtvarnou stránku jejich vystoupení. Výsledkem této práce byl 
například koncert nazvaný Ptačí svátek, kdy podlahu v legendár-
ním smíchovském Music F klubu pokryli peřím a u vchodu stála 
ve vitríně nahá dívka rovněž celá oblepená peřím – pro pražskou 
mládež probírající se teprve ze dvou desítek let svazáckých ko-
šil kulturní šok.

Někdy v roce 1967 jde Jirous s novými kamarády z bigbítu 
na pivo a je svědkem, jak číšník odmítá prodat pivo „máničkám“ – 
tedy těm, kdo mají dlouhé vlasy. „Udělal jsem šílený kravál a donu-
til vrchního, aby jim nalil. Ten den jsem se přestal stříhat, protože 
jsem se rozhodl, že se s těmito lidmi budu identifikovat.“

Rovnou do vrátnice
Rok šedesát osm nechává Jirouse poměrně chladným. Je mu dva-
cet čtyři let, stále ještě dochází na fakultu, píše články do Výtvarné 
práce, spolupracuje s Primitives a hodně času tráví tím, že jezdí 
s Věrou do parku u zámku Průhonice pytlačit okouny pro volavku, 
kterou si tehdy pořídili. Rozruch kolem společenských změn ne-
sdílí, úmyslně nepodepisuje žádné politické prohlášení. „Dva ti-

„O politice se moc nemluvilo, spíš o hudbě a literatuře,“ vypráví 
Ludmila Padrtová, manželka dnes již zesnulého Jiřího. „Leželi 
jsme na zemi a poslouchali Stravinského, jehož desky manžel 
přivezl z Paříže. „Příbuzensky spřízněný gymnazista má do této 
společnosti dveře otevřené a s úžasem zjišťuje, že se tu scházejí 
lidé, o nichž dosud jen s obdivem četl nebo slýchal, jako básníci 
Milan Macourek, Jiří Kolář či Věra Linhartová. „Na Ivana vzpo-
mínám jako na něžného, citlivého tvora s velmi dobrými vyjad-
řovacími schopnostmi,“ vzpomíná Ludmila Padrtová. „Velmi se 
mu u nás zalíbilo, chodil si půjčovat knihy a vážnou hudbu. Právě 
můj muž ho pak nasměroval na studium kunsthistorie.“

Nahoře s Věrou koncem šedesátých let, dole s Plastiky 
v sedmdesátých letech.
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účelu maximálně příhodné.“ V té době už jej sleduje tajná policie. 
„Estébáci nesnášeli, když se začaly propojovat okruhy lidí,“ pro-
hlásil Jirous později. „O to jsme se právě snažili – co nejvíce lidí 
spojit, kontaktovat. StB měla naopak zájem, aby lidé byli co nej-
více izolováni. Snaha propojit intelektuály s rockery bylo to, co je 
na mně a Věře iritovalo.“

Vyneste Hybnera, spalte Hrabala
Hlavním pojítkem rozdílných „okruhů“ byl sám Jirous, povahou 
i schopnostmi přirozený vůdce. Přitom na začátku sedmdesátých 
let byli v Praze minimálně dva takoví lidé: kromě Jirouse ještě 
výtvarník Milan Knížák, bývalý šéf Národní galerie. Na rozdíl 
od teoretika umění Jirouse Knížák výtvarné umění dělal. Navíc 
sestavil a vedl sdružení zvané Aktuál, v jehož rámci vznikala také 
velmi nekonvenční a přitom velmi dobrá muzika. Také Knížák 
měl vlasy do pasu, vymýšlel zajímavé kousky a strhával lidi ko-
lem sebe energií. Po svém třetím soudním stíhání se však stáhnul 
a pracoval jen na svých vlastních uměleckých projektech.

Kolem Jirouse ale vznikla životaschopná komunita, i když 
dost odlišná od společnosti, na jakou byl zvyklý ze svých návštěv 
u Padrtů nebo z hospody U Křižovníků. „Až na pár výjimek měli 
všichni jen základní vzdělání, a tak jsem se jim začal trochu vě-
novat,“ vysvětloval později. Jak takové „věnování se“ vypadalo, 
vzpomíná jeden z Plastiků – Pepa Janíček: „Scházeli jsme se kaž-
dou sobotu v Magorově bytě, kde nám dával základní přednášky 
o umění. Přitom jsme chodili se džbánkem pro pivo. Většinou 
jsem u toho usnul a probudil se, až když byla o půlnoci hotová 
polívka.“ Jirous ale nebyl jediný, kdo mladé vlasatce dovzdělá-
val. Filozof a psycholog Jiří Němec, další klíčová osobnost česko-
slovenského intelektuálního podzemí, sepsal stránkový seznam 
základních knih, které by měl člověk přečíst, a pro zájemce vedl 
přednášky ze základů filozofie a teologie.

Právě velký byt rodiny Němcových v Ječné ulici patřil k hlav-
ním centrům tehdejšího života undergroundu. Neustále byl plný 
lidí, dělaly se zmiňované přednášky, hrála muzika, lidé se před 
venkovní jednolitou šedí zachraňovali ve vzájemné pospolitosti 
na častých večírcích s alkoholem. Účastníky tohoto dění spojoval 
značně záporný postoj k režimu a jeho „přisluhovačům“.

Pamětníci uvádějí například historku, kdy se v bytě objevil 
na nějaké oslavě i mim Boris Hybner, který krátce předtím vy-
stoupil v bolševické televizi. Jirous ho proto vyzval, aby vypad-
nul. Hybner odmítl, a tak Magor ihned sestavil pracovní skupinu, 
která mima vynesla čtyři patra až na ulici. Anebo jiná věc – jeden 
z nejobdivovanějších a nejmilovanějších spisovatelů té doby, Bo-
humil Hrabal, napsal počátkem sedmdesátých let ve snaze zís-
kat od bolševiků povolení k publikaci svých knih „sebekritiku“ 
do nejhorších režimních novin Tvorba; Jirous s přáteli pak jako 
výraz znechucení a rozchodu uspořádali happening a na něm de-
monstrativně spálili několik Hrabalových knih.

Jirous měl zkrátka velmi jasné představy, co je slušné a co ne, 
a „nakazil“ tím i ostatní. Plastici chtěli zpočátku hrát profesio-
nálně a k přehrávkám se přihlásili. Jirous byl ale proti jakýmkoli 
ústupkům à la stříhání vlasů nebo škrty v textech, skupinu o tom 
přesvědčil a ta samozřejmě povolení hrát nedostala.

Magor se pak sám ujímá role manažera a v čase, kdy všichni 
trpí depresí, že nejde dělat nic, začíná pořádat koncerty a hudební 
festivaly – hledá sály, rozdává pozvánky, dojednává autobus na od-
voz. Obvykle přemlouvá nějakou pobočku jediné povolené „mlá-
dežnické“ organizace – Socialistického svazu mládeže, ať propůjčí 
potřebné razítko a oficiálně koncert „pokryje“.

síce slov bylo psáno z komunistických reformních pozic a nechtěl 
jsem s tím mít nic společného,“ popisuje své pocity s tím, že celý 
osmašedesátý považovali spíš za habaďúru bolševiků. Na několik 
měsíců i s volavkou dokonce odjíždí na Slovensko do hor. Tam je 
také zastihla zpráva o ruské okupaci.

Rok po invazi sice Jirous ještě odpromoval, profesionální kari-
éra se ale rozplývala před očima. „Ivan byl skvělý, nadaný kunst-
historik, okupace na něj ale měla velmi demoralizující vliv,“ uvedla 
k tomuto období později Věra Jirousová.

„Skončili jsme školu a za normálních okolností měla přijít 
práce. Jenže najednou nešlo dělat nic. Měli jsme nějaké nabídky 
odejít do zahraničí – do muzea v Tel Avivu nebo do galerie pro vý-
chodní umění do Düsseldorfu. Když jsme se tu ale rozhodli zůstat, 
tak pro nás byla jediná cesta – věnovat se neoficiálnímu umění,“ 
dodává Věra Jirousová. Po škole ještě stačil Jiří Padrta zaměstnat 
Jirouse u sebe v redakci. Už začátkem sedmdesátých let ale Vý-
tvarná práce stejně jako všechny další umělecké časopisy končí 
státním zákazem a rozpuštěním redakce.

Je jaro 1971 a pro celou zemi začíná jedna z nejpotupnějších 
epizod její historie. Věra Jirousová padá z Ústavu dějin a umění 
na místo řadové knihovnice. Ivan místo teoretika umění či kurátora 
výstav v Národní galerii šel rovnou dělat hlídače do její vrátnice.

Česko na začátku sedmdesátých let nebyla pro svobodně, kri-
ticky smýšlející lidi příliš přívětivá země. Veškeré kořínky spontán-

ního života jako časopisy, kluby, byly bez debat zahubeny. Dělat 
profesionálně muziku znamenalo složit režimní zkoušky z hraní, 
projít ideologickým kurzem, nechat si cenzorem odsouhlasit texty 
písní, změnit si anglický název na český a ostříhat si vlasy. To po-
slední komunisty zvlášť uhranulo. Mládenci s dlouhými vlasy se 
stali veřejným nepřítelem, režim je považoval za symbol „západní 
buržoazní dekadence“. Takže „máničky“ nebyly pouštěny do kin, 
restaurací, na výstavy. Byly vyhazovány ze škol.

Na středních školách učitelé běžně stavěli kluky do pozoru 
a kontrolovali zátylky. Kdo se bránil, musel s rodiči k řediteli, 
a když mu ani to nenapravilo hlavu, hrozil vyhazov. „V první po-
lovině sedmdesátých let bylo všude plno hajzlíků, kteří se s má-
ničkami snažili vyvolat spor a pak na ně zavolali policajty,“ po-
pisovala Věra Jirousová. Celé Československo bylo ponurým 
prostředím a už jen potkat v hospodě spřízněnou duši a moci 
otevřeně o poměrech mluvit, bylo pro mnohé osvobozující. 
Opravdový život se opět stáhl do bytů, kde se svobodomyslní 
lidé schází, přespávají, debatují, pijí.

V té době už Ivan Jirous, kvůli svým bláznivým, často opilec-
kým kouskům známý spíš pod přezdívkou Magor, patří k předním 
postavám pražské nezávislé scény. Do značné míry opouští svět 
výtvarného umění a po rozpadu Primitives Group se stává ma-
nažerem a uměleckým vedoucím kapely The Plastic People of 
the Universe. „Plastici hráli proti Primitives příšerně. Ale kapela 
v sobě měla ohromný náboj,“ řekl později Jirous. „Myslel jsem, 
že by koncerty Plastiků mohly být centrem, na něž by se naba-
lila valná část slušných lidí. Ohnisko, kolem kterého by se mohli 
tito lidé sdružovat. Médium rockové hudby mi připadalo k tomuto 

Osmašedesátý považoval 
spíš za habaďúru 
bolševiků.
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Pomocí jednoduchých letáků nebo šeptandy po pražských 
hospodách se pak šíří místo a čas koncertu. A když pak StB vy-
tlačí Plastiky i z tohoto okraje, zahájí Magor etapu svateb: pod zá-
minkou něčího sňatku uspořádá koncert kdesi na venkově jako 
uzavřenou svatební oslavu. Magor tyto pochody na utajené místo 
nazve podle husitských poutí „cestou na hory“. A jak vzpomíná 
Pepa Janíček: „Hodně důležité bylo, že se Jirous všude předsta-
voval jako organizátor a bral všechny průsery na sebe. Ostatní se 
tak za něj mohli schovat.“

Je to nutné
To, že nešlo o nějaké tápání bezprizorních lidí, ale o promyšlenou 
taktiku, ukazuje dnes Jirousova zřejmě nejdůležitější písemná 
práce nazvaná Zpráva o třetím českém hudebním obrození, v níž 
v roce 1975 shrnul svoji strategii nulového kompromisu.

Poprvé v ní také na papíře a ve vší jasnosti nabídl alternativu 
k zažité cestě nekonečných kompromisů s trapným a odpudivým, 
ale tak úspěšně korumpujícím husákovským režimem. „Je lepší 
nehrát vůbec, než hrát hudbu, která nepramení z hudebníkova 
vlastního přesvědčení. Je lepší nehrát vůbec, než hrát to, co si 
přeje establishment. A i takhle je to řečeno přespříliš mírně. Není 
to lepší, je to nutné.

Toto vzdání se všeho, na něž musí být v dnešní situaci kdyko-
liv připraven každý, kdo chce být umělcem, je základní podmín-
kou předcházející veškeré veřejné konání ve sféře ducha. Jak-

mile je totiž učiněn první ústupek, ať pod pokryteckou omluvou 
nebo poctivým dojmem, že na tom nezáleží, je ztraceno vše. Jak-
mile položí ďábel (který dnes mluví ústy establishmentu) první 
podmínku, přistřihněte si vlasy, jenom tak trošku, a budete moci 
hrát, je třeba říci ne. Jakmile ďábel řekne – změňte si název a bu-
dete moci hrát dál to, co hrajete, je třeba říci – ne, nebudeme 
tedy hrát.“

Nutno dodat, že přijetí nebylo jednoznačné ani mezi umělci, 
kteří měli podobné vidění světa. Asi nejznámější je kritika hudeb-
níka, později také signatáře Charty 77 Mikoláše Chadimy, který 
Jirousovu Zprávu komentuje ve své samizdatové knize sepsané 
v osmdesátých letech. Chadimovi vadila úmyslná cesta do umě-
leckého podzemí. „Izolovat se od širšího publika je nesmysl a ka-
ždá kapela by se měla snažit hrát legálně pro co nejvíc lidí. Pouze 
v undergroundu by měly hrát kapely, kterým opravdu jiná možnost 
nezbývala,“ napsal Chadima. Na adresu nulových ústupků pak píše: 
„Proč se klidně na přehrávky neostříhat, vlasy dorostou (tedy ne že 
bych to někdy udělal, stačilo vlasy schovat), proč si klidně nezměnit 
název, proč nehrát na přehrávkách pro porotu stravitelnější reper-
toár? Důležité je přece to, co se hraje na koncertech.“

Jirous Zprávu napsal ve skleníku parku v Měšicích u Prahy, kde 
tehdy jako pomocná síla pracoval a také bydlel. Sepsal ji, jak bylo 
tehdy obvyklé – a také patřičně nebezpečné, neboť na takovou 
činnost se vztahoval komunistický zákon o „šíření protisocialis-
tické podvratné literatury“ – na starém psacím stroji v několika 
průklepákových kopiích, z nichž jedna došla do Tigridova Svě-
dectví, kde pak byla publikovaná. Ostatní kopie se šířily z ruky 
do ruky po známých.

Jirousovi čtenáři obvykle vyznění jeho ideologických textů vní-
mali v širším pohledu – jako jakýsi recept, který se dal vlastně pou-
žít i jinde než jen v přístupu k umění. Kdo chtěl, mohl si jeho slova 
vzít jako celkovou životní filozofii tehdejších let. „V době, kdy naše 
generace teprve brala rozum, byla už normalizace v plném proudu. 
Kultura undergroundu pro nás zprostředkovala kontakt s jinak ob-
tížně dostupným světem svobodného myšlení a svobodně myslí-
cích lidí. Tím výrazně ovlivnila vytváření hodnotových postojů pro 
život. Ivan Jirous má na tom svůj klíčový podíl,“ říká bývalý člen 
bankovní rady ČNB Pavel Racocha. Podobně vzpomíná na teh-
dejší dobu diplomat, bývalý lékař a příznivec Plastiků Antonín Hra-
dilek. „Obdivoval jsem vytrvalost, se kterou dokáže uplatnit své 
nadání a vědomosti. Stal se tím zdrojem naděje pro několik gene-
rací a patří k velikánům naší doby.“

V teplácích
V jedné věci se ovšem Magorova Zpráva fatálně a naprosto mý-
lila. Vůči režimu hájila heslo – „Vy nechcete nás, my nechceme 
vás“, jenže režim nic takového ani v nejmenším nepřijal. Na lidi 
kolem undergroundu pohlížel jako na politické hnutí, a tudíž jako 
na nepřátele. Začátkem sedmdesátých let se ale StB ještě spíš 
rozkoukává a rozmýšlí strategii, jak proti vlasatým vyznavačům 
podzemní kultury zasáhnout. Tvrdá padesátá léta byla pryč, uvol-
nění šedesátých let také a nikdo si přesně nedokázal představit, 
jak dlouhé období temna přijde.

Tajná bezpečnost partu kolem Plastiků sledovala, první vězení 
ale s děním kolem Plastiků přímo nesouviselo. Jirous si jednoho 
večera s přáteli – překladatelem a budoucím primátorem Prahy 
Jaroslavem Kořánem, budoucím šéfem Federace židovských obcí 
Jiřím Daníčkem a Eugenem Brikciusem – vyšel na pivo. V opici 
pak vykřikovali urážky na okupanty a bolševiky a Jirous roztrhal 
zuby Rudé právo. Přítomný vysloužilý major StB zavolal policii 

Jenom to Pane vědět chci / jestli teď už jsem v očistci.  
(Labutí písně) 
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

a trojice putovala do vězení s tresty od osmi měsíců až do roku 
a půl. Včetně Daníčka, který nejdivočejší chvíle prospal na stole 
anebo se procházel venku. Soudce ale prohlásil, že ho odsuzuje 
za to, že se stýká s takovou společností.

První kriminál strávil Jirous kopáním kanalizace v Lounech. 
„Jednou šel kolem kamarád ze sezení u Padrtů,“ popisoval poz-
ději. „Netroufl jsem si na něj zavolat. Snažil jsem se ho fixovat 
pohledem, ale minul mě. Stejně by mě asi nepoznal. Byl jsem 
ostříhaný dohola, v hadrech, na hlavě mi seděla muklovská če-
pice. Byl to šílený okamžik, kdy si člověk uvědomil tu hrozivou 
propast mezi oběma světy. Ještě navíc jsem měl blbé brýle, sle-
pené náplastí, které mi v jednom kuse padaly do výkopu, ruce 
do krve rozedrané, mráz, zima a pocit, že jsem v pekle.“ Kama-
rádka z mládí Jarmila Neomytková vzpomíná na Jirousův ná-
sledný příjezd do Humpolce. „Přijel z kriminálu za svojí matkou 
a vypadal hrozně. Měl sešívanou pusu a vymlácené zuby, na sobě 
tepláky. Bylo to hrozné, tak jemný člověk.“

Po návratu z kriminálu se stala zásadní věc: Jirous se seznamuje 
s Václavem Havlem. Shodou okolností i Havel tehdy napsal jeden 
ze svých zásadních textů – známý dopis prezidentu Husákovi. Ma-
gor pustil Havlovi Plastiky a přesvědčil ho, že underground není 
jen parta nezajímavých opilců, ale důležitý zárodek svobodného 
myšlení. Význam tohoto kroku se ukázal už o několik měsíců poz-
ději, kdy hlavní postavy undergroundu včetně Magora zatkla tajná 
policie a hodlala s nimi uspořádat exemplární proces.

Plastikům se pak dostalo zastání právě jen od Havla a dalších 
disidentů. V srpnu 1976 putoval z Prahy dopis německému spi-
sovateli Heinrichu Böllovi s žádostí o solidaritu pro „skupinu hu-
debníků postavených před soud“. Dopis podepsal národní umělec 
Jaroslav Seifert, dramatik Václav Havel, spisovatelé Pavel Kohout 
a Ivan Klíma, filozofové Karel Kosík a Jan Patočka, literární historik 
Václav Černý. O čtyři měsíce později z tohoto vzedmutí občanské 
odvahy a solidarity vznikla Charta 77. Proces proti undergroundu 
vyvolal nebývalou vlnu mezinárodního zájmu a komunisté od plá-
novaných vysokých trestů pro vlasatce raději upustili. Nejvyšší 
trest dostal Jirous – rok a půl těžkého žaláře. 

Písně labutí
Z vězení vyšel v roce 1977 a za pouhý měsíc tam putoval na rok a půl 
zase. Za „výtržnictví“, řečeno ve slangu normalizátorů. Skutečným 
důvodem byla tehdy jeho improvizovaná řeč na zahájení jedné vý-
stavy. „Pravděpodobně sedím za to, že režim ve mně bytostně cítí 
osobu nepřátelskou, to znamená osobu, která zná jeho pravou di-
menzi a která se proti ní bouří celou svou bytostí,“ prohlásil později.

V tvrdých letech po Chartě se policie snaží jakékoli zárodky 
Jirousem „nakažených“ komunit bez milosti zlikvidovat. Viktor 
Parkán, dnes úředník na ministerstvu vnitra, jezdil na utajované 
koncerty od začátku sedmdesátých let, blíže se ale k partě ko-
lem Plastiků dostal až po svém podpisu Charty 77, kdy tlak poli-

cie semkl komunitu více dohromady. Tehdy se Parkán odstěhoval 
s manželkou a dětmi a ještě s jednou rodinou do starého domu – 
bývalé hospody za Litoměřicemi.

Časem za nimi začali jezdit kamarádi z undergroundu, hrála 
se muzika, probíhaly filozofické přednášky Jana Sokola, pátera 
Zvěřiny či Zdeňka Pince. Ani ne po roce od nastěhování ale přišla 
z úřadů obsílka – bezpochyby zinscenovaná Státní bezpečností, 
že se dům musí kvůli bezpečnému projíždění autobusů zbourat. 
„Byl to naprosto absurdní důvod, kolem vedla prázdná silnička 
třetí třídy. Nechali jsme si vypracovat soudní posudek, který vy-
zněl jasně pro nás, stejně nám ale dům vyvlastnili a den po vystě-
hování nechali zbourat,“ říká Parkán.

Když pak StB zapálila soukromý dům v severočeských Kerhar-
ticích poté, co v něm Plastici odehráli koncert, „veřejná“ vystou-
pení kapely končí docela. To už ale po celém Česku vznikají další 
skupiny, které si říkají underground, pořádají neoficiální koncerty 
po vesnických sálech a jejichž členové znají Jirouse jen z četby nebo 
hospodského vyprávění. Komunitu podzemní kultury tehdy Ma-
gor posiloval už převážně jako legenda, neboť vzhledem k represi 
StB nemohl nic konkrétního dělat.

„Osobně jsem ho nepoznal. Pro mě byl ale tehdy symbolem ne-
utuchající touhy po svobodě,“ říká o Jirousovi bývalá mánička a ná-
vštěvník undergroundových koncertů a bytových seminářů, bý-
valý místopředseda ODS Miroslav Beneš. „Příslušníkům tehdejší 
ztracené generace dal filozofickou náplň, nasměroval a posunul je 
k jiným hodnotám než pouhé životní destrukci. Chápali jsme ho 
jako ideologického vůdce, který v nás objevuje touhu po poznání 
něčeho pozitivního.“

Po návratu z třetího kriminálu se Jirous hned zapojil do činnosti 
čerstvého samizdatového časopisu Vokno, který začíná tehdy vy-
cházet v úžasném nákladu několika set kusů. Mimochodem prv-
ního po poušti sedmdesátých let. Ale státní moc jako by opravdu 
chtěla svého zásadního odpůrce zlikvidovat. Po osmnácti měsících 
na svobodě je za vydávání Vokna znovu zatčen a jako „obzvlášť 
nebezpečný recidivista“ odsouzen na tři a půl roku do nejtěžšího 
tuzemského vězení ve Valdicích.

Na cele je s padesátkou vězňů, většinou vrahů. Pracoval jako 
pecíř – a také na cigaretové papírky napsal sbírku básní. Tu pak je-
den ze spoluvězňů, chartista a vydavatel samizdatů Jiří Gruntorád 
vynesl smotanou do kuličky v puse ven a u svého soudního přelí-
čení již předal dlouhým polibkem Daně Němcové. Magor je ještě 
za mřížemi, když jeho valdické Labutí písně vydává vedle zdejšího 
samizdatu Revolver Revue i jedno z exilových nakladatelství.

Po propuštění z Valdic následuje dvouletý tzv. ochranný do-
hled, kdy se Jirous musí každý den chodit hlásit na policii. Tento 
čas tráví se svojí druhou manželkou Juliánou a dcerami ve Staré 
Říši na Vysočině. Už po roce skončení ochranného dohledu je ale 
opět zatčen a odsouzen na rok a půl za „útok na státní orgán“, ne-
boť spoluručil za pravost podpisů pod peticí odsuzující smrt Pavla 
Wonky. Dvacátého pátého listopadu 1989 mu prezident Husák 
pod tlakem revoluce zbytek trestu promíjí.

Mezi Magorovými přáteli se během devadesátých let mluvilo 
o tom, že člověk jako on by měl dostat státní vyznamenání. Bý-
valý prezident, Jirousův kamarád Václav Havel k tomu později řekl: 
„Samozřejmě mě napadlo, že by mohl vyznamenání dostat, mnozí 
mi to navrhovali, mnozí mi to naopak rozmlouvali a ve mně se svá-
řely argumenty pro a proti. Nechť se tedy tyto argumenty sváří dál 
v duších mých následovníků.“ 

Ivan M. Jirous zemřel 11. listopadu 2011.
RESPEKT 46/2011

V tvrdých letech po Chartě 
policie jakékoli zárodky 
Jirousem „nakažených“ 
komunit bez milosti 
likviduje.
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pPodzimní odpoledne ve vesnici na Hané. Muž v montérkách stojí 
na dvorku před menší halou, odkud se ozývá bušení kladiv a je-
kot frézy. Tenhle statný chlap s jasnýma očima a delšími světlými 
vlasy je jediným šéfem podniku Zámečnictví Švéda. Že mu táhne 
šedesátka, by nikdo nehádal. Mimo syny, taky kováře a zámeč-
níky, má ještě dceru. S železem se rve od šestnácti, kdy šel z rod-
ného domu do učení. Po desítkách let v Hanáckých železárnách 
se osamostatnil.

Zní to strašně, ale tehdy po roce 1989 přišlo Radslavu Švédovi 
těch 100 000, které dostal jako odškodnění za popraveného tátu, 
na rozjezd podniku vhod. Jeho otce Václava totiž komunisti od-
soudili a kat mu strhl vaz.

A ještě trochu strašněji snad zní, že za matku Ludmilu, která 
si odseděla 10 let a v roce 1991 umřela, dostal Švéda a jeho se-
stra ještě víc, celých 280 000. „To víte, že lidi i záviděli,“ říká 
Radslavova sestra Lída.

A také nepochybuje, že se v kraji najdou lidé, které prospe-
rující firma, zaštítěná jménem popraveného protikomunistic-
kého odbojáře, hněte. „Je to kvůli tomu zabíjení,“ uvažuje Lída. 
Václav Švéda totiž patřil ke skupině bratří Mašínů. A že tihle od-
bojáři mají na pažbě pár zářezů za mrtvé policajty a milicionáře 
u nás i v sousedním Německu, je notoricky známý fakt. Maší-
novská skupina opravdu bojovala, a to je pro spoustu lidí dosud 
nestravitelné sousto. Pro poslední generaci Švédů, Radslavovy 
syny Viktora a Radka, je ale vědomí, že v Čechách byli muži, 
kteří vzdorovali komunistům se zbraní v ruce, normální. „Měl 
odvahu jak málokdo,“ říká o svém dědovi starší Radek s pýchou, 
které se nelze divit. Za svůj třicetiletý život stihl Václav Švéda od-
boj proti nacistům, tři roky jejich věznění a pak pětiletou válku 

o svobodu s bolševiky. Při závěrečném odchodu na Západ ale 
zůstal ležet zraněný na té špatné straně železné opony. Tam ho 
taky sebrali. A s dalším odbojářem, Zbyňkem Janatou, posléze 
v Čechách popravili.

Příběh, který se nevytratil
Pivín je vesnice, kterou lze projít za deset minut. Jsou tu asi dvě 
stovky domů, zelená náves s kostelíkem a za vsí hřbitov. Kolem 
se táhnou pole. Je tu klid. Auto projede párkrát za den. Hospody 
tu mají tři. Ke Čvachtům chodí rád i Jiří Vrba, vrstevník a od dět-
ství kamarád Radslava Švédy. Jeho otec Karel Vrba byl v pade-
sátých letech coby kulak zavřený. „Ani jeden jsme neměli tátu 
doma, a tak jsme si často hráli spolu. Ten můj se ale brzo vrátil. 
To už jsme byli kamarádi.“ 

Karel Vrba je principál místního ochotnického spolku. Pár desí-
tek lidí pořádá tancovačky, průvody maškar, vynášení smrtky a vů-
bec v Pivíně udržuje staré zvyky. „Ale teď na podzim se tu hlavně 
pálí ta nejlepší slivovice,“ vychloubá se starosta Jan Vrána. Když 
slyší otázku, zda lidé vědí, kdo byl Václav Švéda a zda znají jeho 
příběh, řekne, že není místní. A chlapík, který sedí za hospodským 
stolem v mysliveckém, se v té chvíli obezřetně, jakoby ze zvyku, 
ohlédne přes rameno. „To tu znají všichni,“ řekne. „To se nevytra-
tilo.“ A má pravdu. Odveta, kterou odbojné rodině Švédů připravil 
vítězný režim, se hned tak z paměti vymazat nedá.

Šedivý domek
Rodinný dům Švédů se od těch ostatních ničím neodlišuje, stojí 
pěkně v řadě kolem státní silnice. Šedivý, dvoupatrový, nijak 
vznosný baráček. Do dveří tohoto domu se dobývalo gestapo 

Zabitý idol  
Václav Švéda
Lidé, o kterých bude řeč, jsou hrdinové. A jejich příběh jako 
by sepsal zkušený autor bestsellerů: láska a odvaha, boj dobra 
se zlem, násilí, krev a nakonec i krutá smrt. Jako v akčním 
trháku. Život rodiny Václava Švédy ale žádným filmem není. 
JácHYm Topol
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i StB. Tady bydlel Václav Švéda, jeho rodiče, dva mladší bratři, 
žena a děti.

„Přišla jsem domů a bylo tam ticho,“ vzpomíná na jeden pod-
zimní den v padesátých letech Václavova dcera Lída. Bylo jí sedm 
a chodila do 1. třídy. „U nás bylo pořád živo, chodily návštěvy, ni-
kdy jsme nebyli sami. Teď nebyla doma máma ani stařeček, ani 
nikdo ze strýčků. Všechny odvezli. Čtyřletý brácha ležel v kuchyni 
na zemi a brečel. Stařenka seděla u stolu a koukala před sebe.“

Příštích deset let žily obě děti pouze s babičkou Hedvikou Švé-
dovou. Jejímu zatčenému muži Františkovi bylo právě šestaše-
desát let. Starý legionář s bolševiky bojoval v Rusku, a když se 
po letech vrátil do Čech, „věděl o nich všechno“. Vliv Františka 
Švédy, stejně jako památka jednoho z nejslavnějších protinacis-
tických bojovníků generála Mašína stály nepochybně u hluboce 
zakořeněného vzdoru jeho synů a přátel proti komunistické tota-
litě. Však to také starému pánovi u soudu spočítali. Dostal osm-
náct let. Celý trest si neodseděl, počátkem šedesátých let ho jako 
nemocného starce pustili umřít domů.

Na zátah z podzimu 1953 si dobře pamatuje nejbližší soused 
a přítel obou dětí, řezník Jaromír Hložek: „Když tady Vaška Švédu 
hledali gestapáci, nechali auto za vesnicí a skoro se plížili. To 
estébé zas dělala divadlo! Přijeli tatraplánama, mávali samopa-
lama, děsili lidi. Po tom zatýkání se každý bál vystrčit nos.“

Zatýkání, soud a urny
K velkému „mašínovskému“ zatýkání v Pivíně a okolí – ale také 
v Praze, Poděbradech, Karlových Varech, Kolíně a Lošanech – 
došlo koncem listopadu 1953. Zhruba měsíc předtím byli poprvé 

vyslechnuti Janata i Švéda, chycení v Německu. Mašínovský ba-
datel Jan Němeček z Historického ústavu AV ČR podle němec-
kých materiálů uvádí drastické detaily. Švéda byl zatčen raněný 
a stále krvácející a ještě téhož dne vyslýchán. „Výslech trval celou 
noc. V poledne pak následoval další výslech, který trval až do ve-
čera.“ Posléze byli Švéda i s Janatou vydáni do Československa.

V monstrprocesu, který se konal v lednu 1955, bylo Nejvyšším 
soudem v Praze odsouzeno celkem sedmnáct lidí a byly vyne-
seny tři rozsudky smrti. Režim nechtěl přiznat, že nad ním zví-
tězila parta ozbrojených kluků, z nichž se pravidelně holili jenom 
dva, a tak vytvořil „duchovního vůdce“ skupiny – Ctibora Nováka, 
strýce bratří Mašínů. Mimo něj byli k smrti odsouzeni Zbyněk Ja-
nata a Václav Švéda, obvinění ze sabotáží, loupeží, vražd, žhářství. 
Tresty byly pro výstrahu zveřejněny v rozhlase i tisku, stejně jako 
za německé okupace. Urny s popelem pozůstalých nebyly vydány 
rodinám, ale zničeny. To aby se z hrobů nemohla stát poutní místa 
odporu. Stejně tak si dali komunisté záležet na tom, aby odstrašu-
jícím příkladem působil i osud rodin vzbouřenců. Rok po procesu 
zemřela v kriminále matka bratří Mašínů Zdena. Režim ji pohřbil 

Odveta, kterou odbojné 
rodině Švédů připravil 
vítězný režim, se hned tak 
z paměti vymazat nedá.

O pár let později bude 
psát z pankrácké věznice 

dopis na rozloučenou. 
(Svatební fotografie Václava 
a Ludmily Švédových, 1946)
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tajně do neoznačeného hromadného hrobu svých politických opo-
nentů na hřbitově v pražských Ďáblicích. Matka tří odsouzených 
bratrů Švédových, Ludmila, dostala stejně jako už zmíněný „sta-
řeček“ Švéda osmnáct let. Zbrojíř skupiny Vladimír Hradec, jeho 
otec, matka i bratr strávili všichni ve věznicích přes deset let. Ko-
munisti se odbojné rodiny pokusili vytrhat z kořenů a zničit.

To bude dobrý
Vratislav Švéda, mladší bratr popraveného Václava, do Pivína po-
řád často jezdí. Za přáteli a příbuznými, kteří mu zbyli. S manžel-
kou ale bydlí v Havířově. Podle všech měřítek je to tvrdý chlap. 
Jeho život poznamenal odboj, jedenáct let kriminálu, roky haví-
řiny v dolech. Bystrý sedmdesátník o své osobní historii mluví 
laskavě a klidně a zájemce o bratrův osud vítá. Malý panelákový 
byt je přecpaný knihami, jsou tu desítky bonsají. Vratislav Švéda 
se nejvíce zajímá o literaturu a květiny, je ale také předsedou od-
bočky Konfederace politických vězňů v Karviné.

Bratra Václava viděl naposledy po vynesení rozsudku smrti 
v roce 1955. Chvíli spolu stáli na chodbě soudu. „Ptám se: ,Vašku, 
co bude?‘ ,Bráško, neboj se, to bude dobrý!‘ odpověděl. Ale on mě 
jen tak konejšil,“ vzpomíná Vratislav. „V květnu ho popravili.“

Vratislav byl odsouzen, protože na bratrovu žádost ukryl 
pušky a pistole. Účast na ozbrojeném odporu proti komunistům, 
se kterou se nijak neskrýval, mu získala respekt mezi spoluvězni 
i bachaři a zřejmě i vnitřní jistotu nutnou k přežití. „Já na rozdíl 
od spousty lidí věděl, za co mě zavřeli,“ naráží Vratislav na tehdejší 
běžnou praxi zcela vykonstruovaných procesů.

Vratislav byl společně s ostatními zatčen poté, kdy Janatovi 
se Švédou začalo výslechové martyrium. Při výsleších v pade-
sátých letech bylo mučení či podávání drog běžnou záležitostí. 
Historik Jan Němeček sdílí i s jinými badateli názor, že „zatýkání 
bylo připravováno na základě výpovědí Janaty a Švédy“. Vratislav 
Švéda si ale myslí svoje: „Vašek byl tvrdej a nikdy by nikoho z ro-
diny neudal. Ani kdyby ho trápili.“ Podle Vratislava také policajti 
věděli víc, než by jim Václav mohl prozradit.

Zbraně ukryl těsně předtím, než členové skupiny utekli ze 
země, a Václav nevěděl kam. Jinak se Vratislav na akcích nepodí-
lel, i když prý o všem od bratra věděl. „Šli jsme si s bráchou pro-
mluvit třeba na dvůr, zatímco ženský vařily nebo tak. Oba jsme 
byli ženáči. Asi si se mnou rozuměl víc než s těma mladejma klu-
kama.“ Když Vratislava sebrali, bylo mu 24 let. Měl tříletou dcerku 
a druhá byla na cestě. Během posledního roku jeho uvěznění se 
s ním žena rozvedla a odstěhovala se. Nechtěla, aby se s nimi stý-
kal. Vždyť cejch politického vězně by „kazil holkám život“. Vrati-
slav nenaléhal. Proto své děti uviděl znovu až za čtyřicet let.

Někdo se díval
Den, kdy ukrýval zbraně, považuje Vratislav za klíčový. Je pře-
svědčen, že ho někdo sledoval. Pistole a pušky zakopal na poli 
blízko Pivína. A měl neodbytný pocit, že ho někdo pozoruje. Do-
dnes nepochybuje. „Ale už jsem se nemohl vrátit,“ říká. „Dodělal 
jsem tu práci a zbraně tam nechal.“

25. listopadu 1953 přišel za Vratislavem tajemník Národního vý-
boru v Pivíně a požádal ho, ať s ním kvůli prkotině – záznam v katas-
tru – zajde na úřad. Vratislav ležel s horečkou, ale na zdvořilou žá-
dost kývl a šel. Hned u dveří se na něj vrhli tajní a zkroutili mu ruce, 
„až se bolestí pomočil“, jak říká. A pak mu řekli, že jedou na pole 
pro zbraně. „Věděli kam. Tak jsme jeli,“ dodává. Jeho otce, matku, 
bratra Zdeňka a další ze skupiny pozavírali o hodinu později.

Vratislav je dnes snad jediný z protikomunistického odboje, 
kdo si dovolí činnost legendární skupiny kritizovat z ryze věc-
ných důvodů. „Na cestu nebyli vůbec vybaveni. Neměli jídlo 
a pak kvůli němu museli riskovat. Pořádně se neoblíkli a to je 
stálo spoustu sil. Žádné léky, obvazy, nic, co by pomohlo zraně-
ným. Neměli dost munice…“ vypočítává Vratislav podle něj ško-
lácké chyby mladých bojovníků. „Ale mě se to dobře kritizuje. 
Měl jsem přece spoustu času si to promyslet,“ usmívá se.

Zásadní výhradu má proti přípravě Akce stohy, poslední sabo-
táži, kterou skupina v Čechách vykonala a na které měl lví podíl 
právě jeho bratr, Václav Švéda. Vratislav vzpomíná, že když do ti-
chého Pivína, „kde za den párkrát projelo kolo“, dorazil Radek Ma-
šín na silné Jawě 500, vzbudilo to velkou pozornost. Ves byla kvůli 
nevídanému stroji, který tehdy vlastnila jen policie, vzhůru nohama 
a sousedi si chodili motorku a samozřejmě i jejího řidiče prohlí-
žet. „Jasně, že mezi nimi byli špiclové,“ říká Vratislav. „Byli tehdy 
všude.“ A ráno po noci, ve které zapálili 17 stohů slámy a Radek 
postřelil pomocníka SNB, na burácející motorce zase Pivín opustil.

„Tuším, kdo nás tehdy udal. Ale nemám důkazy, tak neřeknu 
jména. Ze vsi už se dávno odstěhovali,“ říká Vratislav. O popra-
veném bratrovi mluví s úctou. „On byl můj vzor,“ říká. Podle 
vlastních slov o své někdejší volbě – přidat se k odboji – nikdy ne-
zapochyboval. „Třídní boj vyhlásili komunisti. Když boj, tak boj. 
Věděli jsme, že riskujeme. A oběti byly na obou stranách. Celý 
život jsem považoval to, co brácha dělal, za správné.“

Kterépak to bylo?
Kousek od Pivína je obec Mořice. Okolo stejná hanácká rovina. 
Pole se táhnou až k obzoru. Kukuřicí sviští vítr. Hned za vsí u sil-
nice na Kroměříž je v poli mostek a pod ním teče potok – právě 
do něj v zářijové noci, kdy stohy vzplály, odhodili Radek Ma-
šín a Václav Švéda zápalnice, které nestačili použít. Aut tu jezdí 
málo, občas projede cyklista. Dost možná, že stejně to tu vypa-
dalo i před dvaapadesáti lety.

Paní Marii Šrámkové bylo tehdy dvacet. Přes mostek tu 
na kole jezdí desítky let. Na dotaz, zda pamatuje hořící stohy, 

Mašínovská skupina 
opravdu bojovala, a to 
je pro mnoho lidí dosud 
nestravitelné sousto.

Ten, který o komunistech věděl vše, a ti, kteří už vlastně taky. 
(Hedvika a František s vnoučaty Lídou a Radslavem)
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ního života. Přesněji řečeno součástí života těch, kteří se odvážili 
vzepřít nacistickým okupantům. A Václav Švéda byl jedním z nich. 
Vratislav si stále pamatuje na jeden důležitý noční rozhovor. Osm-
náctiletý Václav tehdy svému o šest let mladšímu bráchovi svěřil, 
že se rozhodl prchnout z protektorátu k anglické armádě, a nakázal 
mu, aby se za jeho nepřítomnosti „doma o vše postaral“. Na hra-
nicích ale Václava chytili a putoval do proslavené mučírny gestapa 
v brněnských Kounicových kolejích. Podařilo se mu prchnout z bu-
dovy soudu. Otevřel okno v pátém patře, po úzké římse přelezl 
do sousední budovy a unikl. Tentokrát se dostal až do Švýcarska, 
ale neutrálové ho vydali nacistům. Dostal návrh na trest smrti a tři 
roky strávil ve věznici v Marienburgu. Vratislav vzpomíná na jeho 
poválečný návrat: „Strašně zhubnul, sotva šel, ale jako válečnou 
kořist si nesl pistoli a boxerské rukavice.“

V červnu 1946 se oženil se svou dávnou láskou Ludmilou 
Kasparidesovou, příbuznou Mašínů. Po svatbě se přistěhoval 
na její statek do Lošan u Kolína, který se statkem Mašínů sou-
sedil. S nedůvěrou a pak s odporem sledoval, jak se komunisté 
všude derou k moci a vyřizují si účty s politickými odpůrci. Vstou-
pit s nimi do boje považoval za samozřejmé. Takto odhodlaných 
bojovníků sdružených v odbojových skupinách bylo tenkrát 
na přelomu čtyřicátých a padesátých let v Čechách víc. Podle his-
torika Petra Blažka bylo ale zcela mimořádné, že se do mašínov-

okamžitě zastaví a sesedne z kola. „Stáli jsme na návsi. Noc byla 
ohni rozzářená. Bylo jasné, že to je sabotáž a že požáry uškodí 
JZD. Lidi se modlili, aby nikoho nechytli. Já byla sokolka a naši 
vedoucí zavřeli na patnáct let. My jsme komunisty nenáviděli.“ 
Paní Šrámková dodnes bydlí v Dlouhé Vsi, což je nedaleko. 
Jméno Švéda nezná a na dotaz, zda pamatuje atmosféru velkého 
zatýkání v padesátých letech, řekne: „A kterého? Tady se tehdy 
zatýkalo pořád.“

Pan Vladimír Mašek, kterému je letos sedmdesát sedm, přes 
mostek na kole projíždí chvilku po paní Šrámkové. „Mašíni? Pi-
vínskej Švéda? Škůdci a dobrodruzi! Spálili slámu! Uškodili lidem 
a zvířatům, nebyla podestýlka pro dobytek, chybělo krmivo… 
a pak komunisti slámu dovezli odjinud a lidi jim ještě museli dě-
kovat!“ Pan Mašek je stejně jako sokolka před ním rodák z okolí. 
Nějakou dobu byl v družstvu, pak na dráze a „tak všelijak“. Ko-
munisty nikdy nemiloval. Odpor proti nim mu ale připadal ne-
možný. Odbojáři pro něj byli „kluci, co si hráli s pistolkama a včas 
zdrhli“. Na otázku, zda byly sabotáže proti komunistům nesmy-
slné, jen pohrdlivě mávne rukou a šlápne do pedálů.

Život a doba Václava Švédy
Jaký byl Václav Švéda? Stejně jako ostatní členové skupiny dospí-
val za války, kdy nebezpečí, smrt a zbraně byly součástí každoden-

O dalším tátově osudu se Lída dozví až jednou večer za 40 let ve Vídni. (Václav Švéda s dcerou)
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ské skupiny policii nepodařilo nasadit volavku – udavače, který by 
vše vyzradil. Díky soudržnosti členů skupiny, jejich mládí, a tedy 
„nepopsanosti“, a včasnému úniku neskončili všichni její členové 
na popravišti či v táborech. A svůj přesun za hranice za útěk ani 
nepovažovali. Chtěli se brzy vrátit, a to nejlépe jako vojáci osvo-
bozovací armády. Měli v živé paměti československé vlastence, 
kteří v uniformách cizích armád bojovali proti nacistům.

Podle vyprávění Ctirada (Ctirad Mašín zemřel v roce 2011 – 
pozn. red.) a Josefa Mašínových, zachyceného Otou Rambou-
skem i Janem Novákem, byl Václav Švéda od počátku pilířem 
celé party, společně s bratry kradl zbraně, přepadl auto s penězi, 
vloupal se do dolu, kde ukořistili metrák výbušniny… „Lezli jsme 
po žebřících tak osmdesát metrů do podzemí,“ vzpomíná Vladi-

mír Hradec ve svém malém bytě na sídlišti v Mělníku. „Vyrazili 
jsme dveře skladu a rvali se zpátky s bednama výbušnin. Já Švédu 
do té doby neznal. Můžu jen říct, že byl silnej a rychlej. Ale to my 
tehdy všichni,“ směje se drobný starý pán, který kvůli šedému 
zákalu nosí černé brýle. Za svou účast v odboji dostal dvacet let. 
Dnes je chrámovým varhaníkem.

V roce 1952 byl Václav Švéda stejně jako Mašínovi a tisíce dal-
ších coby „statkář, buržuj a kulak“ ze svého domu vyhnán. S ro-
dinou putoval tři sta kilometrů zpět do rodného Pivína, kde „ani 
neměli na čem spát“, jak si přestěhování či spíše vyprávění o něm 
pamatuje dcera Lída. Pak pracoval jako krmič prasat a dělník 
na pile, po čase vždy ale o práci jako „živel“ přišel. Do Pivína se 
na něj chodili vyptávat estébáci. Otravování a šikanování nebralo 
konce. V té době byl dávno zapojený do ilegální činnosti. K rodinné 
mytologii patří i noční rozhovor, který kdysi vyslechla malá Lída. 
„Nechej toho, Vašku, máš rodinu,“ měla říci její maminka. Tatínek 
prý odpověděl: „Už toho nemůžu nechat. Jsem v tom až po uši.“

Spojka Paumer žasne
Další z mašínovské skupiny, Milan Paumer, znal Václava Švédu 
všehovšudy pět měsíců. Úkoly ve skupině totiž rozděloval Ctirad 
Mašín a konspirativně dbal, aby se odbojáři mezi sebou, pokud to 
nebylo nutné, neznali. Švéda se neúčastnil přepadení četnických 
stanic v Čelákovicích a Chlumci nad Cidlinou, kde byli zabiti dva 
esenbáci. V obou případech Mašíni povolali spolehlivého Pau-
mera a jednou Janatu. „Byli jsme jak vojáci. Když Mašíni řekli, šli 
jsme do toho,“ říká Paumer, který se nakonec po boku obou bra-
trů prostřílel až do západního Berlína. Dodnes vzpomíná na ve-
čer, kdy ho téměř o deset let starší Švéda šokoval. „Probírali jsme 
s Vaškem akce. Tehdy jsme chtěli vyhodit do povětří uranový 
vlak, udělat atentát na prezidenta, postřílet autobus esenbáků, 
měli jsme prostě spoustu plánů,“ směje se bělovlasý Paumer (Mi-
lan Paumer zemřel v roce 2010 – pozn. red.). 

Pak ale zvážní. „Vezl jsem Vaška na motorce domů. Byl už 
večer, když jsme dorazili k jejich stavení. Dveře otevřela krásná 
mladá paní. Radka nesla a Lidku vedla za ruku. Teprve když jim 
Vašek všem dal pusu, tak mi došlo, že jsou jeho. Pak jsme se lou-
čili a já mu říkám: ,Vašku, kurva, ty máš děti? Tak co blbneš? Proč 
to děláš?‘ ,Ty vole, já to dělám právě proto, že mám děti,‘ povídal.“

Ta mladá paní, nad jejíž krásou odbojář Paumer užasl, Lud-
mila Švédová, se do Pivína vrátila po deseti letech kriminálu 
v roce 1963. Mohla dělat jen uklizečku. Nastoupila ve fabrice 
v Prostějově. Bylo jí teprve čtyřicet. Ve vzduchu visel nápad, 
aby se vzali s Václavovým bratrem Zdeňkem, který se do Pivína 
také vrátil z basy. Zemřel ale na mozkový nádor. „Já byl tehdy 
v pubertě,“ vzpomíná na návrat uvězněné ženy Radslav Švéda. 
„A máma pro mě byla jak cizí. Odešel jsem z domu, do učení.“

A teď se muž, kterému komunistická soudní mašinerie vzala 
oba rodiče, odmlčí. O vztahu s matkou mluví strašně nerad. Z še-
divého rodného domku, kde spolu kdysi žili a kam za jeho rodiči 
jezdili fízlové, se dávno odstěhoval. Teď má v Pivíně nejen zave-
denou firmu, ale také velký vlastní dům.

Z dětství si nejvíce pamatuje na úmorné cestování. „Na ná-
vštěvy za mámou jsme mohli jednou za tři měsíce. Jezdili jsme ale 
taky za strejdou Vráťou, strejdou Zdeňkem a za stařečkem. Takže 
jsme do nějakého kriminálu jezdili skoro každý měsíc. Návštěva 
trvala hodinku, někdy jsme na ni čekali tři hodiny. Nevyspalí, vy-
hládlí, kolikrát nám byla zima. Ale naši aspoň viděli, že rostem. 
A my věděli, že naši jsou na světě.“ Na cesty do kriminálů a na zá-
stupy příbuzných čekajících před vraty věznic vzpomíná i jeho se-

Myslíme na ně na všechny. Na hrdiny, po kterých nakonec 
neštěkl ani pes. (Odshora – bratr Vratislav, dcera Lída, syn 
Radslav)  
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lem pole. Je všední den. Děti ve stráni pouští umělohmotné draky. 
A parta kluků opodál strašlivě túruje motorky. Návštěvník, který by 
si stěžoval na rušení venkovské idyly, by se ale se zlou potázal. Zá-
vody řvoucích „kozích dechů“ jsou totiž pivínskou pýchou. Kvůli 
exhibicím mladých jezdců se tu občas schází celé okolí. Prohlídka 
hřbitova se tedy koná v praskavých výbuších motorů. 

Role průvodce se ujímá Jaromír Hložek, zapálený pamětník 
starých časů. „Tehdy bylo dětí po zavřenejch v kraji víc,“ vykládá 
řezník, který Hedvice Švédové za ty dlouhé roky, podle svědec-
tví místních, podstrčil přinejmenším pěkných pár metráků masa. 
„Sousedi si sirotky vzali k sobě, nikdo nešel do děcáku. Vždyť tu 
pozavírali spoustu lidí. Mašíny tu neznáme, ale koukněte třeba 
tady,“ ukazuje na jeden hrob. „Rolník František Janík, ten byl za-
vřenej i s bráchou. Tady zas leží důstojný pán Šoupal, ten seděl 
spoustu let. A Kája Vysloužil, ten byl dvanáct let na uranu. A za le-
táky zas zavřeli Vojtu Galíčka,“ vypočítává na prstech pan Hlo-
žek a vyjmenovává další svoje známé a kamarády. „V okolí byla 
spousta velkých sedláků, které chtěl režim zničit,“ vzpomíná 
na časy, kdy komunisti brali sedlákům majetek a hnali je do druž-
stev. „V každý vesničce dva zlomili, jednoho zavřeli, a lidi teda 
do družstva vstoupili,“ říká statný osmdesátník. „Jedinej Vašek 
Švéda vzal pistoli a šel na ně. Tak ho zabili.“

Hrdinové
U pivínské hřbitovní zdi je prosklená vitrína. V ní jsou urny. I ta 
s nápisem Václav Švéda, s fotografií mladého elegána v obleku. 
U data úmrtí je nápis: Popraven. Syn Radslav vysvětluje: „Táta ale 
v urně není. Sebrali jsme s Lídou trochu hlíny z masového hrobu 
v Ďáblicích. Prý tam vysypali i popel popravených.“

Lída Zounarová, za svobodna Švédová, se o posledních dnech, 
které její otec strávil na svobodě, dozvěděla až po pádu železné 
opony. V roce 1990 ji s maminkou a bratrem Josef Mašín po-
zval do Vídně. Čekal je na nádraží a odvedl je do hotelu. Sedli si 
do lobby a Josef jim vyprávěl o společném útěku. Popisoval, jak 
se tehdy v padesátém třetím pět mladých mužů probíjelo Ně-
meckem i jak se u Waldowa dostali pod palbu a do obklíčení. 
Právě tam byl Václav Švéda těžce zraněn. Kulka mu rozdrtila 
kost v předloktí. Silně krvácel. Neměli čím ho ošetřit. Nemohl 
dál. Vybízel své druhy, ať utečou. „Poslouchala jsem s otevřenou 
pusou,“ říká Lída. Vzpomíná, že Josefovo vyprávění trvalo celé 
hodiny. Pak se prý jako v tranzu šli všichni najíst. A potom si zas 
sedli a poslouchali. Josef pozůstalým popsal poslední chvíle, kdy 
byli s jejich manželem a otcem spolu. Oba bratři a Paumer se roz-
hodli probít z obklíčení. Napadlo je, že Václava zastřelí. „Měl bo-
lesti. Možná to měli udělat,“ říká Lída. „Ale nedokázali to. Měli 
ho moc rádi.“ Nedokázali ho zabít, tak se s ním rozloučili. Nako-
nec Václava políbili na čelo. A šli. Václavovu pistoli si vzal Pau-
mer, protože svou ztratil. „Když Josef skončil, šli jsme se všichni 
projít noční Vídní. Byli jsme poprvé na Západě,“ vzpomíná Lída.

Václavova žena Ludmila zemřela pár měsíců po návratu 
z Vídně. „Samozřejmě, že na mámu pořád myslím. A na ma-
minku Mašínů zrovna tak. A taky na stařečka, jak ho vodili se 
zavázanýma očima po schodech věznice nahoru a dolů, až ne-
mohl dýchat. Myslím na všechny, co zavřeli. To byli hrdinové. 
Kluci, kteří vzali zbraně a šli přes hranice, prožili ten jeden těžký 
měsíc – a když je chytli, zemřeli jako vojáci. I můj táta. Ale co 
všichni ti obyčejní? Ti, kteří trávili roky v kriminálech a pak se 
vrátili domů nemocní a pes po nich neštěk? O těch nikdo neví. 
Nikdo už nezná ani jejich jména.“ 

RESPEKT 48/2005

stra Lída. „Lidi spolu nemluvili, esenbáci byli nevrlí. Máma často 
plakala. A estébáci říkali, že máma stejně domů nechce. Že nechce 
za svejma dětma. To jsme nechápali, to bylo strašný.“ Estébáckou 
hru pochopila malá Lída až později: její matka se odmítla stát uda-
vačkou výměnou za podmíněné propuštění, a zůstala tak v krimi-
nále deset let. Propuštěna byla na amnestii.

„Nevěřil jsem, že tátu zabili,“ říká Radslav. „Prostě jsem si 
to v dětství odmítl připustit, myslel jsem si, že někde určitě je. 
Vždyť jsme mu pořád psali dopisy.“ Dětská přání vyjádřená v do-
pisech – „Tatínku můj, modlím se, aby ses nám zase vrátil, líbá 
a objímá tě Lidunka a Radoušek“ – zůstala nevyslyšena a Václav 
Švéda byl 2. května 1955 v Praze v pankrácké věznici popraven.

„Tehdy se popravovalo dvěma způsoby,“ vysvětluje historik Petr 
Blažek. „Časně ráno, když ještě věznice spala, provazem, anebo 
odpoledne na popravčím ,trhacím stole‘. Na stůl v podzemí věz-
nice byl ležící odsouzenec za hlavu přivázán k jedné desce a tělem 
k druhé. Prudkým odtržením desek od sebe mu byl zlomen vaz.“ 
Václav Švéda podle záznamů pankráckého kata zemřel v 17.33.

Tátu zabili, mámu zavřeli, ves se postarala
„Každej měl ty děti rád. Nouzí nikdy netrpěly,“ zdůrazňuje nej-
bližší soused Švédů, Jaromír Hložek. Pan Hložek si sice matně pa-
matuje na jakási estébácká doporučení chovat se k dětem ostra-
žitě jako k „potomkům nepřítele lidu“, ale ve vsi tohle nezabralo.

Radek vzpomíná, že k němu byli vesničané často o stupínek 
vlídnější než k ostatním klukům. Tu a tam dostal cukrlata, někdo 
ho pohladil po hlavičce, chlapi mu v hospodě koupili sodovku 
a tatranku, učitelé ochotně se vším pomohli… a „nikdy ho ni-
kdo neodstrkoval“. Lída si zas pamatuje, že každý, kdo do školy 
přišel, se hned ptal: Která je Švédová? A ona si uvědomila, že 
jako dcera popraveného nepřítele lidu bude žít „pod drobnohle-
dem“. Tehdy si řekla, že všechny naučí tomu, že „být Švédová 
znamená být nejlepší“. Brzy poté se jí kvůli oběšenému tatínkovi 
nějaký kluk posmíval. „Servali jsme se tak, že z nás crčela krev 
z obou,“ vzpomíná. Pak už se jí nesmáli. Vyhrávala školní sou-

těže, měla samé jedničky a byla uznávaná sportovkyně. „Nejradši 
jsem měla hokej.“ Studovat ji ovšem nenechali. „Ani to nešlo. 
Stařenka řekla, že brzo umře. A máma se měla vrátit až za deset 
let. Musela jsem se postarat o Radka i o sebe.“ V šestnácti tedy 
Lída nastoupila do fabriky jako dělnice. A zůstala v tkalcovně 
v Moravské Třebové přes čtyřicet let. Vdala se, má dvě dcery. 
A na dětství bez mámy a bez táty se snaží nevzpomínat ve zlém. 
„Lidi byli hodný,“ říká. Třídní učitelka jí ušila krásné šaty, někdo 
za ni zaplatil školní výlet… Peníze, které potřebovali na věčné 
cestování po věznicích, se vždy nějak sešly a „stařenka v kuchyni 
měla vždycky všeho dost“.

Ten, co vzal pistoli
Pivínský hřbitov je jako mnoho jiných na vršku za vsí. Obyčejný hřbi-
tov u obyčejné moravské dědiny. Břízky a zakrslé houští. A všude ko-

„Jezdili jsme za rodinou 
do kriminálu. Naši aspoň 
viděli, že rostem. A my 
věděli, že jsou na světě.“
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čE SK á cE STa  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in yBůh jménem Klíma
Je to zvláštní představa: ve spořádaných a usedlých Čechách 
minulého století se vyskytl muž, který se rozhodl stát Bohem 
– a podle všeho se mu to podařilo. Jako každý správný bůh 
žil přitom nuzně na okraji společnosti, takže když zemřel, 
nevzbudilo to mimo kroužek pár jeho přátel žádný rozruch. 
Desítky let po své smrti se stal pro mnoho Čechů kultovním 
hrdinou: ztělesněním odvahy ke svobodě, kterou lze uskutečnit 
bez ohledu na životní podmínky i takzvaný zdravý rozum.
VIkToR šlAJcHRT

Cíl tento, pro každého dosavadního 
člověka non plus ultra šílenství, je 
zcela samozřejmý a dosažitelný...



75

f
o

To
 A

R
c

H
IV



76

čE SK á cE STa  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

r„Rok 1909 v pátek 13. srpna – ve mdlé, dusné záři řídkým, bí-
lým závojem obestřeného 4 1/2 hodinného slunce, vyzářila ze 
mne, po 2letých nábězích, nejsmělejší, nejstrašnější, nejvyšší 
z myšlenek, jež člověk kdy měl: být již v tomto životě v podstatě 
vskutku a cele a plně, Deus, ceator omnium! již zde v podstatě 
jednat, jak On jedná v nejryzejším svém stavu! – a spolu po-
znání, že cíl tento, pro každého dosavadního člověka non plus 
ultra šílenství, je zcela samozřejmý a dosažitelný...“ Takto fi-
lozof Ladislav Klíma rozpoznal své božství. Stalo se to v lese 
Kamýk, zhruba tam, kde se dnes tyčí věžáky Novodvorské 
třídy v Praze. Když pak On o devatenáct let později jako pa-
desátiletý zemřel, nezanechal po sobě nic než pár obnošených 
svršků a po světě všemožně rozseté papíry s poznámkami, do-
pisy, úvahami, kusy deníku a románovými torzy. V nich zůstal 
jeho duch jaksi zakonzervován a odtud jsou také známa přesná 
data a místa okamžiků rozhodujícího poznání. Nicméně pravým 
dějištěm filozofie byl Klímovi bezprostřední život; myšlení bral 
jako heroické dobrodružství, které přesahuje slova. Rozhodný 
solipsista, pro nějž vnější svět nebyl ničím víc než hříčkou mysli, 
se celou svou existenci řídil jedním krátkým sice, leč ve svých 
dopadech náročným pravidlem: „Nesrat se se životem.“ 

Jeho deník lze číst jako zprávu o nevšedním pokusu, při 
němž se pisatel silou své „komandující vůle“ převtělil v Ab-
solutno. Skoro čtvrt století v něm zaznamenával zkušenosti 
s absolutní suverenitou, k níž se snažil vycvičit své vědomí. Při 
četbě Klímových záznamů nelze nevzpomenout na staré ex-
tatiky a mystiky, můžeme je ale číst i jako dlouhou a působi-
vou báseň. Pravda, báseň mnohdy ne zcela srozumitelnou, ale 
s tím je nutno se smířit. O sdělnost a srozumitelnost totiž náš 
božský krajan příliš nestál. „Je to mým údělem už od mého prv-

ního roku, že mi nikdo nerozumí,“ napsal v roce 1925 své pří-
telkyni Kamile Lososové. „Ale zaslouženo: já také nikomu ne-
rozumím, a nechci!“

Nahým tělem na mechu
Je příznačné, že z Klímy bývá nejčastěji publikován jeho Vlastní 
životopis. Filozof jej napsal v únoru 1924 jako příspěvek pro ja-
kýsi sborník, ale s úmyslem vylíčit stručně svůj osud se už dříve 
svěřil příteli – aby tu prý byl autentický doklad o jeho životě, 
kdyby se o něm po smrti mluvilo. Nápad to byl předvídavý. 
Jen těžko si představíme, jak bychom dnes Klímu vnímali bez 
těch několika stránek, kde sám popsal svůj podivuhodný pří-
běh. Pravé hody v něm najdou milovníci bulvárních senzací, 
ale zklamáni nebudou ani vážnější zájemci, neboť zde Klíma 
vytvořil jakýsi základní orientační plán svých myšlenkových vý-
bojů. Autobiografie přitom nerozlišitelně splývá s autostylizací, 
i to však vyznívá autenticky, neboť Klíma svůj život bezezbytku 
spojoval s filozofickou sebereflexí. Vlastním životopisem položil 
základ legendě, která sice zdánlivě zastiňuje jeho dílo, ve sku-
tečnosti však tvoří jeho podstatnou součást, ba dokonce jakýsi 
svorník jeho klenby.

Už první věty znějí provokativně: „Narozen 22. srpna 
1878 v Domažlicích. Otec úředník, mírný ,blahobyt‘. Dva bra-
tři, dvě sestry; zemřeli všichni v dětských letech. Protivili se 
mi až k hnusu – ne proto, že by hnusní byli, proto, že stáli mně 
příliš blízko. Protivili se mi rodiče a nenáviděl jsem je skoro, ač 
nemohl jsem si na ně stěžovat proto, že se opovážili být mně 
ještě blíž... Analyzuju-li své vzpomínky – již v prvních létech to-
hoto živůtku pociťoval jsem sebe a lidstvo jako dvě spolu vál-
čící moci…“

V sedmnácti se rozhodl, že už 
nikdy nebude v žádné škole 
a v žádném povolání ztrácet 

čas. Pak se pět let protloukal 
po Čechách a okolí s druhou 

ženou svého otce.
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vali na různých místech v Čechách, Tyrolsku a Švýcarsku – on 
se oddával samotářským meditacím, ona mu vedla domácnost. 
„Mojí hlavní činností po léta, kdy se jiní hmoždí zkouškami a za-
hajováním kariéry, byly věčné procházky ve hvozdech, hledání 
nymf, válení se nahým tělem na mechu a strašné boje s Bohem, 
který si usmyslil žít bdě jako člověk,“ popsal tuto etapu v živo-
topise. Výsledky svých bojů sepsal po návratu do Prahy v prv-
ním svém filozofickém spise Svět jako vědomí a nic, který vy-
dal vlastním nákladem. Nevydělal na něm ani korunu, protože 
kniha nevzbudila žádný komerčně vyčíslitelný zájem – i když ji 
autor rozeslal „aspoň třiceti redakcím a asi osmi proslulým a asi 
osmi neproslulým jednotlivcům“. Mezi obdarovanými si jí však 
povšiml básník Otokar Březina a doporučil ji jinému význam-
nému představiteli českého intelektuálního světa – sociologovi 
Emanuelu Chalupnému. Z obou čtenářů se pak stali Klímovi 
přátelé a občasní velmi důležití mecenáši.

V letech 1906–1908 nalezl Klíma filozof osvěžující změnu 
v překotném psaní fantastické beletrie, ale pak se opět vrátil 
k filozofování. Propadl mu tak hluboce, že roztržitým a špat-
ným zacházením přišel o podstatnou část dědictví po otci, 
který zemřel roku 1909. „Ale právě toho roku a následujícího 
jsem dostoupil vrcholu svého dosavadního života: našel jsem 
a partiellně si přisvojil Deoessenci. Kdo myslí, že v tomto stavu 
možno věnovat denně jen pět minut praktické prasečině, nemá 
ponětí, co je vyšší duševní život.“

Stav solipsistického sebezbožnění, pro něž razil pojmy jako 
deoessence či egosolismus, si navozoval „neslýchaným znásil-
ňováním myslecích procedur“, což souviselo i se znásilňováním 
tělesnosti. K nejtradovanějším pasážím Vlastního životopisu pa-
tří zmínky o tom, jak si na dlouhé hodiny lehal nahý do sněhu, 
živil se červivými vuřty, syrovou koninou, ba dokonce občas 
kočce ukradl a snědl zakousnutou myš. Svou mysl začal navíc 
ovlivňovat masivními dávkami alkoholu. Když vypukla první 
světová válka, byl už úplně na mizině. Přežíval díky občasné vý-
pomoci přátel, kteří mu tu a tam sehnali i příležitostnou práci. 
V červenci 1915 se nastěhoval do hotelu Krása ve Vysočanech, 
kde až do své smrti o třináct let později obýval skromný pokojík. 
Za války se pokoušel uživit v různých bizarních profesích: řídil 
parní stroj na čerpání vody, hlídal po nocích opuštěnou továrnu 
a s německým chemikem Böhlerem založil firmu na tabákovou 
náhražku, která brzy zkrachovala.

„Mohl bych klidně ukončit tento sen,“ píše Klíma na závěr 
Vlastního životopisu. „Vše hlavní jsem udělal a myriády let při-
kulhají teprve pomalu za tím, co jsem myslil (ne napsal – což 
je vedlejší). Vytvořil jsem vše, co jsem chtěl (v sobě – což je 
hlavní), a přece ne. Jsem zimní strom hotový, ale mohu se ještě 
obléci listy, květy a plody… Osud, jak se zdá, má se mnou ještě 
něco za lubem…“ Od tohoto velkolepého filozofického vyznání 
žil autor ještě čtyři roky, nanejvýš skromně. V posledních letech 
se pokoušel držet alkoholismus na uzdě a zajišťovat si obživu 
systematičtější literární prací. V červnu 1927 však u něj vypukly 
souchotiny, jimž v dubnu 1928 podlehl.

Na hrázi věčnosti
Jak vysvítá z citovaného životopisu, literární činnost pro Klímu 
neznamenala nic životně důležitého. Nejraději by podle vlast-
ních slov žil čistě jen sebezdokonalováním, a teprve před smrtí 
by v jediném spisu shrnul celoživotní poznání. Zveřejňování 
textů znamenalo ústupek, chabé východisko z existenční nouze. 
Vedle filozofické prvotiny Svět jako vědomí a nic z roku 1904 při-

Jeho spolužák z gymnázia později vzpomínal, že mladý 
Klíma odmítal kulturu a chtěl žít způsobem co nejprimitivněj-
ším, nedbal proto na zevnějšek, klátil se při chůzi, nechával se 
zarůst a někdy se třeba týden nemyl. Už jako kvartán se okázale 
oddával pití kořalky, všem se však zdálo, že se do takových věcí 
nutí, neboť byl zároveň dost plachý a choval se většinou zdvo-
řile. V patnácti letech ovšem „procitla jednoho osudného od-
poledne rázem a děsivě má dosud spící podstata, pod jednou 
ze svých forem: musit násilně myslit o nemyslitelnostech…“. 

O rok později zemřely rodícímu se filozofovi krátce po sobě 
matka, babička, teta i sestra. Navíc byl vyloučen ze všech škol 
rakouského mocnářství: „V neznalosti historie jsem nazval – 
myslím – Habsburky prasečí dynastií. Zesnulý pan ředitel, který 
vyhazov energicky prosadil, stal se tím jedním z největších dob-
rodinců v mém životě.“ Klíma se rozhodl, že už nikdy nebude 
v žádné škole ani v žádném povolání ztrácet čas. Žil pak několik 
let u otce, který se oženil s dívkou, jež byla o více než čtyřicet let 
mladší. Ladislav s ní od otce odešel a dalších pět let spolu pobý-

„Analyzuji-li své 
vzpomínky – již v prvních 
letech živůtku pociťoval 
jsem sebe a lidstvo jako 
dvě spolu válčící moci...“
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nerace základním a nejvlivnějším – protože jediným víceméně 
snadno dostupným – úvodem k filozofovu dílu.

Když u nás v srpnu 1968 zatočily s hrdou lidskostí tanky, byl 
nespoutaný hlasatel duchovní svobody a odvážného žití Klíma 
samozřejmě zakázaným autorem a dalších dvacet let mohl vy-
cházet pouze v samizdatu. Zájem a povědomost o jeho provo-
kativním díle se stala jedním z charakteristických rysů tehdejší 
alternativní kultury. Snad nejsilněji se v té době Klímova drsná 
obrazotvornost a sebevražedně důsledná potřeba svobody ozý-
vala ze zakázané hudby a vystoupení undergroundových sku-
pin kolem Ivana Jirouse a The Plastic People of the Universe.

Do nových časů
Český zájem o Klímu podnítil i některé zahraniční badatele, 
aby se jeho dílem hlouběji zabývali. Do Francie uvedla skoro 
celé jeho dílo v solidních kritických vydáních překladatelka 
Erika Abrams, která řídí i jeho české Sebrané spisy. V Německu 
se Klímou zabývá například Urs Heftrich, profesor na Univer-
zitě v Trevíru. Jeho pozoruhodnou knížku Nietzsche v Čechách 
uzavírá stať Ecce deus – Jak se staneme, čím nejsme: Ladislav 
Klíma navazující v mnohém na kritické hodnocení, kterým 
Klímu coby pouhého epigona německých originálů počastoval 
koncem šedesátých let profesor filozofie Jan Patočka. 

Pro „klímovskou renesanci“ v sedmdesátých letech připra-
vily podle Heftricha půdu především normalizační zákazy. Ale 
ani Klímova mediální sláva počátkem devadesátých let netrvala 
dlouho. Nejdřív se roztrhl pytel s různými chaotickými přetisky 
a reedicemi, neboť fascinující pověst slibovala komerční efekt. 
Čtenářský zájem ovšem během několika let pohasl, protože Klí-
movy texty přes veškerou provokativnost rozhodně nejsou snad-
ným soustem. Když Torst roku 1996 přišel s kritickým vydáním 
Velkého románu, ozval se sice z kulturních rubrik novin i časopisů 
jásot, nevelký náklad se však prodával jen pomalu. Svazek Mea 
následoval až po devítileté pauze, kdy nakladatel sháněl na ná-
ročný projekt finanční prostředky (nakonec mu pomohla Česká 
spořitelna).

Historici českého postkomunismu možná někdy zodpoví 
otázku, čím Klíma po převratu přilákal zájem nejširšího pub-
lika a proč o něj tak brzy ztratilo zájem. Sám rozhodně nepsal 
pro masy. Za úspěch jeho díla lze pokládat především skuteč-
nost, že našel tolik let po smrti vydavatele, který s péčí a úctou 
připravuje jeho Sebrané spisy, kam zařazuje každý dochovaný 
papírek s jeho poznámkami. Počáteční vlnu zájmu zřejmě způ-
sobil efekt zakázaného ovoce, které nejvíc chutná v představi-

pravil ve dvacátých letech do tisku ještě dva podobné spisy 
Traktáty a diktáty, Vteřina a věčnost, groteskní románek Utr-
pení knížete Sternenhocha a novelu Slavná Nemesis, jež vyšla až 
posmrtně. To nejpodstatnější zůstávalo v rukopisech. Většinu 
z nich po filozofově smrti uchovávala jeho poslední přítelkyně 
Kamila Lososová, leccos vlastnili také jeho přátelé. Ti z nich 
ve třicátých a čtyřicátých letech uspořádali několik knižních 
výborů. Tyto rané svazky vesměs bibliofilského rázu podnítily 
první vlnu kultovního zájmu.

Příběh Klímova skrytého věhlasu je stejně pozoruhodný jako 
jeho život. Od počátku se k němu hlásily výrazně různorodé 
osobnosti. Jeho jedinečnost kdysi jako první rozpoznal básník 
Otokar Březina, kterému mladý Klíma poslal svou prvotinu 
hned po vydání. Dnes už si neumíme představit, co Březina 
v prvním desetiletí minulého století znamenal. Česká společ-
nost, jež stále ještě zápolila s pocity kulturní méněcennosti, 
v něm spatřila duchovního suveréna plně srovnatelného s bás-
nickými autoritami velkých národů: jevil se jí jako výsostný my-
stik a velekněz nejvyšších duchovních sfér. Březinovo uznání 
přivedlo Klímovi první věrné ctitele, zejména už zmíněného 
průkopníka české sociologie Emanuela Chalupného, autora 
první klímovské recenze.

Šíření, ba dokonce jistá profanace Klímova kultu je ovšem 
spojena s dobou po druhé světové válce a pojí se se jménem ji-
ného českého velikána – Bohumila Hrabala. Tento spisovatel 
se ke Klímovi soustavně hlásil jako k literárnímu i duchovnímu 
učiteli a ve svých populárních prózách mu skládal četné holdy. 
Z historky o jeho prvním setkání s Klímovým jménem přímo 
vane osudovost. Když přišel Hrabal v roce 1935 z Nymburka 
do Prahy studovat práva, přihlásil se mimo jiné na přednášky 
o filozofii Arthura Schopenhauera, které ho tak zaujaly, že se 
začal v antikvariátech pídit po jeho dílech. Starší německá vy-
dání, která sehnal, byla opatřena pozoruhodnými rukopisnými 
poznámkami neznámého čtenáře. 

Když budoucí spisovatel pátral po jeho totožnosti, zjistil, že 
svazky pocházejí z knihovny nedávno zesnulého filozofa Ladi-
slava Klímy. A tak začal shánět i jeho spisy. Zdá se, že je přečetl 
jinak než tehdejší Klímovi vyznavači, kteří Klímu vnímali priz-
matem mysticky zjitřeného symbolismu éry secese. Pro Hra-
bala, poučeného avantgardou a surrealismem, se stal zjevením 
moderní absurdity a drastické grotesknosti, prorokem ludibri-
onismu, nádherné, hrůzné a nesmyslné „boží hry“. Po zkuše-
nostech s hrůzami nacismu i stalinismu se Klíma – který si ni-
kdy s žádnými totalitárními ideologiemi nezadal – navíc jevil 
jako jasnozřivý prorok individuální vzpoury a krajní distance 
od zmanipulované společnosti. Pro Hrabalovo okouzlení Klí-
mou jsou příznačné výroky, které z něj nejraději citoval v hos-
podských debatách a z nichž učinil i motta svých knih: „Zá-
klady vzlétly do výše, vrcholy klesly nejníže“ či „Vítězství se 
sestává jen z bití“.

Díky Hrabalovi se duch Ladislava Klímy pevně zabydlel 
v jeho libeňském okruhu, který je pokládán za prapůvodní ro-
diště českého undergroundu. Ulice Na Hrázi, kde se scházela 
Hrabalova a Boudníkova společnost, není ostatně nijak daleko 
od Klímova hotelu Krása. V druhé polovině padesátých let pa-
třil do Hrabalova okruhu také jeho o čtrnáct let mladší soused 
Josef Zumr, filozof, který se začal Klímou zabývat i jako historik 
českého myšlení. Právě on z Klímy připravil knižní výbor Vteřiny 
věčnosti s obsáhlou předmluvou Filozof hrdé lidskosti. Knížka 
vyšla roku 1967 v nakladatelství Odeon a stala se pro mladší ge-

Dají se jeho prózy 
pokládat za průkopnická 
díla, nebo jsou jen 
fantazmagorickými 
výplody dlouhé chvíle 
a vykolejeného mozku?
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žený bídou a opilstvím? Je přeceňován, nebo nedoceněn? Žádný 
z jeho literárních vrstevníků (snad jen s výjimkou Jakuba Demla) 
nemá dnes tolik obdivovatelů, ale přitom se Klíma stále jeví spíš 
jako postava z nějakého fantastického románu, v jejíž skutečnou 
existenci se skoro nechce věřit.

Osobnost a dílo Ladislava Klímy rozhodně nelze plně vysvětlit 
a vyhodnotit několika akademickými tezemi. Významným zje-
vem je už jen díky ohlasu, který vyvolal, díky zvědavosti, kterou 
vzbudil. Je dráždivě nedefinovatelný. V některých textech může 
být samozřejmě poplatný Nietzschemu, Schopenhauerovi nebo 
Berkeleymu, ale na rozdíl od nich zatím uniká zjednodušujícím 
nálepkám. Byl střídavě pokládán za básníka, filozofa, mystika 
i psychopatologický případ, každá přihrádka se však ukázala pří-
liš těsná. Zřejmě nikdy nebude obraz Klímova myšlení úplný, ne-
boť spousta stránek se poztrácela nebo je autor sám zničil. Jeho 
odkaz je svým způsobem obsažen v každém zlomku, například 
i v posledních dvou větách z jeho textů v knize Mea. „Energicky 
myslet – summa morálky. Myšlení je v podstatě vůle – a nejvyšší, 
tedy nejv. jednání.“ Málokdo v Čechách myslel tak svobodně 
a intenzivně jako on. 
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vosti, ale nemusí být stravitelné, když se do něj opravdu zakous-
neme. Svou roli tu však sehrály i proměny společenských nálad. 
Jako vzor té nejdůslednější nezkorumpovatelnosti mohl Klíma 
fascinovat všechny, kteří se za minulého režimu odmítali za-
pojit, nedělali kariéry a netěšili se příslušným výhodám. Klíma 
zosobňoval duchovní aristokratismus, jehož největší ozdobou 
bývá v pokleslých poměrech bída a neúspěch. Jenže v rozvinuté 
konzumní demokracii se Klímovo opovrhování materiálními 
hodnotami stalo pro mnohé nesmyslné a obtížné.

Nenechat se chytit
U myslitelů doby Ladislava Klímy je dnes už celkem jasné, jaké 
místo zaujímají v kulturních dějinách – většina je pozapomenuta, 
hrstka vyzdvižena mezi klasiky. Klímova pozice zůstává v tomto 
směru podivuhodně nejasná. Ani směrodatné autority se dodnes 
neshodují, do jaké míry by si jej měl národ vážit. Byl nejoriginál-
nějším českým filozofem, nebo jen epigonem některých proudů 
německé filozofie? Dají se jeho prózy pokládat za průkopnická 
umělecká díla, nebo jsou jen fantazmagorickými výplody dlouhé 
chvíle a vykolejeného mozku? Byl opravdu grandiózní myslitel, 
za jakého jej mnozí pokládají, nebo jen výstřední podivín zubo-

Zkuste zapomenout na legendu a prostě číst, chcete-li.
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Uloupená hranice. (Kaplice, září 1938)
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Běsi druhé republiky
Jak se stalo, že Masarykovu zemi ovládl zástup démonů
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vV roce 1939 ukončil vstup nacistické armády do okleštěného Čes-
koslovenska druhou republiku. Trvala pět měsíců, o kterých se 
tady spíš mlčí – což je škoda. Čas od 30. září 1938 do 15. března 
1939 totiž skrývá mnohá poučení. Jako v laboratoři tam můžeme 
sledovat, jak a proč zemi, považovanou jejími obyvateli dosud 
za vzor moderního demokratického státu, ovládla náhle probu-
zená armáda rasistů, udavačů a lidí nenávidějících svobodu. Je 
to důležité studium. Podobně to probíhalo i při nástupu norma-
lizace na přelomu sedmdesátých let – a zatím není důvod se do-
mnívat, že by to v příští vážné krizi mělo být jinak.

Život na Měsíci
Z perspektivy současného luxusu a bezpečí si lze ty tragické časy 
jen těžko představit. Tu dobu kolem Mnichova, kdy během ně-
kolika dnů upadla celá společnost ze snu o svobodné, úspěšné 
a hrdé zemi do pocitu naprosté beznaděje, hysterie a strachu. 
Ještě včera se v parlamentu zpívala hymna a padaly výkřiky „Ra-
ději smrt než otroctví“. Ještě předevčírem ministerský předseda 
prohlašoval: „Budeme vítězně bojovat děj se co děj,“ a prezident 
republiky vzkazoval obyvatelstvu: „Nebojte se, mám plán.“ A na-
jednou se lidé ocitli ve státě, který přišel o třetinu území, o spo-
jence, o čtyřicet procent průmyslu. Zdroje energie, dopravní 
tepny, a dokonce nádrže pitné vody pro mnohá místa skončily 
za hranicí – v hrozivé třetí říši. Na 250 tisíc běženců ze zabraného 
území putuje do nitra republiky, ale nemají kde bydlet, nemají 
jak si opatřit prostředky k životu. A to už jsou v té době v Česko-
slovensku tisíce německých uprchlíků. 

Nastává chaos, šok, sílí strach, co bude dál. K obraně je stále 
připraven milion mužů, ale nikdo neví, co s nimi. Německá hra-
nice je čtyřicet kilometrů od hlavního města, takže pokud se 
Hitler rozhodne zaútočit, není šance na obranu. Ani jeden ze 
sousedních států není přátelský, naopak. Poláci využívají krize 
k záboru Těšínska (které jim zase Češi zabrali počátkem dvacá-
tých let během bojů polské armády s bolševiky pod Varšavou) 
a Maďaři části Slovenska. Na západě stojí Hitler, na východě Sta-
lin. A bývalí klíčoví spojenci Velká Británie a Francie dávají na-
jevo, že už je politická situace v Československu nezajímá. Vět-
šina novin jen v různých podobách převrací zklamané, zoufalé 
zvolání: „Jsme sami!“

A vše rychle nabírá obrátky. Během jednoho měsíce se vystří-
dají dvě centrální vlády, Slovensko a Podkarpatská Rus získávají 
autonomii, ze scény mizí jeden z klíčových tvůrců teď tonoucího 
státu Edvard Beneš a na prezidentské křeslo usedá šéf Nejvyš-
šího správního soudu Emil Hácha. Během pár týdnů jsou zru-

šeny všechny politické strany, na jejichž troskách vznikají dva 
úředně povolení dědicové – vládnoucí Strana národní jednoty 
a „opoziční“ Národní strana práce. Zavádí se cenzura a zmoc-
ňovacím zákonem je zrušena parlamentní demokracie – o všem 
rozhoduje svými nařízeními vláda. Během pětasedmdesáti dní 
je zničen celý systém budovaný po dvacet let masarykovského 
státu. „Těch pět měsíců druhé republiky, chvíle v našem životě 
nejneuvěřitelnější, fantastickému snu podobná: jako bychom žili 
na Měsíci, jako bychom měli každou chvíli procitnout anebo sle-
tět do prázdna!“ charakterizoval to ve svých Pamětech profesor 
Václav Černý. „Plavba vytřeštěných zavrženců, napěchovaných 
na rozbitý člunek bez plachet a spuštěných bez cíle na moře. Ne-
bylo možné uvěřit, že tak lze natrvalo žít.“

Kdo za to může
Proměnu institucí provázel i nástup dříve nemyslitelné krutosti 
rozbíjející běžné lidské osudy. Na hranicích nového státního 
útvaru se odehrávají srdceryvné scény. Přes čáru proudí zástupy 
uprchlíků, donedávna plnoprávných občanů Československa. 
Do vnitrozemí ovšem bez potíží mohou jen etničtí Češi; Židy 
a sudetoněmecké antifašisty vrací úřady zpět – do náruče mučení 
a tušené smrti. Tak například kontrolní stanice v Milostíně hlásí 
do Prahy, že odeslala zpět na území zabrané třetí říší „všechny 
dosud přišlé Židy, i když se vypovězení všemi prostředky návratu 
brání, prohlašujíce, že jim tam jde o životy, následkem čehož do-
chází na nádraží k pohnutým scénám“. Z různých koutů země 
přicházejí podobné zvěsti. Skupiny židovských a německých ob-
čanů takhle na řadě míst uvíznou v beznadějném patu „země ni-
koho“ – ať už se pohnou tam nebo tam, střílejí po nich němečtí 
nebo čeští vojáci. „Jaké to je, zůstane-li skupina tří set lidí v noci 
a v zimě na poli? Takové: táta vyhrabe holýma rukama do tvrdé 
hlíny tři díry, do každé položí jedno děcko, z kukuřičné suché nati 
splete stříšku nad nimi a sám se posadí na hroudu vedle nich,“ 
popisovala Milena Jesenská v Přítomnosti jednu takovou udá-
lost z prosince 1938. Ženy na louce rodí, nemocní lidé umírají 
a všichni čekají na pomoc. Ta přišla až po neuvěřitelných třech 
týdnech. Velká Británie totiž slíbila finanční pomoc pro židov-
ské a německé antifašistické uprchlíky, takže jsou někteří vpuš-
těni do země.

Hrozivou změnu životních podmínek a krach institucí dopro-
vázelo ještě jedno kouzlo. Do spořádané společnosti pyšnící se 
svými „demokratickými tradicemi“ a vlasteneckou láskou k re-
publice „tatíčka“ Masaryka jako by vjel najednou běs. Přede-
vším se okamžitě začali hledat viníci. A většina dobového tisku 
je brzy našla v širokém společenství: T. G. Masaryk, Edvard Be-
neš, hradní novináři, politické strany, liberalismus, „falešný hu-
manismus“, „proradný internacionalismus“, Židé, zednáři, bez-
božníci. Noviny se jen hemžily vykřičníky typu „Odbenešit!“ či 
„Nepouštějte zrádců za hranice!“. Představitele první republiky 
„je třeba přinutit k tomu, aby se báli. Buď učiní pokání, nebo musí 
být vyříznuti z tohoto národa,“ napsal například spisovatel Ka-
rel Schulz v Národní obnově v polovině listopadu. A pokračoval: 
„Kdo je zločinec, patří do kriminálu nebo do koncentračního tá-
bora.“ Hlavním terčem se stal už nepřítomný Edvard Beneš. Pla-
káty na ulicích českých měst hlásaly, že tento „největší vlastiz-
rádce a zločinec“ uletěl s „nakradenými miliony“ pryč ze země. 
Sochy, busty a portréty bývalého prezidenta byly strženy. Ano, 
Beneš dělal chyby – komentoval výbuch všeobecné nenávisti no-
vinář Ferdinand Peroutka v říjnu 1938 –, například nevycítil včas 
rezervovaný postoj spojenců a nesnažil se řešit sudetoněmeckou 
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otázku v klidu, dokud byl čas. „Jenže,“ dodává Peroutka, „se tak 
dělo za naprostého souhlasu většiny. Celý národ, ne jeden muž, 
dělal s plným přesvědčením, z celého srdce a se všemi nadějemi 
francouzskou politiku.“

Proti mravnímu rozkladu
Ohrožení se celkem pochopitelně projevilo rozbujelou nechutí 
k „cizímu“, jinému, v agresivní touze po jednotě. Pražský magis-
trát například nařídil, aby byly odstraněny „všechny cizojazyčné 
nápisy a všechny nápisy utvořené ze zkomolených jmen českých 
či složené ze slov jinojazyčných“. V tisku, knihovnách či novi-
nách se dělaly seznamy literatury, která se měla číst – na prvních 
místech stáli básníci a literáti 19. století. „Není žádné tajemství, 
že náš knižní trh zaplavovaly překlady; mnohá nakladatelství 
vůbec žila jen z nich a v nich viděla svou pravou vydavatelskou 
činnost a patřilo k dobrému tónu číst kdejaký překlad. Nuže, je 
načase, abychom likvidovali i tuto minulost,“ napsal v časopise 
Brázda spisovatel František Křelina. Právě on a jiní katoličtí li-
teráti kolem listů Večer, Řád, Národní obnova a Znova ohlušili 
intelektuální scénu. Mottem se jim stala vize spisovatele Jaro-

slava Durycha z dvacátých let: „Jen katolictví musí vládnouti, 
poroučeti, určovati, vésti, mluviti a tvořiti a všecko ostatní musí 
býti velmi uctivě a pokorně zticha, chce-li, aby vůči tomu byla 
zachována tolerance. Stát se musí dostati pod protektorát ka-
tolictví.“ I pro druhorepublikové vítěze je jedinou záchranou 
z hrozivé situace návrat ke „křesťanským kořenům“. Rétorika 
zejména Národní obrody si ale při tom už nijak nezadala s tou 
fašistickou: „Nikdy už naše země nesmí býti hadí slují studených 
ďáblů, nikdy už z ní nesmí beztrestně syčeti smích rouhání, ni-
kdy už nebude bezpečným pelechem kuplířů a travičů.“ Mni-
chov byl – jak píše list Znova v listopadu 1938 – božím trestem 
za to, že Československé republice vládla „židozednářská vláda 
chránící všechny možné minority, nikoli však vládnoucí národ 
Čechů, Slováků a Rusínů“.

Tato skupina literátů také založila Národní kulturní radu – pro-
fesní společnost, která se prohlašovala za reprezentanta české 
kultury, a proto apelovala na vládu, aby například z pultů knih-
kupectví a knihoven „byly vyloučeny všechny knihy rozvratné“, 
čímž byly míněny ty, které „zasévají mravní rozklad, lež a bezbož-
nictví“, a především požadovala „nekompromisní řešení židov-
ské otázky“.

První koncentráky
Je pravda, že vystoupení katolických intelektuálů vlastně ne-
překvapilo: jejich antisemitismus a rozčarování z Masarykovy 
„husitské republiky“ byly léta známou věcí a teď jen dostaly 
možnost se mocensky projevit. Navíc dodejme, že když většina 

Promarněné roky

A čkoli druhorepublikoví i pozdější kritikové rádi 
přesouvají odpovědnost za Mnichov pouze 
na Edvarda Beneše, skutečnost je jiná. Jak upo-

zorňuje vojenský historik Jan Tesař ve své mimořádné 
knize Mnichovský komplex, byl to právě Beneš, kdo už 
v roce 1932 po návratu z odzbrojovací konference, kde 
Německo prosadilo rovnoprávnost ve zbrojení, prohlásil 
k armádním špičkám: „Dávám vám čtyři léta. Krize při-
jde asi v letech 1936 nebo 1937. Republika musí být do té 
doby vojensky plně připravena.“ Armáda a politici se mu 
tehdy ale vysmáli a z klidu je neprobudil ani nástup Hit-
lera. Teprve březen 1936, kdy nacisté obsadili Porýní, 
přinesl obrat. „To znamená, že práce začaly právě v té 
době, kdy by se byly měly chýlit ke konci; ztraceny byly 
čtyři roky,“ konstatuje Tesař. Armáda se nestačila dosta-
tečně připravit a podzim 1938 ji zastihl na půli cesty. Te-
sař odhaluje, že halasně proklamovaná ochota tehdejších 
politiků bránit zemi byla jen fikce, která měla zakrýt fakt, 
že země není na útok připravena. Dokládá to na postupu 
tehdejších vlád. Kabinet Milana Hodži nejdříve návrh 
Francie a Británie na odstoupení Sudet odmítl, ale druhý 
den, 21. září, přijal. Jeho členové pak podali demisi a Be-
neš jmenoval do čela nové vlády bývalého legionáře Jana 
Syrového, což u veřejnosti mělo vyvolat – a taky vyvolalo – 
dojem odhodlání bojovat. Ale Syrového tým rozhodnutí 
svých předchůdců o kapitulaci nezrušil.

Zajímavý příspěvek pro pochopení Mnichova a po-
stupu zahraničí přináší i Antonín Klimek ve svých dě-
jinách první republiky. Píše totiž o dosud neanalyzo-
vaném faktu, že Čechoslováci byli ve třicátých letech 
v Evropě značně nepopulární. „Nevlídná, ledová při-
jetí, kterých se dostávalo českým sportovcům i ve stá-
tech přátelských jako Francie či neutrálních jako Švý-
carsko a jež v jistém smyslu kulminovala počátkem roku 
1931 na mistrovství světa hokejistů v polské Krynici, 
kde se prý k čs. reprezentantům urážlivě nepřátelsky 
chovali nejen diváci, ale i další mužstva, volalo se ,fuj!‘, 
,české svině!‘ a zněl jásot, když byl některý český spor-
tovec sražen, vyvolala debatu, proč tomu tak je.“ Hle-
daly se důvody, ale málokteré přinášejí jasnou odpověď. 
J. Schlieszl například napsal, že příčinou může být, že 
Češi tvrdí, „že jsou prvními, že kráčejí v čele pokroku 
světa… Snad je tedy příčinou naší neoblíbenosti (…) naše 
prázdná ideologičnost a z té vyplývající zestraničtění ve-
řejného života.“ Klimek přináší i citaci z švédského Nya 
Dagligt Allehanda z roku 1931, kde se píše: „Češi jsou, 
bez nejmenší pochyby, nejméně populárním národem 
ve střední Evropě a není vlastně nikoho, kdo by chápal, 
proč… Ale i daleko za hranicemi střední Evropy je nepo-
pulárnost Čechů faktem… Češi jsou ti ve střední Evropě, 
co vždy odejdou s výpraskem.“ Je tedy evidentní, že 
Československo za první republiky zásadně opomnělo 
lepší komunikaci s jinými státy. „I v nedalekých zemích 
toho o nás mnoho nevěděli a skutečně se domnívali, že 
sudetští Němci jsou u nás terorizováni. Vysvětlovací po-
litika byla naší slabinou,“ říká historik Klimek. 

Ohrožení se celkem 
pochopitelně projevilo 
rozbujelou nechutí 
k „cizímu“, jinému, 
v agresivní touze 
po jednotě. 
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čE SK á cE STa  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

z nich – sice pozdě, ale přece jen – konečně poznala, čemu jejich 
štvanice napomáhá, skoncovali s ní. Nicméně druhorepublikoví 
běsi nevylezli do ulic jenom ze stránek několika extremistických 
žurnálů. „Žádáme, aby pro budoucnost vůbec nebylo přípustno 
v zájmu nejdůležitějších statků národa, aby povolání lékařská, 
právnická a technická byla vykonávána Židy.“ Dopis s tímto po-
žadavkem vznikl ani ne dva týdny po Mnichovu: ministrovi vni-
tra jej „k laskavému posouzení“ poslaly profesní komory čes-
kých právníků, lékařů a techniků. A kdyby si vláda nebyla jistá, 
koho z jejich kolegů se má likvidace týkat, poslali zástupci čes-
kých elit raději i „svou vlastní“ definici: „Za Žida budiž poklá-
dána osoba, jejíž oba rodičové nebo jeden z nich jest původu 
židovského.“

Vládní Stranu národní jednoty to rozhodné stanovisko inspi-
rovalo, stejně jako postoj katolických intelektuálů. V Zásadách 
kulturní politiky se tak objevila připomínka nutnosti „odstra-
nit rozkladný židovský vliv, jenž by mohl připravit národ o jeho 
duši“. Mládežnická organizace SNJ se otevřela pouze „árijcům“ 
a její stanovy vymezovaly jasně: „Národ je útvar přirozený, daný 
krví, jazykem a půdou, k němuž nelze přistoupiti pouhým pro-
jevem vůle.“ Z takto vymezeného „útvaru“ samozřejmě ihned 
vypadlo i další etnikum, na které později čekal nacistický holo-
kaust: ještě před příchodem Němců stihla Beranova vláda zří-
dit koncentrační tábor pro Romy v Letech u Písku. Lágr, v němž 
oběti českých úřadů za lhostejného přihlížení většinové společ-
nosti ztratily veškerá práva a byly posílány k okolním sedlákům 
a podnikatelům na nucenou práci, pak nacisté využili jako pře-
stupní stanici na cestě do Osvětimi. Hlídání a správu ovšem dál 
nechali Čechům, kteří řídili i další romské koncentráky posta-
vené už za protektorátu.

Kde se najednou ta rasistická nenávist a antisemitismus 
vzaly? Na to je lehká odpověď: byly tu stále, v hlavách milionů 
svých vyznavačů, jen neměly možnost se plně projevit. „Židů, 
těch jsem se bál; věřil jsem, že potřebují křesťanské krve, a proto 
jsem si raději zašel o pár ulic, než abych šel podle jejich stavení…“ 
popsal kdysi v rozhovoru s Karlem Čapkem vznik úporných před-
sudků sám na svém dětství T. G. Masaryk, celoživotní bojovník 
proti zhoubné antisemitské vášni. „A kdy že jsem v sobě pře-
konal ten lidový antisemitism? Panáčku, citem snad nikdy, jen 
rozumem; vždyť vlastní matka mě udržovala v krevní pověře.“

Právě poznání, že řada lidí z nejbližšího okolí v sobě pod přá-
telským povrchem nosí dřímající, nevykořenitelnou nenávist, 
způsobila některým českým Židům ten nejbolestnější šok. Snad 
nejlépe ho později vypověděl spisovatel Egon Hostovský: „Ač-
koli občas mívám politická tušení – řekl bych tomu spíš tušení 
nebezpečí – nechtěl jsem v osmatřicátém roce vidět ani slyšet 
a ještě po obsazení Sudet jsem věřil, že nás nic horšího nepotká. 
Moje rozhodnutí uspíšil dávný kamarád, katolický básník. Přišel 
mi domluvit, abych odjel. Jsem prý jeden z mála Židů, které stojí 
za to zachránit. Jinak Židy nenávidí, zavinili všechno neštěstí. 
Přítel od dětství. Byl jsem z toho tak příšerně smutný, že jsem 
prostě musel pryč.“

Nevzdávejme se
Samozřejmě ne všichni Češi propadli nenávistné vášni. Našli se 
jak zastánci štvané menšiny, tak i demokracie. „Je nutno, aby 
včasným opatřením pozitivního rázu byla co nejdříve obnovena 
právní jistota, pokud se týče židovského podnikání a Židů sa-
mých,“ prohlásil například v prosinci v parlamentu poslanec 
Ladislav Rašín. „Opoziční“ Národní strana práce, která sdru-

Když to šlo, 
prostě to  
udělali
S Janem Gebhar-
tem a Janem Kuklí-
kem, autory knihy 
Druhá republika

Jak je možné, že trvalo 
tak dlouho, než vyšla 
vůbec první ucelená kniha 
o druhé republice?
KUKLíK: Toto téma před 
lety z politických důvodů 
vlastně neexistovalo. Na-
víc přináší trauma a kon-
troverzní témata českého 
nacionalismu, antisemiti-
smu – o tom se tu stále ne-
rado hovoří.
GEBHART: Je to černá 
skvrna na české mentalitě. 
A přece jenom stále ne-
jsme příliš ochotní se dívat 
do toho nepříjemného zr-
cadla.

O čem tedy ta doba 
vypovídá?
KUKLíK: Především o tom, 
že řadu problematických 
věcí dělala česká společ-
nost, aniž k tomu byla ně-
kým nucena jako později 
za protektorátu. Týká se to 
například židovské otázky. 
Neplatily tady sice ještě no-
rimberské zákony, ale byla 
tu obdobná iniciativa.

Kde se tu najednou 
antisemitismus vzal?
GEBHART: Má to dvě ro-
viny. Zaprvé v Českoslo-
vensku byl vždy určitý 
ekonomický antisemitis-
mus – takže když teď najed-
nou třeba advokáti či dok-
toři mohli využít situace 
k odstranění konkurentů, 
prostě tak učinili. Prvotní 
příčinou však bylo to, že se 
zhroutila právní kultura, 
která odstartovala právní 

nihilismus. Z první repub-
liky jsme měli ukázkově 
demokratickou ústavu, 
která ale po Mnichovu pře-
stala prakticky platit. Roz-
pustil se parlament, spo-
lečnost se stala zoufale 
pragmatickou. I v Berlíně 
si dělali legraci z toho, jak 
si český ministr zahraničí 
při návštěvách Německa 
ochotně zapisoval, co má 
jeho vláda udělat. Česká 
společnost má bohužel 
v sobě zakódováno, že se 
takto chová v krizových 
momentech. Něco podob-
ného se stalo v roce 1969.
Pavel Tigrid napsal, že tato 
doba zničila český cha-
rakter a otevřela i cestu 
k únoru 1948. 

Souhlasíte?
KUKLíK: V té těžké době 
skutečně dochází k jaké-
musi zlomení charakteru, 
sílí jen snaha přežít a tento 
stav se pak táhne de facto 
celou druhou polovinou 
20. století.
GEBHART: Tento prag-
matismus vítězí i u poli-
tiků. I Beneš po Mnichovu 
prohlásil: Já nebudu hnát 
lidi do války na jatka, a to 
je vlastně něco, co se ozývá 
i v jeho rozhodnutí z února 
1948. Čili já se také domní-
vám, že pokud jde o vý-
voj národa, tak druhá re-
publika je skutečně určitý 
zlom.

Překvapilo vás něco při 
studování té doby?
KUKLíK: Když jsme na-
šli zápisy speciální komise 
Strany národní jednoty 
složené z nejprestižnějších 
profesorů medicíny, kteří 
nás proslavili i ve světě. 
V těch zápisech se vyja-
dřovali k židovské rase 
s tak primitivním antise-
mitismem, že nám to sku-
tečně vyrazilo dech. Bylo to 
otřesné dokonce i na teh-
dejší dobu. To jsme tedy 
určitě nečekali. 
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nost. „Naším úkolem bylo udržet pohromadě to, co zbylo po Mni-
chově. Nemohli jsme dělat jinou politiku než z ruky do úst,“ po-
znamenal o vládě, v níž byl ministrem zemědělství a krátký čas 
i spravedlnosti, Karel Feierabend.

Nemluvě ani o starostech se Slovenskem, které sice po zís-
kání autonomie oficiálně hlásilo věrnost Československu, ale 
propouštělo české zaměstnance, hlásalo otevřený antisemitis-
mus a navíc už vyjednávalo s Hitlerem o plné nezávislosti. V po-
lovině února roku 1939 dokonce slovenský nacionalista Vojtech 
Tuka navštívil Hitlera a sdělil mu, že „vkládá osud svého národa 
do rukou vůdce, od něhož očekává plné osvobození“. 13. března 
pak slovenští představitelé kývli na návrh německého diktátora 
a druhý den vyhlásili samostatnost, čímž republiku definitivně 
srazili na kolena. Nejdříve kabinet Jana Syrového a pak od 1. pro-
since i vláda Rudolfa Berana dělaly značné ústupky veřejnému 
mínění i Německu, ale přesto nevyslyšely volání po zatýkání pr-
vorepublikových osobností, Židů, rušení demokratických listů či 
zavádění fašistické totality. Když například dostaly z Berlína ulti-
mativní příkaz k zákazu komunistické strany, tak sice poslechly, 
ale předem o tom tajně bolševiky informovaly, aby stihli odnést 
či zničit dokumenty, které by někomu mohly ublížit.

Na druhé straně, jak už bylo řečeno, vláda stavěla romské kon-
centrační tábory, odmítla pomoci těm nejohroženějším českoslo-
venským občanům – antifašistům a Židům německé národnosti – 
a pro „české“ Židy chystala vlastní verzi rasových zákonů a krádež 
jejich majetku. Kromě těchto obludností bylo další zásadní chybou 
Beranova kabinetu to, že naprosto podceňoval chuť Hitlera vstou-
pit do Československa. Kdyby politici poslechli informace svých 
vlastních zpravodajců, mohli se na tento krok připravit. Lidé kolem 
šéfa tajné služby Františka Moravce navrhovali, aby se na Západ 
přesunula armádní letadla, zničila se strategická místa a všechny 
dokumenty, které mohly Němcům nějak posloužit. Podle histo-
riků Gebharta a Kuklíka se ale politici Moravcovi vysmáli a ministr 
obrany Syrový mu řekl: „Děláme vše, co si německá vláda přeje, 
tak nemá důvody pro okupaci.“ Díky tomu nacisté po okupaci po-
sílili vyzbrojení své armády – ostatně ještě před protektorátem pro-
dala československá vláda Německu výbavu pro dělostřelectvo. 
Historik Jan Tesař uvádí, že na počátku války bylo deset procent 
německých tanků z Československa, pět pancéřových divizí z cel-
kových dvaceti bylo vybaveno československými výrobky a pat-
náct pěších divizí z padesáti vytvořených v roce 1939 mělo zbraně 
od nás. Němci se ale také velice jednoduše dostali k německým 
uprchlíkům, kteří byli stále zavřeni v utečeneckých táborech. Navíc 
fakt, že prezident i vláda oficiálně přijali německý návrh protekto-
rátu, posvětil intervenci údajným „souladem s vůlí veřejnosti“, což 
zkomplikovalo život exilové vládě Edvarda Beneše.

Národní katastrofa
Sestup k ryze české verzi totalitního a antisemitského režimu pře-
rušil 15. března vstupem do Československa Adolf Hitler, který 
tak vzal veškerou iniciativu do svých rukou. Příchod nacistů a ná-
sledná doba také překryly chování druhorepublikových Čechů 
svým temným závojem, který jako by se nezvedl dodnes. Napří-
klad středoškolská učebnice Dějiny zemí Koruny české nemá o této 
době ani řádku. Z Mnichova se jde rovnou do protektorátu. A to 
je chyba, znemožňující studentům uvědomit si a promyslet něco 
velice podstatného. Protože jak o tehdejším propadu charakteru 
výstižně napsal Josef Čapek v knize Psáno do mraků: „Ne ztra-
cené území, ale toto je národní katastrofa.“ 
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žovala levicové partaje, se snažila být také méně antižidovská. 
Významný člen tohoto uskupení Josef Macek na ustavujícím 
sjezdu v prosinci 1938 prohlásil: „Pro nás otázka židovská není 
otázkou rasovou… Byl-li občan židovský vždy věrným členem na-
šeho národa, zůstává pro nás Čechem.“ NSP ale zůstala po ce-
lých pět měsíců druhé republiky spíše trpěnou silou a neměla 
na vládu téměř žádný vliv. Historici Jan Gebhart a Jan Kuklík 
v knize Druhá republika dokonce píší, že se NSP tak „otevřeně 
a nekompromisně postavila na pozice demokracie“, že její před-
stavitelé museli na kobereček k zástupcům vlády, kteří jim prý 
řekli: „Jestliže neobrátíte, pak musíme nakoupit pár vagonů ost-
natých drátů pro koncentrační tábory.“

Spisovatel Jaroslav Kvapil protestoval proti podbízení se Ně-
mecku a totalitářským poměrům. Dokonce sepsal protestní do-
pis, který spolu s dalšími dvanácti spisovateli zaslal prezidentu 
Háchovi. Žádali i osobní schůzku, ale Hácha jim ani neodpově-
děl. Časopis Nová svoboda dokonce ještě v únoru 1939 psal, že 
je nutné „neopouštět ověřené národní hodnoty a trvat na exis-
tenční spjatosti s demokratismem a humanismem“. Deníky jako 
Národní osvobození či Lidové noviny i nadále vybízely k setr-
vání u demokratické tradice: „Nevzdávejme se svého ideálu svo-
body, svého pojetí lidskosti, své cesty k spravedlnosti. Zmítáni 
nečasem zůstávejme aspoň vnitřně sví,“ psal například v říjnu 
v LN Jaroslav Stránský. „Nepomůže pobíhat splašeně od jednoho 
konce k druhému, bez důstojnosti plivat na to, co jsme včera uctí-
vali, upadat z jednoho extrému do druhého,“ varoval Peroutka 
12. října 1938. Šlo však už jen o výjimečné projevy demokratic-
kého a svobodomyslného ducha.

Těžké je vládnout
Nicméně je dobré mít na paměti, že šlo o nadmíru tragickou a ne-
lítostnou dobu, v níž rozhodně nebylo jednoduché vládnout. Jak 
už bylo řečeno, veškeré hospodářství se zhroutilo, od hranic se 
valily tisíce uprchlíků a závratnou rychlostí rostla nezaměstna-

Tihle měli štěstí. Řada jejich sousedů se teď choulí někde 
v polích země nikoho. (Čeští uprchlíci ze Sudet v jednom 
z pražských pomocných středisek)
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in yPrezident,  
který měl viset
Gustáv Husák, otec normalizace
PETR TŘEŠŇÁK / foTo KaREl cudlín
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Se svými lokaji.
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čE SK á cE STa  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in ysServus Gusto.“ „Servus Juro.“ Víc než tento krátký pozdrav si muži 
v modrých mundúrech vyměnit nestihli. Na dvoře slovenské věz-
nice Leopoldov se jen minuli, každý zařazený ve své skupině 
vězňů, pochodující opačným směrem. Klábosení nebo zdržování 
by jim dozorce zarazil. Ti dva se neviděli celá léta, snad od těch 
bezstarostných časů strávených společně v jedné třídě bratislav-
ského gymnázia. A už nikdy se také neuvidí. Nečekané setkání 
uprostřed roku 1955 mělo být i jejich poslední.

Byl to jen letmý pozdrav, ale kdybychom chtěli hledat chvíli, 
která vystihne padesátá léta v Československu lépe než všechny 
učebnice, těžko najdeme vhodnější. Prvním z dávných spolužáků 
byl Juraj Gabura, dominikánský mnich, který se po komunistic-
kém uzavření slovenských klášterů skrýval v ilegalitě a po dopa-
dení a krutém mučení dostal doživotní žalář. Druhý byl bývalý 
předseda slovenského Sboru pověřenců, kovaný stalinista, který 
onu brutální likvidaci klášterů na Slovensku řídil.

Mladší ročníky si při vyslovení jeho jména nejspíš vybaví méně 
dramatické obrázky. Někdejší postrach poválečného Slovenska 
na nich připomíná spíš vycpaný exponát z okresního muzea. Me-

chanické kynutí z prvomájové tribuny, objímání se s ostatními 
starci spravujícími porobené státy východoevropského okraje so-
větské říše, monotónní „soudružky a soudruzi“ pronášené kaž-
doročně v novoročním projevu. Coby prezident osmdesátých let 
se jeví jako postava groteskní a zoufale nepřitažlivá, stejně jako 
režim, který reprezentoval.

Snad proto se o muži, který zemřel v roce 1991, mluví a píše jen 
málo. Což je škoda. Život a dílo Gustáva Husáka jsou ve skuteč-
nosti mnohem zajímavější, než se zdá.

Tak trochu zbyl
Vtipů o Husákovi kolovalo svého času spousta, ale tento možná ne-
znáte. Vyprávěl se totiž už dlouho předtím, než jeho protagonista 
složil prezidentský slib – v době, kdy z oken Pražského hradu ještě 
kynul T. G. Masaryk a talentovaný syn chudého rolníka Augustin 
Husák právě dokončoval v Bratislavě gymnázium.

Takže: mladému Gustovi, který je pokřtěný a v dětství minis-
troval, nabídnou, ať se vrátí ke katolíkům. Krátce se zamyslí, roz-
hodnutí není snadné. Je přece teď komunista, člen mládežnického 

Husák jako mladý předseda 
Sboru pověřenců.
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ty roky připomínat, když posléze tolik vytrpěl.“ Příliš se nepřipomí-
nají dodnes. Mladý slovenský historik Tomáš Černák (mimo jiné 
objevil dosud žijícího Husákova spolužáka Juraje Gaburu z úvod-
ního příběhu), říká, že na Slovensku se ani dnes moc nemluví 
o stalinském mládí pozdějších hvězd pražského jara. „Já tvrdím, 
že pokud se má něco Husákovi vyčítat na prvním místě, tak druhá 
polovina čtyřicátých let,“ říká Černák.

Symbolem nejhoršího teroru v Československu asi navždy zů-
stane Klement Gottwald, jenže objektivně viděno – Gustáv Husák 
ho v mnohém předčil. Ostruhy ze Slovenského národního povstání 
ho po pádu Tisova režimu vynesou do (de facto vládní) funkce po-
věřence vnitra, v níž rozjíždí tvrdé represe proti politickým oponen-
tům a církvím. Pro celý Husákův život je charakteristická lhostejnost 
k těm, kdo mu předtím pomohli, a tady na sklonku války můžeme 
zahlédnout první vlaštovky. Byl to farář, kdo Husákova otce kdysi 
přesvědčil, ať dá nadaného syna na studia. Husákem řízená Státní 
bezpečnost už ale v roce 1945 bez milosti pronásleduje a zatýká 
kněze.

Obnovení Československa ambiciózního komunistu na chvíli 
shodí ze sedla – Klement Gottwald dosadí do šéfovského křesla 
na Slovensku svého blízkého spolupracovníka (a Husákova úhlav-
ního politického rivala) Viliama Širokého. Schopný stratég je ale 
brzy zpátky a většinu času do roku 1950 stráví ve vrcholných funk-
cích, čtyři roky coby předseda Sboru pověřenců – de facto sloven-
ský premiér.

Komsomolu a na hodinách náboženství farářovi nebojácně tvrdí, 
že existence Boha je holý nesmysl. Po chvíli přemýšlení se suše 
zeptá: „A mohl bych dělat papeže?“

Mimořádné ambice se u Husáka, jenž své rodné jméno Au-
gustin časem nahradil modernějším Gustáv, zkrátka nedají pře-
hlédnout už ve školních lavicích. Bez nich by se těžko stal prvním 
rodákem z tisícihlavé vesnice Dúbravka, který dosáhne na vyso-
koškolský diplom. Mladý student se vášnivě rád angažuje, skvěle 
se učí a na právnické fakultě se brzy vyšvihne do vedení různých 
studentských spolků. Současníci se shodnou, že Husák byl velmi 
schopný, cílevědomý a charismatický mladík, už tehdy však vrs-
tevníky překvapovala jeho nenasytná touha po kariéře. „Často za-
ráželo jeho okázalé ukazování vlastní iniciativy, výlučné přisvojo-
vání si společně dosažených úspěchů, touha být všude a ve všem 
první,“ vzpomínal později slovenský diplomat Ladislav Šimovič 
na třicátá léta.

Mladý premiant si záhy po přijetí na univerzitu podá přihlášku 
do komunistické strany. V jeho generaci je to vcelku pochopitelná 
volba. Bratislava třicátých let je kosmopolitní, ale sotva stotisícové 
město, v němž Maďaři, Židé, Němci a Češi ještě přečíslí Slováky. 
Kdo se tady zajímá o politiku, má na výběr mezi staromódními ag-
rárníky, Hlinkovými klerofašisty anebo komunisty, k nimž tíhne 
naprostá většina vzdělané mládeže. Mezi intelektuály, kteří píšou 
břitké články do levicové revue DAV, a tvrdým dělnickým jádrem 
strany však panuje nedůvěra. „Husák nebyl typ, který by chodil 
na demonstrace nebo organizoval stávky,“ vysvětluje historik Zde-
něk Doskočil, jenž se touto osobností zabývá. „Byl bytostný inte-
lektuál, zdatný řečník a publicista. Jeho prostředím byly kavárny, 
a ne partajní schůze.“

Je to právě Husákův bílý límeček, který s příchodem války čer-
stvě vystudovaného právníka na čas odstaví od hlavního proudu 
komunistických dějin. Což se však promění v nečekanou výhodu. 
Se vznikem fašistické Slovenské republiky přechází komunis-
tická strana do ilegality a v odboji spoléhá hlavně na zkušené děl-
nické kádry. O intelektuály není zájem. Jenže v nevelké zemi se 
po třech letech stává nevyhnutelná věc – komunistům dojdou lidi. 
Věznice Tisova státu jsou v roce 1943 plné pozatýkaných funkci-
onářů a v podzemí nezůstal skoro nikdo, kdo by zvládl partaj ří-
dit. Nutno podotknout, že válečné poměry v zemi jsou podstatně 
mírnější než v sousedním protektorátu. Nejsou tu Němci a jejich 
gestapo, každý každého zná a až do vypuknutí povstání se tu ne-
popravuje. Takže když Gottwald vyšle z Moskvy emisary, aby dali 
na Slovensku dohromady nové – v pořadí již páté – vedení komu-
nistické strany, Gustáv Husák se najednou hodí. „Prostě tak tro-
chu zbyl,“ vysvětluje lapidárně historik Doskočil.

V nové funkci samozřejmě nešlo o žádnou selanku: Moskva 
posílá plán velké odbojové akce, při níž už o krk půjde, a Husák, 
který žije na Slovensku legálně a má tu důležité kontakty, ji po-
máhá organizovat a řídit. Záměr převzít moc v zemi sice ztroskotá, 
ale impozantní pokus o protifašistickou vzpouru vstoupí do dějin 
a poslouží svým aktérům coby skvělý odrazový můstek. Do mí-
rových časů vstupuje Gustáv Husák jako hrdina Slovenského ná-
rodního povstání.

V čele vnitra
Když se v dramatickém období let 1968 a 1969 rozhodovalo, kdo 
má dál vést zemi obsazenou ruskými tanky, jednu věc jako by si 
nikdo nechtěl připustit, ačkoli byla všeobecně známá. Totiž že 
Gustáv Husák už jednou u moci byl. „To období jako by smazal 
kriminál,“ vysvětluje historik Doskočil, „lidem přišlo netaktní mu 

Symbolem nejhoršího 
teroru v Československu 
je Gottwald. Gustáv Husák 
ho ale v mnohém předčil.

První máj, jeden z rituálů normalizace.
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tik schopný pružně měnit názory a zrazovat přátele, ale vizi komu-
nismu opravdu hluboce věří. Peklo, které mu právě začíná, vnímá 
jako historický omyl, přešlap zrádců, v němž je třeba obstát a ru-
dou myšlenku uhájit.

Takže i když čtyři z pěti Slováků obviněných v monstrprocesu 
s údajnými nacionalisty po tvrdých výsleších podepisují falešná 
doznání, Husák odolává. Intelektuála, jenž trávil život v kavárnách 
a v partajních zasedačkách, nezlomí ani tři čtvrtě roku intenziv-
ního mučení, odpírání spánku a jídla.

Jeho paličatost proces oddaluje a plánovaný veřejný soud 
nepřipadá v úvahu. Mezitím umírají Stalin i Gottwald a bruta-
lita režimu mírně slábne. Historici se dnes shodnou, že právě 
Husákova vzpurnost zachránila pětici obviněných před popra-
vou. On sám dostává v roce 1954 doživotí. Z téměř deseti let, 
která si celkem odsedí, stráví nepoddajný vězeň šest v samo-
vazbě. „Dnes po tom všem jsem starý člověk,“ píše v žádosti 
o propuštění koncem padesátých let, „s podlomeným zdravím, 
se zchátralým a vyčerpaným tělesným organismem, duševně 
podlomený a ubitý.“

Muž, který v květnu 1960 vychází po amnestii z vězeňských 
vrat, opravdu nepůsobí jako někdejší mocný prominent. Ztrápený 
depresemi, jimiž trpí poslední roky kriminálu, opuštěný manžel-
kou, která ho sice navenek podporovala, ale už dlouho žije s jiným 
partnerem, nucený hledat si manuální práci. Gustáv Husák se zdá 
vyřízený, ale pomalu se rodí cosi mnohem mocnějšího. Legenda 
o Gustávu Husákovi. Mýtus, který v živném podhoubí Bratislavy 
šedesátých let naroste do nečekaných rozměrů.

Jak se právě hodí
„Vzbuzoval velké sympatie, neprávem odsouzený vězeň, obrovsky 
statečný,“ vzpomíná český historik Jan Křen, který v šedesátých 
letech často navštěvoval Slovensko a s Husákem se vídal. „Měl 
pověst mučedníka a brzy se z něj stal v Bratislavě symbol.“ Začíná 
éra rehabilitací a Křen spolu s dalšími historiky zasedá v komisi, 
která Husáka v roce 1963 očistí od všech obvinění.

Někdejší Gottwaldův vězeň dostává zpátky stranickou 
knížku a nastupuje jako vědecký pracovník do Ústavu státu 
a práva. Napíše knihu o Slovenském národním povstání, v níž 
ovšem účelově zveličuje své zásluhy, potlačuje podíl demokratů 
na povstání, a co se mu nehodí, zamlčí (například svůj válečný 
názor, že Slovensko by se mělo stát další sovětskou republikou). 
Historici jsou rozpačití, ale kritizovat statečnou oběť temných 
padesátých let se nikomu moc nechce. Husák píše do novin, 
jezdí na besedy do škol a především si stále častěji troufá kriti-
zovat prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného, který 
je kvůli svému odporu ke slovenské emancipaci v Bratislavě mi-
mořádně nepopulární.

Slovenské národní cítění patří vedle komunistického pře-
svědčení ke konstantám Husákova světonázoru. S nacionalis-
tickou kartou pracuje ovšem účelově – ve čtyřicátých letech bez 
mrknutí oka snáší osekávání pravomocí slovenské vlády a par-
lamentu, aby nedráždil Gottwalda (jak jsme viděli, moc mu to 
nepomůže), později naopak vycítí, že mu slovenská otázka může 
dobře posloužit. Svými výpady vůči pragocentrismu získává ostrý 
a ironický řečník čím dál širší a obdivnější publikum. Rychle se 
stává hvězdou bratislavských kuloárů, v nichž rezonuje myšlenka 
rovnoprávné česko-slovenské federace. „V polovině šedesátých 
let začíná být částí slovenské inteligence paradoxně vnímán jako 
slovenský politik číslo jedna, ačkoli nemá žádnou moc a žádné 
funkce,“ říká historik Doskočil.

Z hlediska člověka z ulice
Husák pevně věří komunistickým ideálům a vizi jedné všemocné 
strany, takže nepokrytě usiluje o převzetí moci. Svůj malý sloven-
ský puč vyzkouší už půl roku předtím, než v Praze proběhne úno-
rový převrat. Jím řízená Státní bezpečnost vypracuje falešná ob-
vinění ze spolupráce s fašisty proti členům Demokratické strany, 
která drží většinu křesel ve Sboru pověřenců – slovenské vládě. 
Vlna zatýkání a výslechů sice neodstaví demokraty úplně, jak 
zamýšlel původní plán, ale citelně je oslabí. A když je pak o pár 
měsíců později dílo dokonáno, nechybí Husák u žádných represí 
a čistek teroru poúnorové doby. Je u zatýkání agrárníků, s nimiž 
kdysi spolupracoval během povstání, kolektivizace, stejně jako 
u likvidace církví, kterou měl na Slovensku nějaký čas osobně 
na starosti. „Z hlediska člověka z ulice to bude provedené velmi 
brutálním způsobem,“ informuje v dubnu roku 1950 na zase-
dání ostatní soudruhy o plánované internaci mnichů, která ve-
jde do dějin pod názvem Akce K.

Tou dobou už ale tuší, že sám může dopadnout velmi podobně 
jako řeholníci. Zvláštní složka StB na něj sbírá a vyrábí kompromi-
tující materiály a Viliam Široký hřímá na Gottwaldův příkaz z par-
tajních tribun, že skupinka slovenských národoveckých komunistů 
podrývá autoritu komunistického vedení v Praze.

Gustáv Husák se snaží odvrátit blížící se pád a při veřejných vy-
stoupeních si sype popel na hlavu. Stalinův příkaz najít a odsou-
dit vnitřní nepřátele strany je však jasný a v zemích východního 
bloku už se chystají šibenice. Žádná sebekritika nemůže rozjeté 
soukolí zastavit. V únoru roku 1951 dostane Gustáv Husák po-
zvánku na bratislavské ústředí strany. V kanceláři na něj čekají 
tajní policisté se zatykačem.

Jsem starý člověk
Osobnost Gustáva Husáka vykazuje pozoruhodnou směs odvahy, 
nelítostné vypočítavosti a pevných zásad, pro něž je ochoten trpět. 
Husák, obdařený velkou houževnatostí, je sice mocenský pragma-

Na vrcholu moci se spojencem Muammarem Kaddáfím.

Kriminál nijak 
nezměnil jeho poměr ke 
komunismu.  
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Náznaků prozrazujících, že odvážný mravní hrdina Gottwal-
dovy éry a populární rebel Husák zůstal především pragmaticky 
uvažujícím stalinistou, který chytře pracuje se svou legendou, 
bylo samozřejmě dost, ve své době se ale nezdály příliš naléhavé 
hlavně proto, že politický a mocenský návrat jejich nositele na vý-
sluní se zdál čistým sci-fi. Husák věřil jen sobě a spoléhal jen 
sám na sebe, neměl ve straně žádné mocenské zázemí, žádnou 
kliku věrných. Nezajímal se o byrokratický aparát, neměl žád-
ného ochránce mezi vlivnými potentáty, Moskva mu coby oběti 
padesátých let z principu nedůvěřovala. Ještě na začátku roku 
1968 byl obyčejným řadovým komunistou s dobrou vyřídilkou. 
Pak sehrál partii, kterou z hlediska chladné technologie moci 
těžko označit jinak než jako bravurní. Z hlediska života v Čes-
koslovensku šlo o katastrofu.

Velká část obdivovatelů nové politické hvězdy přitom s po-
zoruhodnou slepotou přehlédla, že onen znovuzrozený Husák 
se v některých ohledech nápadně podobá tomu starému. Krimi-
nál nijak výrazně nezměnil jeho poměr k té podobě komunismu, 
které se vyučil ve čtyřicátých letech. „Sice se verbálně vymezo-
val vůči stalinismu, ale jeho myšlení zůstalo stalinské, jeho texty 
mají stále ten typický starokomunistický slovník,“ vysvětluje Do-
skočil, „a to už nikdy nedokáže překročit.“

Bratislavský historik Jozef Jablonický s Husákem v tu dobu 
pracoval v odborné komisi zabývající se válečným odbojem. 
„Měl zarážející způsob vedení diskusí,“ vzpomíná, „nejprve ne-
chal všechny promluvit a pak pronesl něco jako závěrečnou řeč. 
Bylo jasné, že své stanovisko má připravené předem a názory 
ostatních vůbec nebere v úvahu.“

Husák coby veterán na oslavě 3. výročí SNP spolu s Klementem Gottwaldem.
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Stojím a padám
Pražská ulice v Bratislavě nedaleko centrály komunistické 
strany, 21. srpen 1968, sedm hodin ráno. Ulicí jede směrem 
od východu kolona sovětských tanků. Pozoruje je padesátník, 
který vypadá, že toho dnes moc nenaspal. Ještě včera měl pro-
jev v Žiaru nad Hronom a mimo jiné tu prohlásil, že už neexis-
tuje síla, která by zastavila reformní proces v zemi. Teď zjevně 
rozrušený pozoruje tanky a na půl úst pronáší vizionářská slova: 
„Já národ z téhle katastrofy vyvedu, i kdyby mi za to měl napli-
vat do obličeje.“

Od Gustáva Husáka takové mesiášství vyžadovalo pořádnou 
sebedůvěru. Byl sice už od dubna místopředsedou vlády, ale to 
v tehdejším Československu mnoho neznamenalo. V komuni-
stické straně, jediném skutečném mocenském centru, neměl 
dosud žádnou funkci. Situace se mění, když ho prezident Lud-
vík Svoboda krátce nato vezme s sebou na jednání do Moskvy. 
Důvody nečekaného privilegia nejsou zcela jasné, svou roli se-
hrálo zřejmě to, že Svoboda měl jako jediný ze stranických po-
tentátů Husáka v oblibě a při jednáních se československé de-
legaci mohla hodit jak jeho výrazná inteligence, tak právnické 
vzdělání. Na paragrafy v Kremlu nedojde, Gustáv Husák se ale 
Sovětům předvede jako politik ochotný ke kompromisům. Bý-
valý vězeň, kterého Rusové dosud prakticky nezaregistrovali, 
anebo výhradně negativně, se náhle zdá být nadějným koněm 
do budoucna.

Je totiž jasné, že Alexandera Dubčeka, symbol pražského 
jara, bude třeba nahradit. Jenže kým? Promoskevští konzerva-

tivci a autoři dopisu zvoucího Kreml k okupaci jako Biľak a In-
dra jsou doma nenávidění a nemají žádnou podporu. Husák má 
pověst reformisty, což se hodí, zároveň se však Sovětům zdá, že 
to s jeho touhou po změnách nebude tak horké. „On se k reform-
nímu proudu v roce 1968 připojil v podstatě ze strategických dů-
vodů a mnoho věcí, které říkal třeba o nepřípustnosti cenzury 
nebo toleranci politické opozice, si ve skutečnosti vůbec nemy-
slel,“ říká historik Zdeněk Doskočil. Po návratu z Moskvy Husák 
obratně prezentuje jednání jako rozumný kompromis a vyvolává 
zcela nepodložené naděje, že situace je příznivá a sovětská vojska 
začas odejdou. Jako už tolikrát říká, co lidi chtějí slyšet. Je zvolen 
prvním tajemníkem slovenské komunistické strany a konečně 
se stává členem ústředního výboru KSČ, jedním z pěti nejmoc-
nějších mužů státu.

Svědkem, který ono časné ráno po okupaci vyslechl Husá-
kova později často citovaná slova, byl Miroslav Kusý. Známý 
marxistický filozof a pozdější disident, který během praž-
ského jara intenzivně psal do novin o potřebě politických 
změn, záhy dostane od Husáka pracovní nabídku. „Vedl jsem 
od září 1968 jeho ideologické oddělení,“ vysvětluje Kusý, „bylo 
zvláštní, že se vůbec nezajímal o to, co dělám, neradil se se 
mnou, v podstatě si mě nevšímal. Až později jsem pochopil, že 
moje volba byl od něj jen taktický krok, jak dát lidem najevo, 
že reformy budou pokračovat.“

Počátkem roku 1969 Husák už budí v části společnosti rozpaky. 
Ještě před půl rokem tvrdil, že je třeba otevřít zadrátované hra-
nice, teď pronáší, že státní hranice není žádné korzo, aby si po ní 

Tady jeho stopa končí. (Po jmenování vlády Mariána Čalfy v prosinci 1989)
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každý jen tak chodil. Z rezolutního „s Dubčekem stojím a padám“ 
se pomalu stává požadavek, aby lídr z roku 1968 odešel. „Husák 
pochopil, že Sověti se nesmíří s ničím menším než s tvrdou pacifi-
kací,“ vysvětluje Doskočil. „A nepochybně si řekl, že je lepší, když 
to udělá on než někdo horší.“

Svým opouštěním reformního kurzu ztrácí v Čechách po-
pularitu (Slovensko v něm naopak většinou dál ctí bojovníka 
za národní věc a za vítězně prosazenou ideu federace), o přízeň 
veřejnosti už ale v tuto chvíli tolik nejde. Husák hraje o jediné – 
o křeslo prvního tajemníka strany, který se má volit v dubnu roku 
1969. Moskva ho sice podporuje, na tajné schůzce na Ukrajině 
dostává od Brežněva instrukce, o nichž nikdy nepromluví. Ale 
Sověti mohou volbu ovlivnit jen nepřímo. Slovensko stále stojí 
za ním, coby kompromisní volbu ho se skřípěním zubů podporují 
i straničtí konzervativci, kteří pochopili, že se s ním dohodnou. 
Váhají ale čeští komunističtí intelektuálové spojení s pražským 
jarem – zjevná otočka v rétorice působí podezřele. Vpředvečer 
volby sehraje klíčovou roli rektor Vysoké školy politické Milan 
Hübl. Obchází nerozhodnuté a přesvědčuje je, že Husák je nej-
lepší možnost – rozhodně lepší než konzervativci a jeho zkuše-
nost z padesátých let dává záruky, že se nebudou opakovat pro-
cesy. Třetí dubnový čtvrtek roku 1969 se tak Gustávu Husákovi 

plní životní sen. Drtivou většinou hlasů je zvolen šéfem Komu-
nistické strany Československa.

Menší zlo
„Založit.“ Generální tajemník se tváří nezúčastněně a podává 
své sekretářce Jozefíně Darášové dopis. Je od Milana Hübla, 
který bývalému spojenci velmi emotivně vyčítá, že vývoj v zemi 
se ubírá špatným směrem. Muž, který před dvěma lety zaří-
dil Husákovo zvolení, je prozatím „jen“ vyhozený ze strany 
a z práce. Pětiletý kriminál za rozvracení republiky ho teprve 
čeká. Bez svého původního zaměstnání je i mnoho dalších zná-
mých z šedesátých let, třeba Miroslav Kusý nebo historici Jan 
Křen a Vilém Prečan, kteří Husáka pomáhali rehabilitovat. 
A s nimi i několik set tisíc Čechů a Slováků, kteří při masivní 
vlně prověrek odmítli odsoudit předsrpnový vývoj a sovětskou 
okupaci chválit jako „bratrskou pomoc“. Sekretářka bere dopis 
a zakládá ho do šanonu.

Jednaosmdesátiletá Jozefína Darášová je sice téměř slepá, 
ale paměť jí slouží skvěle. „Ano, občas se na něj obraceli staří 
známí,“ říká bývalá sekretářka. „Ale on se nechtěl umazat kon-
takty s lidmi, kteří podle něj zradili stranu. Nikdy nikomu nepo-
mohl.“ Paní Darášová pracovala u Husáka pět let, v letech 1969–
1974, a v jejím vyprávění ožívá pracovitý, asketický solitér, který 
večeřel zásadně párky, kouřil jednu cigaretu za druhou a kromě 
politiky neměl žádné koníčky ani přátele.

Během první fáze normalizace se prý Husák velmi změ-
nil. Na začátku energický a samostatný politik, který odmítal 
ochranku, pronášel projevy spatra a zajímal se o to, co se mezi 

lidmi říká, byl po pěti letech zamlklý, pasivní, obklopený neu-
stále bobtnajícím aparátem. „Pamatuju si, jak se těsně předtím, 
než jsem odešla, plánovala státní návštěva Indie,“ říká Dará-
šová, „sedm aparátčíků řešilo, jestli má v projevu říct, že Indie 
dosáhla nebývalých, anebo obrovských úspěchů. A on poslouchal. 
To by Husák roku 1969 nikdy nedopustil.“

Nuda s aparátčíky ovšem nebylo to nejhorší na osudu politika, 
který v šedesátých letech dokázal uhranout davy a během jedi-
ného roku se z nuly vyšvihnout do čela státu. Husák, katapultovaný 
kdysi vzhůru coby „menší zlo“, se pro okupanty ukázal jako skvělá 
volba. Procesy à la padesátá léta se pod ním opravdu nekonaly, ale 
takové krvavé zúčtování by pravděpodobně nenastalo ani při volbě 
kteréhokoli z radikálů: nic takového si totiž kvůli mezinárodní si-
tuaci nepřála Moskva. Ale kromě šibenice a tvrdého mučení Hu-
sák využil všechny prostředky, aby v zemi zadusil všechny zárodky 
svobodného myšlení – vězení pro ty, kdo s otevřenou kritikou re-
žimu nepřestali ani po roce 1969, systémy prověrek a kádrování, 
profesní likvidaci, tajnou policii se všudypřítomnou sítí udavačů.

Na finále jeho kariéry se tak můžeme dívat dvojí optikou. 
Svým způsobem během zlomových let 1969–1970 splnil to, 
o čem snil za války – Československo se po dekádě uvolnění fak-
ticky stalo pod jeho vedením další sovětskou republikou, říze-
nou přímou telefonní linkou z Moskvy na Husákův stůl. Problém 
byl v tom, že reálná moc generálního tajemníka, který celoži-
votně po moci toužil, byla v tomto systému stále menší. Aktéři 
oné doby se shodnou v domněnce, že na začátku normalizace 
Husák chtěl „něco“ z předchozích liberálních reforem zachránit, 
nebyl jen chladný cynik a sovětská loutka. Nikdo konkrétně neví, 
zda a jaký plán měl, každopádně mu chyběla buď chuť, vize, nebo 
odvaha, protože žádnou liberalizaci na soudruzích v Moskvě ani 
v Praze nevymohl.

Onen systém, jehož normalizovanou tvář vybudoval a na je-
hož „základní myšlenky“ nedal dopustit, ho postupně dokonale 
pozřel. Od poloviny sedmdesátých let jeho vliv ve vedení strany 
mezi prokremelskými jestřáby pomalu slábne a pocítí to i jeho 
osobní sekretářka. „Husák věděl, že žiju s přítelem, který ne-
prošel prověrkami, ale říkal, že můj osobní život je moje věc,“ 
vzpomíná Jozefína Darášová, „vím ale, že mu to občas někdo 
předhodil. A pak v roce 1974 za mnou přišel a měl slzy v očích. 
Říkal – Jozefíno, víš, že tě mám rád, ale už tě tu nemůžu dál pod-
porovat, nejde to.“ Své sekretářce nejmocnější muž státu ještě 
zařídil dobré místo jinde a pak už se nikdy neozval ani neodpo-
věděl na jediný dopis.

Sám na Hradě
Zprávy prosakující občas z jeho bezprostředního okolí naznačo-
valy, že generální tajemník příliš šťastný není. Jeho druhá žena 
tragicky zahynula, se stále stejnými soudruhy v politbyru se dr-
želi v šachu dlouhých dvacet let a čím dál nemocnější Husák se 
nezmohl prakticky na nic. Normalizované Československo se 
samospádem šinulo od pětiletky k pětiletce a vedl jej velmi osa-
mělý a skleslý muž.

Tím nejvýmluvnějším obrazem, který viděla jen hrstka jeho 
asistentů a bodyguardů, byl konec osmdesátých let, kdy ho čes-
koslovenští komunisté sesadili z funkce generálního tajemníka 
a nahradili mladším Jakešem. Zůstal mu prezidentský úřad. Celé 
dny prý seděl v pracovně opuštěného a zašlého Pražského hradu 
a nepřítomně hleděl před sebe. Před dveřmi si nechal pochodo-
vat stráž, tak jako kdysi v leopoldovské věznici. 

RESPEKT 45/2011

Systém, který vybudoval 
a nedal na něj dopustit, ho 
nakonec dokonale pozřel.
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Zázrak s chlebem  
Život, dílo a smrt studenta Heinze Prossnitze 
RuTH boNdYoVá
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„Všechno je prázdné, všechno je 
pryč,“ píše Heinz Prossnitz  

30. března 1944 v dopise ilegálně 
poslaném do Terezína.
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hHeinz Prossnitz patří ke zcela neznámým, přesto však nejvý-
znamnějším lidem, jejichž jméno se pojí se zdejším proslulým 
datem 28. října. Ale nikoli s jeho sváteční, státnickou podobou. 
Životní dílo tohoto osmnáctiletého mládence se dá shrnout 
do několika čísel: 5230 kg potravin do Terezína, 3120 kg potra-
vin do Osvětimi-Březinky a ghetta v Lodži, šest metrických centů 
šatstva a potravin do lágrů v Sachsenhausenu a Hamburku. To 
vše sehnáno, zabaleno a posláno v době plné nedostatku, ne-
bezpečí a omezení pro Židy, bez veřejných prostředků, bez ve-
řejné podpory, pod Damoklovým mečem gestapa. Sama ta čísla 
dnes neříkají téměř nic. Avšak cena bochníku chleba, který při-
šel v únoru 1944 do Březinky, se nedá vyjádřit ani penězi, ani 
slovy. Díků za to se ale Heinz nedočkal: s poslední skupinou za-
městnanců pražské židovské obce byl právě před 60 lety 28. října 
1944 deportován přímo do plynových komor v Osvětimi-Bře-
zince. Dalšího dne bylo masové vraždění zastaveno. Abychom 
správně zhodnotili, co Heinz Prossnitz vlastně dokázal, musíme 
začít od začátku. Ale kde je začátek?

Zdrženlivost
Po nacistické okupaci se Heinz (ročník 1926), přáteli přezdí-
vaný Heinzek, připojil jako mnoho jiných mladých Židů k sioni-
stické organizaci mládeže. Vedoucím jeho desetičlenné skupiny 
v Makabi Hacair byl Fredy Hirsch, třiadvacetiletý učitel tělo-
cviku, který předtím uprchl do Československa z nacistických 
Cách. Fredyho uctívali nejen jeho svěřenci, ale většina židovské 
mládeže v protektorátu. Imponoval jim vysoký, štíhlý, sebejistý 
muž, věrný ideálu nového Žida, jemuž se mělo dařit v Palestině, 
v zemi Izrael. Zrzavý, pomenší a na jazyk si šlapající Heinz se Fre-
dymu vůbec nepodobal, nicméně i on byl jeho důrazem na zoce-
lování těla a charakteru okouzlen.

Až do konce školního roku 1939/1940 navštěvoval Heinz Pros- 
snitz české reálné gymnázium Společnosti pro individualizaci vý-
chovy, která popírala mechanické, nudné, neosobní vyučování 
tehdejší doby. Každý týden se jezdilo na výlety do okolí Prahy, 
konala se pravidelná setkání s rodiči, společný letní tábor. Jak vy-
plývá z výroční zprávy rodičům, považovali učitelé Heinze za ve-
lice nadaného a inteligentního žáka. Chování měl „uspokojivé“, 
avšak rodiče byli upozorněni, že jejich syn má příliš mnoho mi-
moškolních činností, například skauting.

K žádné kolizi Heinzových gymnaziálních zájmů však nedo-
šlo. Od školního roku 1940/1941 byla všem židovským žákům 
v protektorátu zakázána docházka do veřejných škol. Většina se 
od té doby učila soukromě v malých skupinách u židovských uči-
telů vyházených z práce. Část sionistické mládeže navštěvovala 

školu Jugend-Alijah v Praze, jejíž činnost byla německými úřady 
povolena, neboť oficiálně šlo o přípravu na vystěhování do Pa-
lestiny. Jestliže se aktivita žáka Prossnitze na reálném gymná-
ziu zdála příliš hektická, na škole Ju-Al, jak se ústavu běžně ří-
kalo, ještě vzrostla. Podle jeho týdenního rozvrhu hodin se kromě 
dopoledního vyučování konaly dvakrát týdně odpoledne práce 
v dílnách. Mimo to obsahoval Heinzův rozvrh dvě soukromé ho-
diny angličtiny a jednu hebrejštiny, tělocvik, každodenní schůzky 
v rámci svazu mládeže, po večerech od 20 do 22 hodin skauting, 
studium dějin sionismu a četbu knih.

Tento způsob života se rázně změnil v létě 1941, kdy nacisté 
zastavili veškerou palestinskou emigraci, aktivity sionistických 
svazů mládeže byly zakázány a škola Ju-Al uzavřena. Nadále se 
mohla mládež scházet jen po menších skupinách v soukromých 
bytech. Situace se dále zostřila v září 1941, kdy Židé dostali pří-
kaz nosit na šatech žlutou Davidovu hvězdu, která je od ostat-
ních odlišovala na první pohled. A pak nastaly ještě horší časy.

Počátkem října 1941 sdělil Fredy Hirsch několika mládež-
nickým funkcionářům, že v nejbližších dnech odjede z Prahy 
transport s 1000 lidmi neznámo kam. O nacistických plánech 
na „evakuaci“ židovského obyvatelstva protektorátu až dosud 
prosakovaly jen velmi nejasné zprávy, takže pro většinu účast-
níků schůzky to byl blesk z čistého nebe. S vědomím osudové 
chvíle se přítomní rozhodli založit instituci pomocné transportní 
služby a vyzvat ke spolupráci pražskou židovskou mládež ve věku 
od 14 do 25 let. Pomocná služba se měla týkat hlavně opatro-
vání dětí a pomoci při balení a odvozu zavazadel na shromaždi-
ště na bývalém výstavišti v Holešovicích.

Dodatečně, se znalostí konečného osudu transportů se mů-
žeme ptát, zda nemělo být první reakcí místo zřízení pomocné 
služby založení podzemního hnutí. Avšak tehdy, v nevědomosti 
o tom, co přijde, se to zdálo být nejpřirozenějším, nejpotřebněj-
ším řešením. První povolaní do transportu měli na přípravu jen 
24 hodin: co zabalit do dovolených 50 kg na osobu, kde najít při 
přísných přídělech to nejnutnější – teplý plášť (kožichy i kože-
šinové vložky museli Židé odevzdat už dávno předtím), pevné 
boty, potraviny na cestu. Bylo víc než samozřejmé, že se členové 
bývalé skupiny Havlagah zapojili do pomocné služby s velkou 
energií. Skupina založila společnou pokladnu, kam dávali část 
mzdy či kapesného od rodičů. Správu nad ní převzal Heinz. To 
byl počátek jeho životního díla.

Přátelé v Lodži
První transport mířil do ghetta v polské Lodži. Po krátké době 
dorazily do Prahy první dopisnice s obvyklým „máme se dobře“ 
a „jsme zdraví“. Pod povinnou nálepkou však zkušené oko na-
lezlo šifrované prosby o pomoc v nedostatku. Deportovaní se 
ocitli v těžké situaci. 20 000 lidí vysídlených v říjnu a počátkem 
listopadu z Říše, Vídně, Prahy a Lucemburska do Lodže se do-
stalo do ghetta, které bylo přeplněné už před jejich příchodem 
a nyní čítalo přes 168 000 duší. A nejen to: byli nováčky, ze-
lenáči, bezradnými v nepředvídaných situacích mezi místními 
obyvateli, kteří se už od založení ghetta naučili, jak si pomoci, 
a vyznali se lépe na cestách černého trhu a v podplácení. Avšak 
všichni, noví i staří, trpěli těžkou podvýživou a mrazivým chla-
dem.

Prvních dvacet měsíců bylo možné posílat do Lodže jen pe-
něžní poukázky. Ze společné pokladny skupiny Zdrženlivost 
byly přátelům v Lodži stále poukazovány obnosy ve výši 20, 
25 a 30 marek. Jak se později ukázalo, až 60 procent nacistická 
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těm až do Hitlerovy porážky, jak Židé doufali, nýbrž jen zastáv-
kou v cestě na východ.

V průběhu roku 1942 byla většina členů mládežnických orga-
nizací, kteří byli činní v pomocné transportní službě, postupně 
deportována do terezínského ghetta. V červenci 1943 pak šla 
do transportu směr Terezín i většina zaměstnanců Židovské ná-
boženské obce, kteří dosud zůstávali v Praze. Také Heinz před-
pokládal, že nadešla jeho doba, připravoval seznamy příjemců 
balíků a peněz v ghettech a táborech, zaznamenal desítky zpráv 
obyvatelům ghetta od rodin a přátel, zabalil pro ně knihy a dárky. 
Uprostřed příprav na transport však dostal Heinzův otec Fritz 
Prossnitz, vedoucí finančního oddělení Židovské náboženské 
obce, příkaz německých úřadů, aby se ženou a synem zůstal na-
dále v Praze. Patřil k těm několika Židům, kteří byli nacistickým 
Ústředním úřadem pro uspořádání židovské otázky prozatím po-
važováni za nepostradatelné.

Heinz počítal už zcela s Terezínem, těšil se na shledání 
a na společnou práci. Nyní zůstal úplně sám, bez jediného dob-
rého přítele, bez jakékoli společnosti, „tedy samé nevýhody, až 
na to, že mohu dále posílat peníze do Lodže a Vám balíčky a že 
mohu právě o pár týdnů déle spát v posteli a lépe jíst než v T. (…). 
Doufám, že budu moci dál pracovat v zahradě, venku z Prahy. 
Pak budu dostávat 5 K za hodinu a lístky navíc, jinak bych ne-
mohl shánět všechno pro Lodž.“ Heinz tenkrát pracoval v zeli-
nářské zahradě někdejšího židovského blázince v Hloubětíně.

správa zabavila, takže z deseti marek zůstaly často jen tři, avšak 
i to stačilo ke koupení kilogramu chleba, a to bylo hodně. Po-
dle přehledu, který Heinz sestavil v roce 1944 před svou vlastní 
deportací do plynu, došlo do Lodže 40 000 marek ze společné 
pokladny a dalších 15 000 marek z fondu nazývaného hebrejsky 
Keren Polania, peněz, které Heinz dostával patrně ilegálními ces-
tami z ciziny, hlavně ze Švýcarska. Lenka Abelesová a její bratr 
Karel byli mezi posledními z 65 000 lidí, kteří zůstali v lodžském 
ghettu, a teprve v srpnu a září 1944 byli deportováni do Osvě-
timi, kde prošli selekcí, bezpochyby i díky penězům a potravi-
nám, které dostávali z Prahy. Ze strachu před nákazami, které by 
se mohly z přeplněného ghetta bez ústřední kanalizace rozšířit 
do árijského okolí, byly transporty ze střední Evropy do Lodže 
v listopadu 1941 přerušeny. Z 5002 osob deportovaných z Prahy 
přežilo holokaust 277 lidí, mezi nimi čtyři, o které se staral Heinz.

Síť
Po „výpadku“ Lodže se pro nacisty stalo dočasným řešením 
otázky protektorátních Židů ghetto v Terezíně na severu Čech. 
První transport tam přijel z Prahy 24. listopadu 1941. Cesta 
do Terezína nevzbuzovala takovou hrůzu jako deportace do ne-
známa v Polsku, avšak na druhé straně byl během dlouhých 
měsíců jakýkoli kontakt s vnějším světem zakázán a za ilegálně 
odeslaný dopis zaplatili lidé životem. K velké hrůze se navíc již 
začátkem roku 1942 ukázalo, že Terezín není konečným útočiš-

Dopis z Osvětimi-Březinky: Velké díky za balík a vyjádření 
obavy „o Chajima“ – o život. 

Jedině odtud, z pošty v Ostrovní ulici, směl Heinz své 
balíky posílat.

„Kdyby už aspoň byl konec té války, a my ji ve zdraví přežili...“ 
(Heinz Prossnitz)
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Na podzim 1943 zbyly z pomocné služby po Heinzově boku jen 
dvě dívky: Erika Wolfová, zvaná Eka, jejíž matka byla německá 
árijka, a Edith Březinová, hebrejským jménem Noemi, dcera árij-
ského otce. Ten sice rodinu opustil, když byla Edith malá, avšak 
ona sama nebyla nikdy zapsána jako Židovka a nemusela no-
sit hvězdu. Obě byly světlovlasé a modrooké, podle tehdejších 
pojmů „árijské“ typy. Protože Židé v Praze směli používat jen 
poštovní úřad v Ostrovní ulici, a to pouze v určitou hodinu, nosila 
Noemi těžké balíky na poštu sama, někdy spolu s Heinzem, těsně 
zavěšeni tak, aby její loket zakrýval jeho hvězdu. I matka Eriky 
Wolfové si toho vzala na sebe hodně, tahala potraviny do jejich 
bytu v tehdejší Královské ulici a pak opět těžké balíky na poštu. 
Většinou obsahovaly brambory a chleba, pokud to bylo možné 
i margarín a cukr. Noemi jela jednou do Dačic, kde byl uložen ná-
bytek jejích prarodičů, a prodala jej, aby mohla získat potraviny, 
nehledíc na nebezpečí s tím spojené. Naštěstí ani ona, ani Erika 
nebo Heinz nebyli při černém obchodování přistiženi.

Nejenom potraviny, ale také balicí papír, krabice a provázky 
byly za války těžko k dostání, avšak Heinz našel dodavatele 
na všechno. Vznikla celá síť. Árijští přátelé, příbuzní či důvěry-
hodné osoby, u kterých deportovaní zanechali peníze, ačkoli pla-
til zákaz stýkat se s Židy, přinášeli Heinzovi tajně potraviny, pe-
níze či potravinové lístky. Balíky mu nosili také míšenci nebo 
Židé spříznění s árijci, kteří se sice oficiálně stýkat s Židy směli, 
ale báli se toho a chtěli zůstat v anonymitě.

Aby vyhověl stoupajícím požadavkům, posílal Heinz část ba-
líků do Terezína přes Německo, hlavně na Paula Israele Rotha 
ve Vratislavi, Žida patrně ženatého s Nežidovkou, jak vyplývá 
z povinně přidaného druhého jména (Israel), a Hanse (bez židov-
ského jména) Bauera v Drážďanech. Nepodařilo se mi zjistit, kdo 
byli tito dva. Na jedné dopisnici se Heinz ptá: „Dostal jsi už po-
zdrav od bratrance Rotha z Vratislavi?“ To však nic neznamená, 
titul strýc, teta, synovec či bratranec se používal často k oklamání 
cenzury. Nevíme, kdo byl Němec Hans Bauer, majitel firmy Jo-
hann Bauer, na jehož adresu Wallstrasse 19 v Drážďanech ba-
líky docházely, a proč se vydával v nebezpečí. V jednom ze svých 
stvrzujících dopisů Hans Bauer rozhodně a výslovně říká: „Ne-
chci peníze.“ Bauer prosil Heinze, aby neposílal příliš mnoho ba-
líků v jeden den a aby dbal na váhu jednotlivých zásilek, neboť 
kvůli 100 g váhy navíc vznikají na poště potíže. Napsal Heinzovi, 
že jeden z velkých balíků nebyl dost dobře zabalený a na poště 
se roztrhl. Na omluvu Heinz uvedl, že papíry, které jsou v Praze 
k dostání, jsou špatné kvality a lehko se trhají. Heinz balíky pro 
Bauera čísloval a ten potvrzoval, když došly. Touto cestou bylo 
posláno do terezínského ghetta víc než 800 kg potravin, ještě na-
víc k těm 4400 kg, které poslali Heiz a jeho rodina přímo.

V dějinách šoa se zakořenil mýtus o Terezínu jako „vzoro-
vém ghettu“ a snadno se zapomíná, že tam zemřelo více než 
34 000 vězňů, většinou na vyčerpanost, nemoci a epidemie, vy-
volané či urychlené podvýživou. Ano, ve srovnání s jinými ghetty 
a vyhlazovacími tábory nebyl hlad tak zhoubný, nebylo vidět 
z hladu oteklé děti a na ulicích neležely vyhladovělé kostry. Avšak 
trýznil a trápil mladé i staré, oslaboval je a vedl k řetězci nemocí. 
Balíčky s potravinami (a jen malá část vězňů měla to štěstí, že je 
dostávala) posilovaly tělesně i duševně, působily šťastné chvíle, 
dodávaly naději. Dopisnice posílané Heinzovi a jeho rodičům, 
psané povinně německy, začínaly většinou díkem za dary. Ně-
kteří odesílatelé dopisnic prosili Heinze, aby zjistil, proč jejich 
příbuzní či známí, kterým poslali „připouštěcí“ známku, o sobě 
nedávají slyšet. Jiní se na Heinze obraceli s výčitkami: „Proč 

Židovská mládež na pražském Hagiboru, kolem roku 1941.

Fredy Hirsch, v očích Heinzových přátel ideál nového Žida, 
fotografie z roku 1940.
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nepíšeš častěji?“ Znovu a znovu se Heinz pokoušel zavést po-
řádek ve své rozvětvené korespondenci, zachycovat na sezna-
mech, ve školních sešitech a poznámkových blocích, kdo, kdy 
a kde mu napsal, komu a kdy odpovědět, poznamenávat si data 
odeslaných balíků. V jeho sešitech jsou zaznamenány všechny 
narozeniny přátel, aby jim udělal radost v pravý čas, seznamy 
léků a k čemu se hodí, měl napsané adresy v cizině, adresy pří-
buzných a přátel vězňů v protektorátu – byly to statečné pokusy 
být systematickým.

Ačkoli hlavní obsah 580 dopisnic poslaných z Terezína Hein-
zovi a jeho rodičům na slavnou adresu „Praha, ulice U obec-
ního dvora 2“ byl technického druhu: co došlo, koho pozdra-
vovat,  z toho mála, co bylo navíc, vznikal klamný obraz. Nejen 
kvůli cenzuře psali vězňové obvyklé „daří se mi dobře“ a „jsem 
zdráv“, pokoušeli se najít nějaké světlé body života v ghettu 
i sami pro sebe a pro své milé mimo. To vše budilo iluzi nor-
málnosti, pokračování života, jako by neexistoval hlad, smrt 
a ochromující hrůza z transportů na východ. Jak dalece byly 
zprávy „odtamtud“ klamné, pokud jde o obsah i datum, svědčí 
šedesát dochovaných dopisnic poslaných rodině Prossnitzových 
z Osvětimi-Březinky.

Ing. Sladký a strýček Odkolek
Dne 6. září 1943 odjely z Terezína dva transporty, celkem 
5000 lidí, s Leem Janowitzem, ústředním tajemníkem vedení 
ghetta, jeho ženou Trudou a Fredym Hirschem na předních mís-
tech transportní listiny, aby – jak bylo řečeno v ghettu – založili 
na východě nový pracovní tábor. Všichni – muži, ženy, děti, mladí 
i staří – přišli bez selekce do jednoho z táborů komplexu Osvě-
tim-Březinka, který měl označení BIIb a později byl pojmeno-
ván jako rodinný tábor. V protikladu k ostatním táborům se tam 
neubíjelo k smrti a nemocní nebyli posíláni do plynových ko-
mor, avšak hlad, nekonečné stání na apelech v mrazivém chladu 
a podmínky byly stejně úděsné. Ihned po příjezdu do tábora „Ar-
beitslager Birkenau bei Neu Berun, Oberschlesien“ byly vězňům 
rodinného tábora rozdány dopisnice a bylo jim dovoleno napsat 
příbuzným a přátelům v terezínském ghettu i víc než třicet slov.

Dne 13. října 1943 se Heinz obrátil na Říšské sdružení Židů 
v Německu, jehož prostřednictvím musela jít všechna pošta 
do rodinného tábora, a prosil o informace o předpisech pro do-
pisování do Březinky. Říšské sdružení Židů mu z Berlína sdě-
lilo, že jeden odesílatel tam může měsíčně poslat tři dopisnice.

Dopisnice z Březinky byly přísně cenzurovány, a proto věz-
ňové ve svých prosbách používali náznaky. „Dělám si starosti 
o Ing. Sladkého a strýčka Odkolka, měli by psát každý týden,“ 
stojí například v jednom vzkazu. (Odkolek byla a je známá praž-
ská pekárna.) Někdo pozdravoval „svého sladkého synovce“ či 
posílal „sladká políbení“. Tu a tam dodávali pisatelé k obvyklé 
závěrečné frázi „nezapomeň na mne“ či „čeká od Tebe brzkou 
zprávu“ jméno jiného vězně, který byl také v táboře. Kurt Cie-
rer zmínil mne (moje sestra Dita byla Heinzovou přítelkyní), což 
znamenalo: „Posílej také jí.“ A Heinz posílal a posílal mnohým.

Ruth Barberová, která přišla do Březinky zářijovým transpor-
tem, napsala Heinzovi 9. října 1943: „Vůbec Ti nemohu říci, ja-
kou jsem měla radost z Tvých darů. Jsi jediný, kdo na mne my-
slí, a nikdy Ti to nezapomenu…nezapomeň na mne.“ Na druhé 
dopisnici děkuje Ruth za dary, které docházejí pravidelně a v po-
řádku: „Zejména mám radost z chleba a sladkých věcí.“ Ani zde 
není jasné, zda to není pokyn, co posílat, neboť v táboře nebyla 
absolutně žádná možnost vaření a vězni potřebovali hotové věci, 

Nedovedu si 
to představit
S historičkou Alenou 
Hájkovou o pomá-
hání Židům

Jak jste se dostala k tomu, že 
jste začala pomáhat Židům?
Na začátku války, to mi bylo 
šestnáct, jsem se učila dám-
skou krejčovou. V dílně jsem 
se seznámila s mladou Židov-
kou, začali jsme se přátelit, 
chodila jsem do rodiny. Tam 
se scházeli zajímaví mladí 
lidé, hrála se muzika, debato-
valo. Byla těžká doba a někteří 
z nich se obávali chodit třeba 
do čistírny, kam měli zákaz. 
Tak jsem začala dělat tako-
véto všední služby. Dnes to 
nevypadá nijak hrdinsky, ale 
bylo to únavné, protože ka-
marádů v nouzi bylo hodně, 
a taky velmi nebezpečné, pro-
tože styk se Židy byl zaká-
zaný. Nebezpečné bylo třeba 
i jen jít do židovského bytu, 
nikdy jste nevěděli, jestli vás 
soused neudá…

Když pak začaly trans-
porty, úkoly přibývaly. Pomá-
hala jsem shánět potraviny. 
Pak se skupina devíti kama-
rádů rozhodla, že nenastoupí 
do transportu, a my „árijci“ 
jsme se seskupili kolem nich. 
V Čechách nebylo snadné se 
ukrývat, a tak se musel zvolit 
jiný způsob: pomohli jsme jim 
sehnat dokumenty, změnit 
identitu, takzvaně se arizovat.

Jak bylo těžké dokumenty 
sehnat?
Některé skupiny měly přístup 
k čistým blanketům, ale my 
ne. Tak jsme kradli občanky 
a vyzmizíkovali nebo upravili 
jméno. Nebylo to lehké. Ta-
kový člověk se musel někde 
nově přihlásit, kde si ověřo-
vali jeho původní totožnost. 
To znamenalo, že jsme mu-
seli být dohodnuti s úřední-
kem z předchozího bydliště. 
„Arizace“ těch devíti lidí se 

podařila na konci roku 1942, 
do té doby byli zcela odkázáni 
na naši pomoc.

Měla jste představu o místě, 
kam odjížděly transporty?
Věděli jsme, že jedou do Te-
rezína. Později i to, že na vý-
chod Polska.

Jak jste se dozvídala o tom, 
co je třeba vězňům poslat?
Od našich židovských přátel. 
Taky se mi dostal do ruky do-
pis, kde jedno děvče popiso-
valo, jak musí kopat ve spod-
ním prádle odvodňovací 
kanály. Snažili se tam vězně 
pomalu vraždit zimou, dřinou 
a hlady. Žádala o jídlo. Ne-
mohla psát přímo, protože by 
mě ohrozila. Ten dopis přišel 
k jedné známé Židovce. Daly 
jsme tedy dohromady balík 
chleba, sušeného, aby nez-
plesnivěl. Jestli došel, nevím.

Jak bylo těžké shánět 
potraviny?
Za protektorátu tu byl přídě-
lový systém. Židé dostávali 
speciální lístky s mnohem 
menšími dávkami potra-
vin. Byli de facto odkázáni 
na černý trh na venkově. Sami 
nikam nesměli jezdit, a tak 
se museli spolehnout na ne-
židovské známé. Moje ma-
minka třeba jezdila na ven-
kov a měnila věci za jídlo. Já 
jsem sháněla lístky od zná-
mých, naši židovští kamarádi 
dostávali lístky nebo zbytky 
ulitých peněz od lidí, kteří šli 
do transportu. Bylo to velmi 
těžké. Nedovedu si představit, 
jak Heinz Prossnitz a jeho přá-
telé mohli sehnat a poslat tak 
velké množství jídla. 
MAREK ŠVEHLA

Historička Alena Hájková 
(1924–2012) se zabývala 
hlavně domácím odbojem 
za protektorátu. Sama v od-
boji působila a za to byla věz-
něna v Ravensbrücku. Je no-
sitelkou ocenění Spravedlivý 
mezi národy za pomoc Židům 
v době šoa.
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které mohli ihned sníst, protože neexistovalo místo, kde by se něco 
dalo schovat.

Kurt Löwy potvrzoval příjem šesti chlebů a dvou balíků. Petr 
Winternitz potvrdil příjem balíků, i těch velkých, bez udání po-
čtu. Miriam Edelsteinová, žena prvního židovského staršího, 
který byl zatčen v listopadu 1943, děkuje Fritzovi Prossnitzovi 
za balíky i jménem svého syna a své matky, kteří přišli do ro-
dinného tábora spolu s ní v prosinci 1943. I Truda, žena Lea Ja-
nowitze, vedoucího pisárny v rodinném táboře, potvrdila něko-
likrát příjem balíků, aniž by jmenovala počet. „Můj muž pracuje 
ve svém povolání,“ psala Truda. Tyto a podobné známky rela-
tivně „běžné existence“ v rodinném táboře budily v Terezíně, 
Praze i jinde iluzi, že to je pevný bod, pokračování života. Mezi 
těmi několika, kdo se v dopisnicích Heinzovi pokoušeli naznačit 
pravou skutečnost Osvětimi-Březinky, byl dvaatřicetiletý Her-
mann Reach, jenž děkoval za zaslaný balík a připojil „obáváme 
se velice o Chajima“ (chajim znamená hebrejsky život), a osm-
náctiletá Soňa Hechtová, která na lístku z 20. prosince 1943 na-
psala: „Často na Tebe vzpomínáme spolu s paní Mandel Hauch,“ 
naznačujíc tak specifický zápach kyanidu po hořkých mandlích. 
Nikdo pravý význam slov nechápal. Hermína Janowitzová, Leova 
matka, napsala 16. června 1944 z Terezína do Prahy: „Moc mě 
potěšila zpráva, že se Leovi vede dobře, a doufám v to nejlepší 
i pro budoucnost.“ Počátkem července 1944 byl rodinný tábor 
v Osvětimi-Březince zlikvidován, asi tisíc mladých žen pro-

šlo selekcí a bylo deportováno na práci do Německa, všichni 
ostatní obyvatelé tábora, na deset tisíc mužů, žen a dětí, zahy-
nulo v plynu.

Podle přehledu, který Heinz sestavil 2. června 1944 v oče-
kávání svého brzkého odjezdu do Terezína, poslal do Březinky 
1492 kg chleba a 293 balíčků s potravinami a vydal 56 000 ko-
run. Poklady Midasovy před tím blednou. Peněžní hodnotu těžko 
můžeme vyjádřit v dnešní měně, avšak hodnota chleba se dá 
ocenit lehce: dny štěstí, jiskřička naděje, víra v lidskost ve stínu 
komínů krematoria. Z těch asi padesáti příjemců Heinzových 
balíčků v rodinném táboře zůstala koncem války naživu podle 
mého odhadu asi pětina. „Svou obětavou pomocí mi Heinz za-
chránil život,“ napsal Honza Gärtner v roce 1949 a navrhl, aby 
byl po Heinzovi nazván nějaký les nebo ulice v Izraeli, protože 
„to byl skutečný hrdina“.

Shrnutí života
Židé v Praze měli již dávno zakázáno vycházet po setmění z bytu, 
byly jim uzavřeny všechny kulturní podniky, přátelé zmizeli. 
„Všechno je prázdné, všechno je pryč,“ píše Heinz 30. března 
1944 v dopise ilegálně poslaném do Terezína Doris Mannhei-
merové. Heinz naznačuje Doris, že i on brzy přijede. Přípravy 
na deportaci se opakovaly v létě. „Již několikrát jsem si předsevzal 
během těch pěti let této války psát deník a kolikrát předtím a vždy 
to z nějakého důvodu ztroskotalo. A když přemýšlím nad uplynu-

Nejprve příkaz nosit žlutou Davidovu hvězdu. A pak nastaly ještě horší časy. (Praha, 1941)
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Jak se žilo v protektorátu

Ž idé měli jen minimální prostředky k obživě: veš-
kerý movitý i nemovitý majetek jim byl postupně 
odcizen, peníze museli uložit na vázané vklady, 

z nichž směli vybírat jen povolené částky a jen v povole-
ných hodinách (dvě hodiny dvakrát týdně). Museli no-
sit zvláštní označení na oděvu (od šesti let), označeny 
byly i jejich občanské průkazy. Nesměli se přátelsky 
stýkat s občany, kteří nepodléhali rasovým zákonům. 
Od 20. hodiny pro ně platil zákaz vycházení. Nesměli 
vlastnit telefonické přístroje a auta, nesměli do restau-
rací, parků, některých ulic, na nábřeží, městskou do-
pravu mohli užívat jen někdy. Měli velmi omezenou 
možnost cestovat vlakem (a tedy na venkov pro provi-
ant), nádraží byla přísně střežena.

V přídělovém hospodářství nedostávali pou-
kázky na šaty, byli vyloučeni z odběru mnoha potravin 
(např. kávy), tabákových výrobků apod., jejich příděly 
byly značně omezené. Nakupovat směli jen v přísně vy-
mezenou dobu. Přestoupení každého z těchto a mnoha 
dalších zákazů nacisté stíhali drakonickými tresty. 

lými roky, se mi srdce sevře lítostí, že jsem nenapsal to či ono, tu 
událost či onu příhodu a že se mnohé, pěkné i nepěkné, ztratí mé 
paměti,“ poznamenal si Heinz 11. června. O necelý měsíc později 
(9. července) oslavil osmnácté narozeniny. „Často jsem přemýšlel 
o mém budoucím zaměstnání,“ napsal si. „Bůh ví, co já se stanu. 
Přece bych chtěl jíti do Erec Izraele a pracovati na výstavbě našeho 
státu tělem i duchem… V komunistickém režimu bych to daleko 
nepřivedl. Co to vše ale pomůže, když je mi osmnáct a stále ještě 
nemám žádných všeobecných ani specielních znalostí ani život-
ních zkušeností. Což, nechme toho, je to vše velmi smutné, kdyby 
už alespoň byl konec té války a my ji ve zdraví přežili v Praze, po-
tom uvidíme dále.“

Na podzim 1944 se konec války zdál již blízko. Francie byla 
osvobozena, spojenci se blížili Německu z východu i západu. 
Když dostali Prossnitzovi v říjnu 1944 se skupinou osmnácti pra-
covníků pražské židovské rady a jejich rodin, předvolání do trans-
portu, předpokládali všichni, že cesta povede do terezínského 
ghetta. Do Terezína skutečně přijeli, ale jen proto, aby byli hned 
přičleněni k transportu vypravenému 28. října 1944 do Osvětimi.

Byl to poslední z jedenácti velkých transportů, které nacisté 
poslali z ghetta do Osvětimi mezi 28. zářím a 28. říjnem. V těchto 
transportech se zbavovali většiny svědků: členů židovské správy 
ghetta, bývalých funkcionářů židovských organizací v ČSR, Ně-
mecku a Rakousku, bývalých politiků, důstojníků, vynálezců, 
umělců apod. (Mezi 16 828 vězni, kteří nepřežili, byl například 
spisovatel Karel Poláček.)

Na nádražní rampě v Březince byla provedena jako obvykle 
selekce transportu, mladí a silní byli posláni na práci do Ně-
mecka. Skupina osmnácti lidí z Prahy a členové vedení ghetta 
a jejich rodiny, kteří byli ve zvláštním vagonu téhož vlaku, však 
šli přímo bez selekce do plynu.

Epilog
Vyplývá nějaké poučení z příběhu o Heinzi Prossnitzovi a jeho 
chlebech? Prvním závěrem je, že říše absolutního zla zvítězí i nad 
láskou k lidem. Avšak lze vidět i opačný závěr. Ani před nejniči-
vější přesilou nesmíme zvednout ruce. Nikdy si nesmíme říci: Co 
mohu já, malý, bezmocný člověk dělat proti nim? Ano, Heinz byl 
poražen, většina adresátů jeho balíčků nezůstala naživu, avšak 
bochník chleba se vznáší nad nemilosrdným nebem Osvětimi 
jako symbol lidského soucitu.

V Heinzově pozůstalosti se nachází obálka s nápisem „Ode-
šel-li bych někdy navěky, tedy otevřete!“ V obálce byl odznak 
hnutí Makabi Hacair Praha, pohlednice, na které je pobřeží Pa-
lestiny, loď, portrét Theodora Herzla a hebrejský citát jeho slov 
o budoucím židovském státě: „Chcete-li, není to pohádka.“ 
Na přiloženém lístku Heinz napsal: „I kdybych mrtev alijírovat 
měl, nechci hnít v české zemi.“ Jeho popel pohnojil polskou zemi.

Erika Wolfová a Noemi Březinová se po válce vystěhovaly 
do Izraele. Erika zemřela před několika lety v Beerševě, Noemi, 
nyní Edith Rosenová, žije v Kfar Saba a stará se o opuštěné psy 
a kočky, neboť lidé ji zklamali. Jen jediný příjemce balíčků, Kurt 
Cierer-Tsur, jí poděkoval hned po konci války. Těch málo přeži-
vších šoa se pokoušelo ze všeho nejdřív postavit na troskách nový 
život a rozptýlili se po celém světě. Dluh Heinzi Prossnitzovi zů-
stal dosud nesplacen. 

Ruth Bondyová je izraelsko-česká historička a překladatelka, prošla 
ghettem Terezín a rodinným táborem v Osvětimi-Březince.

Text byl redakčně upraven a krácen, také titulky jsou redakční.
RESPEKT 43/2004

Co zabalit do povolených 50 kil na osobu?  
(Židé na cestě do Terezína)

V Terezíně zemřelo více než 34 tisíc vězňů. (Unikátní snímek 
tajně pořízený četníkem A. Vašíčkem v roce 1942)
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čE SK á cE STa  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in yMuž, který 
děsil
Pavel Tigrid jako průvodce 
po národním osudu
mARek šVeHlA
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čE SK á cE STa  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

pPokud bychom chtěli popsat dějiny Československa jako pří-
běh jednoho člověka, těžko bychom hledali vhodnějšího kandi-
dáta, než je Pavel Tigrid. V očích komunistů démon, pro odpůrce 
komunismu naopak úctyhodný spojník se Západem. 31. srpna 
2003 zemřel. V čem se lze poučit z jeho pozoruhodného života?

Na jawě tam a bez ní zpátky
Před příchodem nacistů do Prahy žil Pavel Tigrid (tehdy ještě 
Pavel Schönfeld) vcelku normálním životem mladého pražského 
intelektuála. Navštěvoval druhým rokem práva, psal do několika 
časopisů články o umění a literatuře, hrál divadlo a debatoval 
o umění v kroužku mladých literátů jako Jiří Orten, Zdeněk Ur-
bánek a Josef Lederer. „Dlouho jsem ani nevěděl, že jsem Žid. 
Otec, profesí chemický inženýr, byl totiž typický masarykovský 
vlastenec,“ vzpomínal později Tigrid v jednom z rozhovorů.

Po obsazení Prahy Hitlerem v polovině března 1939 přišlo 
první Tigridovo vnuknutí. „Dívali jsme se na německé vojáky 
a řekli si – tohle pro nás není,“ popisoval pak s oblibou Tigrid teh-
dejší dramatické chvíle. Zatímco ostatní ještě čekali, co se bude 
s přepadenou republikou a nimi samotnými dít, Pavel Schönfeld 
si s kamarádem Josefem Schwarzem-Červinkou v prvním chao-
tickém týdnu vyřídili na gestapu povolení k návštěvě Slovenska 
a na Tigridově Jawě 125 zamířili přesně opačným směrem – přes 
Německo do Holandska a Británie.

Na hranicích dostali od britského imigračního úředníka ví-
zum a ještě v březnu se ocitli v Londýně. Tigrid později neposkytl 
mnoho rozhovorů, v nichž by popisoval svůj život do detailů. Lze 
si tedy jen domýšlet hloubku dramatu, které během války pro-
žíval ve vzpomínkách na svoji rodinu. Otec zemřel krátce před 
nástupem do transportu, matka a další příbuzní zahynuli v osvě-
timských plynových komorách. Z celé rodiny se zachránila útě-
kem do USA jen Tigridova nevlastní sestra.

V Londýně se Pavel Schönfeld rozkoukal poměrně rychle. An-
glicky uměl už z Prahy, napřed ale začal pracovat jako skladník 
a číšník. Po začátku války se přihlásil coby dobrovolník do vzni-
kající československé zahraniční armády, místo do bojů však 
na podzim 1940 nastoupil jako překladatel a hlasatel do BBC, 
postupem času byl jeden z nejoblíbenějších. „V BBC jsme museli 
mít pseudonym a mě napadlo slovo Tigrid. Špatně jsem na gym-
náziu poslouchal a místo řeky Tigris jsem si, bůhví proč, pama-
toval Tigrid,“ vysvětloval později. 

Nástup do BBC ovšem v tehdejších mimořádných časech zna-
menal víc než jen novinářskou práci. Dohled nad českým vysí-
láním měl někdejší náměstek ministra zahraničí Hubert Ripka, 

Tigridův nadřízený byl Josef Korbel, pozdější velvyslanec v Jugo-
slávii a otec Madeleine Albrightové. Také Tigrid se tedy musel 
formálně stát zaměstnancem ministerstva zahraničí. Londýn-
ský pobyt mladému muži otevřel i nové názorové obzory. Histo-
rik Milan Drápala k tomu ve své knize Na ztracené vartě Západu 
píše: „Hluboký dojem v něm zanechalo britské pojetí demokra-
cie slučující v sobě zažitý parlamentní systém, politickou i ná-
boženskou snášenlivost, dalekosáhlou svobodu projevu i tisku.“ 
Navíc vztah s katoličkou přiměl v Anglii Tigrida k tomu, že přijal 
katolickou víru. 

Po válce Tigrid s přáteli váhal, zda se vůbec má vrátit do Čech. 
Bylo jim jasné, že nad republikou visí Stalinův mrak jako temná 
hrozba. Část party v Londýně skutečně zůstala, Tigrid a další zvo-
lili návrat. „Vypadalo to sice, že komunisté vezmou moc do ru-
kou, ale když jsme celou válku hlásali, aby lidé šli do odboje, tak 
jsme měli povinnost se vrátit,“ vzpomínal později Tigrid.

Viděli jsme děti
Přílet do vlasti měl pro Tigrida pikantní příchuť. Komunistický 
ministr informací Václav Kopecký mu totiž poslal telegram, že 
s ním počítá do Československého rozhlasu. Do letadla tedy 
vsedl dříve než ostatní a v červnu 1945 přistál v Plzni. Na ranveji 
byl pro slavného rozhlasáka natažený rudý koberec, vyhrávala 
uvítací hudba. „Hned po příjezdu do Prahy jsem šel do sídla roz-
hlasu, kde se mezitím ukázalo, že šlo o omyl,“ řekl k tomu později 
Tigrid. „Kopeckému, který prožil válku v Moskvě, někdo řekl, 
že mám rozhlasovou školu BBC a jsem levý sociální demokrat. 
Můj zbolševizovaný kolega z BBC Jiří Hronek ale všechno uvedl 
na pravou míru, když mi řekl: Pane Tigride, je to nedorozumění, 
pro vás tady nic není.“

Tigrid nastoupil do angloamerického oddělení na minister-
stvo zahraničí a díky svým kontaktům a jazykovým znalostem 
udržoval přátelský styk s úředníky britské a americké amba-
sády. Hlavně se ale cítil jako novinář, i když se tehdy musel po-
hybovat ve světě tehdy obvyklých, úzce stranicky zaměřených 
tiskovin. Hned po příchodu z Londýna se sblížil s lidovci a za-
čal psát pro jejich Lidovou demokracii. Kromě toho pod lido-
veckými vydavatelskými křídly založil kritický týdeník Obzory 
a později Vývoj. 

Jeho texty se v tehdejším, pomalu, ale jistě bolševizovaném 
Československu staly pojmem. Je na nich dobře vidět, jak nad 
loajálním státním úředníkem vítězil nezávislý komentátor po-
litických poměrů. „Dosud nikdy nebyla pověst Československa 
na Západě tak špatná jako dnes,“ píše v listopadu 1945 v článku 
Odsun Němců, Západ a my. Tigrid navštívil jeden z pražských 
lágrů pro Němce (kolem Prahy jich tehdy bylo dvacet) a podal 
o něm zprávu. „Viděli jsme děti, které se už v táboře narodily 
nebo tam strávily první měsíce života. Úmrtnost mezi nimi je 
hrůzně vysoká a ty, které jsou naživu, jsou už smrtí předzname-
nány,“ píše Tigrid v článku stavícím se proti tehdejší antiněmecké 
hysterii. 

Velkým Tigridovým tématem bylo poválečné uspořádání Ev-
ropy. Jako novinář opakovaně varoval, že kontinent se nesmí roz-
dělit. A jasnozřivě vytušil, že je veta po nadějích, když se Sovět-
ský svaz odmítl připojit k Marshallově plánu. „Svět se rozdělí 
na část, jež bude hospodářsky spolupracovat a jejíž hospodářská 
obnova bude poměrně rychlá, a část druhou, mnohem chudší, 
jež bude odkázána sama na sebe a kde už nyní, v některých ze-
mích, je hlad, bída a chaos,“ psal ještě ne třicetiletý komentátor 
Tigrid v červenci 1947.
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Když zjistil, co se v Praze děje, bojoval s dilematem, zda se 
vrátit pro manželku Ivanu (vzali se krátce předtím v lednu). Místo 
toho jí poslal telegram se zprávou, že onemocněl a potřebuje, aby 
za ním hned přijela. Estébáci ale zprávu zachytili a Ivanu Tigrido-
vou doma před odjezdem zatkli. Po třech měsících věznění byla 
propuštěna a v září jí přátelé z britské ambasády pomohli přejít 
na Šumavě hranici.

Největší nepřítel
V prvních letech emigrace žili Tigridovi v Německu. (Manželka 
Ivana ještě v Čechách původní přezdívku zlegalizovala na sku-
tečné příjmení.) Tigrid se živil jako nezávislý novinář, psal 

Už o rok dříve se ale kvůli psaní dostal do sporu s minister-
stvem zahraničí. V článku Věčná otázka našich dějin Tigrid 
v červenci 1946 upozorňuje, že se Československo začlenilo 
do sovětského bloku a v případě válečného konfliktu mezi Vý-
chodem a Západem bude bojovat na straně Stalina proti Zá-
padu. „Naše styky hospodářské a kulturní se Západem byly 
nepoměrně živější, než obdobné styky se Sovětským svazem,“ 
upozorňuje Tigrid na vznikající paradox. Hned příští den 
po otištění řešilo Tigridův text předsednictvo Národní fronty 
(de facto vedení státu) a náměstek ministra zahraničí Vlado 
Clementis (komunista, který později dostal od svých spolustra-
níků provaz) Tigrida za „mimořádně záškodnický článek“ vy-
hodil z ministerstva. 

Komunisty řízená tajná policie Tigrida tehdy v jedné ze 
svých zpráv popsala jako člověka, který „útočí na čs. zahraniční 
politiku, lidově demokratický režim a hrubě napadá Sovětský 
svaz“. S blížícím se převratem nechal komunistický ministr vni-
tra Václav Nosek zapsat Tigrida na seznam nejnebezpečnějších 
osob, které měly být zatčeny už dva dny před plánovaným pu-
čem – 23. února. Tigrid měl ale opět štěstí. Pravděpodobně na va-
rování přátel ze západních zpravodajských služeb týden před ko-
munistickým převratem odjel jako novinář do Německa.

Pro komunisty démon, 
pro odpůrce komunismu 
naopak úctyhodný 
spojník se Západem.

Něco se změnilo. (Tigrid po příletu do Prahy, 1989)
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do Neue Zürcher Zeitung a do Irish Times. Cestoval také mezi 
Londýnem a Paříží, spoluzakládal exulantské spolky, snažil se 
zlepšit podmínky v uprchlických táborech v Německu, kam se 
Češi po útěku uchylovali.

Jako jeden z nejaktivnějších emigrantů byl samozřejmě od za-
čátku sledován komunistickou rozvědkou, jejíž agenti tehdy 
do Prahy hlásili zprávy typu: „Tigrid si najal byt ve Frankfurtu, 
má německou služebnou. Žije na vysoké úrovni, má povolení na-
kupovat v amerických obchodech.“ V raportu ze září 1948 zase 
čteme: „Pro Američany a Angličany je to člověk, na kterého se 
lze spoléhat. Má podstatný podíl na rozkladné a podvratné čin-
nosti vůči ČSR.“ Proto komunisti soustředili na Tigrida svoji po-
zornost a rozjeli doma kampaň, která Tigrida představovala jako 
největšího nepřítele Čechů a agenta CIA.

Sám Tigrid o tom nikdy veřejně nemluvil, znalci tajných slu-
žeb a emigrantského prostředí ale míní, že pro CIA opravdu pra-
coval. Ostatně nebylo by divu: mimořádně talentovaný novinář, 
jazykově vybavený, s jasnou a zcela jistě opodstatněnou před-
stavou, že skutečným škůdcem Československa je komunistický 
režim, proti němuž je připraven bojovat. Koncem čtyřicátých let 
nabývá forma boje zřetelné obrysy: americký Kongres schválil 
peníze na zprovoznění vysílače Svobodná Evropa a Tigrid do-
stal nabídku, zda nechce zformovat její mnichovskou pobočku, 
zatímco newyorskou centrálu dával dohromady Ferdinand Pe-
routka. Tigrid samozřejmě neodolal a do července 1950, kdy vy-
sílání začínalo, kolem sebe shromáždil osmdesátičlenný tým lidí. 
Sám se stal programovým ředitelem. 

Pak ale nastaly potíže. Vlivní poúnoroví exulanti začali no-
vému řediteli vyčítat vstřícnost vůči formujícímu se východnímu 
bloku a jeho lidem. Tigrid totiž zaměstnal ve Svobodné Evropě 
několik bývalých komunistů, nevyhýbal se kontaktům s nimi, 
ve svých textech rozvíjel možnosti spolupráce napříč železnou 
oponou. Když pak jako jeden z šéfů české sekce Svobodné Evropy 

žádal o vízum do USA, nedostal je. Vzápětí zjistil, že americké 
úřady schraňují desítky udání, podle kterých „pomáhá komunis-
tům“. Teprve na přímluvu Peroutky mohl tehdy do Ameriky vyjet. 

Další problém nastal v roce 1952, kdy mnichovská redakce po-
žádala o více autonomie na newyorské centrále. Peroutka spolu 
s Američany požadavky odmítli a Tigrid se rozhodl ze Svobodné 
Evropy odejít. Krátce nato Německo opustil a přestěhoval se 
do New Yorku. A tady mu nastaly těžké časy. Nemá dobrou práci 
a opět si vydělává jako číšník. Přihlašuje se ke studiu politických 
věd na Kolumbijské univerzitě, občas dopisuje do krajanských 
a amerických novin. Nenadálých existenčních potíží si všimnou 
estébáčtí agenti a rozhodnou se Tigrida zlákat ke spolupráci.

Přejdeme na stranu války
Ve spisu, který na Tigrida vedla StB, lze tedy nalézt zápis z roku 
1955, v němž jeden z estébáků píše: „Došli jsme k závěru, že Ti-
grida by bylo možné získat ke spolupráci. 1) Je ve svízelné finanční 
situaci, jeho žena čeká dítě, nebude moci pracovat. 2) Vyhodili ho 
z Radio Free Europe. Lze předpokládat, že je osobně roztrpčen. 3) 
Staví se kriticky vůči poměrům v emigraci. 4) Američané jej pova-
žují za odborníka, RFE za něj fungovalo lépe než nyní. Už ho požá-
dali, aby sepsal návrh, jak práci studia zlepšit. Lze předpokládat, 
že nebude dlouho bez místa. Je třeba jednat rychle.“ 

Přátelé Pavla Tigrida později vzpomínali, že on sám mlu-
vil obvykle o svém číšnickém období v New Yorku se smíchem 

A zase 
začínáme 
znovu, 
prohodil 
jakoby sám 
pro sebe

Okna kanceláře byla ote-
vřená, pod nimi hluk a bzukot 
pařížské ulice, naproti šedivá 
fasáda francouzské Národní 
banky. Za pracovním sto-
lem seděl v koženém křesle 
prošedivělý vousatý muž bez 
saka. Pozornost přitahovaly 
jeho široké šle, tlustý dout-
ník a jaterní skvrny na rukou. 
Po úvodních společenských 

formalitách přišly na řadu 
zprávy a vzkazy z Prahy.

Poslouchal, sem tam 
utrousil vtipnou či žoviální 
glosu. Nakonec se zeptal: 
„A co vy? Vracíte se, nebo…?“ 
Dramaticky zvedl husté černé 
obočí a v očích mu šibalsky 
zajiskřilo. „To druhé.“ „Buďte 
tedy vítán!“ Symbolicky ro-
zevřel náruč, ale v tom oka-
mžiku zazvonil telefon. Vzal 
sluchátko a pustil se do fran-
couzsky vedeného dialogu. 
Ve vzduchu přitom visela jeho 
ostražitým pohledem podtr-
žená otázka: rozumí, nero-
zumí?

Mohl bych být vskutku 
kdokoli, napadlo mě až v ka-
várně na rohu, kde se konečně 
zklidnily trémou a nervozitou 
rozechvělé ruce. Byl začátek 
roku 1989 a proslulý novinář 

stále platil za jednoho z úhlav-
ních nepřátel českosloven-
ských dělníků, rolníků, pra-
cující inteligence i mládeže. 
Na druhou stranu jsem díky 
ceduli na vstupních dveřích 
obohatil svou francouzštinu 
o třetí slovo: Témoignage – 
Svědectví. 

Pařížská redakce čtvrtlet-
níku pro politiku a kulturu 
Svědectví se nacházela na ad-
rese rue Croix-des-Petits-
-Champs 30. Tedy nedaleko 
Louvru, Palais Royal a bý-
valého „obchodního břicha“ 
Paříže Les Halles. Z tmavé 
chodby s navoskovanou dře-
věnou podlahou návštěvník 
vkročil rovnou do knihovny, 
jež zároveň sloužila za čí-
tárnu. Zde bylo možné zapůj-
čit si knihy z emigrantských 
nakladatelství či se opětovně 

přesvědčit na stránkách Ru-
dého práva, že pracující ČSSR 
nadále neochvějně budují so-
cialismus. Z knihovny vedla 
úzká chodbička ke kancelářím 
sekretářky, šéfredaktora a re-
daktorů. Dnes obývá ty pro-
story reklamní agentura. 

Vídávali jsme se docela 
pravidelně, když prochá-
zel knihovnou. Vždy zdvo-
řilý, vtipný a nonšalantní, 
avšak s pečlivě udržovanou 
distancí, jež evokovala vztah 
mezi erudovaným profeso-
rem a žákem. Obdivuhodně 
přesná a spisovná byla jeho 
uchu lahodící mateřština. A to 
i po čtyřiceti letech exilu. 

V těsné blízkosti redakce 
ležela ošuntělá kavárna pře-
zdívaná zaměstnanci i pra-
videlnými návštěvníky Svě-
dectví dle původu majitele 

„Nechtěli jsme dělat 
emigrantský časopis, ale 
časopis pro domov.“



107

politický čtvrtletník Svědectví, který z něj později udělá zřejmě 
nejvýraznějšího zástupce české emigrace a také komunisty nej-
více nenáviděnou postavu. Tigrid vymyslel Svědectví spolu s dal-
šími exilovými osobnostmi (nejznámější pro dnešního čtenáře 
bude patrně polistopadový a v roce 2003 zesnulý šéf sociální de-
mokracie Jiří Horák), které zasedly v redakční radě.

Tigrid se stal redaktorem a postupem času také dominantní 
postavou časopisu. „Nechtěli jsme dělat emigrantský časopis, ale 
časopis pro domov,“ řekl později Tigrid. „Nevěděli jsme ještě, 
jak ho budeme do Československa šířit, a hodně jsme se proto 
spoléhali na Svobodnou Evropu a její vysílání.“ První číslo vyšlo 
právě v čase maďarských událostí v nákladu tisíc kusů, z nichž 
se zhruba desetinu pokusili autoři projektu propašovat domů.

První vydání velkou měrou zaplatili emigranti (například bý-
valý delegát u OSN Ján Papánek dal tisíc dolarů). Později ale Ti-
grid nikdy veřejně neprozradil, kde vlastně na Svědectví shání 
peníze. Na Západě se prodávalo číslo za několik dolarů formou 
běžného předplatného, v Čechách (pokud se jej vůbec podařilo 
dostat přes zadrátované hranice) se rozdávalo zadarmo – domácí 
abonent platil za četbu hrozbou kriminálu. 

Tigrid s rozjezdem Svědectví získal stálou novinářskou práci 
a v roce 1958 také americké občanství. O dva roky později se 
ale i se Svědectvím stěhuje do Paříže – chtěl, aby jeho dílo bylo 
v co největším kontaktu s lidmi doma. „Strašně jsem chtěl do Ev-
ropy,“ prohlásil Tigrid. „Zpočátku jsme uvažovali o Bruselu, je 
to ale nudné město, kam většinou Češi nejezdí, tak jsme nako-
nec zvolili Paříž.“

Pozdější spolupracovník českého exilu Karel Schwarzenberg 
k tomu říká: „Byla to logická volba. V Paříži tehdy sídlila i velká 
polská emigrace a taky ruská nebo španělská. Vznikala tam 
spousta časopisů. Paříž byla velice vstřícným, otevřeným měs-
tem, v tomto směru skutečnou evropskou metropolí. Londýn byl 
příliš odtržený a Mnichov příliš provinční.“ 

(„Bylo to strašně peněz a spousta whisky.“). Nicméně 11. června 
1956 zazvonil u Tigridů telefon. Muž se představil jako český di-
plomat u OSN a sdělil, že volá z nedaleké restaurace a rád by 
s Pavlem Tigridem mluvil. Tigrid jej pozval k sobě domů. Tam 
„diplomat“, přesněji řečeno komunistický rozvědčík Miloš Vej-
voda (v sedmdesátých letech náměstek ministra zahraničí) Ti-
gridovi pochválil jeho články v amerických novinách. „Tigrid se 
choval přátelsky, ochotně mluvil o svých názorech,“ hlásil poz-
ději Vejvoda do Prahy.

I z pozdějších let je patrné, že Pavla Tigrida vždy přitahovali 
lidé, kteří žili v Československu a přicházeli jej v emigraci navští-
vit. Právě tento zájem stál i za několika schůzkami s Vejvodou. 
Podle znalců estébáckých metod „diplomat“ zatím jen zkoumal, 
čím by mohla StB Tigrida zkompromitovat, po čemž by teprve 
přišla nabídka spolupráce. Nic takového ale nestihli. Naposled 
Vejvoda přišel k Tigridovi krátce po potlačení maďarského po-
vstání na podzim 1956 a našel jej velmi rozčileného. „Co říkáte 
té sprosťárně v Maďarsku?“ křičel podle spisu Tigrid. „V Moskvě 
se dostali k moci stalinisté, jsou to gangsteři, nic jiného.“

Oproti zvyklostem Tigrid Vejvodovi ani nenabídl židli. Ten se 
tedy posadil sám a podle záznamu se snažil intervenci hájit. Tím 
jen vyprovokoval další příval Tigridova hněvu: „Přejdeme teď 
zcela na stranu války. Neočekávejte od nás nic dobrého. Snažit 
se vyjednávat s českými komunisty je ztráta času. Jsou to zapro-
danci Moskvy, kterým zájem národa na srdci neleží. A to, jak je 
o Maďarsku informován český čtenář, to je úplný hnus.“ Krátce 
po této výměně názorů Tigrid Vejvodu vyhodil a už se nesešli. 
StB tím svůj plán na získání Tigrida zcela zavrhla a soustředila 
síly na to, aby hlídala každý jeho krok.

Svědectví
Důvod tu byl – Tigrid opravdu dlouho nezůstal u číšnické profese, 
jak estébáci předpokládali. Od října 1956 začíná vydávat kulturně 

„U Korsičana“, dle jeho pova-
hových vlastností a chování 
vůči jeho družce „U grobi-
ána“. Tuctové zařízení, vypol-
strovaný zadní box, toaleta 
v sousedním domě. Po le-
tech soužití s Čechy přesto 
klasický pařížský lokál nabyl 
jedné exotické zvláštnosti. 
Bez mrknutí oka tam točili 
pivo do džbánu. (Do toho re-
dakčního se vlezlo třináct 
třetinek.) U Korsičana rov-
něž končívala většina páteč-
ních večerů česko-sloven-
skými diskusemi. Někdy se 
krátce zúčastnil i šéfredaktor, 
aby velkoryse zaplatil veške-
rou útratu a navíc zanechal 
finance na další. Dnes je tam 
papírnictví. 

Rok 1989 byl ve Francii 
ve znamení oslav dvoustého 
výročí Revoluce. Ve Svědec-

tví se však především analy-
zovaly zprávy z východní Ev-
ropy. „Pánové, něco se děje. 
Všimněte si, kolik k nám beze 
strachu přichází českých i slo-
venských turistů a jak pro-
řídla knihovna. Tak tomu bylo 
naposled za pražského jara,“ 
prohlásil do skeptické diskuse 
ohledně československých vy-
hlídek šéfredaktor.

O pár týdnů později se do-
čkal i návratu domů do Prahy. 
Seděli jsme „U grobiána“, 
když se zeptal: „Mám byd-
let v hotelu Forum, kde to 
je?“ „Naproti Paláci kultury.“ 
„A ten stojí kde?“ „Vedle 
mostu Klementa Gottwalda.“ 
„A most se nachází…?“ „Vy 
jste tam opravdu dlouho ne-
byl.“ 

Počátkem roku 1991 se ča-
sopis definitivně přestěhoval 

do Prahy. V holých místnos-
tech jsem likvidoval poslední 
zbytky redakce. Police, ná-
bytek, zaprášené a zažloutlé 
ročníky Rudého práva s ti-
tulky z osmdesátých, sedm-
desátých a šedesátých let. 
Čas běžel pod rukama po-
zpátku, za okny spěchal 
vpřed. 22. března se konal ve-
čírek na rozloučenou. Těsně 
před příchodem prvních hostů 
jsme zůstali s šéfredaktorem 
chvíli sami.

Na zbývajících stolech le-
želo občerstvení, soudek čer-
veného vína, skleničky a ještě 
funkční telefon. Stál u okna 
bez záclon a zamyšleně pozo-
roval budovu Národní banky. 
„A zase začínáme znovu,“ 
prohodil jakoby sám pro sebe. 
„Pokolikáté?“ „Ani se ne-
ptejte.“ „Nemáte chuť už toho 

nechat, ve vašem věku?“ „Mě 
to ale pořád baví.“

V tom okamžiku zazvo-
nil telefon. Vzal sluchátko 
a pustil se do anglicky ve-
deného dialogu. Sem tam 
se na mě ostražitě podíval. 
Opět visela ve vzduchu ta 
samá otázka, ale ruce se mně 
už nechvěly, a tak jsem se 
rozesmál. „Co je tady k smí-
chu?“ otázal se, sotva zavě-
sil. „Nebojte se, moje ang-
ličtina je zhruba na stejné 
úrovni jako tehdy francouz-
ština.“ Chvilku zadumaně 
mlčel a pak prohodil: „Díky 
Bohu, dnes je to už stejně 
jedno. A narazte konečně ten 
soudek!“ 

JAROSLAV FORMÁNEK
Autor je spisovatel,  
téměř dvacet let žil v Paříži.
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Tigrid navíc získal i formální zaměstnání – jeden z bývalých 
šéfů Svobodné Evropy Sam Walker mu nabídl místo evropského 
zástupce ve svém nakladatelství v Bruggách, kam z Francie jez-
dil. S manželkou a třemi dětmi bydlel na venkově, redakce sídlila 
v centru Paříže. Každý sem mohl přijít, vzít si zdarma exilové knihy, 
dostal kávu nebo víno. „Bylo to něco neuvěřitelného,“ vzpomíná 
na své první dojmy z Tigrida Lubomír Martínek, který do Paříže při-
jel koncem sedmdesátých let. „Už na první pohled byl velice sympa-
tický, s každým se přivítal, vytvářel dojem, že má o všechno zájem.“

Podobnou zkušenost udělal i hudebník Vlasta Třešňák, který 
do Paříže přijel v roce 1982. „Byl hrozně příjemnej, po třech mi-
nutách jsme si začali tykat. Od začátku se choval jako výbornej 
kumpán,“ vypráví Třešňák. „Přitom ale vystupováním a obleče-
ním byl jako Sean Connery – anglická móda, doutníky.“ Také poz-
dější redaktor Svobodné Evropy Milan Schulz vzpomíná na sr-
dečnost, s jakou Tigrid přijímal ve Svědectví hosty: „Snažil se 
dělat atmosféru otevřenosti a hlavně usiloval o to, aby chodili 
mladí lidé. Tím byl až posedlý.“ 

Představovat si však před Svědectvím bůhvíjaké zástupy by 
byl samozřejmě omyl. Každý z českých turistů vyjíždějících bě-
hem komunismu na Západ tušil, že sídlo arcinepřítele režimu 
s největší pravděpodobností šmíruje StB a návštěvníci riskují 
po návratu její nepříjemnou pozornost. Podle Martínka dochá-
zelo přes léto na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let denně 
asi pět šest českých turistů, kteří neměli strach. V šedesátých le-
tech to bylo ještě méně. Tigrid se proto snažil Čechy přijíždějící 
na Západ sám vyhledávat.

Příkladem je citovaný Milan Schulz. „Začátkem šedesátých 
let jsem jako filmový redaktor Literárních novin přijel na festival 
do Cannes. Tigrid mi zavolal do hotelu a zeptal se, jestli se nebojím 
se s ním setkat,“ vzpomíná Schulz. „Pak jsme si povídali o české 
kultuře a mě překvapilo, jak přesně je informován. Podobná se-
tkání jako se mnou vyhledával záměrně, měl velký zájem setká-
vat se s lidmi.“ Při dalších výjezdech tehdejší komunista Schulz 
schůzky s Tigridem zopakoval, vzít Svědectví do redakce se ale bál. 
„Nemohl jsem v redakci říci, že jsem se s ním sešel,“ říká Schulz. 
„Byli jsme sice na svůj čas progresivní noviny, mluvit o Svědectví 
se ale nikdo neodvážil. Pokud to někdo četl, tak tajně.“

Čtyři roky za roznášku
V šedesátých letech se pomalu o Svědectví dozvídalo více lidí, stále 
šlo ale o pouhé stovky zasvěcenců. „Démon“ Tigrid a jeho „podlý“ 
časopis vstoupil do povědomí lidí hlavně kvůli soudnímu procesu, 
který režim stačil uspořádat ještě ve druhé polovině oněch „libe-
rálních“ šedesátých let. V roce 1966 zatkla StB spisovatele Jana 
Beneše za to, že do Svědectví poslal své kritické články. Jako je-
den z důkazů „podvratné činnosti“ posloužila složenka na tři sta 
franků, které Tigrid neopatrně Benešovi na jeho adresu pod svým 
jménem poslal. V červenci 1967 za to komunisté poslali Beneše 
na pět let do vězení a Tigrid dostal v nepřítomnosti třikrát tolik.

Normalizace sedmdesátých let byla sice ještě mnohem bez-
nadějnější a temnější než komunismus konce šedesátých let, 
nicméně odporná doba přinesla i jeden překvapivý jev: pro řadu 
kritiků režimu už věci dospěly na samotné dno, kdy nebylo co 
ztratit – a tito lidé se postupem času stále zřetelněji přestávají 
bát ve Svědectví otevřeně publikovat. „Pro disent se Svědectví 
stalo nejdůležitějším časopisem, který jej spojoval se světem,“ 
říká Jiří Gruntorád, který vede největší českou knihovnu exilové 
a samizdatové literatury Libri prohibiti.

„Za samotné autorství už se v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech nezavíralo, policie se zaměřila na distributory.“ Jed-
ním z nich byl právě Gruntorád. „Zašel jsem k Petru Uhlovi, Vác-
lavu Bendovi nebo Anně Marvanové, dostal tašku Svědectví,“ 
vzpomíná knihovník na své „kriminální“ časy. „Jedna roznáška 
byla pět nebo i dvacet kusů, které jsem v Praze roznesl po dů-
věryhodných lidech.“ Pozornosti policie ale neunikl. V prosinci 
1980 byl zatčen a čtyři další roky strávil v jednom z nejtěžších 
kriminálů tehdejších let – v severočeských Minkovicích. 

Přes toto velké riziko ale stovky (a později tisíce) odvážných lidí 
čekaly na každý nový výtisk Svědectví jako na světlo ve tmě. Do-
stat jej přes hranice však nebylo snadné. Z Paříže bylo sice domů 
blíž, hlavní problém, jak překonat železnou oponu, ale zůstával ne-
měnný. Tigrid volil různé cesty: posílal Svědectví na náhodně vy-
brané adresy v Československu, dával je odvážnějším turistům, zá-
padním diplomatům. Některé výtisky se dostaly do Prahy pomocí 
finty – balíček se Svědectvím byl poslán z Vídně do Maďarska na ne-
existující adresu, přitom ale s adresou odesílatele z Čech. Maďar-
ská pošta zjistila neplatnou adresu a zásilku poslala zpět, už ale ne 
do Vídně, nýbrž na uvedenou adresu do Čech. Na další taktiku vzpo-
míná citovaný Třešňák: „V osmdesátých letech jsme dostali zprávu, 
že v Československu není k dostání prací prášek a lidé si jej nechávají 
posílat z ciziny. Nakoupili jsme tedy krabice, trochu prášku odsypali 
a dovnitř dali Svědectví. Tak jsme poslali stovky balení.“

Muž, který se nebál
Problém byl ale v tom, že ani StB nezahálela. Během více než 
třiceti let, co Svědectví vycházelo, bylo na Tigrida podle odhadů 

Během více než třiceti let, 
co Svědectví vycházelo, 
bylo na Tigrida nasazeno 
přes sto agentů StB.

S britskou královnou na Pražském hradě. (1996)
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stalo. Příkladem je Ivo Šafář, bývalý ředitel kanceláře Svobodné 
Evropy ve Vídni, který byl na Západ vysazen jako agent v roce 
1964. Podle záznamů mu Tigrid jednou poslal sto padesát výtisků 
Svědectví. Šafář si nechal za dodání zaplatit dvě marky za kus. 
Několik jich skutečně do Česka dopravil, ostatní zničil. Tigrid si 
totiž dodání zásilky u několika lidí kontroloval, a tak StB Svědec-
tví na několik adres skutečně dodala.

I vzhledem k těmto příhodám někteří lidé Tigridovi vyčítají, 
že málo konspiroval a často příliš mluvil. Na rozdíl od jiné exi-
lové redakce – Listů Jiřího Pelikána – nebyly v sídle Svědectví 
žádné speciální zámky, vchod do domu se celá léta nezamykal 
a každý se mohl dostat do schránky. Jiní lidé naopak Tigrida hájí 
s tím, že vlastně nikdy nežil v komunismu a neměl v sobě za-
budované reflexy utajování a opatrnosti. Člověk, který neváhal 
sednout na motorku a na útěku před Hitlerem přejet celé Ně-
mecko, patrně také podvědomě odmítal příliš podřizovat svůj 
život všudypřítomným estébáckým praktikám. „Často říkal, že 
neodešel na Západ proto, aby se tu bál,“ vzpomíná citovaný Lu-
bomír Martínek. 

Tigrid se ostatně nebál, ani když revoluční zvrat smetl komu-
nisty a on se vrátil domů, kde nebyl čtyřicet let a kde byl stále 
ještě odsouzen ke čtrnácti letům kriminálu. Tehdy konečně 
mohl každý vidět, před jakým to „nepřítelem“ nás zdejší komu-
nisté léta chránili. Psal dál jako dřív, a když bylo potřeba, při-
jal i nabídku dělat ministra (kultury) v jedné z Klausových vlád. 
Své občanské angažmá završil symbolicky: poslední text napsal 
na obranu vyhnaných Němců před útoky mladého žurnalistic-
kého nacionalisty. 

RESPEKT 37/2003

znalců práce StB nasazeno více než sto agentů, kteří se přede-
vším snažili zjistit, jakými cestami Svědectví do Čech chodí. 
Asi tak pět až šest mělo úspěch, největší patrně jeden z před-
ních českých revmatologů, někdejší přednosta pražské kliniky 
Václav Rejholec. Jako ambiciózní lékař chtěl jezdit často na Zá-
pad. StB to věděla, nasadila jej proti Tigridovi už koncem pade-
sátých let a Rejholec alias Racek, Kafka a Asistent vydržel pl-
ných třicet let. Za tu dobu udal několik kanálů, kudy Svědectví 
do Čech chodilo, a pomohl do vězení například Jindřichu Ko-
nečnému, který si nechal Svědectví poslat do Maďarska a od-
tud jej přivezl domů.

Průběh byl vždy stejný: Rejholec se cestou na Západ zastavil 
v Paříži, navštívil přítele Tigrida, vyzvedl nějakou zásilku knih 
nebo jen poklábosil. Vše pak psal do hlášení pro StB. Šéf Svědec-
tví si Rejholce velmi oblíbil a důvěřoval mu. „Tigrid nechce slyšet 
o tom, že bych spal někde jinde než u něho doma,“ hlásí agent 
Racek v jedné ze svých udavačských zpráv. V roce 1978 například 
informuje: „Pro Tigrida není problém vyslat v létě do Jugoslávie 
dva studenty, aby dávali Čechům Svědectví do stanů nebo vha-
zovali do oken aut.“

Poslední zprávu poslal Rejholec v listopadu 1988. Mimo jiné 
v ní píše, že „Premiér“ (krycí jméno Tigrida) „urážlivě hodno-
til Vasila Biľaka v souvislosti se zásahem proti demonstrantům 
28. 10. 1988“ nebo že se „neustále snaží kontaktovat české tu-
risty tím, že jim dává adresu Svědectví už ve vlaku Norimberk–
Paříž“. V roce 1990 Rejholec povýšil na profesora Univerzity Kar-
lovy, o rok později zemřel. 

Úspěšní agenti, kteří si dokázali získat Tigridovu důvěru, měli 
obvykle nové výtisky sami doručit, což se ale samozřejmě ne-

RS004648
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in yLegenda mistra Jana
Výročí upálení Jana Husa je pro dnešní Čechy především vítanou 
příležitostí, jak si prodloužit víkend. V minulosti počátek léta takhle 
klidný nebýval. Emoce spojené s Husem a husitstvím dlouhá staletí 
hýbaly českou společností a řada generací si dávný odkaz přetvořila 
po svém. Tenhle druhý život husitství nabízí svědectví o nás 
samých, které je ještě zajímavější než divoké události 15. století.
PETR TŘEŠŇÁK

Maroldovo panoráma.
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in y

tTajemník československého prezidenta už dlouho neviděl svého 
šéfa v tak dobrém rozmaru. Je pondělí, 6. července 1925, den upá-
lení mistra Jana Husa se poprvé v dějinách slaví coby státní svátek 
a Praha je ve svátečním. Ráno otevřela jen pekařství, aby obyvatele 
nasytila teplými rohlíky, v 9 hodin už jsou ale všechny rolety způ-
sobně stažené, protože jednota živnostníků doporučila kupcům 
uctít památku velkého Čecha pracovním klidem. Sokl pomníku 
Jana Husa na Staroměstském náměstí se ztrácí pod záplavou věnců 
a vlčích máků, sokolové, legionáři a řezníci tu drží čestnou stráž. 
Cestu na Pražský hrad lemují červenobílé prapory a i v sídle pre-
zidenta dnes místo československé zástavy výjimečně zavlál pra-
por s husitským kalichem. „Nezvykle úchvatný byl pohled na toto 
moře hlav z radnice,“ referovaly nazítří Národní listy. „Muži i ženy, 
staří i mladí, inteligent, dělník, voják – všichni svorně vedle sebe, 
s týmiž pocity v duších, s jedinou myšlenkou. Jak krásná, jak 
vzácná to chvíle!“

V jedenáct dopoledne vystupuje na balkon Staroměstské rad-
nice prezident Tomáš Garrigue Masaryk, kyne pětadvaceti tisícům 
občanů a zdraví přítomné členy vlády. Do hlavy mu nevidíme, ale 
není zas tak těžké si představit, jak se cítí. Deset let poté, kdy se 
podařilo na nejvýznamnějším náměstí v zemi postavit pomník le-
gendárního mučedníka, ale habsburská monarchie neumožnila 
oslavy, sedm let po založení republiky, při němž prezident pronesl 
památnou větu „Tábor je náš program“, se letos slaví den upálení 
mistra Jana poprvé doopravdy. Ovace na zaplněném náměstí ne-
berou konce. V očích TGM se lesknou slzy.

Oslavující Češi tehdy netušili, že prezidentova výtečná nálada 
ono červencové pondělí nepramení pouze z dojetí. Po celý den 
dostává Masaryk od ministra zahraničí Edvarda Beneše telefo-
nické zprávy o tom, jak se vyvíjí roztržka, která do análů první re-
publiky později vejde jako tzv. Marmaggiho aféra. Nápad zařadit 
den smrti jednoho z největších kacířů katolických dějin mezi státní 
svátky se totiž už několik měsíců hrubě nelíbí Svatému stolci, který 
odmítá slevit z názoru, že Jan Hus kázal nebezpečné teologické 
bludy. Ve Vatikánu i v Praze probíhají nepříliš přátelská vyjedná-
vání o tom, jak zájmy Říma a Prahy sladit. Papežovi vyslanci trvají 
na tom, že československá vláda se přinejmenším nesmí Husových 
oslav zúčastnit oficiálně, naši diplomaté se církevní představitele 
snaží neúspěšně přesvědčit o tom, že mistr Jan je pro Čechy ná-
rodním hrdinou, a ne heretikem.

Rodí se krkolomný kompromis, podle nějž ministři sice mo-
hou na radnici přijít, ale pouze „sami za sebe“. Veškeré naděje, 
že Vatikán oslavy strpí, nakonec pohřbí právě prezident Masaryk: 
husitský prapor, který nechá v den výročí vlát nad Pražským hra-
dem, znamená pro Svatý stolec nepřijatelnou provokaci. Papežský 

nuncius Francesco Marmaggi dostává z Říma příkaz sbalit kufry 
a večerním vlakem odjíždí z kalichy vyzdobené Prahy domů. „Bo-
hužel nebylo vyhnutí,“ loučí se na peroně s doprovodem roztrpče-
ných českých katolických hodnostářů.

Vrcholí tak jedna z největších diplomatických roztržek první re-
publiky. Do Prahy se papežův velvyslanec nevrátí dlouhé tři roky, 
ministr zahraničí Beneš trpí pocitem selhání, zemi čeká vlna pro-
testů katolíků i ostré mediální útoky na ně. Vládní koalice se má-
lem rozpadne kvůli hrozícímu odchodu lidovců, aféra připraví 
o křeslo jednoho ministra. Na zámku v Lánech, kam se navečer 
6. července odebere k odpočinku prezident Masaryk, však panuje 
velmi povznesená atmosféra. „Prezident je v bujaré, bojovné ná-
ladě, zjevně rozhodnut probojovat věc do konce,“ poznamenal si 
tehdy do bloku Masarykův tajemník František Kučera. „Po ve-
čeři hrál na klavír a zpíval slovanské písničky, i cake-walk zatan-
čil. Na konci zazpíval Kdo jste boží bojovníci.“

Mistr Klaus a ryšavý Kalousek
Z lehátka u vody, kde většina Čechů – dá-li počasí – pravděpodobně 
prožije letošní svátek mistra Jana Husa, působí Marmaggiho aféra 
jako příběh z jiné planety. Proč takové emoce? Od chvíle, kdy se 
na půdě pražské univerzity rozmohlo volání po reformě zkažené 
církve a charismatický kazatel, žádající návrat k apoštolské chu-
době a zneplatnění svátostí poskytnutých hříšnými kněžími, byl 
upálen coby kacíř, uplynulo přece už šest století. Jenže následná, 
vojensky úspěšná revoluce Husových stoupenců tehdy otřásla 
křesťanskou Evropou natolik, že se nedala jen tak zapomenout. 
Češi, plenící okolní země a žádající sto let před Martinem Luthe-
rem – často fanatickým způsobem – radikální změny v uspořádání 
církve i společnosti, zkrátka i po ukončení válek zůstali v očích 
ostatních Evropanů národem nevyzpytatelných husitů.

Marmaggiho aféra a odkaz 15. století rozdělovaly i českou spo-
lečnost – osmdesát let po Masarykovi však stačilo na to, aby husit-
ské téma z horké národnostní a náboženské brambory vychladlo 
na teplotu, která už nikoho nezvedá ze židle, natož z diplomatického 
úřadu. Sekularizace společnosti i ochota náboženských představi-
telů k dialogu udělaly své. „To je jeden z největších úspěchů, který 
se křesťanským církvím podařil po roce 1989,“ říká historik Jaroslav 
Šebek. „Hus už dneska zemi nerozděluje.“ Svou roli v tom sehrál 
samozřejmě i fakt, že blahobytných a klidných dvacet let v postmo-
derní době značně oslabilo náboj jakýchkoli historických reminis-
cencí – porevoluční Češi jsou schopní vášnivých sporů maximálně 
v případě povahy komunismu nebo oprávněnosti odsunu Němců.

I dnes lze samozřejmě ve veřejném prostoru zaslechnout aktu-
alizace husovské rebelie. Německá kancléřka Angela Merkelová 
během českého předsednictví přirovnala Čechy kvůli odbojnému 
postoji k Unii k husitům, což se velmi zalíbilo ministru Alexandru 
Vondrovi. Prezident Klaus tehdy naopak v duchu tradice národ-
nostní řevnivosti 19. století připomněl, že to byli Francouzi – aktu-
álně kritizující české předsednictví –, kdo na kostnickém koncilu 
žádal pro Husa přísný trest. Ve sborníku oslavných textů vydaných 
k prezidentovým nynějším sedmdesátinám pak jeden z jeho ně-
meckých přátel rovnou píše, že Klaus je Husem 21. století. Něco 
podobného si o sobě myslí i čeští odboroví předáci, kteří při ne-
dávné stávce přirovnali své jednání s ministrem Kalouskem k ná-
vštěvě proradného krále Zikmunda.

Těch pár příkladů ale vcelku výstižně ukazuje, že v dnešní době 
působí husitské odkazy především trapně. S Husem se v devade-
sátých letech srovnali čeští katolíci, práce ekumenické husovské 
komise sice neskončila kacířovou rehabilitací Vatikánem, jak ně-
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Palackého monumentální dílo Dějiny národa českého nejen za-
ložilo moderní českou historiografii, ale hlavně načrtlo základní 
ideové hodnocení českých dějin, které záhy adoptuje národní ob-
rození a na jeho půdorysu vytvoří představu moderního národa 
a později i samostatný stát. Českými dějinami prochází svár po-
krokových sil demokracie s konzervativní tradicí. Husitství, doba 
rebelie proti římské církvi a německým sousedům, se pak v Palac-
kého interpretaci stává zlatou érou, která nabízí přímou inspiraci 
stále nespokojenějším českým vlastencům. „Husitství nabízelo 
všechny komponenty, které tehdejší společnost pro svůj emanci-
pační boj potřebovala,“ vysvětluje historik Novotný.  „Bylo proti-
německé, protiklerikální a protišlechtické.“ Probuzená česká elita 
našla svůj ústřední mýtus a zbývalo ho přivést k životu.

Praví synové
„Občané! Bratři!“ hřímá řečník a dvanáct tisíc lidí shromáždě-
ných na Lipské hoře ani nedutá. Mladočeský politik Josef Barák 
dorazil do Lipan v elegantním kočáře v čele procesí pěších pout-
níků a dvou stovek povozů. „Když v 15. věku nesnesitelná nad-
vláda Říma černé perutě své rozprostírala nad veškerým téměř 
člověčenstvem, když žezlo měla poroba duševní a lidstvo otrocky 
sklánělo šíji svou pod jhem tím, hle tuť národ český to byl, jenž 
první ničiti počal vládu temnoty,“ pokračuje Barák a projev končí 
výzvou, která rozpoutá mezi přítomnými vlnu nadšení. „Činy mu-
síme světu ukázati, že jsme pravými syny rekovných otců, činy mu-
síme oslavovat památku našeho Prokopa!“

Shromáždění v květnu roku 1870 na místě památné bitvy u Li-
pan si dalo za cíl stavbu mohyly vojevůdce, který tenkrát v poli 
padl na straně radikálních husitů. Bylo jedním z mnoha tehdej-
ších „táborů lidu“ – masových procesí, jež Češi v duchu husitských 
předků začali pořádat na památných místech. Jak se Palackého 
myšlenek ujímali radikálnější mladočeši typu Baráka, bratří Gré-
grů nebo Jana Nerudy, politizace historie posilovala. Ostré histo-
rické aktualizace namířené proti Němcům, katolické církvi a nově 
i šlechtě sice probouzely masy, ale obraz husitství také stále více 
vzdalovaly historické realitě.

Antiklerikální rétorika ráda zapomínala, že Hus se do posledního 
vydechnutí cítil jako katolický kněz a ani Žižkovi rekové rozhodně 
nepomýšleli na vystoupení z římské církve, bez níž středověký člo-
věk na spásu ani nepomýšlel. Husitství bylo ve své době širokým 
hnutím, které oslovovalo všechny společenské vrstvy, čeští náro-

kteří doufali, ale rozpory už nikdo moc neprožívá: na závěr bádání 
pozval papež Jan Pavel II. členy komise do Říma, kde opatrně vy-
jádřil i politování nad Husovým skonem.

Mučedníkův odkaz tedy vychladl, ale kdo ví, zda natrvalo. „Ono 
to přijde, počkejte za čtyři roky, takovou příležitost si politici nene-
chají ujít,“ myslí si historik a specialista na husitské dějiny z Centra 
medievistických studií Akademie věd ČR Robert Novotný. Šesti-
sté výročí zapálení hranice na kostnickém koncilu může probudit 
staré vášně. A podle historiků je důležité se v nich vyznat. Právě 
proto začíná v těchto dnech pracovat druhá husovská komise, opět 
složená z nejvyšších představitelů katolíků, evangelíků i českoslo-
venských husitů a navrch s řadou historiků a teologů. „Dnes nás 
čeká jiný úkol než v devadesátých letech,“ vysvětluje jeden z je-
jích členů, historik Jaroslav Šebek. „Udělat inventuru. Hus a hu-
sitství se v minulosti stali obětí různých ideologií, podstata se ztrá-
cela pod nánosy účelových, politických interpretací. Tahle komise 
by měla téma očistit, ukázat, čím může být aktuální pro dnešek.“

S blížícím se výročím se tak můžeme těšit na množství výstav, 
textů a konferencí. Kromě očištěného Husa přitom nezaškodí pro-
zkoumat ani ty odstraněné „nánosy“ – což je ostatně trendem husi-
tologů v posledních dvaceti letech. Způsob, jakým se Husa a husitů 
zmocňovali jejich pozdější vykladači, je totiž sám o sobě vynikají-
cím zrcadlem, v němž se můžeme o české společnosti mnoho do-
zvědět. Malý národ potřeboval velký mýtus o sobě samém a notně 
přikrášlená a podle potřeby ohýbaná představa husitství se jako 
motor pro boj za vlastní nezávislost hodila nejlépe. Jako každá úče-
lová propaganda si ovšem vybral svou cenu.

Spořádaní katolíci
Ještě na začátku 19. století by si nezúčastněný pozorovatel roz-
hodně nevsadil, že se právě symbol hořícího kněze a odkaz bo-
jovníků, kteří se pokusili naplnit jeho vizi pomocí sudlic a palcátů, 
stane tím, co Čechy bude přivádět do transu. K náboženským my-
šlenkám husitů se ještě na začátku 17. století hlásila významná část 
tuzemců. Jenže Bílá hora a násilná rekatolizace českých zemí pod 
vládou Habsburků husitskou tradici dokonale vymazaly.

V monarchii se jen občas vzpomínalo na vojenské úspěchy Jana 
Žižky, jehož odkaz jindy obezřetní Habsburkové nechali pragma-
ticky žít mezi českými vojáky sloužícími císaři, aby povzbudili je-
jich bojový elán za napoleonských válek. Husitství připomínali 
také osvícenští intelektuálové v době josefínské, ale výhradně coby 
čas demokratických reforem společnosti, náboženský fanatismus, 
který husity spojoval, byl moderním vyznavačům rozumu zcela 
cizí. V první polovině 19. století jsou zkrátka Češi spořádaní katolíci 
žijící v poklidné éře biedermeieru, jež nemá radikalismus v lásce.

Zlom přichází v polovině století a postaral se o něj prakticky 
jediný člověk. „Palackému se podařil čin, který v evropských dě-
jinách 19. století nenachází analogii,“ píše ve své knize Lipanské 
ozvěny přední český specialista na husitské dějiny Petr Čornej. 
„Pro své pojetí minulosti a zvláště husitství dokázal získat pře-
vážnou část národa, jehož příslušníci byli z 95 procent matriko-
vými katolíky. Pohled na české dějiny se v širokých vrstvách spo-
lečnosti od základu změnil.“

Malý národ potřeboval 
velký mýtus o sobě 
samém.

Kdyby slepého vůdce nebylo, český národ by byl Němci 
vyhlazen! (Prezident Masaryk poklepává na základní kámen 
památníku Jana Žižky na Vítkově, 1920)
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dovci 19. století se ale ztotožňovali hlavně s husitskými radikály, což 
obnášelo další ústupky střízlivému pojetí dějin. Kritika husitství se 
stala společenským tabu, porušovaným ještě za první republiky jen 
výjimečně, například v díle Josefa Pekaře. Negativní stránky dávné 
rebelie jako plenění a vypalování klášterů, pobíjení mnichů, ničení 
památek, ignorance dobových válečných kodexů radikály, kteří ne-
brali zajatce a vraždili nepřítele do posledního muže, zkrátka musely 
ustoupit ve prospěch aktuálního politického boje.

Téma husitství získalo obrovský emocionální náboj. Když se 
například v roce 1889 jednalo o zřízení pamětní desky mistra Jana 
Husa na Národním divadle, ohradil se proti nápadu tehdejší posla-
nec Karel Schwarzenberg (prapředek bývalého ministra zahraničí) 
s námitkou, že husité byli vrazi a žháři. Strhl se obrovský poprask, 
kterému paradoxně vděčíme za Husův pomník: na truc proti zpá-
tečnickým názorům katolického šlechtice organizátoři opustili my-
šlenku pouhé desky a nasadili si vyšší laťku.

Tahle rozepře ukazuje obě stránky druhé husitské revoluce 
19. století. Jednostranně podávaný mýtus adoptovaný i Tomášem 
Garriguem Masarykem sice dával Čechům pevnou historickou 
identitu a napájel naši touhu po samostatnosti, na druhou stranu 
společnost rozdělil – ostatně stejně jako kdysi vyznavači kalicha. 
Rozkol, v jehož středu hoří kostnická hranice, se už v demokratické 
společnosti nezacelil. Dokud nepřevzali moc komunisté a Češi ne-
začali mít docela jiné starosti.

Kdo umí slavit
„Tys nikdy neměl nic než toho svýho Husa,“ popichuje stará žena 
svého manžela, „dyť i mě sis vzal, že jsem z Husince.“ V oknech 
malebného domku v Husinci chladnou čerstvé povidlové buchty, 
opečovaná zahrádka vypadá jak z pohádky a pan Vladimír Valíček 
bere návštěvu do letního altánku, který před pár lety vlastnoručně 
zbudoval. Má tu pár rozečtených knih, i když většina jeho obsáhlé 
husitské knihovny zůstala v domě.

Pan Valíček je jen o rok mladší než Masarykova první republika 
a člověk nemusí být velký nostalgik, aby v jeho přítomnosti pocítil 
neodolatelný půvab starého světa. Ve svých dvaadevadesáti letech 
se štíhlý muž drží zpříma jako mladík, srší elánem a chutí do života 
a se svou ženou po pětašedesáti letech společného života stále pů-
sobí jako zamilovaný pár. A ještě v jednom ohledu představuje pan 
Valíček zcela unikátní živočišný druh.

Většině dnešních Čechů husitství znechutili komunisté, kteří 
udělali z husitů v padesátých letech předchůdce revolučního mar-
xistického hnutí. Ani většina žijících pamětníků první republiky už 
starým odkazem obvykle nehoří – spontánní masové oslavy Husa 
a husitství, které Masarykova republika podědila po obrozencích 
a které tak rozčilovaly Vatikán, na konci dvacátých let poněkud vy-
čichly a zejména levicová mládež je považovala za protivný folklor 
obstarožních vlastenců. Když v roce 1926 například po sněhové vá-
nici spadlo totálně zchátralé Maroldovo panoráma Bitvy u Lipan, 
básník Jaroslav Seifert neskrýval radost nad tím, že odpudivý kýč 
konečně dostal, co zasloužil.

Pan Valíček ale vyrostl v Táboře – Žižkově městě, kde nadšený 
husitský étos přežíval ještě dlouho poté, co uvadly slavnosti v Lipa-
nech nebo poutní výpravy do Kostnice. „Bylo to krásné a my jsme 
byli opravdu šťastní,“ vzpomíná na dětství ve sboru tehdy ještě 
mladé československé (později husitské) církve, která vznikla jako 
český trucpodnik vůči katolíkům. „Chodili jsme na výlety na pa-
mátná místa, kterých bylo všude kolem plno. Každý rok 6. čer-
vence pak vyjeli večer táborští rybáři na rybník Jordán, udělali 
z lodí kruh a zapálili lampiony. Uprostřed stál na vodě vor a na něm 

se zapálila hranice,“ dodává spokojeně starý muž, který se po válce 
stal farářem husitské církve a vášnivým amatérským badatelem. 
„No řekněte, umí dneska lidé takhle slavit?“ Na penzi se pak se 
ženou přestěhovali do Husince, tradovaného Husova rodiště, kde 
pan Valíček píše historické seriály do místních novin. 

Legenda je volná
Muž, okouzlený v mládí světelnou hrou lampionů nad Jordánem, 
pochopitelně tolik neprožíval stinné stránky husitského příběhu. 
Odstranění šlechty z veřejného života, jež oslabilo vojenské a di-
plomatické schopnosti nového státu, nepřátelský vztah k německé 
menšině, vytrvalé spory mezi většinou společnosti a pravověrnými 
katolíky, kteří republiku nepřijali za svou a zejména po Mnichovu 
inklinovali k fašizujícím názorům.

Mimochodem, jaký přešlap může způsobit spoléhání na his-
torické mýty, ukázal právě rok 1938. „Lidé, kteří se účastnili de-
monstrace 22. září po pádu Hodžovy vlády, vzpomínají, jaké na-
děje vzbuzoval generál Jan Syrový, po němž chtěli, aby vedl národ 
do války,“ vysvětluje historik Jaroslav Šebek volbu premiéra, za je-
hož vlády došlo k připojení Sudet k Hitlerovu Německu. „Jedno-
oký vojevůdce a hrdina od Zborova jim prostě připomínal Žižku. 
Ukázal se neschopný ve všech směrech.“

Pokud dodnes někoho překvapuje, jak snadno se Češi po mni-
chovské dohodě vzdali demokratických zásad, neškodí připome-
nout, že stejně snadno opustili i husitský mýtus. Byl vnímán jako 
součást politiky, která selhala. Z rozhlasu mizí chorál Kdož sú boží 
bojovníci a nahrazuje jej Svatováclavský chorál, nový ministerský 
předseda Rudolf Beran prohlašuje, že v nové republice „nábožen-
ské hodnoty budou střežit život“. Katoličtí autoři naplno kritizují 
husitství, a protože odvržená legenda je na chvíli volná, během 
války se jí zmocní komunisté. Vytlačí nepohodlné náboženské 
obsahy a po únoru 1948 pak představí husity jako své revoluční 
předchůdce. „Marxističtí ideologové to udělali velmi šikovně,“ líčí 

historik Robert Novotný, „nepřepsali ten husitský odkaz úplně, na-
opak použili prvorepublikovou tradici, kterou měli lidé ještě v živé 
paměti, a naroubovali na ni vlastní propagandu.“

Pokud by člověk chtěl představit český příběh husitského 
mýtu v až bizarní zkratce, nenajde lepší příklad, než byl projekt 
pomníku Jana Žižky na pražském Žižkově. Ohlášen byl na mani-
festaci 25. srpna 1884, kde defiloval historický průvod ozbrojených 
husitů a hruď tisíců Pražanů zdobil nápis „Slovem k národu, me-
čem na vraha!“. Řečnil tu Eduard Grégr, který přišel s odvážnou 
teorií, že kdyby kdysi slepý vojevůdce nezvítězil v bitvě na návrší 
Vítkov, český národ by byl Němci vyhlazen. Mladočeský politik 
pak na stejném místě hovořil i přesně o třicet let později, zapomněl 
ovšem zmínit, že Žižkův národ zatím nebyl schopen sehnat na po-
mník peníze, takže na vrchu stála jen dočasná divadelní atrapa, 
kterou ke škodolibé radosti pražských Němců zničila vichřice.

V roce 1920 se na stejném místě sešel prezident Masaryk se žiž-
kovským starostou a konečně poklepali na základní kámen. První 

Ještě počátkem  
19. století se Češi  
k divokým husitům 
nehlásili.
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ska a usednout k jednacímu stolu s císařem bylo v bytostném 
zájmu všech ostatních.

Změna pohledu na Lipany se zdá být ideální příležitostí pro 
oblíbené kavárenské debaty, kolik toho v nás zbylo z husitských 
reků. Jejich odkaz dnes rezonuje zejména mezi euroskeptiky a není 
tak těžké zahlédnout v českých dějinách konfrontační linku ve-
doucí od radikálů 15. století přes mladočechy, nacionalisty první 
republiky až po dnešní odpůrce evropské integrace. Spor, silové ře-
šení a bezhlavě prosazovaná ideologie, nebo spolupráce, hledání 
kompromisu a mírového řešení v kontextu možného – to jsou dvě 
možné stránky lipanského mýtu. Češi si dlouho trvali na té první, 
dnešní změna pohledu nám rozhodně může prospět.

Ostatně došel k ní i pamětník masarykovských časů Vladi-
mír Valíček, i když o tom nemluví moc rád. „Já říkám, že není co 
opravovat. To, co mě učili moji vlastenečtí učitelé, stále platí,“ vy-
světluje nejprve s úsměvem starý muž. I ve svých dvaadevadesáti 
letech ale farář na penzi pravidelně jezdívá do prachatického knih-
kupectví a přečte veškeré novinky o husitství, takže nakonec se 
ukáže coby znalec hodný 21. století. „Ano, já vím, ty Lipany. Ono 
se o tom nerado mluví,“ pokyvuje hlavou pan Valíček. „My jsme 
tehdy u nás v církvi neměli historika Pekaře, který o nich psal jinak, 
moc v lásce. Ale dneska se ukazuje, že mu musíme dát za pravdu. 
Lipany byly pro zemi svým způsobem požehnáním.“ 

RESPEKT 26–27/2011

(Při letošním výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa se sloužily u nás 
i ve Vatikánu ekumenické mše a byla vyslovena omluva za jeho smrt na  

hranici; papež František ji označil za „tragickou“.) 

republika se ovšem nesla ve znamení nekonečných tahanic a soud-
ních pří o podobu pomníku – zápolilo se například o to, jakého koně 
má mít husitský rek pod sedlem. Pomník vojevůdce pak nakonec 
po 66 letech od ohlášení odhaloval v roce 1950 generál Alexej Če-
pička, který Žižku s gustem přirovnával ke Stalinovi a Gottwaldovi. 

Požehnaná zrada
„Od konce šedesátých let tlak na marxistický výklad dějin ustá-
val, což znamená, že se dalo svobodněji bádat,“ říká historik No-
votný. Po opadnutí stalinistického zájmu o husitství se histori-
kům přestala plést do práce společenská a politická objednávka 
a vzniká mnoho prací českých i zahraničních expertů, které hu-
sitství ukazují jako mnohem různorodější, zajímavější a ne vždy 
jen pozitivní fenomén.

Až v devadesátých letech 20. století se ale začala v historickém 
mainstreamu prosazovat nová interpretace jednoho z ústředních 
bodů husitského mýtu, události považované po staletí za neural-
gickou tragédii českých dějin – bitvy u Lipan. Řež, v níž se umír-
nění čeští husitští šlechtici z pragmatických důvodů spojili s  kato-
lickou armádou a společně porazili radikální polní vojska táborů 
a sirotků, byla od časů Palackého považována za zradu, memento 
nesvornosti národa, zkrátka nešťastný konec revoluce, který na-
stoupil pomalou cestu rozpouštění Čechů v německém živlu.

Dnes mezi historiky převažuje pohled jiný: po patnácti letech 
krvavých vyčerpávajících válek se z ozbrojených sedláků stali 
nevyzpytatelní žoldnéři, kteří odmítali jednat o kompromisech, 
protože pokračování války jim skýtalo obživu. Porazit polní voj-

„Vždyť i mě si Vladimír vzal proto, že jsem z Husince.“ (Manželé Valíčkovi)
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in yNálet
Nikdy předtím ani potom nezažila Praha tak bleskovou 
tragédii. 14. února 1945 v ní během pouhých pěti minut 
zahynulo 701 obyvatel a z ulic zmizely desítky domů. 
Po náletu amerických bombardérů mělo hlavní město 
tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava víc obětí než 
anglické Coventry, které je kvůli bombardování německou 
Luftwaffe z roku 1940 považováno za symbol barbarského 
útoku na civilisty. Důvod nečekaného náletu našich 
spojenců je dodnes zahalen spoustou nejasností.
jan H. ViTVaR / foTo sTanislaV MaRŠÁl VojEnsKý HisToRiCKý úsTaV
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kKapitán Harold L. Brown už čtvrtou hodinu z výšky devíti kilo-
metrů nervózně sleduje krajinu. Respektive to málo, co je z ní vi-
dět malým bočním okénkem čtyřmotorového bombardéru: radar 
mu přestal fungovat už někde nad Porúřím a od té doby naviguje 
pětadvacetitunovou létající pevnost B-17 jen podle toho, co se mu 
podaří zahlédnout skrz mraky. Ve stresu je i bombometčík, kte-
rému Brown navlečený do zimní kombinézy čas od času kouká 
přes záda. Přes siluetu muže usazeného za plexisklovým čumá-
kem bombardéru beztak vidí jen bílou vatu, která přikryla Evropu 
jako peřina. Ačkoli je svátek sv. Valentýna, neklidných je i zby-
lých osm členů americké posádky. Jestli brzy neodhodí více než 
dvě tuny bomb, které jim v Anglii narovnali doprostřed letadla, 
za chvíli dosáhnou bodu, kdy jim palivo nebude stačit k bezpeč-
nému návratu na základnu.

Jenže Drážďany jsou stále v nedohlednu. Už k nim měli dávno 
doletět a s nimi i šedesátka bombardérů srovnaná ve třech klíno-
vých formacích jako tažní ptáci, které Brown vede z velicího letadla 
za sebou. Kdykoli se navíc mohou objevit německé stíhačky: od za-
čátku války Spojené státy přicházejí o 170 letadel denně, zahynulo 
v nich už přes deset tisíc vojáků. Stres neustále stoupá. Je krátce 
po poledni 14. února 1945. V tu chvíli se pod Brownem konečně 
objeví Drážďany. Navigátor křičí do vysílačky, že cíl je na dohled.

Podplukovník Lewis P. Ensign, sedící v kokpitu metr 
za Brownem, dává ostatním letadlům rozkaz k útoku. Formace se 
rozestupuje, bombardéry se řadí za sebe a otevírají pumovnice. 
Stroje klesají k zemi a pod sebou vidí město rozdělené třpytivou 
šňůrkou řeky. Ensign zatlačí knipl dopředu a jako první nalétává 
na drážďanské nádraží. Když bombometčík odhodí pumy, otočí 
se na Browna a úlevně se na něj se zdviženým palcem přes kys-
líkovou masku usměje.

Ve stejnou chvíli se v rodinné vile lékaře Ladislava Černic-
kého chystají k obědu. Je Popeleční středa, první postní den před 
Velikonocemi, takže jídlo se bude v ulici Na Farkáně v Radlicích 
podávat jen skromné. Kupec vily umřel už před válkou, teď tu 
ale žije jeho vdova Marie a s ní i tři synové s rodinami. Když se 
nad Prahou rozeznějí sirény, nikdo z Černických si z toho nedělá 
velkou hlavu. Leteckých poplachů už zažili spoustu a vždycky 
byly plané. Poslední, co šest členů rodiny (včetně tříleté He-
lenky a dvouletého Milánka) v životě uslyší, je zlověstný přibli-
žující se svistot. Bomba z Ensignova letadla jejich dům rozmetá 
na všechny strany. Přežijí jen Mariini synové Zdeněk s Ivanem, 
kteří jsou zrovna v práci. A také Helenčina matka Věra, kterou 
před rozmačkáním zachrání trámy rozbořené vily.

Černické bude 70 let po náletu připomínat malý pomníček 
stojící v Radlicích vedle kapličky sv. Jana Nepomuckého. Po-

Gotika v troskách.
(Hašení Emauz)
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dobných památníků je v Praze plno. A pokud by na nich byla 
jména všech obětí spojeneckého náletu, bylo by jich přes 700. 
O tom všem ale nemají v únoru 1945 američtí piloti a jejich na-
vigátoři ještě ani ponětí. Když s bombardéry znovu stoupají 
nad mraky a stáčejí je směr Anglie, pevně věří, že splnili roz-
kaz a přispěli k totálnímu zničení nepřátelského města a tím 
k urychlení konce druhé světové války. Respektive věří tomu 
většina z nich.

Zpackaná operace
O jaltské konferenci dnes běžný smrtelník ví tři věci. Že se na ní 
na začátku února 1945 sešli lídři SSSR, USA a Velké Británie. Že 
si zde Stalin, Roosevelt a Churchill rozdělili poválečné Německo. 
A že se konala na dodnes neklidném Krymu. Méně známým vý-
stupem vrcholné schůzky s krycím názvem Argonaut bylo zpe-
četění osudu Drážďan.

Winston Churchill sem přijel s taktickým plánem. Věděl, že 
Rudá armáda zpomalila svůj bleskový postup na Berlín, protože 
100 kilometrů před ním narazila na Němce zakopané na Odře, 
kteří byli odhodlaní bránit se do posledního muže. Včetně těch, 
kteří se sem masově stahovali ze západu. Rusové přitom neměli 
k dispozici bombardéry, jimiž by mohli ničit protivníka v týlu 
a tím zabraňovat přesunu jeho rezerv. Churchill jim chtěl nabíd-
nout pomoc a bombardovat klíčové železniční uzly výměnou 
za pár ústupků v budoucím uspořádání Evropy. Například že 
část Německa bude na rozdíl od Stalinových představ spravovat 
Francie. Plán mu vyšel. K Churchillově překvapení ale s žádostí 
o bombardování Německa v Jaltě přišli hned první den Rusové.

Už dva dny po konci konference tak z Anglie odstartovalo 
773 britských lancasterů a halifaxů. Ty v nočních hodinách 
13. února proměnily Drážďany přezdívané „Florencie na Labi“ 
v mrtvou krajinu. Záře z ohně z fosforových bomb hořících 
na 24 čtverečních kilometrech byla druhý den nad ránem vidět 
až v Praze. V té době už se v Británii chystala druhá vlna útoku. 
Na Drážďany zamířili tentokrát Američané se 461 bombardéry 
B-17. V následujících hodinách dokončili dílo zkázy, symboli-

zované zničením skvostného barokního chrámu Frauenkirche 
a hlavně do té doby nepředstavitelným počtem civilních obětí.

I nejstřízlivější odhady hovoří minimálně o 35 tisících mrtvých 
(pro srovnání, atomová bomba v Hirošimě o půl roku později 
na místě zabije dvojnásobek lidí). Ještě dlouhá desetiletí po konci 
války se kvůli těmto drakonickým číslům budou vést polemiky, 
zda Německo za zničení strategického dopravního uzlu a obrov-
skou psychologickou ránu nezaplatilo až příliš vysokou cenu. Še-
desát bombardérů každopádně do Drážďan nedoletělo. Místo 
toho zamířily do o 120 kilometrů vzdálenější Prahy.

Z vojenského hlediska to neměla žádnou logiku. Pokud totiž 
měly problém s dosažením plánovaného cíle (kvůli počasí nebo 
německé obraně), měly dva náhradní. A ty byly z logiky věci po-
sunuté blíž k Anglii. V případě útoku ze 14. února jimi byly Kassel 
a Chemnitz. Praha ale byla ještě dál než Drážďany. Co tedy nad 
ní Američané dělali?

Dostali se sem v důsledku naprosto zpackané operace. Jen 
kvůli divoké poválečné době, kdy měli Evropané úplně jiné sta-
rosti než se vracet k událostem z poslední zimy v málo význam-
ném okupovaném státě, se tragédie nedostala na pořad dne. Její 
detailní scénář ostatně začal vycházet najevo teprve v prvních 
letech nového tisíciletí. Tehdy jeden z účastníků náletu Allen 
Ostrom shromáždil výpovědi svých kolegů z 398. bombardovací 
skupiny. Dnes už je většina z nich mrtvá. Ze závěrů, které z jejich 
slov vyplývají, běhá i 70 let poté mráz po zádech.

Kde to vlastně jsme?
Jak už bylo řečeno, Haroldu L. Brownovi krátce po přeletu ně-
meckých hranic vysadil radar. Pro celý 1. bombardovací „wing“, 
tedy skupinu desítek bombardérů, které měl jako hlavní navi-
gátor při náletu na starosti, to byl fatální problém. Žádné jiné 
letadlo tuhle rok starou novinku snímající reliéf terénu nemělo. 
Přístroj přezdívaný „Mickey“ byl pradědečkem všech dnešních 
navigačních vynálezů, vůbec první radar používaný v bojových 
letadlech. Letcům umožňoval i za špatného počasí na malé kru-
hové obrazovce sledovat, jak zhruba vypadá terén v jejich nej-
bližším okolí. Nebylo to nic moc přesného, ale pořád lepší než 
na svou dobu mimořádně těžké stroje navigovat postaru. Tedy 
nesrovnávat papírové mapy na stole navigátora s tím, co mu uka-
zují radarové snímky, ale s tím, co vidí z okna.

Právě do takové situace se letka dostala. A potíž byla v tom, 
že 14. února 1945 nikdo neviděl takřka vůbec nic. Nad Evropou 
panovala hustá nízká oblačnost a bombardéry se tak mohly řídit 
jen podle kompasu, který jim ukazoval směr. Dosaženou vzdále-
nost pak navigátor vypočítával podle hodinek, rychlosti letadla 
a síly větru. A ten měl mimořádnou intenzitu.

Právě kvůli obrovskému protivětru se už někde nad Nizozem-
skem celá Ensignova letka odchýlila od původního kurzu a smě-
řovala omylem desítky kilometrů na jihovýchod. Situaci kom-

Když bombardéry znovu 
stoupají nad mraky, 
piloti pevně věří, že 
bombardovali Drážďany.

Domy, které zmizely. (Vinohradská ulice)



119

plikovalo i to, že bombardéry neletěly k cíli přímou cestou: aby 
zmátly německou obranu a do poslední chvíle ji nechávaly na po-
chybách, kam se svým nákladem míří, kličkovaly nad Evropou 
a k místu útoku vyrazily rovně až z takzvaného iniciačního bodu. 
Tím měl být saský Cvikov vzdálený 90 kilometrů jihozápadně 
od Drážďan. Když ho mžourající Brown konečně objevil mezi 
skulinami mraků, zeptal se přes svého radistu navigátorů z ostat-
ních letadel, zda souhlasí s jeho pozorováním.

Hned několik z nich mělo silné pochyby. Ralph McIntyre odpo-
věděl, že jsou podle něj minimálně 80 kilometrů víc na jih. Nunzio 
Addabbo a Robert H. Friedman to odhadovali až na dvojnásobek. 
Nebyli si ale jisti a Brownova slova o tom, že městem pod nimi pro-
stě musí být Cvikov, je zviklala. Zvlášť když velitel Ensign na jejich 
námitky opáčil, že nejspíš budou „šílenější než peklo“. Peklo se ov-
šem chystalo pro Prahu. Tím městem pod bombardéry, nad které 
je zanesl vítr, totiž byla ve skutečnosti Plzeň.

Mrtvé snášeli na chladná místa. (Kostel sv. Ignáce)
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Realita ale vybízela spíše k ostražitosti. Protektorát byl pro 
Němce jednou velkou zbrojní továrnou ukrytou v klidném srdci 
Evropy a Angličané s Američany to dobře věděli. Několikrát bom-
bardovali brněnskou Zbrojovku, kladenskou Poldovku a plzeň-
skou Škodovku. Právě nálet na Plzeň v noci ze 16. na 17. dubna 
1943 ukázal, jak tragické chyby generuje letecká válka. Když se 
Britům na radaru objevil reliéf továrny, shodili na ni přes 600 tun 
bomb. Jenže oním areálem byla ve skutečnosti podobně velká 
psychiatrická léčebna v Dobřanech ležících deset kilometrů 
od skutečného cíle. Při náletu zahynulo 200 lidí včetně stovky 
pacientů.

Pražané se z toho nepoučili. Sirény začaly 14. února 
1945 houkat 20 minut po poledni. Pár desítek sekund poté se 
nad městem objevily první bombardéry. Pamětníci dodnes 
vzpomínají, jak místo do krytů směřovali na náměstí, aby si 
prohlédli stříbrné stroje na obloze, které podle nich mířily – jako 
obvykle – do nenáviděného „rajchu“. Podle některých svědectví 
dokonce okouzleně sledovali, jak se z vedoucích letadel k zemi 
snášejí lesklé staniolové proužky, jimiž Američané rušili ně-
mecké radary a které považovali za nějaký přátelský pozdrav 
„nebeských jezdců“. Pak z nich ovšem začaly padat mnohem 
větší předměty.

Zraněné napravo
První pumy míří na Radlice. Vedle vily doktora Černického roz-
metají i hřbitov Na Malvazinkách, takže je okolí ještě pár dní 
nato pokryté exhumovanými kostmi. Nálet pokračuje přes Vl-
tavu. Na jejím druhém břehu zasáhne Palackého most a vážně 
poškodí Myslbekovy sochy Záboje a Slavoje. Oběti v ulicích se už 
počítají na desítky. To nejhorší však Prahu teprve čeká.

Hodiny na Jiráskově náměstí se po zásahu střepin zastavují 
na čase minutu před půl jednou. V Resslově ulici shoří čtyři 
tramvaje. Na Karlově náměstí se v krytu za pomníkem Karoliny 
Světlé schovává stovka matek s dětmi, které byly na polední pro-
cházce. Bunkr dostane přímý zásah a všichni jsou během vte-
řiny mrtví. Sousední benediktinské opatství Na Slovanech pře-
zdívané Emauzy je v troskách – nálet srovná velkou část gotické 
památky založené Karlem IV. se zemí. Pár metrů odtud se vrací 
z hodiny klavíru šestnáctiletá Eva Ladová. Malíř Josef Lada svou 
dceru najde až za tři dny ležící mezi ostatními mrtvými na pod-
laze kostela sv. Ignáce.

Nálet pokračuje směrem na Vinohrady. Čtyřletý Václav 
Klaus ho stráví schovaný ve sklepě v neckách, na den stejně 
starý Jan Vodňanský se s rodiči nemůže dostat do zamčeného 
sklepa a zásah domu přežije jen díky tomu, že bombě selže roz-
buška; několik týdnů pak ze šoku koktá. Horolezec a oblíbený 
malíř Tater Otakar Štáfl s manželkou Vlastou úkryt ani nehle-
dají. Oba zahynou v ateliéru v Mánesově ulici a s nimi po výbu-
chu fosforové bomby shoří i Štáflovo monumentální plátno Sná-
šení raněného. Výjev zobrazoval muže nesoucí bezvládné tělo 
kamaráda.

Podobných scén je v následujících hodinách Praha plná. Po-
slední bomby dopadají na Vršovice, z pankráckého bytu to po-
zoruje patnáctiletý Adolf Born. Tlaková vlna z výbuchů vzdá-
lených několik kilometrů vyráží okno. Tři minuty po půl jedné 
je po všem. Bombardéry jsou pryč a Prahu halí hustý dým z po-
žárů a rozprášené sutě. Městské statistiky říkají, že nálet zasáhl 
2500 domů, z toho 88 velmi těžce poškodil a 68 úplně zničil. 
Včetně toho, na jehož místě postaví za desítky let architekt Ge-
hry svůj slavný Tančící dům.

Nad protektorátem už bylo počasí jasnější a Brown tak mohl 
letku navádět podle železniční trati, již občas zahlédl. Podle le-
tového plánu, který mu dali na základně v Anglii, měla vést jiho-
západně od Cvikova a po 90 kilometrech končit v Drážďanech. 
Všechno tedy jakž takž sedělo. Ironií osudu ovšem bylo, že úplně 
stejným směrem od Plzně a zhruba ve stejné vzdálenosti ležela 
Praha. Bombardéry k ní doletěly za půl hodiny a spustily pěti-
minutové inferno.

Už během něj McIntyrovi došlo, že měl se svým odhadem bo-
hužel pravdu: „Zpozoroval jsem, že se řeka od severu stáčí v po-
někud jiném úhlu než na fotografiích Drážďan. To ve mně pocho-
pitelně vyvolalo otázku, kde to vlastně jsme. Ale jinak obě města 
vypadala až neuvěřitelně podobně.“ Friedman si omyl uvědomí 
o chvíli později, když jeho letadlo při obrátce narazí na protile-
tadlovou palbu v místech, kde podle mapy Německa žádná děla 
nemohla být. Ostatní letci se o tragické chybě dozvědí po návratu 
na základny.

Dobový kolorit
Šedesátku bombardérů B-17 v únoru 1945 nad Prahu zavedla 
kombinace hned několika nešťastných faktorů. Špatné počasí, 
výpadek radaru a rozhodnutí velitele důvěřovat hlavnímu navi-
gátorovi, a ne jeho váhajícím kolegům. To všechno však nevy-
světluje, proč v Praze zahynulo během pouhých pěti minut tolik 
civilistů. Krátce před koncem války byla přece evropská města 
na bombardování připravená: téměř v každém domě byl vybu-
dován protiletecký kryt, speciální bunkry byly k dispozici i na ve-
řejných prostranstvích a nálet s předstihem ohlašovaly sirény sly-
šitelné po celém městě.

Praha nebyla výjimkou. Němci kolem ní rozestavěli 50 proti-
letadlových děl včetně dvou baterií v Jelení ulici a na Letné na pří-
mou ochranu Pražského hradu. V jeho sklepeních taky už v únoru 
1944 preventivně zazdili korunovační klenoty. Útoky se ale hlav-
nímu městu vyhýbaly. S výjimkou bombardování Holešovic v lis-
topadu 1944, jež mělo na svědomí tři oběti. O to se postaral osa-
mělý britský bombardér, který nálož na periferní elektrárnu 
pravděpodobně odhodil nouzově při bloudění nad Evropou.

Není tedy divu, že čím víc přeletů přes protektorát Spojenci 
podnikli, tím se ostražitost Čechů zmenšovala. Hlášení o blí-
žících se „nepřátelských bombardovacích svazech“ se pro ně 
stala dobovým koloritem, který vždycky začal houkáním sirén, 
přesunem do krytů, dalším houkáním odvolávajícím poplach 
a končil návratem domů. Záhy většina z nich poplachy ignoro-
vala. Byli si jistí, že Spojenci na Prahu nezaútočí; koneckonců 
všude se šuškalo, že to v Londýně slíbili exilovému preziden-
tovi Benešovi.

Protektorát byl jednou 
velkou továrnou ukrytou 
v klidném srdci Evropy 
a Spojenci to dobře věděli.
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náce, kde fotí mrtvoly narovnané v řadách před oltářem. Uni-
kátním souborem 162 snímků se však po válce nikomu nechlubí. 
Nechce být spojován s prací pro kolaborantskou organizaci zalo-
ženou neblaze proslulým Emanuelem Moravcem.

Široká veřejnost se s nimi seznámí až v roce 2008, kdy se 
Maršálova pozůstalost dostane do sbírek Vojenského historic-
kého ústavu. Na fotografiích jsou i zasažené dílny Národního 
divadla, ve kterých shoří na 30 tisíc historických dekorací. Zni-

Požáry se hasí jen pomalu, protože většina hasičů byla od-
volána na pomoc Drážďanům. Německo do záchranné akce 
v okupované zemi nasadí dva tisíce mužů včetně šesti oddílů 
wehrmachtu a jednotek SS. O alespoň zdánlivých obrysech síly 
spojeneckých bomb si dnes můžeme udělat představu z fotogra-
fií Stanislava Maršála, který je okamžitě vyslán zdokumentovat 
neštěstí jako zpravodaj protektorátního Kuratoria pro výchovu 
mládeže. Dostane se i do uzavřených zón, včetně kostela sv. Ig-

Teenageři nasazení na úklid. (Emauzy)
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čená je také vinohradská synagoga pro dva tisíce lidí, jedna 
z největších na světě. Němci ji zakážou teenagerům z Luftschu-
tzpolizei, do níž verbují chlapce z protektorátu, hasit. I tyhle 
vyplašené mladíky Maršál nafotí. Někam se ale ani on nedo-
stane. Třeba do druhého sklepení pod populárním uzenářstvím 
Emanuela Macešky naproti Vinohradské tržnici. Nikdo neví, že 
se pod zbořeným domem snažilo ukrýt 23 lidí. Přijde se na to až 
v roce 1971, kdy tu jejich kostry objeví při výkopových pracích.

Účel útoku
Ve 13.10 sirény oznamují konec poplachu. Je jasné, že bombar-
déry se už nevrátí. Většině z nich nestačí palivo až do Anglie, 
a proto přistanou na základnách v již osvobozené Francii a Bel-
gii. Tady piloti ze srovnání fotografií bombardování a Drážďan 
zjišťují, že minuli cíl. Na Prahu svrhli 152 tun bomb, 701 lidí za-
bili a 1184 zranili. Drtivá většina jsou civilisté, vojenský objekt 
nebyl – až na lazaret v Emauzích – zasažen žádný.

ČTK zveřejňuje tiskovou zprávu, v níž letce označuje za te-
roristy. Problém přitom není jen s odklízením škod a záchranou 
raněných. Už pár hodin po náletu se na nárožích ulic objevuje 
vyhláška: „Pozor! Kdo sahá na majetek náletem poškozených, 
je považován za DRANCOVNÍKA a trestá se smrtí. Pro zvě-
davce zde není místa!“ František Bouma výstrahu ignoruje, 
vloupá se do deseti pobořených domů a za pár dní ho za to po-
praví na Pankráci.

Pohřeb obětí se koná v neděli 18. února. Nejprve dopole-
dne před Rudolfinem, kde smuteční řeč nad rakvemi mrtvých 
Němců pronese náměstek primátora Josef Pfitzner. Krátce nato 
mají obřad i Češi. Na náměstí Míru (tehdy Říšském náměstí) 
kousek od stále čmoudících trosek leží vedle sebe 150 rakví 
z nelakovaného dřeva označených číslicemi. Čestnou stráž před 
kostelem sv. Ludmily drží členové kuratoria v uniformách se 
zapálenými pochodněmi.

Vinohrady zní Oberthorovo Andante religioso a předseda 
vlády Richard Bienert do mikrofonu hřímá: „Účel útoku byl 

jen a jen teroristický. Vždyť jsme byli dokonce svědky toho, že 
se nepřítel nezastavil ani před útokem na ženy, nevinné děti 
a nemocné. Nepřítel je na omylu, domnívá-li se, že tímto způ-
sobem boje zastraší české obyvatelstvo a otřese jeho loajálním 
postojem k Říši.“ Ani ne tři měsíce poté zjistí, že se hluboce 
mýlil. Za kolaboraci dostane v osvobozeném Československu 
tři roky natvrdo.

Protektorátní tisk sice bude následující týdny obyvatele pře-
svědčovat, že se Češi stali cílem leteckého teroru, který je pou-
hou předzvěstí hrůz, které je čekají v případě nacistické prohry. 
Nálet z února 1945 se ale v našem povědomí nezapíše jako sym-
bol angloamerického zla ani po únoru 1948. Komunističtí his-
torici si totiž za příklady prohnilé západní mentality vezmou 
jiné nálety. Třeba ten z listopadu 1944, během něhož Ameri-
čané zničili Baťovy závody ve Zlíně, nebo ten z března 1945, 
kdy Spojenci znovu zaútočili na Prahu.

Tentokrát už cíleně na továrny ČKD a letiště. Ačkoli v těchto 
případech šlo o vojenské objekty, komunisté to interpretovali 
jako snahu Západu oslabit hospodářství ve státě, který se chys-
tal vstoupit do východního bloku. Odvrat pozornosti od „colla-
teral damages“, tedy vedlejších škod v podobě civilních obětí, 
měl svou zvrácenou logiku. Černé svědomí totiž měli i Rusové, 
jejichž náletům na ustupující Němce v posledních dnech války 
padlo za oběť přes tisíc lidí, včetně stovek nevinných Čechů. V pa-
ranoidní době, kdy se nejvíc řešilo, jak Američanům zabránit 
v bombardování Československa mandelinkou bramborovou, 
se tak mrtví z února 1945 dostali na vedlejší kolej.

Nezodpovězená otázka
V roce 2000 navštíví rekonstruovaný klášter Emauzy sku-
pina amerických veteránů z 398. bombardovací skupiny. Fa-
ráři Vojtěchu Engelhartovi se omlouvají za to, že před 55 lety 
zničili jeho svatostánek. „Museli jsme se vrátit, abychom řekli: 
Jsme vinni, že jsme shodili bomby na tuto nádhernou budovu,“ 
pronese pilot Allen Ostrom. Kněz mu odvětí, že není třeba se 
omlouvat: „Mnohem víc škod než vaše bomby nám způsobila 
čtyřicetiletá ruská okupace.“

Při následné debatě se všichni shodnou, že nebýt chyby na-
vigátorů a lehkomyslnosti Pražanů, ke katastrofě by nedošlo 
nebo by měla mnohem menší rozměry. Na jednu otázku ale ni-
kdo odpovědět nedokáže. A to ani dnes, 70 let po spojeneckém 
náletu. Proč tehdy nikomu z letců nepřišlo divné, že je město 
pod nimi na rozdíl od hořících Drážďan zcela nedotčené vál-
kou, a na poslední chvíli to neotočili?

Možnou odpověď nabízí pohled na aktuální boje. Při kom-
binaci stresu a chyb v navigaci dochází k fatálním omylům 
i dnes, kdy mají armády k dispozici nesrovnatelně přesnější 
vybavení a kdy nálety řídí navigátoři bezpilotních strojů místo 
z kokpitu ostřelovaného letadla smýkaného větrem z pohodlí 
kanceláře vzdálené od místa úderu tisíce kilometrů. Také oni 
se čas od času spletou, přestože globální média sledující po-
zorně jakoukoli podobnou chybu jsou připravená ji – na roz-
díl od roku 1945 – okamžitě náležitě rozmáznout a označit 
jejího viníka. 

Text čerpá z dokumentů 398. bombardovací  
skupiny, výpovědí pamětníků a knih Jana B. Uhlíře  

Bomby na Prahu, Michala Plavce Strach nás ochromil  
a Jiřího Rajlicha Mustang y nad protektorátem.

RESPEKT 7/2015

Těla se odklízela řadu dní. (Nalezené ostatky vedle Emauz)
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če sk á ce sta  udá los t i a l idé , k teř í měnil i  n aš e dě j in yŽena, která zůstala svá
Mezi přáteli se od mládí mohla po právu cítit jako respektovaná 
první dáma. A totéž platilo pro celou zemi ve chvíli, kdy v této pozici 
oficiálně stanula na Pražském hradě. Olga Havlová ve své generaci 
představovala výjimečný úkaz. Zde je příběh Češky, která měla styl.
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kKamera ostří na zářivě bílou omítku venkovského stavení, peč-
livě střižený trávník a kýčovitě sytou zeleň okolních stromů. Vše 
dohromady skládá téměř dokonalý obraz venkovské pohody. 
Idylu čas od času naruší pouze záběry, jimž vévodí štíhlá pla-
vovlasá žena, sedící nehnutě u zahradního stolku. Na sobě letní 
šaty, tvář opřenou o pěst, oči zabodnuté do novin a přísný vý-
raz – očividně se snaží kameru ignorovat a dává najevo, že je jí 
celé natáčení na obtíž.

Je léto roku 1989, žena před kamerou se jmenuje Olga Hav-
lová a její muž Václav se právě rozhodl natočit dokument o jejich 
společné chalupě zvané Hrádeček. Dávno už to není nenápadný 
víkendový dům, který si roku 1967 coby mladí manželé pořizo-
vali. V průběhu let se v malebném údolí v podhůří Krkonoš ode-
hrálo ledasco zásadního pro moderní dějiny této země. Vznikl 
tu proslulý Havlův dopis tehdejšímu prezidentovi komunistic-
kého Československa Gustávu Husákovi, v němž slavný dramatik 
v roce 1975 brilantně zformuloval, že i přes zdánlivý vnější poklid 
prochází tehdejší komunisty ovládaná československá společ-
nost hlubokým mravním rozkladem a většina lidí – včetně těch 
u moci – je ovládána strachem a přetvářkou. Ve stodole natáčela 
a koncertovala zakázaná skupina The Plastic People of the Uni-
verse a uváděla se tady představení zakázaných Havlových her. 
Pedantsky vedená návštěvní kniha byla plná záznamů o návště-
vách významných zahraničních spisovatelů a politiků – nedávno 
třeba polských poslanců v čele se známým novinářem a filozo-
fem Adamem Michnikem, kteří právě porazili polské komunisty 
v historických svobodných volbách.

Pán domu proto s důkladností sobě vlastní provází po jed-
notlivých pečlivě zařízených pokojích i zahradě a nevynechá při 
tom ani takový detail, jako je funkce červených gumových ga-
loší postavených venku u plotu. Světoznámý dramatik, promi-
nentní disident a budoucí prezident nad nimi líčí, že rád močí 
venku, a jelikož ve tmě se mu často stávalo, že si znečistil bač-
kory, umístil na své oblíbené místo galoše, aby celý soukromý 
akt zvládal bez nehody.

Nakonec si přisedne na zahradní křesílko vedle Olgy, která 
kameru i svého vykládajícího manžela s přísným pohledem upře-
ným do samizdatových Lidových novin stále ignoruje. Václav 
Havel mluví a mluví a pak jakoby jen tak mezi řečí prohlásí, že 
součástí záběru na „tento kout“ musí být i záběr na jeho ženu. 
Olze jemně zacukají koutky, rychle ale opět nasadí kamenný vý-
raz. Manžel začíná výklad o své „celoživotní souputnici“ a je-
jích vlastnostech, ke kterým patří mimo jiné „odpor ke každému 
zvěčňování“. Olga sedí jako socha, jen ve chvíli, kdy Václav iro-
nicky komentuje její pasivitu, si na chvíli zakrývá rukou ústa 

a přemáhá smích. Rychle však zase nasazuje výraz sfingy. „Olga, 
řekneš nám něco?“ udeří nakonec Václav na svou ženu zvýše-
ným hlasem. Paní domu se konečně podívá do kamery, s nehra-
ným úsměvem řekne rezolutní „ne“ a opět zabodne oči do novin.

O půl roku později se tato těžko přístupná žena stane první dá-
mou tehdejšího Československa a bude se těšit podobné oblibě 
jako její mimořádně populární manžel. Je to ale trochu paradox: 
Olga Havlová se totiž v roli manželky prvního porevolučního pre-
zidenta moc nemění. Dál o sobě nerada mluví, nerada se foto-
grafuje, má odpor k oficialitám a nad povinnosti první dámy staví 
svou svobodu. Když se 1. ledna 1990 hraje k poctě jejího muže 
v Národním divadle Smetanova Libuše, Olga o přestávce odkráčí 
z lóže sledované televizními kamerami domů. Na námitky čer-
stvého prezidenta a jeho poradců, že se něco takového nehodí, 
odpovídá, že ji to představení prostě nebaví.

Všem je jasné, že s ní nic nepohne. Tato žena má něco, co se 
v jejím okolí jen tak nevidí: vlastní styl. Vždy jasně věděla, co 
chce a co nechce, a dovedla si to za všech okolností obhájit. Díky 
tomu spolehlivě vzbuzovala u svého okolí respekt – ať už ho tvo-
řili sebevědomí intelektuálové, undergroundoví hudebníci nebo 
světoví politici. Hrdosti a pevnosti se naučila od svérázné matky, 
dělnice z pražského Žižkova, jejíž jednoduchá poučka pro život 
velela věřit sama sobě a zásadně neustupovat tlaku zvenčí. Této 
vcelku banální, ale v praxi často obtížně naplnitelné zásady se 
Olga Havlová držela celý život.

Hvězdný pár
Do Vánoc schází jenom několik dní a místo tradiční výzdoby 
ovládají ulice portréty Josifa Vissarionoviče Stalina. Obrovská 
velkoformátová tvář generalissima o rozměrech 9 x1 2 metrů za-
kryla průčelí pražského Národního muzea a z hlavního města 
vyrazil do Moskvy mimořádný vlak plný darů. Na konci roku 
1949 je masový vrah Stalin v komunistickém Československu 
všeobecně prohlašován za velkého osvoboditele, vůdce a génia.

Mezi lidi, které tento humbuk rozčiluje, patří i šestnáctiletá 
Olga Šplíchalová. Ne že by měla potřebu svoje rozpaky nějak ve-
řejně ventilovat, ale doma znechuceně prohlašuje, že na ni oslavy 
působí jako odpudivé uctívání nějakého orientálního vládce. 
V malém žižkovském bytě hned následovala ostrá hádka s mat-
kou, tehdy přesvědčenou komunistkou, a pak několik dní tiché 
domácnosti. Další konflikt, jehož jádrem je politika, končí tím, že 
rozhněvaná matka vyhazuje mladé dceři šatník na dvůr.

Šlo o obzvlášť nepříjemný trest, protože Olga si právě po vzoru 
své maminky na dobrém oblečení hodně zakládala. I v éře padesá-
tých let, kdy se většina lidí spokojuje se zástěrou, šátkem nebo tep-
láky, si obě ženy potrpěly na elegantní šaty a boty (matka i na klo-
bouky, ty ale dcera nesnášela). Ve všeobecném nedostatku nebylo 
vůbec snadné pěkné oblečení sehnat. Rozzuřená dcera se proto 
v reakci na matčin trest zamkla na celý den na záchodě.

Konflikty měly však i jiný efekt: byla to právě matka (otec s rodi-
nou nežil), kdo v Olze vzbudil touhu žít po svém – bez ohledu na to, 
co zrovna dělá většina. Paní Šplíchalová odmítala tradičně trávit 
neděle s dětmi a ostatními matkami v parku (prý by se z toho zbláz-
nila) a místo toho vyrážela s potomky do milovaných kin a divadel 
(za den zvládli i několik představení). Z dělnického platu dovedla 
našetřit tolik, aby si s rodinou mohla v neděli dopřát oběd nebo 
aspoň zmrzlinu v některé z lepších pražských výletních restaurací.

A dcera kráčela v matčiných stopách. Hned po ukončení zá-
kladní školy nastoupila do učení s cílem co nejrychleji se osa-
mostatnit a začít vydělávat. Když se v dílně pokoušela opravit 
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milost, pronikla Olga mezi členy tehdejší pražské nonkonformní 
intelektuální elity, jež by jinak znala jenom jako lidi od soused-
ního kavárenského stolu. Spolu s Havlem zároveň začali tvořit 
pár, který měl už brzy proměnit novodobé dějiny této země.

Drzost, hrdost a šmrnc
Nebyla to zrovna výstavní svatba. Jen ženich, nevěsta bez závoje 
a bez květin a dva svědkové. Obřad na úřadě se odbyl rychle, 
následoval oběd a večer se ženich s nevěstou vydali do Divadla 
Na zábradlí, kde Václav Havel pracoval jako dramaturg a Olga 
jako biletářka. Slavná chvíle se konala v utajení, protože proti 
sňatku protestovala ženichova matka: pro svého syna požado-
vala nevěstu s minimálně univerzitním vzděláním. Olga neměla 
ani maturitu. Přesto se paní Havlová musela nakonec podřídit, 
protože oba novomanželé dali jasně najevo, že s jejich rozhod-
nutím být spolu celý život nic nepohne. Václav Havel to všechno 
vysvětloval v několikastránkovém dopise otci a už z něj je zřejmé, 
že se jednalo o hodně nestandardní vztah.

Považoval Olgu za někoho, kdo ho – poněkud nepraktického 
a věčně pochybujícího intelektuála – usazuje nohama na zem. 
Zároveň mu jeho partnerka a žena dopřávala dost svobody tam, 
kde to rozhodně není obvyklé: už v časech osm let trvajícího cho-
zení měl Václav Havel občasné boční milostné vztahy. O všech 
Olga věděla a neprotestovala proti nim, nevadilo jí ani, že se se 
svým záletnictvím netají. K jejímu stylu ale patřilo, že naštvanost 
i jakékoli jiné další emoce dávala najevo jen výjimečně. A jak se 

zaseknutý obuvnický lis, stroj se nečekaně rozjel a amputoval jí 
v půlce všechny prsty kromě palce. Už v šestnácti tedy Olga Šplí-
chalová získává nárok na invalidní důchod. Z úrazu se ale brzy 
oklepe a začne si navzdory zmrzačené ruce přivydělávat psaním 
na stroji. Později střídala různá zaměstnání, kde měla na starosti 
účetnictví a administrativu. Kvůli obdivu k britskému shakespea-
rovskému divadlu si v osmnácti zapíše kurzy angličtiny. Poté za-
čne docházet na soukromé divadelní herecké kurzy. Zahrála si 
pak několik drobných rolí v ochotnických divadlech.

Součástí životního stylu jsou také návštěvy legendární ka-
várny Slavia naproti Národnímu divadlu, kde se u řídké kávy 
a minerálek scházela společnost autorů a intelektuálů, kteří kvůli 
své nonkonformitě, původu či názorům neměli v komunistické 
éře šanci na veřejné působení. Právě v této společnosti se Olga 
Šplíchalová roku 1956 seznámila s o tři roky mladším Václavem 
Havlem. Na jeho žádost spolu začali chodit. Po boku synka z vý-
znamné pražské rodiny, která během komunismu upadla v ne-

Filozofování ji 
nezajímalo. Autoritu si 
vydobyla praktičností 
a sebevědomím.

Byla v ní zvláštní směsice drzosti i jakési pavlačové hrdosti... (S přáteli Felipem Serranem a Jaroslavem Kukalem)
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shodují lidé, kteří měli šanci ji blíže poznat, její sebevědomí bylo 
neporušitelné. „Byla v ní zvláštní směsice drzosti a jakési pavla-
čové hrdosti,“ vzpomíná Olžina přítelkyně Daňa Horáková, která 
v sedmdesátých letech často pobývala na Hrádečku. „K tomu vě-
děla, že je pěkná a má šmrnc.“

Ze začátku, ještě v padesátých letech, kdy po boku Václava 
Havla pronikala do pro ni dosud neznámé společnosti umělců 
a intelektuálů, působila slovy básnířky Violy Fischerové jako „hu-
bená holka s krásným úsměvem“. S postupujícím časem se to 
však začalo měnit. Ne že by se svému muži a novým přátelům 
snažila konkurovat co do intelektuální výkonnosti. „Filozofování 
a teoretizování ji nezajímalo,“ říká Daňa Horáková, sama vystu-
dovaná doktorka filozofie a teologie. Autoritu si mezi vzdělanci 
a bohémy vydobyla svou dobře mířenou praktičností a zmíně-
ným sebevědomím.

Když na jeden z disidentských mejdanů v hlubokých sedmdesá-
tých letech přitáhl herec a známý bonviván Pavel Landovský strip-
térku, přítomné dámy to braly jako urážku. Olga Havlová se ale 
dobře bavila. Když se potom ráno po mejdanu neměla znavená 
společnost k odchodu, byla to Olga, kdo vytáhl vysavač a začal pří-
tomné i s odpadky po prohýřené noci nemilosrdně vyhánět. Ani ti 
největší suveréni mezi muži se nezmohli na odpor. „Byla přísná,“ 
vzpomíná někdejší disident a pozdější ministr vnitra Jan Ruml. 
A tuto charakteristiku opakují v podstatě všichni, kdo Olgu Havlo-
vou znali. Přísnost se týkala také tvorby jejího manžela. Byla první 
čtenářkou jeho textů a jejich blízcí se shodují na tom, že co jeho 
žena neodsouhlasila, to se neodvážil pustit z ruky.

Vystupuji ze stínu
Asi nejzásadnějším zlomem v jejím životě byla jedna z těch hor-
ších zkušeností, která může vdanou ženu potkat. V roce 1979 byl 
Václav Havel odsouzen na čtyři a půl roku za podvracení repub-
liky. Komunisty dlouhodobě rozčilovalo, že společně s dalšími 
lidmi z takzvaného Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných 
monitoroval případy pronásledovaných disidentů, sháněli pro 
ně podporu a informovali o jejich situaci zahraniční novináře. 
Vysoký trest měl sloužit jako výstraha a Olgu Havlovou šokoval, 
protože podobně jako ostatní počítala spíše s kratším trestem. 
Do té doby se starala hlavně o hladký chod domácnosti, kam 
neustále přicházeli nějací hosté. Havlovi byli sice díky častému 
uvádění Václavových her v zahraničí na tehdejší poměry solidně 
zajištěni, v době všeobecného nedostatku sedmdesátých a osm-
desátých let ale nebylo vůbec snadné udržet vždy plnou ledničku 
a spíž pro početné návštěvy.

S Havlovým uvězněním postupně začala Olga přebírat i jeho 
veřejné aktivity. Nejprve začala společně s ostatními ženami 
zavřených mužů organizovat recesistické sdružení nazvané 
Hrobka. Spolčovali se zde milovníci (za socialismu nedostupné) 
brakové literatury o tvrdých detektivech a rafinovaně brutálních 
geniálních zločincích. Každotýdenní setkání spolku v jednom 
temném suterénním pražském bytě (odtud název Hrobka) se 
neslo v čiře recesistickém duchu: vedly se cíleně absurdní roz-
hovory, členové na sebe brali role literárních postav a hovory 
o politice byly přísně zakázány.

Hrobka měla podle účastníků v tehdejší atmosféře neustá-
lého pronásledování, konspirování a nejistoty hlavně terapeu-
tický účinek. „Chodil jsem se tam odreagovat,“ říká jeden ze 
stálých účastníků, mladší bratr Václava Havla Ivan. Pro ženy 
českých disidentů, jež to celé organizovaly, měly schůzky ještě 
jeden rozměr: postupně se emancipovaly od svých mužů, kteří 

je často tlačili do role servisních pomocnic. Zatímco muži v obý-
váku důležitě diskutovali o tom, jak bojovat proti režimu, že-
nám byl odkázán prostor v kuchyni – takhle zachytila poměry 
v českém disentu dcera spisovatele Pavla Kohouta Tereza Bouč-
ková. Postupně se to ale měnilo a i Václav Havel přiznával, že 
v době, kdy byl ve vězení, Olga jako by se vymanila z jeho stínu. 
To se projevilo mimo jiné také tím, že si našla alternativního 
partnera.

Stal se jím o dvacet let mladší kulisák a pozdější herec Diva-
dla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Václav Havel to podle svědků nesl 
těžce, nicméně nezbylo mu než na daný stav přistoupit. Ostatně 
také on měl paralelní vztah s psycholožkou Jitkou Vodňanskou 
a na čas všichni žili v partnerském čtyřúhelníku, který zahrno-
val i společné pobyty na Hrádečku. Experiment nakonec skončil 
z rozhodnutí Olgy, jež kvůli narůstajícímu napětí mezi čtveřicí 
svůj paralelní vztah ukončila. Václava Havla vyzvala ke stej-
nému kroku, ten ovšem své zvyky nezměnil. To vše se odehrá-
valo v druhé půli osmdesátých let, kdy už byla Olga od svého 
slavnějšího muže plně emancipovaná.

V roce 1987 třeba dostal disident a pozdější ministr vnitra 
Jan Ruml od Václava Havla vzkaz, aby dorazil do restaurace 
U Pravdů v pražské Žitné ulici. U stolu tam spolu s dalšími se-
děla i Olga a začal se rozebírat následující plán. S nástupem 

videorekordérů a videokamer, které disidentům zasílali jejich 
podporovatelé z ciziny, dostal Václav Havel nápad, že by lidé 
z disentu mohli začít natáčet vlastní zpravodajství a distribu-
ovat je na videokazetách. Havel sháněl lidi do týmu, ale sám 
na jeho koordinaci neměl čas. Chtěl tím pověřit Jana Rumla, 
najednou se však přihlásila Olga Havlová, že jde do projektu 
také, protože by ji bavil. Všichni brali jako samozřejmost, že 
hlavní koordinátorkou bude ona. Díky svému muži měla široké 
kontakty a týmu přivedla například i jediného profesionála Ji-
řího Kantůrka, který měl zkušenosti s televizní žurnalistikou 
ze šedesátých let.

Podle Jana Rumla se právě Olga zasloužila o to, že Videojour-
nal se zaměřil na politickou publicistiku, reportáže a ekologii. Její 
několikrát zmíněná sebejistota dobře fungovala ve chvíli, kdy se 
začali tvůrci Videojournalu hádat nebo se jejich porady dostaly 
do slepé uličky. V tu chvíli zasahovala s tím, že vše podstatné už 
bylo řečeno a je potřeba jít v debatě dál. Nikdo se neodvážil od-
porovat. Kromě toho se Olga Havlová podílela na několika eko-
logicky zaměřených pořadech – třeba o zničených českých lesích 
nebo městě Kolín sužovaném tehdy chemickým průmyslem.

S tím, že by se měl komunistický režim na konci osmdesá-
tých let změnit, počítal málokdo – a rozhodně s tím nepočítala 
ani skeptická Olga Havlová. To, že by se její manžel mohl stát 
prezidentem, pak bylo mimo její představivost (navzdory tomu, 
že společně už mnoho let patřili k politicky nejaktivnějším lidem 
této země). Na roli první dámy ale byla každopádně připravena 
více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Václav Havel přiznával, 
že se během jeho věznění 
Olga vymanila z jeho 
stínu.
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Nenápadný tlak
Všichni její známí věděli, že do jedenácti hodin ráno není radno 
se k ní přibližovat. Pozdě vstávala a pak jí ještě minimálně ho-
dinu trvalo, než se dostala do stavu, kdy byla schopná komuniko-
vat. Do té doby seděla v županu u stolu, pila sladké kafe, kouřila 
a četla noviny. Šlo o neporušitelný rituál dodržovaný po desítky 
let, kdy se na ni nesmělo ani promluvit, jinak si dotyčný vysloužil 
Olžino nepřátelství minimálně na celý den. Když ale na sklonku 
roku 1989 udeřily hektické revoluční dny a z prostorného bytu 
Havlových na břehu Vltavy se stalo jedno z veřejných center, při-
jala fakt, že musí být jako podporující žena lídra převratu od brz-
kého rána na nohou, s chladnou věcností. Podobně později přijala 
i to, že bude paní prezidentovou.

V nové roli se rychle zorientovala. Prezidentskému páru 
chodily stovky dopisů od lidí, jež komunistický režim všelijak 
utlačoval a kteří se dožadovali nápravy. Při první prezidentské 
cestě do Ameriky se Olga Havlová seznámila s česko-kanad-
ským podnikatelem Karlem Velanem, který se jí ptal, jak by 
mohl ve své staré vlasti podpořit nějaké charitativní projekty. 
Olžin důvěrný přítel, již dříve zmíněný cimrmanovský herec Jan 
Kašpar, skončil po úrazu na konci osmdesátých let na vozíku. 
Olga Havlová měla tedy možnost zblízka poznat, jak vypadal 
život handicapovaných lidí v komunistickém režimu: většina 
z nich byla ukrytá v nehostinných a zamřížovaných ústavech, 
čekací doba na přidělení pomůcek, jako je třeba invalidní vo-
zík, trvala i několik let.

S těmito zkušenostmi se vrhla do zakládání nadace, dnes 
známé jako Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, která si 
od první chvíle vysloužila všeobecnou přízeň publika i dárců. 
„Když přijeli vycvičení charitativní pracovníci ze Západu a při 
předávání darů se nechali fotit s postiženými dětmi, stála 
vzadu a na jejím výraze bylo vidět, jak ji tahle profesiona-
lita štve,“ vzpomíná bývalý fotograf Lidových novin Ondřej 
Němec. „Ale věděla, že to musí skousnout – přinášeli peníze 
a s nimi pomoc.“

Jednoznačně pozitivní veřejná činnost jí přinesla popularitu, 
s níž doma konkurovala svému tehdy nesmírně oblíbenému man-
želovi. Svého neformálního vlivu ale využívala jen nenápadně. 
Od světa politiky si držela odstup a při setkání s ministry či po-
slanci na ně maximálně naléhala, aby podporovali vznik dalších 
neziskovek, jako byla ta její. Václava Havla neměla problém kri-
tizovat, a když jí vyčítal, že její kritika je nespravedlivá, založená 
na nedostatku informací, tak oponovala, že právě o to jde. Díky ní 
může mít prezident k dispozici pohled člověka, který nemá šanci 
sledovat zákulisí politiky a svoji znalost čerpá z novin.

Když roku 1996 Olga Havlová náhle zemřela na rakovinu 
(o její nemoci do poslední chvíle věděl málokdo), přišly se s ní 
v mrazivém lednovém dni na Pražský hrad rozloučit tisíce lidí. 
Pro spoustu z nich byla ženou, která sice žila tak trochu ve stínu 
úspěšného muže, ale zároveň si tváří v tvář moci a úspěchu až 
do konce uchovala nezávislost. „I když se setkávala s vrcholnými 
státníky, stále věděla, kolik stojí rohlík a máslo. Zůstala svá, ne-
změnila se,“ říká její přítelkyně Vlasta Maněnová z Trutnova, jež 
se svým manželem v době disentu Havlovým pomáhala s cha-
lupou na Hrádečku a její manžel Antonín se později stal šéfem 
prezidentovy ochranky. „Vaška jsem měl hrozně rád a byl jsem 
nadšený, když mi nabídl tykání. Když mi ale nabídla tykání Olga, 
uvědomil jsem si, že si toho vážím daleko víc,“ dodává Antonín 
Maněna. 

RESPEKT 28/2013

...zároveň věřila sama sobě a nikdy neustupovala tlaku zvenčí. 
(S Václavem Havlem na Hrádečku a při oslavě jejích šedesátin)
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subaru.cz | zazijsubaru.cz Kombinovaná spotřeba paliva 6,9–7,1 l/100 km,
emise CO2 159–164 g/km

Kombinace sportovního kombi a praktického rodinného auta.
Bezpečně zvládne každý rozměr vašeho života – ZÁBAVU, PRÁCI
I RODINNÉ POVINNOSTI. Prostě PRO VÁS.3

Dnes je den D. Den rozhodnutí pro Subaru. Objednejte se na
testovací jízdu ještě dnes.

NOVÉ SUBARU
LEVORG

Výhody a bonusy

PRO VÁS.3
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