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Vzpomínka na Tebe patří k nejkrásněj-
ším v mém životě. Snad jsem byl někdy 
divný, ale o mé lásce k Tobě nepochybuj. 
To píši ne proto, abych Tě nějak zava-
zoval. Vzpomínku můžeme ponechat ve 
svých srdcích a snad právě proto, že to 
bude jen vzpomínka, bude ta naše lás-
ka ještě krásnější. Život je často tvrdý 
a drsný a naše láska měla zůstat toho 
všeho ušetřena. Odpusť mi, způsobil-li 
jsem Ti bolest příliš velikou, větší je 
bolest má. Mé vzpomínky na chvíle 
štěstí s Tebou, na Tvou něhu a lásku, 
zahladí snad jen smrt. Odpusť mi, jest-
li jsem Ti kdy ublížil, přeji Ti, abys v ži-
votě byla ještě hodně šťastna. Vzpomín-
ka na mne nesmí kalit Tvé štěstí. 
Pamatuj, že také já budu šťastnější, 
ovšem zde na zemi ne, ale tam, u Boha, 
uvidím-li Tvé štěstí. Jinak jsem se všeho 
vzdal, napsal své životní lásce v před-
tuše blížícího se zatčení a konce své 
pozemské pouti farář Církve česko-
slovenské (husitské) a příslušník 
protinacistického odboje Jaroslav 
Bendl. Jeho životní příběh, stejně jako 
příběhy dalších duchovních a věřících 
této církve z jednoho z nejtemnějších 
období našich dějin přibližuje výsta-
va zahájená v Den boje za svobodu 
a demokracii v neděli 17. listopadu 
2013 v prostorách Husova sboru Vr-
šovice. Jejími autory jsou správce 
Archivu Pražské diecéze CČS(H) 
a Knihovny Oldřicha Víta Martin 

Jindra a vršovický farář CČS(H) David 
Frýdl. 

Na patnácti výstavních panelech 
jsou představeny více či méně známé 
osobnosti CČS(H), které se zapojily do 
protinacistického odboje. Mezi nimi 
najdeme jak Němci zastřeleného stu-
denta Jana Opletala, tak Hrdinu So-
větského svazu kpt. Otakara Jaroše, 
jehož skutečný obraz komunistický 

režim záměrně deformoval, dále pak 
např. generála Jaroslava Vedrala-Sá-
zavského, dosud jediného českoslo-
venského generála, jenž padl přímo 
při frontových operacích, stíhače 
Stanislava Fejfara či sedm duchovních 
CČS(H), kteří našli smrt v německých 
koncentračních a vyhlazovacích tábo-
rech (Linhart Hodík, František Janků, 
Jaroslav Bendl, Jan Parkán, Rudolf 
Babula, Václav Falta, Alois Tuháček). 
K vůbec nejzajímavějším panelům 
patří ty, jež pojednávají o zapojení 
příslušníků CČS(H) do pomoci česko-
slovenským parašutistům, včetně 
členů výsadku Anthropoid. Nechybě-
jí ani pasáže o působení CČS(H) v době 
Protektorátu, zmíněna je i historie 
pražských Husových sborů Vršovice 
a Vinohrady, včetně role, kterou dru-
hý jmenovaný sehrál během Pražské-
ho povstání. 

Expozice, která vznikla díky finanč-
ní podpoře Náboženských obcí CČS(H) 
Praha-Vršovice a Vinohrady, je v Hu-
sově sboru ve Vršovicích k vidění do 
konce letošního roku. Poté se přemís-
tí do Husova sboru na Vinohradech. 
Pro její trvalejší uchování a zpřístup-
nění všem zájemcům vznikl graficky 
dobře vyvedený katalog. V něm je nad 
rámec výstavy vložen text Martina 
Jindry Tragická smrt MUC. Jana Ople-
tala a uzavření českých vysokých škol. 

Petr Mallota

Výstava Církev československá (husitská)  
v protinacistickém odboji

Oddělení zkoumání doby nesvobody 
Ústavu pro studium totalitních režimů 
v Praze uspořádalo 3. října 2013 sym-
pozium Válečný rok 1943 v okupované 
Evropě a v Protektorátu Čechy a Mora-
va. V úvodním projevu první náměstek 
Zdeněk Hazdra připomněl tradici akcí 
věnovaných jednotlivým válečným 

letům, která sahá až do počátků exi-
stence Ústavu, do roku 2008.

Na úvod prvního příspěvku, věno-
vaného německé okupační a genocid-
ní politice, připomněl Pavel Zeman 
(ÚSTR) diskusi historiků o plánovi-
tosti či nahodilosti německé okupač-
ní politiky v Evropě, hovořil o mode-

lech německé okupační polit iky 
a upozornil na hlavní faktory, které 
vedly ke změně intenzity a metod 
vyhlazovací akce Reinhard – pro Ně-
mecko nepříznivý obrat na frontách 
i nárůst odbojových aktivit, včetně 
povstání vězňů ve vyhlazovacích tá-
borech Sobibor a Treblinka.

Sympozium Válečný rok 1943
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Stanislav Kokoška (ÚSTR) rekapitu-
loval hlavní události roku 1943, které 
ovlivnily dění v Protektorátu Čechy 
a Morava. Vyhlášení totální války do-
nutilo okupanty plně se soustředit na 
válečné úsilí a prozatím opustit plány 
nového uspořádání středoevropského 
prostoru. Tak mohla být dokončena 
reorganizace okupační správy, která 
vyvrcholila zřízením Úřadu německé-
ho státního ministra pro Čechy a Mo-
ravu, v jehož čele stanul „znalec čes-
kých poměrů“ – K. H. Frank. Jeho 
snahy o získání tzv. mlčící většiny 
českého národa však byly v zárodku 
oslabeny v důsledku příprav na totál-
ní nasazení české mládeže.

Okolnosti rozvinutí protifašistické-
ho odboje na Slovensku přiblížil Marek 
Syrný (Múzeum SNP). Po opadnutí 
původního radikalismu, který provázel 
vznik nového Slovenského státu, se ke 
slovu dostalo umírněné křídlo HSĽS, 
což se mimo jiné projevilo zmírněním 
represí proti politickým oponentům. 
Současně události na frontě vedly 
mnoho režimních představitelů k úva-
hám, jak se vyvázat z německého 
spojenectví. Pod různými záminkami 
se snažili stáhnout slovenské jednot-
ky z přímého boje. Také mezi prostými 
vojáky i důstojníky, kteří byli nasaze-
ni do války proti SSSR, se začalo v mno-
hem větším měřítku rozmáhat přebí-
hání na stranu nepřítele.

Sovětské, ukrajinské a polské odbo-
jové hnutí bylo tématem Davida Svobo-
dy (ÚSTR). Jeho příspěvek s názvem 
Válka partyzánů se věnoval kontroverz-
ním otázkám odbojových hnutí, která 
nezapadají do schematického obrazu 
války jako soupeření sil dobra a zla.

Druhý blok konference sdružoval 
příspěvky věnované československému 
zahraničnímu odboji. Jan Vajskebr (Pa-
mátník Terezín) podal přehled o situa-
ci roku 1943 na světových bojištích – 
jarních a letních bojích v Kurském 
oblouku, zvratu v ponorkové bitvě 
o Atlantik, kapitulaci německo-ital-
ských vojsk v severní Africe a kapitu-
laci Itálie po invazi na Apeninský polo-
ostrov. Zmínil i chronický nedostatek 
materiálu, který se projevil jako „de-
modernizace“ Wehrmachtu.

Zdenko Maršálek (ÚSD AV ČR) při-
pomněl, že dosažení cílů zahraniční-
ho odboje bylo podmíněno hledáním 
styčných bodů se zájmy velmocí a vy-
koupeno řadou ústupků. Zapojení čs. 
vojáků do společného boje mělo pro 
jejich nevelký počet především pro-
pagandistický efekt, přesto v roce 
1943 dosáhli svého nejvýznamnějšího 
úspěchu jak čs. letci (potopení lodi 
Alsterufer), tak i čs. pozemní jednot-
ky (osvobození Kyjeva).

Jan Machala (ÚSTR) přiblížil účast 
židovských vojáků na zahraničním 
odboji a především jejich podíl na vzni-

ku československého vojska v SSSR, 
které si odbylo bojový křest u Sokolova.

V závěrečném bloku se sešly pří-
spěvky různorodého zaměření. Jiří 
Jelen (SOA Plzeň) analyzoval situaci 
v čs. domácím odboji na příkladu zá-
padních Čech. Srovnáním poměrů 
v oberlandrátech Klatovy a Plzeň po-
ukázal na rozdílné chování okupač-
ního aparátu v obou regionech, pře-
devším na nižší míru represe a více 
taktu s ohledem na význam nerušené 
válečné výroby v plzeňské Škodovce.

Příspěvkem s názvem Obrazy války 
se Jaroslav Pinkas (ÚSTR) zaměřil na 
mediální interpretaci druhé světové 
války. Za hlavní rys současného podá-
ní označil stereotypizaci, která zbavu-
je klasickou válečnou ikonografii jejího 
politického i etického náboje. Rovněž 
představil úsilí své vzdělávací skupiny 
pracovat s dobovým obrazem tak, aby 
nebyl pouhou ilustrací, ale měl vlastní 
vypovídací hodnotu jako jiný pramen.

V závěrečném vystoupení Petr Hu-
dičák (Museum Fotoateliér Seidel) 
prezentoval sbírky českokrumlovské-
ho muzea vzniklého v prostorách ně-
kdejšího fotoateliéru na pomezí sudet-
ské župy a Protektorátu především na 
základě sbírky asi 70 tisíc negativů a tří 
desítek zakázkových knih. 

S přednesenými příspěvky se bude 
možné seznámit v ústavním sborníku.

Jan Machala

Technické muzeum v Brně ve spoluprá-
ci s Archivem bezpečnostních složek 
uspořádalo ve dnech 6.–7. listopadu 
2013 v přednáškovém sále Technické-
ho muzea v Brně konferenci Ochrana 
státní hranice v 70. letech s podtitulem 
40 let od poslední výrazné změny v orga-
nizaci Pohraniční stráže. Pořad jednání 
byl rozdělen na tři bloky příspěvků  
6. listopadu a dva bloky následujícího 
dne. Konferenci otevřel svým příspěv-
kem o únosu autobusu bratranci Bare-
šovými Martin Pulec z Úřadu dokumen-
tace a vyšetřování zločinů komunismu 

(ÚDV). Dalším příspěvkem navázal 
Tomáš Slavík z Archivu bezpečnostních 
složek Brno-Kanice, který prezentoval 
vývoj pokusů o přechod státních hranic 
v první polovině 70. let v úseku 15. bri-
gády Pohraniční stráže České Budějo-
vice. Úvodní blok příspěvků ukončil 
Josef Šolc referováním o ochraně stát-
ní hranice na Dunaji, konkrétně o ob-
novení 3. poříčního praporu Komárno 
11. brigády Pohraniční stráže Bratisla-
va po roce 1972. 

První odpolední blok zahájil Pavel 
Vaněk z ABS Brno-Kanice představe-

ním organizačních změn v Pohranič-
ní stráži před 40 lety. Legitimizací 
ochrany státních hranic v 70. a 80. 
letech se poté zabýval Václav Šmidr-
kal z Univerzity Karlovy. Ve třetím 
příspěvku Marek Výborný z gymnázia 
v Mozartově ulici v Pardubicích před-
stavil možnosti výuky o pokusech 
přechodů hranice. Blok uzavřel slav-
nostní křest monografie Ochrana 
státní hranice 1948–1955  autorského 
kolektivu účastníků konference 
v Technickém muzeu z roku 2011. 
Tento křest nebyl jediným zpestřením 

Konference Ochrana státní hranice v 70. letech 
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programu: v předsálí bylo možné 
zhlédnout výstavu fotografií Paměť 
místa. Zlikvidované obce Novohradských 
hor. Jednalo se o část fotografického 
projektu studentů Katedry fotografie 
FAMU realizovaného v letech 2011 až 
2012 pod vedením Jaroslava Bárty.

Závěrečný blok otevřel příspěvek 
Jiřího Mikulky z ABS, v němž vylíčil 
incident v úseku 5. brigády Pohraniční 
stráže Cheb, kdy čtyřčlenná hlídka 
americké armády překročila státní 
hranici u obce Hraničná a byla zadrže-
na. Následně se brněnský badatel Luděk 
Kozlovský věnoval způsobu ostrahy 
státní hranice v Novohradských horách. 
Blok uzavřel Petr Karlíček ze Státního 
okresního archivu Děčín příspěvkem 
věnovaným každodennosti na česko-
-saské hranici v 70. letech. 

Druhý den otevřel Jan Srb z ÚDV 
Praha, jenž prezentoval některé pří-
pady ze 70. let vyšetřované tímto 
úřadem. Blok pokračoval příspěvkem 
Jiřího Rulce, libereckého historika 
policejní kynologie, v němž předsta-
vil Poddůstojnickou školu psovodů 
Pohraniční stráže v Libějovicích  
v 70. letech. Eugenie Trützschler von 
Falkenstein z Německa pak hovořila 
o spolupráci státních bezpečností 
NDR a ČSSR. Závěrečný blok věnova-
ný zejména muzejním aktivitám 
uvedl Petr Drahorád z Klubu vojenské 
a policejní historie „Československo“. 
Představil aktivity sdružení prezen-
tující činnost Pohraniční stráže. 
Roman Řezníček představil muzejní 
aktivity na jižní Moravě s ohledem 
na ochranu státní hranice. 

Konference Ochrana státní hranice 
v 70. letech chtěla ukázat, že systém 
bezpečnostních opatření směřujících 
k zabezpečení nepropustnosti stát-
ní hranice byl sice v průběhu let 
modifikován a modernizován, avšak 
i v 70. letech byl připraven se vší 
rozhodností zakročit proti přechá-
zejícím osobám, byť důsledky těch-
to zásahů nebyly zpravidla tak dras-
tické jako v 50. letech. 

Závěrem této zprávy je třeba podě-
kovat Technickému muzeu v Brně za 
uspořádání konference v příjemném 
prostředí a informovat, že organizá-
toři předpokládají vydání publikační-
ho výstupu, do něhož budou zahrnu-
ty texty i dalších přispěvatelů, kteří 
se konference nemohli zúčastnit. 

Pavel Vaněk

Společná výstava Ústavu pro studium 
totalitních režimů a gruzínského Ar-
chivu ministerstva vnitra s názvem 
Praha a Tbilisi objektivem tajné policie 
byla zahájena v Národní knihovně 
v gruzínském hlavním městě Tbilisi 
ve čtvrtek 10. října 2013. Organizáto-
rem celé akce bylo Velvyslanectví 
České republiky v Gruzii, které ji 
pojalo jako oslavu dvaceti let česko-
-gruzínských diplomatických vztahů. 
Právě česká ambasáda v Tbilisi přišla 
s iniciativou rozšířit samostatnou 
putovní výstavu Praha objektivem 
tajné policie o materiály gruzínské 
strany.  Díky tomu se Ústavu podaři-
lo navázat spolupráci s Archivem 
ministerstva vnitra Gruzie, který 
schraňuje materiály z provenience 
NKVD a KGB. V rámci návštěvy Gru-
zie se podařilo vyhledat a pořídit 
kopie části materiálů týkajících se 
československých občanů perzekvo-
vaných ve 20.–60. letech 20. století na 
území tehdejší sovětské Gruzie.

Gruzínská strana u příležitosti 
výstavy vydala gruzínsko-česko-
-anglický sborník Disidentské hnutí 
v Československu a Gruzii s využitím 
článků historiků z ÚSTR, původně 

vydaných v publikaci Behind the Iron 
Curtain. Výstavu zahájil velvyslanec 
ČR v Gruzii Ivan Jestřáb, gruzínský 
ministr vnitra Irakli Garibašvili, 
ředitel gruzínského Archivu minis-
terstva vnitra Omar Tušurašvili 
a Štěpán Černoušek z ÚSTR. 

Přítomen byl i zástupce velvyslance 
Francie Xavier Rouard, který je shodou 
okolností zachycen na jednom z výstav-
ních panelů – v roce 1984 byl během 
své diplomatické mise v Českosloven-
sku sledován v rámci akce „Alice 84“.

                        Štěpán Černoušek

Praha a Tbilisi objektivem tajné policie

Vernisáž výstavy Praha a Tbilisi objektivem tajné policie v budově gruzínské Národní 
knihovny Foto: Štěpán Černoušek 
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