příběh 20. století

Odvrhnout magickou moc bůžků
Zdeněk Rotrekl, Brno 1920–2013

P e t r P l acá k

Kostel sv. Tomáše na Moravském náměstí v Brně byl 15. června tohoto roku svědkem
velké a vážné slavnosti – probíhala zde zádušní mše za Zdeňka Rotrekla, literárního
historika, kritika, publicistu a především básníka, svědka pravdy, což v „řádu věcí“
minulého režimu zároveň znamenalo i politického vězně. Ve věku nedožitých
devadesáti tří let zemřel doyen nejen katolických básníků, které komunisté pozavírali
k zastrašení celé intelektuální obce mezi prvními hned po svém uchopení moci
na konci 40. let. U svatého Tomáše v Brně se uzavřela pozoruhodná pozemská
pouť pozoruhodného muže – na stejném místě, kde byl Rotrekl na počátku 20. let
minulého století také pokřtěn. Jeho životaběh uvodil nadpozemský řád.
Zdeněk Rotrekl se narodil v Brně v rodině obchodníka se zahradnickými potřebami, který se z chudého domkáře
(v 80. letech 19. století z důvodu nouze
jeho dva bratři odjeli hledat štěstí do
USA) vypracoval na úspěšného podnikatele. Coby vyškolený zahradník
a sadař, který pracoval jako školitel
ovocnář ů v císařsko-královském
pomologickém ústavu v Praze-Troji
a později upravoval parky v Bulharsku, založil v roce 1904 po svém
návratu do domovského Brna první
semenářský závod v českých zemích
Tomáš Jan Rotrekl, Brno, Jánská 12. Na
rozjezd podniku si vypůjčil pět tisíc
korun, což byly v té době ohromné
peníze. Svou pracovitostí a vynalézavostí však dokázal dluh během
několika málo let umořit a v roce 1917
z vydělaných peněz zakoupil veliký
dům pod Špilberkem v Údolní ulici
nedaleko Obilního trhu. V tomto domě
prvního říjnového dne léta Páně 1920
spatřil světlo světa jeho syn Zdeněk.
Vzpomínka na zahradu, která k domu
přiléhala a která stoupala až nahoru

k hradu, se stala jedním z ústředních
Rotreklových motivů a prolíná se celým jeho poetickým dílem.
Jeho otec byl národní demokrat
(U nás byl patriarchát, úplně fantastický. Otci se vykalo, vzpomíná Rotrekl),1
četl Národní listy, ale o vážnějších věcech si s ním syn už bohužel nestačil
promluvit, protože otec záhy, v roce
1933, umřel – v podstatě se podle něj
udřel. I když mu v názorové orientaci
v době dospívání pomáhal bratr jeho
švagra, který byl redaktorem Národních listů, Rotrekl si názor na svět
utvářel především sám – odmalička
ho podle vlastních slov bavilo číst
noviny. Postupně se v něm upevnil
pohled na svět z úhlu „katolického
konzervativce“ (v uvozovkách, protože on sám podobné škatulkování
neměl rád už jenom z toho důvodu, že
v českých zemích mělo díky kulturní
diskontinuitě jiné konotace; k tomu
viz níže), který ale svět politiky a víry
dokázal oddělit a který byl otevřený
i pro jiný myšlenkový vývoj, pokud byl
autentický a prožitý.

Rotrekl vzpomínal na přítele, s nímž
se poznal v roce 1968, když jako zakládající člen K 231 jednal s reformními
komunisty na krajském výboru KSČ
v Brně. Šlo o předválečného člena
strany, který po válce patřil k okruhu ÚV, pak se ale postupně své víry
zbavoval – od roku 1950, kdy měl být
souzený v rámci procesu s „protistátním spikleneckým centrem“, až
po okupaci Československa v roce
1968. Na základě svých zkušeností
z komunistické strany dospěl nakonec
k názoru, že v této zemi nebude klid,
dokud tato strana nebude zakázaná.
Byl to starší člověk než já, komunista
z přesvědčení z doby první republiky, který
za války kvůli komunismu seděl v koncentráku. Takže to u něj nebylo nějaké laciné
gesto, ale naopak názor, který měl nejvyšší
závažnost, a pro mě to bylo nesmírně poučné, říká Rotrekl. Byl to člověk, který
za svůj život prodělal obrovský vývoj, a já
si takových lidí, kde se takový vývoj dá
přímo nahmatat, cením.
Na otázku, zda on sám neměl ani
v mládí levicové sklony, odpověděl:

1	Pokud není uvedeno jinak, jsou citace přímé řeči Zdeňka Rotrekla použity z rozhovoru, který s ním autor nahrál v lednu 2007 a jehož
část vyšla v revue Babylon (Dobrý den, Zdeněk Rotrekl z Brna. Babylon, 15. 1. 2007, roč. XVI, č. 5, s. 1 a 5).
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V životě jsem žádné takové cukání neměl
a vlastně nevím, jestli to není chyba. Jediné zapřemýšlení bylo v roce 1936, když
byla občanská válka ve Španělsku, což je
ale nutno brát zase v dobovém kontextu.
Narodil jsem se a žil ve fungující demokracii, a nemaje dost informací, nedovedl
jsem pochopit, že nějaký generál může
vystoupit proti legální vládě. Byla to pro
mě otázka ústavnosti, ale v nejmenším to
nebylo podbarveno nějakými levicovými
sympatiemi.

Literární počátky
Rotrekl se narodil na začátku první
republiky, dostatečně dlouho před jejím zánikem během mnichovské krize
na to, aby do sebe stačil vstřebat svobodymyslnou atmosféru Masarykovy
republiky i česko-německo-židovského
předválečného Brna, jehož kulturní
milieu ho formovalo.
V roce 1931 začal studovat na klasickém gymnáziu, kde na počátku
války, v roce 1940, maturoval. Z té
doby jsou i jeho publicistické debuty
v časopisech Akord, Řád či Obroda.
První verše mu v roce jeho maturity
uveřejnil časopis katolických studentů
Jitro, který řídil Dominik Pecka s Leopoldem Vrlou. Rotrekl je poeta doctus,
který začal svou básnickou pouť v milované zahradě svého mládí, píše o něm
literární historik Jaroslav Med, podle
kterého je jedním z klíčů k pochopení
Rotreklovy poezie básníkův „aristokratismus“ a „intelektualismus“.2
Jeho básnický guru František Halas
ho v té době přivedl do Kunštátu, kde
ho seznámil s básníky tzv. bednářovské
generace.3 Přes Halasovy životní peripetie na něj Rotrekl nikdy nezanevřel.4
Než odmaturoval, nacisté zavřeli
české vysoké školy, a tak měl být totálně nasazen. Až do roku 1943 se mu

Zdeněk Rotrekl (po propuštění z vězení v 60. letech)
ale dařilo vyhýbat se práci v německém
válečném hospodářství simulováním
zdravotních problémů, včetně duševní
poruchy, a pobytem v různých sanatoriích (podobně získávali odpůrci služby
v komunistické armádě za normalizace
tzv. modrou knížku „na hlavu“). Pak byl
však přeci jen donucen nastoupit jako

Foto: archiv Libri prohibiti

dělník do brněnské Maschinenfabrik
Jergl, která se původně specializovala
na ohnivzdorné a nedobytné pokladny
a jejíž výroba byla uzpůsobena potřebám německé válečné mašinérie, on
ale „totaleinsatz“ bojkotoval a do fabriky nedocházel. Když ho pak úředník
z pracovního úřadu, známý jeho matky,

2	MED, Jaroslav: Spisovatelé ve stínu. Portál, Praha 2004, s. 140.
3	V roce 1940 uveřejnil básník Kamil Bednář programový esej Slovo k mladým. Text tohoto eseje viz ŠEVČÍK, Jiří – MORGANOVÁ, Pavlína –
DUŠKOVÁ, Dagmar: České umění 1938–1989. Programy, kritické texty, dokumenty. Academia, Praha 2001, s. 31–32. K básníkům tohoto okruhu
patřili Oldřich Mikulášek, Jiří Orten, Ivan Blatný, Josef Kainar, Hanuš Bonn, Klement Bochořák, Jiří Daniel, Jan Pilař, Zdeněk Urbánek.
4	K tomu Martin C. Putna: Mezi řadou začínajících básníků, o které Halas otcovsky pečoval na konci třicátých a začátku čtyřicátých let, patřili i dva moravští katolíci, Klement Bochořák a Zdeněk Rotrekl. Oba Halasovu památku vděčně uchovávali a šířili. PUTNA, Martin C.: Česká
katolická literatura v kontextech: 1918–1945. Torst, Praha 2010, s. 1039.
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varoval, že na něj přišlo udání, že sabotuje válečné úsilí Říše, za což hrozila
v krajním případě šibenice, rozhodl se
přejít do ilegality – od léta 1944 až do
konce války se ukrýval u známých po
brněnských bytech a v příměstských
chatách. Hned na začátku mu s úkrytem
pomohla matka jeho spolužáka. Byla to
šéfka brněnské Volné myšlenky, ateistka,
vzpomínal Rotrekl, která mně jednou
s úplnou hrůzou v očích řekla: „Představte
si, co se mně stalo, můj syn je v alumnátu,
chce na kněze, to je hrůza, představte si,
co to se mnou dělá!“ To říkám jen proto,
abych doložil, že cesty lidí jsou různé a že si
nevystačíme s nějakýma nálepkama. Také
od té doby všelijaké ty nálepky rád nemám.

Osvobození jako dobytí
Jestliže mnozí, i nekomunisté, podlehli po válce dobovému nadšení
z osvobození země z východu, Rudou
armádou, Rotrekl to viděl opačně:
Způsob tzv. osvobozování jižní Moravy,
zvláště mého rodného města, mi v tom
spolehlivě zabránil. Prezident Beneš byl
už na brněnské radnici, zatímco ženy
se ještě schovávaly v uhlí, aby nebyly
znásilněny. Rudá armáda se chovala
jako na dobytém, nepřátelském území.
Jak přicházely stále nové a nové oddíly,
drancování pokračovalo.
Ať už chování rudoarmějců v Brně
podmínil fakt, že vnitřní město mělo
do jisté mír y německý charakter
(před válkou byla zhr uba třetina
obyvatelstva v centru města německého původu a německý živel za války
ještě posílil), nebo šlo o jiný, ať už
politicky či jinak motivovaný záměr
velení Rudé armády, Rotrekl měl od
začátku jasno: O způsobu dobytí Brna
jsem napsal v roce 1946 prózu „Zpráva
o pádu města“, kterou se básník Jan

Zahradníček bál v Akordu uveřejnit,
že nás zavřou. Tak vyšla až potom
v samizdatu.
Ale nešlo jen o způsob „osvobození“
Brna Sověty. Už během války mu něco
bránilo věřit takovému tomu optimismu, že až budou Němci pryč, tak to
bude (s Rusy – pozn. aut.) rozevřená
náruč a srdce na dlani.
K této otázce se znovu vrátil v románu Světlo přichází potmě, který vyšel jako druhý svazek jeho sebraných
spisů v nakladatelství Atlantis.5

Odsun brněnských Němců
K pachuti z chování Rudé armády se
připojila pachuť z poválečného řádění
kolaborantů a všemožných „partyzánů“, kteří se snažili získat „odbojové“
zásluhy na bezbranných německých
civilistech.
Ostudný způsob „odsunu“ brněnských
starousedlíku německé národnosti
viděl Rotrekl zcela jasně jako akci kolaborujících dělníků z brněnské Zbrojovky, kteří ve snaze odvést pozornost
od faktu, že do poslední chvíle vyráběli
zbraně pro Wehrmacht, „odčinili“ svou
minulost tím, že se vyřádili na bezbranných německých civilistech.
Kdo měl z Němců něco za nehty, tak
zdrhnul už dávno před koncem války,
komentoval poválečné účtování s brněnskými Němci. Zůstaly babičky a dědečci a někteří z nich měli v rodokmenu
i nějakého toho židovského předka.
Celý protektorát se klepali, aby se to
neprofláklo, aby je neposlali do Terezína,
a tak si říkali, co se nám může stát? Tak
tady zůstali. Tady ta ulice v Hlinkách, to
byly samé židovské vily. Když nacisté jejich majitele odtransportovali, přišli tam
říšští Němci. Ti ale všichni počátkem
roku 1945 zmizeli. V Brně odsun inicia-

tivně provedlo komando ze Zbrojovky,
z Flintůvky, jak jsme říkali, a je třeba
znát ty souvislosti. Dělníci, kteří ve zbrojním průmyslu překračovali normy pro
vítězství třetí říše, dostávali zvláštní
příděly, rumu, cigaret atd., a také rekreaci v Luhačovicích a v jiných lázních
v rámci organizace Kraft durch Freude,
což byla přímo Heydrichova akce6 – jakési nacistické ROH. A v tom je třeba vidět
počátek násilného odsunu brněnských
Němců, protože ten provedli tito nacisty
protežovaní zaměstnanci Zbrojovky.
Podle Rotrekla je pochod smrti starých lidí na rakouské hranice obrovská
hanba, skvrna na dějinách Brna, a divím
se tomu, že město Brno se k tomu dosud
nijak razantně nevyjádřilo.
Nezákonnosti páchané na německých civilistech měly ovšem své „logické“ pokračování. Z řad Rudých gard
a poválečných mstitelů se rekrutovali
mnozí fanatičtí komunisté a vyšetřovatelé StB. Komanda, která dělala
zvěrstva v roce 1945, tak je pak dělala
i v únoru 1948 a po něm na nás, říká
k tomu. Stejní lidé se stejnými metodami
nás potom měli v práci po únoru 1948.

Poválečné intermezzo
Jakmile skončila nacistická okupace,
vrhl se Rotrekl do kulturní i politické
obnovy české společnosti mrzačené po
dobu okupace. V roce 1945 začal studovat historii a dějiny umění na brněnské
Masarykově univerzitě a stal se jedním
z nejmladších členů Syndikátu českých
spisovatelů. O rok později byl v tajných
volbách zvolen do oblastního výboru
Svazu vysokoškolského studentstva
(SVS), který zastupoval dvanáct tisíc
studentů. Do výboru nebyl zvolen jediný
komunista, ale ani sociální demokrat,
což podle něj opět svědčilo o způsobu,

5	V brněnském nakladatelství Atlantis vyšly dosud čtyři svazky sebraných spisů Zdeňka Rotrekla: Nezděné město, básnická tvorba
z let 1940–2000 (2001), Podezřelá krajina s anděly, prozaické a dramatické dílo (2003), Skryté tváře, tvorba literárněhistorická a esejistická (2005). Román Světlo přichází potmě vydal Atlantis jako druhý svazek sebraných spisů v roce 2001. Vznikal postupně mnoho
let. Rotrekl jeho text poprvé promýšlel, když byl zavřený v lágru na Bytízu. Z roku 1976 je jeho rukopis, který pak v 90. letech autor
zcela přepracoval. Vydání v Atlantisu je tedy vydání první. Autorovy nedokončené paměti připravuje stejné nakladatelství pod názvem
Hnízda ze stromu, který odchází k vydání na rok 2015.
6	Nacistická organizace Kraft durch Freude (KdF) byla založena v roce 1933 z popudu šéfa nacistických odborů Dr. Roberta Leye s cílem
získat pro Hitlerův režim dělnictvo zlepšením jeho životní úrovně.
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jakým bylo Brno „osvobozeno“. (Tato
skutečnost byla zřejmě jedním z impulzů, které v Brně po únoru 1948 vyvolaly
monstrproces s vysokoškolskými funkcionáři; viz dále.) Ve stejném roce 1946
se stal zástupcem Sdružení katolických
spisovatelů a publicistů v Brně, které
pod vedením básníka Jana Zahradníčka
vydávalo společensko-literární revue
Akord, do níž Rotrekl přispíval. V roce
1947 byl zvolen do výboru zemské stavovské organizace, Moravského kola
spisovatelů.
Roky 1945–1948 vyplnil především
kulturní a politickou publicistikou
(publikoval v Akordu, Vývoji, Národní
obrodě). Pravidelně psal recenze, polemiky a komentáře do novin a časopisů
Lidová demokracie, Řád, Úsvit, Selka.
Co se týká přímého politického angažmá, jaksi na truc poválečnému vývoji, který šel „doleva“, hned v červnu
1945 vstoupil do jediné povolené nesocialistické strany, do strany lidové.
Klub lidových akademiků byla ta „nej
reakčnější, nejodpornější“ organizace,
jak o nás říkali lidé z toho socialistického
bloku, vzpomínal.
Zaujal ho především stranický týdeník Obzory, který založili a řídili
publicista a lidovecký politik Ivo Ducháček a jeho kolega Pavel Tigrid. Oba
novináři za války působili v emigraci – Ducháček zprvu ve Francii a pak
v Londýně, Tigrid jako hlasatel československého vysílání BBC.
Že „levičácké utopie“ Rotreklovi
nic neříkaly, ovšem neznamenalo,
že by neměl sociální cítění. Podle něj
byl program lidové strany sociálně
reformní – on sám sociální prvky
politiky nikdy nespojoval se socialismem, neřkuli s komunismem. V tomto
ohledu měl od počátku naprosto jasno.
Co se týká komunismu, moje úvahy byly
naprosto jednoduché: sociální nenávist,
třídní boj, diktatura proletariátu, svě-

tová revoluce. Od sedmnácti, osmnácti
let mi bylo úplně jasné, že tohle je cesta
jedině do pekla. To byla prostá úvaha
hocha, který nebyl ovlivněný ničím — jen
jsem se vždy ptal toho svého příbuzného, bratra švagra, kterého ale také po
okupaci v březnu 1939 gestapo okamžitě zatklo a z Buchenwaldu se vrátil až
v roce 1945.7 Tyto „jednoduché“ úvahy
ovšem předznamenaly jeho osudy na
dlouhá desetiletí.

Osudový 17. listopad
Vzápětí po komunistickém převratu
25. února 1948 se kolem Zdeňka Rotrekla začala utahovat smyčka. Akční
výbor FF MU mu vyjádřil z politických
důvodů nedůvěru, byl mu zakázán
vstup na univerzitu a nebyl připuštěn
ke státnicím.
Končil jsem školu, přišla za mnou kolegyně a nesla mi přihlášku do KSČ. Já
jsem jí vykopal ven, vzpomínal. Za týden
nato jdu na poslední zkoušku, a nedali
mi obálku s otázkami – prý telefonovali
z akčního výboru, že mě nemohou připustit k závěrečné zkoušce. Šel jsem za
děkanem, který měl slzy v očích, a to
bylo všechno. Za dva dny jsem dostal
dopis, že jsem vyloučený ze studia na
dva semestry. Mezitím mě vyloučili
ze Syndikátu českých spisovatelů pro
„nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení a Sovětskému svazu“.
Podepsáni byli Jiří Taufer a Karel Nový,
oba národní umělci a umělci také věcí
jiných – nevím, jestli Taufer byl kapitán
nebo major KGB, tehdejší.
Zároveň s vyloučením ze Syndikátu byla rozmetána sazba jeho sbírky
Žalmy, která se měla tisknout, a z nakladatelství mu vrátili rukopis sbírky
Pěvec florentský připravený k vydání.
Místo pera se měl Rotrekl chopit lopaty. Vyloučení se předávali ihned Úřadu
pro ochranu práce k manuální práci do

sektorů doly, hutnictví, stavebnictví
a zemědělství na „převýchovu prací“.
Říkali jsme tomu další totaleinsatz.8
A podobně jako on dopadly i instituce, jichž byl členem. Sdružení katolických spisovatelů a publicistů bylo
rozpuštěno a jeho svazová revue Akord
už v únoru 1948 zastavena, stejně jako
další časopisy, kde Rotrekl publikoval
– Kritický měsíčník, Řád… Moravské
kolo spisovatelů bylo zlikvidováno.
Syndikátu českých spisovatelů nepomohlo ani jeho zglajchšaltování na
dobříšské konferenci mladých spisovatelů v březnu 1948. O rok později byl
nahrazen komunistickou stavovskou
organizací, Svazem československých
spisovatelů (viz Svaz sovětských socialistických republik a tedy i Svaz
sovětských spisovatelů).
Rotrekl se ale nenechal zastrašit.
Sdružoval se s lidmi podobně smýšlejícími a podobně aktivními, především
s členy stran národně socialistické
a lidové, kteří se v poválečném období snažili vzdorovat komunistickému
nástupu – podílel se na letákových
akcích a pomáhal lidem ohroženým
režimem dostat se do exilu. Postupně
se mu podařilo vybudovat kolem sebe
síť lidí, kteří shromažďovali informace o hospodářské a politické situaci
v zemi, o náladách obyvatelstva, o represích a obětech režimu stejně jako
o těch, kteří se na nezákonnostech
podíleli, i informace vojenského rázu.
Tyto zprávy pak posílal na Západ, jednak přes velvyslanectví demokratických zemí, jednak přes kurýry, včetně
agentů západní zpravodajské služby,
kteří se tajně vraceli do Československa. Měl rovněž spojení na své bývalé
kolegy žijící v exilu, na lidovecké politiky a novináře Pavla Tigrida a Iva
Ducháčka.9
I když se z dokumentů StB skutečnost rekonstruuje obtížně aa k výpo-

7	Tohoto příbuzného nezatklo jen Gestapo, ale skončil ve vězení i po únoru 1948, kdy si z politických důvodů odseděl deset let. V roce 1967
byl rehabilitován. Viz Dobrý den, Zdeněk Rotrekl z Brna, s. 1 a 5.
8	ROTREKL, Zdeněk: Nezapomenutý básník (Pohled na život a dílo brněnského básníka). Moravská čítanka (samizdat), 1982, nestránkováno.
9	K jeho činnosti viz Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Vyšetřovací spisy – Brno (dále jen BN-V), vyšetřovací spis
archivní číslo (dále jen a. č.) V-2682 Brno – Rotrekl Zdeněk a spol., resp. Vomela Jan a spol. (trestní oznámení z 15. 7. 1949, protokol o výpovědi Z. Rotrekla z 15. 4. 1949, operativní materiál akce „Omega“; mapa osoby v prozatímní vazbě Zdeněk Rotrekl, shrnutí činnosti
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Zatčení

Podobenka Zdeňka Rotrekla z vyšetřovacího
spisu a. č. V-2682 Brno Rotrekl Zdeněk
a spol.
Foto: ABS
vědím obviněných stejně jako k hodnocení případu ze strany vyšetřovatelů
je nutno vždy přistupovat s krajní
obezřetností, protože nikdy nevíme,
jakým způsobem byly výpovědi získány nebo jak byl případ manipulován
podle předem připraveného scénáře,
je nepochybné, že Zdeněk Rotrekl nebyl „pouhou“ obětí slepé komunistické
policejní a justiční mašinérie, která
semlela všechny skutečné i domnělé
odpůrce režimu bez rozdílu, protože
cílem komunistů bylo zastrašit společnost jako takovou. Cílevědomě totiž
budoval zpravodajskou síť a informační kanály na Západ ve snaze napomoci
státnímu převratu, k němuž – podle
něj i jeho druhů – muselo, spíš dřív než
později, dojít. Snažili se pro něj vytvářet předpoklady a připravovat se na
dobu po něm. Rotrekl byl autentický,
skutečný nepřítel komunistického režimu – StB si jeho odboj nevymyslela.

Při velkém počtu osob, se kterými
přišel do styku nebo které se přímo
na aktivitách skupiny podílely, bylo
jen otázkou času, kdy se „Rotreklovi
a spol.“ dostane na stopu komunistická Státní bezpečnost. Zatkli ho
14. dubna 1949. Státní prokuratura
Brno ho vinila z toho, že v květnu
1948 založil a vedl protistátní organizaci zvanou Difuse s cílem bojovati
proti existenci republiky, stávajícímu
politickému a hospodářskému systému
a pro obnovu kapitalistického řádu.10
Spolu s ním bylo obžalováno dalších
patnáct osob.
Nejdřív ho tajně drželi čtrnáct dní
na konspirativním místě StB v lékařském domě Hlinky v Brně a pak v cele
Krajského velitelství StB. Dlouhé dny
byl vyslýchán, při výsleších ho fyzicky
týrali. Nechci o tom mluvit, to je jasný. Ti
vyšetřovatelé byli primitivové, ale vám
je jedno, jestli vás mlátí blbý nebo chytrý
člověk. Měl jsem jenom strach, aby to neodskákaly ledviny, takže jsem se snažil
krýt citlivá místa, když mě knokautovali.
V procesu s brněnskými studenty
a vysokoškolskými funkcionáři byl
jako vedoucí „diverzní“ skupiny odsouzen k trestu smrti – symbolicky
17. listopadu 1949. Jestliže si 17. listopadu př ipom íná me z v ů li dvou
totalitních režimů obrácenou proti
vysokoškolákům (17. listopad v roce
1939 jednu totalitu odstartoval, v roce
1989 druhou ukončil), tak 17. listopad
1949, kdy byl Zdeněk Rotrekl jako
mluvčí brněnských protikomunistických vysokoškoláků odsouzen k trestu
smrti, obě událostí spojuje, a to nejen
symbolicky – všech tří „17. listopadů“
se totiž osobně zúčastnil, i když toho
prostředního proti své vůli. V listopadu

1939 odjel z Brna do Prahy podpořit
protestující studenty a stejně tak se
angažoval i v Brně během listopadových událostí roku 1989.
Trest mu byl nakonec změněn na
doživotí – těžba uranu pro SSSR zřejmě
dostala v tomto případě přednost před
likvidací třídního nepřítele.

Vězení
Svou anabázi po věznicích a lágrech
komunistického Československa, ve
kterých se setkal s elitou české společnosti, započal v brněnské soudní věznici na Cejlu, kde režim přes chodbu
naproti němu věznil pplk. generálního
štábu Josefa Robotku, jednoho z vojenských velitelů odbojové organizace
Rada tří na Vysočině, kterého komunisté v roce 1952 popravili.
Z Brna byl pak přemístěn do plzeňské věznice na Borech. Zde se
v Kremlu, jak vězni nazývali izolované oddělení D 1 pro politické delikventy, setkal s celou řadou podobně
postižených. Tam byli různí generálové
a poslanci, generál Janoušek nebo lidovec Procházka. To bylo pět společných
cimer a do každé z nich nám přidali
jednoho dvojnásobného mistra světa
v hokeji, takže já byl s Božou Modrým,
díky čemuž jsem si osvojil teorii brankářského umění. S Poldou Kunclem,
majorem generálního štábu, a plukovníkem Čížkem jsem taky prodělal Duklu,
přesně vím, kde je Bezejmenná kóta,
kde je osada Barvínek atd. Kuncl tam
byl raněný, ale dotáhl to skrz Duklu až
do Prahy.
Od jara 1951 do května 1952 byl na
cele s básníkem a protinacistickým
odbojářem Josefem Palivcem, mužem
sestry bratří Čapků Heleny Čapkové-Koželuhové.

Zdeňka Rotrekla tajnou policií a další materiály, týkající se jeho spolupracovníků). Jedno ze spojení na Západ Rotreklovi zprostředkoval
i opat Anastáz Opasek. Než jsem byl zatčen, vzpomíná Opasek, už byli ve vězení dva moji přátelé: básník Zdeněk Rotrekl a JUDr. Vojtěch Jandečka, úředník v předsednictvu vlády, katolík a člen lidové strany. Toho jsem seznámil s francouzským vojenským atašé v Praze, generálem
Flippo, a to na žádost pana atašé. Myslím, že se setkali u nás v Břevnově. To už byla podle komunistů velezrádná činnost. Se Zdeňkem Rotreklem
jsem se seznámil v té době. Požádal mě o zprostředkování, totiž o odeslání jeho dopisů do zahraničí. Snad jsem je přes prostředníka odevzdal
generálu Flippovi. OPASEK, Anastáz: Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského kláštera. Torst, Praha 1997, s. 191–192.
10	
ABS, f. BN-V, vyšetřovací spis a. č. V-2682 Brno – Rotrekl Zdeněk a spol. (sv. 1), Státní prokuratura, odd. Brno, obžaloba sp. zn. PSt II 668/49,
7. 10. 1949, s. 2.
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Desky vyšetřovacího spisu a seznam jmen obviněných, který začíná Zdeňkem Rotreklem a končí u čísla 55
Na cimře jsem měl po pravici Jiřího
hraběte Bořka-Dohalského z Dohalic, po
levici básníka Josefa Palivce a na kraji
seděl Francouz Garsette, který neuměl
slovo česky – to ale nebránilo tomu, aby
dostal pětadvacet českých let. Dělali jsme
na patentkách, on se najednou vztyčil
a začal vykřikovat: Pérdé a ovrnó! Já
jsem přemýšlel, co ta francouzská slova
znamenají. Naproti byl poslanec, inženýr
Herl, taky doživotí, který se začal smát
a všichni ostatní s ním – on jen křičel
s francouzskou výslovností prdel a hovno.
Věznice Plzeň-Bory byla ale jen
přestupní stanicí. Jelikož komunisté
stále počítali s válečným konfliktem
se Západem, rozhodli se přemístit
politické vězně na druhou stranu
republiky, dál od západních hranic.
Rotrekl se dostal do pověstného Leopoldova na Slovensku. A to byl opravdu
„vernichtungslager“ – tam měli seznam,
kdo měl být zlikvidovaný.

Komunistický režim v Leopoldově
„sesypal“ na jednu kupu politické
vězně, protinacistické odbojáře s vězni odsouzenými během retribučních
procesů, s kolaboranty a s nacisty.
Začínalo to Rudolfem Beranem, za co ten
dostal dvacet let, nikdo neví, vzpomínal
Rotrekl. Pak tam byl generál Syrový,
protektorátní ministerský předseda
Krejčí – všechny jsem holil. Toussaint,
velící generál Wehrmachtu se tam na
světnici číslo 56 sešel s velícím generálem
Pražského povstání Karlem Kutlvašrem.
Byl tam generál Přikryl, který byl shozen do Slovenského národního povstání, biskupové, opati, ministři, poslanci
a básníci… Z Leopoldova ho poslali na
otrocké práce v uranovém dole Bytíz,
odkud byl v roce 1961 „převelen“ zpět
do „rodného“ Leopoldova.
Z vězení vyšel po třinácti letech,
v roce 1962, na základě amnestie
prezidenta republiky, přičemž byl

Foto: ABS

propuštěn na podmínku, s desetiletým
odkladem. Mezitím umřela jeho matka. Komunisté ho na pohřeb odmítli
pustit. Bachař mně přinesl telegram
o smrti matky a přímo řekl, že podat
si raportní lístek se žádostí o účast na
pohřbu nemá absolutně žádný smysl.
Nebude mi to povoleno. Čekala na mě třináct let a nedočkala se. Zemřela v únoru
1962 a já jsem se vrátil v květnu, o tři měsíce později. Matka byla úžasná, skvělá,
nádherná, byla to světice a neustále na
ni myslím — věnoval jsem jí sbírku básní
Hovory s mateřídouškou, které poprvé
vyšly v Římě.

Na „svobodě“
Po propuštění pracoval Zdeněk Rotrekl až do Pražského jara jako pomocný
dělník u Technické a zahradní správy
v Brně. Krátké období liberalizace režimu v roce 1968, kdy byl také reha-
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rehabilitován, se snažil co nejvíc vy
užít. Dokončil vysokoškolská studia
a zapojil se do oficiálního kulturního
dění. Spolupracoval s rozhlasem a na
jaře 1968 vstoupil do redakce lidovec
kého čtrnáctideníku Obroda a stal se
redaktorem „pro kulturu a Moravu“.11
Angažoval se i politicky. Byl u zrodu
sdružení politických vězňů K 231 – spo
luzakládal jihomoravský výbor.
Jak se díval na události Pražského
jara? Jako na možnost. Samozřejmě
jsem si myslel své, ale říkal jsem si, že
když se dveře pootevřely, je třeba je
vykopnout. Teď mě rehabilitovali, taky
jsem po dvaceti letech udělal tu poslední
zkoušku na fakultě, to byla sranda. V té
době jsem se živil tím, že jsem rozsvěcel
v Brně petrolejové lampy na výkopech
v ulicích, smrděl jsem petrolejem. Lidová
strana chtěla dělat čtrnáctideník Obroda a navrhli mě, abych byl redaktorem.
Na Moravě se podařilo, co se nepodařilo
nikde jinde. Byly okamžitě svolány stranické výbory a zvoleni noví lidé, většinou
političtí vězni, zatímco staří funkcionáři
byli vykopáni do hader.

Samizdat
Jak víme, tato situace netrvala dlouho.
Po okupaci Československa armáda
mi Varšavské smlouvy pod vedením
Moskv y se věci začaly v racet do
starých kolejí. K 231 byl jako jedno
z center „kontrarevoluce“ rozpuštěn
a s nástupem normalizace byla za
stavena i Obroda, zároveň byla roz
metána sazba Rotreklovy básnické
sbírky Malachit, jejíž rukopis, psaný
na toaletním papíře, se kdysi podařilo
propašovat z Leopoldova – po dvace
ti letech se tak situace opakovala.
(Sbírka vyšla až v samizdatové edici
Ludvíka Vaculíka Petlice v roce 1978.)
Po likvidaci Obrody pracoval Rotrekl
ještě nějakou dobu jako technický re
daktor ve vydavatelském družstvu Lo
gos, než byl donucen odejít do důchodu

Samizdatové vydání Rotreklovy básnické sbírky s autorovým vlastnoručním podpisem
Foto: archiv Libri prohibiti
a také z veřejného života. Postižena
byla i jeho rodina – manželku, zdravot
ní sestru, přesunuli na podřadné místo
v nemocnici, synovi bylo znemožněno
dálkové studium střední školy.
Poté, co mu byla odepřena možnost
oficiálně publikovat, působil nadále
v samizdatu. Přispíval do Kritického
sborníku, Křesťanských obzorů, publi
koval v ineditních sbornících Moravská čítanka, spolupracoval s redakcí
brněnské verze revue Střední Evropa,
od roku 1981 pravidelně publikoval
v samizdatovém časopisu Obsah,
spolupracoval se samizdatovými na
kladatelstvími Edice Petlice Ludvíka
Vaculíka, Edice Expedice Václava
Havla a s Českou expedicí básníka
Jaromíra Hořce, se samizdatovými
Lidovými novinami a s Originálním
videožurnálem.
Na jaře roku 1989 obnovil spolu
s Karlem Couralem, který měl na
starosti technickou stránku časopisu,
neoficiální vydávání svého „domov

ského“ periodika Akord, který komu
nisté po únoru 1948 zakázali. Vedle
domácího samizdatu publikoval také
v exilových nakladatelstvích a časo
pisech – Svědectví (Paříž), Rozmluvy
(Londýn), Archa (Mnichov), Proměny
(New York) a v revue, které vycházely
v Římě: Nový život, Studie, Listy.

Disent a kritika
Rotrekl přitom odmítal akceptovat
atmosféru „disidentského ghetta“, kdy
jsou všichni zahnáni na palubu jedné
lodi a proto se snad musí vzájemně
(své osoby, názory, svá díla) šetřit. Po
dle něj tomu musí být přesně naopak,
protože bez kritického ducha nemůže
svobodná kultura, kultura jako tako
vá, existovat. Jak může v přátelském,
„shovívajícím“ prostředí talent růst? ptá
se a pafrázuje Šaldu, že přátelé jsou
na to, aby člověk od nich požadoval
rozvinutí jejich tvůrčích sil, prohloubení a překročení jejich vlastního vzorce.

11	M. C. Putna ve svém objemném přehledu české katolické literatury řadí Zdeňka Rotrekla z konce 60. let k autorům „třetí katolické
publicistické řady“ (spolu s Ladislavem Jehličkou, Ivanem Slavíkem a dalšími), kteří ve vyšehradských časopisech Obroda (otevřeněji)
a Naše rodina (už stísněněji) připomínali tradice předúnorové slávy české i evropské katolické literatury. PUTNA, Martin C.: Česká katolická
literatura v kontextech: 1918–1945, s. 711.
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Podle něj estetické kritērion nemůže
spočívat v disidentství, to jsme si říkali
leta letoucí před Otou Filipem, není jím
ani osud autora (tvrdím odpovědně), ani
exulantství, ani oficiálnost.12
To všechno jsou podle něj mimoliterární věci, které mohou být zajímavé
pro čtenáře, důležité pro literárního
historika, ale nepodstatné pro kritika.
Připomíná v této souvislosti příhodu,
kterou mu vyprávěl Josef Palivec, očitý
svědek: Jednoho rakouského, císařského
dne se na Můstku v Praze setkal Jaroslav Vrchlický se svým kritikem, který
na básníkově posledním díle nenechal
nitky dobré. Slovo, jak se říká, dalo
slovo a mraky houstly. Ty v diskusi
i ty vzdálené na obloze. Protože nebo
přestože se oboje úměrně vyvíjelo, debatující vzali svá paraplata a omlátili
si je o hlavu. Jenomže proti dešti nebylo
ochrany, a jelikož oba měli společnou
hospodu, zamířili oklikou k ní. Jeden
po Národní třídě, druhý kolem Prašné
brány. V hospodě se posadili k jednomu
stolu, utřeli si zmoklé krky a podbradky
a jeden druhému objednal čtvrtku vína.
Nic se nestalo. (podtrženo Z. R. – pozn.
aut.) Paraplata si omlátili o hlavu nikoliv
kvůli kritice, ale pro různost estetických
hledisek. Přátelé zůstali. Dnes v ineditní
atmosféře vedou spisovatelé monolog.
Paraple je nedostatkové zboží a hospod
je mnoho.13
A Rotrekl nemluvil do větru, sám
vedl polemiky na ostří nože. V samiz
datovém časopisu Obsah z června 1989
zaútočil na přední osobnost českého
kulturního disentu, spisovatele Zdeňka Urbánka, který rovněž v Obsahu
kriticky reagoval na diskusi na téma
Existence Moravy ve střední Evropě,
která byla otištěna ve třetím čísle
brněnské verze samizdatové revue

Střední Evropa. Šlo o poměrně dobře
připravenou agitační schůzi katolicky
orientovaných vyznavačů moravianismu, glosoval diskusi Urbánek, povýšený nad „regionální“ katolictví
a „moravskou otázku“. 14 Rotrekla
ovšem bohorovnost pražského intelektuála, jinak kolegy z disentu, dopálila na míru nejvyšší. Urbánkovy
protikatolické (a protimoravské) invektivy (na shrnutí podstaty debaty
zde není místo) označil za postždanovskou polemiku v bachařském stylu
oněch dob a za tirádu z neinovovaných
arzenálů protikatolických štvanic léta
Páně 1945–1989 – všechno z Agitpropu
poúnorových let, všechno k přetisknutí
v kdekterých novinách, a posměšně se
ptal: K tomu Urbánek potřebuje samizdat?, přičemž ho označil za fosilního
grafomana, kterého si tentokrát dovolil neodložit, což při popisování papíru
Zdeňkem Urbánkem činím výjimečně.15

Kulturní diskontinuita
Ústředním tématem Rotreklovy samiz
datové publicistiky je otázka kulturní
diskontinuity po únoru 1948. Fakt, že
se komunisté snažili z povědomí společnosti vytěsnit nejen jména určitých
autorů, ale i celé generace umělců,
umělecké směry či epochy, má podle
Rotrekla na národ podobně devastující účinky jako nacistické tažení proti
české inteligenci za války.
Kulturní diskontinuita je základním
rysem totalitních režimů, nacistického
stejně jako komunistického. Rotrekl se
přitom dovolává Maxe Picarda. Podle
něj vidí Picard základní rys hitlerismu
v člověku, který čas nechápe jako trvání, ale jako okamžik, a jeho vnitřní
život tudíž nemá a nezná jakékoli sou-

vislosti. V takovém světě, komentuje
Picarda, se může cokoliv přihodit kdykoliv a jakkoliv, řazené příhody a děje
se vzápětí mohou popírat bez vnitřních
souvislostí, aniž si kdokoliv čeho všimne;
vidět jev jako celek je odepřeno.16
Proti této „nesouvztažnosti“ staví
Rotrekl kulturní kontinuitu, která si
kromě jiného vysloveně žádá svobodu,
navazování tvůrčích činů jednotlivých
generací na sebe, třeba v polemikách
a nesouhlasu.17
V roce 1989 těsně před pádem režimu Rotrekl výše uvedené znovu
zdůraznil v úvodníku psaném pro
samizdatovou brněnskou revue Host.
V literárních revuích a časopisech první
republiky a v desetiletí před Únorem 1948
se utajuje obrovské množství neobyčejně
cenné a dodnes významné intelektuální
práce, s níž současnost a prakticky tři
generace nesouvisejí, souviset nemohou
a nesmějí. Česká kulturní diskontinuita,
o níž už patnáct let hovořím, má tragické
důsledky, které se rok od roku zvětšují
a prohlubují, do orwellovské „paměťové
díry“ zapadají díla a osobnosti celých
generací předcházejících […] bez kultury,
neboť kultura přímo předpokládá souvislost tvůrčích generací ať v souhlasu či
v polemice, předpokládá prostě znalost.18
(podtrženo Z. R. – pozn. aut.)
Z tohoto důvodu Rotrekl shromažďoval data o spisovatelích, kteří
byli umlčeni, a v roce 1977 vydal
v samizdatu slovníkovou příručku
zakázaných autorů s názvem Skrytá
tvář české literatury. Přímým popudem k jejímu napsání mu byla úmrtí
řady členů starší literární a vědecké
generace (Josefa Palivce, Václava Renče, Františka Křeliny aj.), přičemž si
uvědomil, že jejich dílo je nejenom znovu
z české literatury odstraňováno, ale že

12	ROTREKL, Zdeněk: Otázky nad ineditní literaturou (Glosy k diskusi o studii Vladimíra Pistoria Stárnoucí literatura). Obsah, č. V, 1987
(samizdat), nestránkováno.
13	Tamtéž.
14	ROTREKL, Zdeněk: Na kus řeči o Moravě (Ale také o jiných vážných věcech). Obsah, červen 1989 (samizdat), s. 55–60.
15	Tamtéž.
16	ROTREKL, Zdeněk: Slovo o české kulturní diskontinuitě, o minulosti a současnosti, ale také o českém románu. (Přednáška s několika
zdánlivě nesouvztažnými odstavci). Obsah, únor 1983 (samizdat), nestránkováno.
17	Tamtéž.
18	ROTREKL, Zdeněk: Slovo úvodem. Host, č. 5, leden – říjen 1989 (samizdat), nestránkováno.
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neexistuje ani biografické zpracování
jejich osudů, ba že se dokonce ani nevyskytují v dosavadních slovnících,
a pokud sporadicky přece jenom, jejich
slovníková hesla obsahují řadu omylů.19
Sám Zdeněk Rotrekl není uveden
nejen v oficiálním Slovníku českých spisovatelů beletristů 1945–1956 Jaroslava
Kunce z 50. let (SPN, Praha 1957) nebo
ve slovníkové příručce Čeští spisovatelé 20. století, kterou vydal Československý spisovatel v roce 1985, ale
ani v obdobné příručce Slovník českých
spisovatelů vydané Československým
spisovatelem v roce 1964, v době, kdy
se o mnohých autorech mohlo (na přechodnou dobu) mluvit, včetně třeba
Václava Černého, Václava Renče či
Jana Zahradníčka.
Nejde ovšem jen o Rotreklův zájem
literárněvědný či osvětový. Shromáždění autoři zároveň obrážejí intelektuální
a duchovní svět, který mu byl blízký
a který si kolem sebe vytvářel (z dvaceti osmi Rotreklem shromážděných
a představených autorů je většina katolické orientace, vedle nich pak i jeho
„básnický učitel“ František Halas a brněnský kamarád z doby normalizace
Jan Trefulka, kterému napsal příspěvek
do samizdatového sborníku k 50. narozeninám Chvála bláznovství, vydaného
v roce 1979 v samizdatové Edici Petlice).
Do sborníku Moravská čítanka 1981
přispěl dlouhou studií o protinacistických odbojových aktivitách Josefa Palivce (Počátky české literární
rezistence a odbojová činnost Josefa
Palivce). V následujícím roce připravil pro Moravskou čítanku studii Nezapomenutý básník (Pohled na život
a dílo brněnského básníka) o Ivanu
Blatném, básníku „zpoza rohu“ (Blatný
se narodil v Brně pár kroků od domu
Rotreklových na Obilním trhu č. 4). Do
Obsahu č. X/1986 připravil Zamyšlení

nad jednou knihou o Ivanu Jelínkovi
a například do sborníku Danny je náš,
který vyšel k 60. narozeninám Josefa Škvoreckého v samizdatové Edici
Petlice, napsal Škvoreckému text ve
formě „dopisu“.

Obrana dějin
Pokud jde o kulturní diskontinuitu,
jsou to na prvním místě dějiny, které
zmrzačila ona totalitní „přetrženost“,
jejímž účelem je odříznout společnost
od vlastní identity. Tabuizované neuralgické body se obejdou nebo zfalšují,
dějiny se eventuálně nazpět přeorganizují, upraví, aby vyhovovaly pokaždé jiné
potřebě – a nikdo si ničeho nevšimne
– přesně tak, jak po válce předvídal Orwell. Podle této potřeby se upraví archivy a hermeticky se uzavřou.20 Naproti
tomu národ, který si je vědom své
minulosti, zná ji, nepodléhá mytizování, sebeklamům, jinak řečeno, chápe
sám sebe skrze kulturu v souvislostech
s tradicemi, které jsou r ůznorodé
a vzájemně se obohacují. Zúžit národ
výlučně do jedné tradice znamená podle Rotrekla ořezat všechny větve na
pahýl obrůstající neplodonosným listím.
[…] Čím více kulturních tradic, z nichž
[národ] žije, tím pro jeho vnitřní život
a bohatost lépe. Pokud si je uvědomuje.21
Proto také Rotrekl vystupuje na
obranu starých českých rodů, spjatých
s kulturním i hmotným dědictvím českých zemí jako málokterá jiná sociál
ní skupina, která byla navíc z národa
vydělována už dávno před komunistickým pučem. Když brání českou
šlechtu před „dějinnými pokrokáři“,
nedělá to z nějakého snobismu, ale
jako „advokát“ kultury vyznávající
celostní pohled na české dějiny, který
není mrzačen partikulárními zájmy či
ideologickým předznamenáním.

Do samizdatového Obsahu píše
nekrolog Karla knížete ze Schwarzenbergu (1911–1986), ve kterém se
vrací k historii česky cítící zemské
šlechty, připomíná její zásluhy, včetně
vystoupení na obranu českých zemí
před nacisty, na kterém měl Schwarzenberg podíl, a vyzdvihuje i jeho
publicistickou činnost, když připomíná Schwarzenbergův esej Svoboda
a totalita z roku 1937, který si podržel
doposud svou jasnozřivou platnost:
Schwarzenberg v něm rozpoznal jak
nebezpečí hrozící ze známých totalitních
systémů, tak i mnohá scestí materialistických kvantitativních demokracií bez
mravních autorit, bez odpovědnosti za
minulost a budoucnost dalších generací
a bez vědomí tradic.22
Co Rotrekl rozumí pod pojmem
tradice? Souvislé, nepřetržité (tedy
ne diskontinuitní) předávání (tedy ne
umlčování, zatajování úplné či částečné) mravů, mínění, zvyklostí, nauk…
Tedy opak dějinných či kulturních
úlomků vydávaných za celek v jakémsi
ideologicko-rétorickém tropu zvaném synekdochální partikularismus na talíři
předkládaném k věření s dostatečným
návodem k další samoobsluze.23
V roce 1988 vydal v samizdatu výbor
publicistiky Karla Schwarzenberga
pod názvem Obrana svobod.
Ze stejného důvodu jako zemskou
šlechtu hájí Rotrekl i svébytnost Moravy. Ve svém eseji o moravské otázce podal takovouto její definici: Je to kulturně-historický útvar geopolitický, vědomý si
jak své odlišnosti od sousedních celků
jinak se vyvíjejících, tak sounáležitosti
obyvatel v celistvosti území několika vzájemně spjatých, i když různě diferencovaných etnografických regionů, rostoucí
ze svých vlastních zdrojů duchovních
i materiálních a schopný autonomního
vývoje, což historicky dokázal.24

19	Zdeněk Rotrekl v úvodu Skryté tváře české literatury, citováno dle oficiálního polistopadového vydání. ROTREKL, Zdeněk: Skrytá tvář
české literatury. Blok, Brno 1993, s. 5.
20	ROTREKL, Zdeněk: Slovo o české kulturní diskontinuitě…, nestránkováno.
21	Tamtéž.
22	ROTREKL, Zdeněk: Za Karlem knížetem ze Schwarzenbergu († 9. 4. 1986). Obsah, září 1986 (samizdat), nestránkováno.
23	Týž: Slovo o české kulturní diskontinuitě…, nestránkováno.
24	Týž: Existence Moravy ve střední Evropě. Vydal Milan Jelínek, Brno 1987 (samizdat), nestránkováno.
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Oficiálně mohly práce Zdeňka Rotrekla opět vyjít až po roce 1989
Rotreklův moravský patriotismus
není nic jiného než jeho ústřední
téma: vědomí souvislosti dějin, jehož narušení se tak hodí do krámu
všem totalitním režimům. Podobně
je to i s barokní epochou, která od
doby románů Aloise Jiráska zlidověla
jako doba temna. V roce 1986 vydává
Rotrekl v Brně esej Barokní fenomén
v současnosti a jiné úvahy (o rok později
esej vychází i v pražské Edici Expedice), ve kterém – proti oficiálně hlásané
kulturní diskontinuitě – dokládá, za
co vše vděčí současná kultura právě
barokním zdrojům.
Rotrekl se nemohl nezapojit do debaty o obsahu pojmu střední Evropa, kterou vyvolal z exilu Milan Kundera a do
které vstoupili přední středoevropští
intelektuálové György Konrád, Václav
Havel nebo Adam Michnik.

Disent
Jako jeden z nemnoha politických
vězňů 50. let si Zdeněk Rotrekl za
normalizace neudržoval odstup od
disidentského hnutí a pravidelně se
stýkal s brněnskými chartisty, ačkoli
sám Chartu 77 nepodepsal. Na otázku proč odpověděl: Samozřejmě jsem
o tom uvažoval. Mezi signatáři jsem znal
celou řadu vynikajících lidí, mimo jiné
těch, kteří byli vězněni už v 50. letech —
otec Zvěřina, Růženka Vacková atd. Na
druhé straně tam byli někteří, za které
bych nedal fajfku tabáku. Takže pro mě

to byl takový rozpačitý vztah. Charta
usilovala o dialog s mocí a já jsem si
to přeložil tak, že o dialog s pendrekem
mám zájem snad jedině až po smrti. Něco
jiného byl později manifest Demokracie
pro všechny — HOS, kde už byla např.
odmítnuta vedoucí úloha strany KSČ.
Přes tyto mé výhrady k dialogu
s pendrekem chci ale zdůraznit, že to
byl počin nesmírně důležitý. Poprvé se
zde ukázalo jakési opoziční seskupení.
Do té doby bylo ticho po pěšině a zpoza
hranic se mohlo zdát, že se ten bolševismus Čechům a Slovákům asi líbí — nikdo
proti těm kriminálům neprotestuje, tak
je asi všechno v pořádku. Chartu bychom
neměli podceňovat, ale měli bychom ji
chápat v tom kontextu dobovém. V podstatě jsem si chartistů vážil. Ti brněnští
byli dost v isolaci a obzvlášť na ráně.
Okamžitě jsem byl u nich, pravidelně
jsem k nim chodil na návštěvy a snažil
se pomáhat.
Rotrekl se každé úterý pravidelně
scházel s chartisty Milanem Uhdem
a Janem Trefulkou v jejich dvojdomku
v brněnské Jiráskově čtvrti. No a potom jsem se dostal do takového toho
okruhu Václava Havla a Ludvíka Vaculíka a začal disidentský ruch. Především
se ale pohyboval v katolickém disentu
kolem P. Josefa Zvěřiny. V roce 1988 se
pak stal jedním ze zakládajících členů
Hnutí za občanskou svobodu (HOS),
které se – v protikladu k Chartě 77 –
deklarovalo jako politické hnutí, s politickým programem a politickými cíli

včetně požadavku zrušení ústavního
článku o vedoucí úloze komunistické
strany.
Aktivně se účastnil i listopadových
událostí v roce 1989 a sametové revoluce v Brně. Těsně předtím mně po
dlouhých tahanicích po dvaačtyřiceti
letech dali pas, když mi přišly peníze
zvenku, vzpomínal. Měl jsem sraz s přáteli v Římě. Všichni jsme byli ubytovaní
kousek za městem. Byly tam hromady
skvělého jídla a ještě lepší víno. Tam jsem
se setkal s Karlem Schwarzenbergem,
s Bedřichem Strachwitzem a Richardem
Belcredim a se všemi ze Svobodky. A teď
já vidím, jak nějaký Talián čte noviny
a na titulní straně je, že Berlínská zeď
padla, a já povídám: Kluci, v Československu bude revoluce a bez nás.
Po svém návratu byl jako náhodný
kolemjdoucí vtažen v Brně na tribunu
sametové revoluce, aniž by věděl, že
právě odstartovala. Po návratu jsem
celý den spal. Příští den jdu ven a herci
František Derfler a Trúda25 moderovali
už na náměstí Svobody nějaký mítink.
Já šel kolem a oni na mě hned, že musím
něco říct, vyvlekli mě na tribunu, takže
jsem tam spatra něco řekl o těch mých
17. listopadech. Bylo tam třicet tisíc
lidí. Když jsem zase slezl dolů, přitočil
se ke mně mladík, řekl, že je anglista
a jestli bych nechtěl přijít k nim na filosofickou fakultu, že zahajují okupační
stávku, a jestli bych nechtěl promluvit
ke studentům jako bývalý vysokoškolský funkcionář. Tak jsem se zase vrá-

25	Eva Trúda Vidlařová, kulturní aktivistka a disidentka z okruhu brněnského divadla Na Provázku.
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Stal se jedním ze zakládajících členů Konfederace politických vězňů,
Obce moravskoslezských spisovatelů
a Syndikátu českých novinářů – tedy
jeho „domovských“ stavovských organizací. Od roku 1994 byl členem
Českého centra Mezinárodního PEN
klubu.
Za své celoživotní postoje a za své
dílo obdržel řadu cen: Cenu Jana Zahradníčka, Cenu Jaroslava Seiferta,
Cenu Karla Havlíčka Borovského,
Řád sv. Cyrila a Metoděje. V roce
1995 mu prezident republiky Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka
III. tř ídy a v neposlední řadě byl
oceněn jako účastník odboje a odporu proti komunismu podle zákona
č. 262/2011 Sb. Ze všech poct si ale
nejvíc vážil jedné: byl přijat do řádu
maltézských rytířů.

Podstata je v nesouhlasu

Zdeněk Rotrekl v Brně v roce 2007
til na filosofickou fakultu. To bylo asi
21. listopadu.
Kruh půlstoleté anabáze moravského básníka v totalitách 20. století
se tak 17. listopadu 1989 uzavřel.
Krajský soud v Brně Zdeňka Rotrekla
19. září 1990 plně rehabilitoval. A ja-

Foto: autor
koby neměl své už dávno mnohokrát
odpracová no, znov u se s ver vou
pustil do organizování kulturního
i politického života ve svobodných
poměrech. Nemohl nezačít tím, že
pro rozhlas a televizi připravoval
por t réty vězněných spisovatelů.

Kdo tedy byl Zdeněk Rotrekl? Především básník. To, co zažíval, za co se
zasazoval, proti čemu vystupoval, činil
jako básník, který bránil kulturu tím,
že vzdoroval lži.
Dovolte mně, abych byl hrdý na to, že
v době, kdy je národ přitlačen ke zdi nebytí, se vyskytují tam i onde spisovatelé
a básníci, kteří vzkřišují zapomenutou
společnou řeč, píše. Řeč nesouhlasící
a bojující duše.26
Slovo básník pro něj neznamená
pouhé označení někoho, kdo skládá
poezii. Básník je také či především
svědek pravdy. I když sám není hlasatelem pravd, je svého druhu, a nadobro
se nehodí za pravidlo komukoli, parafrázuje text Alberta Vyskočila o Janu
Zahradníčkovi a sám k tomu dodává:
Jsou to suverénní úkoly umělce, jehož
doba nedokázala podplatit, zakoupit,
vypůjčit, nalepit jeho podobiznu na
stávající systémy moci.27
Podle něj podstata básníka spočívá
v NESOUHLASU.28 Tento „nesouhlas“

26	ROTREKL, Zdeněk: Zčásti neproslovený projev na slavnostní schůzi čs. ovocnářského a zahrádkářského svazu v základní organizaci
ve Cvilíně, okres Brno-venkov. Moravská čítanka (samizdatový sborník), 1983, nestránkováno.
27	Týž: Slovo úvodem, nestránkováno.
28	Rotreklovy dopisy Listy psané na Moravu. Vydal Josef Glivický, Prostějov 1976 (samizdat), nestránkováno.
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je celostní záležitost, neprovází jen
básníkovo dílo, ale stejně tak je organickou součástí básníkova života
– bez toho by byl básník jen pouhý
řemeslník-veršotepec. Od životopisného a dobového pozadí nelze básnický
text izolovat, obzvláště ne v současném
prostředí dvojnásobné české kulturní
diskontinuity, zdůrazňuje.29 Vše ostatní se pak odvíjí od výše uvedeného.
A právě v tomto duchu je Zdeněk Rotrekl básník.
Po dlouhá desetiletí patřil k oporám
všech těch, kteří odmítali jakkoli přijmout či jen tolerovat komunistický
svět a podvolit se komunistickému
nátlaku. Jako básník „nesouhlasu“,
důsledně odmítající svět předkládaný
režimem k žití, se mohl opřít o svůj
světonázor – křesťanskou víru prastaré katolické konfese, která byla
k oficiálnímu výkladu v přímém protikladu. Své katolictví ovšem nebral
jako nějakou příslušnost ke sportovnímu klubu, jehož barvy je nutno hájit
stůj co stůj, ale jako závazek na celý
život, který ovšem nabývá platnosti
jen tehdy, když se podle jeho pravidel
člověk snaží jednat.
Jestli byl někdo pro komunisty „kvalifikovaný“ ideový nepřítel, promyšleně, s veškerou vzdělanostní výbavou,
eticky i esteticky, rozumem i citem,
tak to byl katolický básník Zdeněk
Rotrekl – celou silou své osobnosti,
svým dílem, vírou, obranou českých
dějin před svévolným marxistickým
výkladem, hájením české kultury před
jejím mrzačením komunistickým lumpenproletariátem…
Politicky byl pochopitelně „napravo“,
i když v „předmoderním“ duchu, nejspíše jako svérázný český šlechtic poloviny 19. století, „poslední lancknecht“
Bedřich Schwarzenberg. Vždycky mě
přitahovaly royalistické režimy, tyhlety

levicové ne, ale dneska už je to klasická
archeologie. Kdysi dávno měly levice
a pravice smysl, dneska už je to jedno,
řekl v rozhovoru pro revue Babylon,
ačkoli sám ke své osobě jakékoli „nálepkování“ odmítal.
V nahněvané polemice se Zdeňkem
Urbánkem říká: Nebyl jsem nikdy „internacionalista“ ani „nacionalista“ maje
v útlém mládí dobré učitele a s těmi
termíny konzervativec, levice, pravice,
levý střed, pravý střed, progresivní, regresivní nemám nic společného. To jsou
termíny západní, „otevřené“ společnosti,
u nás mají jiný význam. Deset let slibuji
mladým šest stran formátu A4 na téma
O potřebě přesných pojmů, o nutnosti
nepřenášet terminologii otevřené společnosti do čtyřicet let uzavřené a uzamčené společnosti, s totální diskontinuitou
navíc. Dokonce pochybuji o správnosti
termínu, který jsem si svobodně v témže
čísle Obsahu dal: tradicionalista.30
Co se týká politiky, „suše“ podotýká: Nehodlám si nikdy vybírat mezi
svobodou a nesvobodou. A malomyslným v každé době a za každé situace
tento člověk, který měl být popraven,
vzkazuje: Prý taková je doba. Prý co
máme dělat? Nuže, doba je taková, jakou ji vytváříte. A máte povinnost činit
tak, aby byla k obrazu lidskému, tedy
zároveň božímu.31
Rotrekl zastává ideje, ale není ideolog. Nekádruje, nesoudí, ale říká to,
co myslí, vyznává.
Dovolte mi neslýchaný přepych, abych
nerozsuzoval a nehlásal viny a odpuštění. Hlásám nutnost překročit krvavý
násep ve své vlasti, důležitost toho
překročit společně Jordán, odvrhnout
magickou moc bůžků, kteří existují
stejně jenom ve vaší mysli…32
Poté, co byl Zdeněk Rotrekl odsouzen k trestu smrti a pak na doživotí, poté, co strávil ve vězení čtyři

Z oslav 85. narozenin Zdeňka Rotrekla
Foto: archiv Libri prohibiti
tisíce sedm set sedmdesát dní, poté,
co předtím prožil jiná léta otroctví,
poté, co nemohl ve své vlasti oficiálně
čtyři desetiletí uveřejnit ani čárku,
poté, co léta strávil poskakováním po
příkopech za mzdu, za niž by si západoněmecký občan stěží koupil cigarety
a obvyklé pivo…, žádá katolický básník
po Nejvyšším (možná málo pokorně)
jediné: Vytvářej neustále v mých dětech
a bratřích neprodejný a nepůjčovatelný
cit svobody.33
„Neprodejný cit svobody“ je mimo
kategor ie levice – pravice, mimo
jakoukoli ideologii. Je to básnická
kategorie, která je nezrušitelná.
Básník Zdeněk Rotrekl odešel na
věčnost s hrdě vztyčenou hlavou
9. června léta Páně 2013. Čest jeho
památce.

29	Zdeněk Rotrekl ve vzpomínce na J. Palivce in PALIVEC, Josef: Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel (uspořádal Jiří Rambousek). Torst,
Praha 1996, s. 385.
30	ROTREKL, Zdeněk: Na kus řeči o Moravě…, s. 55–60 .
31	Týž: zčásti neproslovený projev na slavnostní schůzi čs. ovocnářského a zahrádkářského svazu v základní organizaci ve Cvilíně, okres
Brno-venkov).
32	Tamtéž.
33	Tamtéž.
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příběh 20. století

Z obžalovacího spisu Zdeňka Rotrekla a spol.
Krajské velitelství státní bezpečnosti v Brně
Čís. j.: A-34750/10388-49

V Brně dne 15. července 1949.

Státnímu prokurátorovi v Brně
Předmět: R o t r e k l Zdeněk a spol., protistátní činnost – trestní oznámení
Přílohy: 134 a 1 průklep trestního oznámení
Dodatkem ke zdejšímu předběžnému trestnímu oznámení č.j. A-25506/10388-49 ze dne 2. června 1949 ve věci shora
uvedené, činím závěrečné trestní oznámení podle §-ů 1, 5 a 35 a 40 zák. čís. 231/48, podle §-ů 2, 6 a 12 zák. čís. 50/23
a podle §-ů 199, 214 a 460 tr. z. na níže uvedené osoby:
1. R o t r e k l Zdeněk, nar. 1. 10. 1920 v Brně, tamtéž příslušný, syn zemř. Tomáše a Růženy roz. Malánové, svobodný,
spisovatel, národnosti české, řím. kat., bez vojenského poměru, vysokoškolské vzdělání, nemajetný, nestará se o nikoho, dle výpisu z rejstříku trestů zachovalý, posledně bytem v Brně, Jana Uhra č. 18,
zatčen dne 14. 4. 1949 o 14 hod. a dne 30. 6. 1949 předán do vazby státního soudu v Brně,
[…]
Trestná činnost jednotlivých osob:
Zdeněk R o t r e k l,
býv. studující filosofie a spisovatel z Brna, jest důvodně podezřelý ze zločinů podle §-ů 1, 5 a 40 zák. čís. 231/48 Sb.,
kterých se dopustil tím, že
se spolčil s JUDr. Jaroslavem C a h o u, Janem V o m e l o u, Miloslavem R i c h t r e m, Ivanem H a n u š e m, Vlastou H o m o l á č o v o u, Gustavem J a n e č k o u, Jiřím Č e c h e m, Milanem Š e d o u, Rudolfem B o l e s l a v e m
a velkým počtem dalších osob za účelem zničení lidově-demokratického zřízení v ČSR, zaručeného ústavou a za týmž
účelem vešel v nepřímý styk s cizí zpravodajskou službou, tedy cizími činiteli,
vyzvídal skutečnosti, opatření a předměty, jež měly zůstati utajeny v důležitém zájmu republiky, zejména v zájmu
hospodářském, politickém a vojenském, v úmyslu vyzraditi je cizí moci, státní tajemství cizí moci skutečně nepřímo
vyzradil, což učinil jako člen organizací, jejímž úkolem bylo vyzvídati státní tajemství a to po delší dobu a ve značném
rozsahu,
československým státním občanům napomáhal k neoprávněnému opuštění území ČSR v úmyslu poškoditi zájem
republiky.
Jmenovaný jest synem zemřelého samostatného obchodníka Tomáše Rotrekla, pochází ze čtyř sourozenců a jeho
matka vede dosud semenářský obchod v Brně. V době nesvobody zakončil středoškolské studium v jazyce českém,
načež byl zařazen do průmyslové výroby. V této době počal se léčiti na psychiatrické klinice v Brně, byl mu soudně
ustanoven opatrovník, který v roce 1945 byl odvolán, takže R o t r e k l jest za své činy plně zodpovědný. Po osvobození počal navštěvovati filosofickou fakultu MU v Brně, kde v r. 1948 dosáhl udělení absolutoria. Vyjma toho zabýval
se R o t r e k l již od r. 1943 spisovatelstvím, které nyní uvádí za svoje hlavní povolání. Od r. 1945 byl členem strany
lidové, kulturním tajemníkem SVS, členem Syndikátu českých spisovatelů, z kterýchžto organisací byl po únoru
1948 pro svůj záporný postoj k lidově-demokratickému zřízení vyloučen. R o t r e k l jest osoba krajně reakční, stávajícímu zřízení nepřátelská, ctižádostivá a mnohomluvná.
R o t r e k l započal s protistátní činností v omezeném kruhu studentském ihned po únorových událostech 1948. Jako
býv. funkcionář SVS udržoval i po únoru styky s býv. funkcionáři tohoto klubu, přičemž velmi brzy se z těchto reakčně zaměřených osob vytvořila skupina s názorem, že proti stávajícímu zřízení jest třeba pracovati všemi prostředky.
Tak již v měsíci březnu 1948 počaly se konati schůzky těchto býv. funkcionářů SVS, kterých se zejména zúčastňoval
vyjma R o t r e k l a JUDr. Jaroslav C a h a, Miloslav R i c h t r, Miloš S l a b á k, Miroslava I l l e k, Zdena K o u d e l o v á a jiní, kteří byli vesměs příslušníky býv. Strany nár. soc., kromě R o t r e k l a samotného, který byl členem
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Odvrhnout magickou moc bůžků

býv. strany lidové. Takto vzniklá illegální organisace po několika schůzkách byla nazvána jménem DIFUSE, jejíž
počáteční úkoly nebyly státu zvláště nebezpečné, avšak plně vystihovaly zaměření a úmysly všech zúčastněných
osob. V dalších schůzkách této organisace bylo již dohodnuto, že pro případ zvratu budou vypracovány pro vysoké
školy zvláštní návrhy na studijní úlevy posluchačů těchto škol, kteří byli zákrokem AV [akční výbor] z dalšího studia
vyloučeni. Vypracováním těchto návrhů na lékařské fakultě byl pověřen I l l e k, na právnické JUDr. C a h a a na
vysoké škole technické R i c h t r. Pokud bylo zjištěno, vypracoval takovýto návrh pouze R i c h t r, který jej později předal R o t r e k l o v i do úschovy. Originál tohoto Richtrova návrhu byl nalezen a zabaven při domovní prohlídce
v bytě Rotreklově /Viz opis příl. čís. 59./
Schůzky této organisace v dalších měsících konaly se vždy v bytě některého ze zúčastněných a bylo na nich dojednáno, že se budou zabývati opatřováním zpráv rázu politického a hospodářského, jež měly zatím sloužiti k potřebě
organisaci samotné. Po navázání spojení se zahraničím měly býti tyto zprávy odesílány k použití cizím činitelům,
o čemž svědčí jednak výpovědi některých obviněných a jednak rozhovory, jež na těchto schůzkách byly vedeny. Tak
se stalo, že již v této době nabyla organisace rázu velezrádného. /Viz příl. čís. 56/1–2, 29/4–5, 11/3–5 a 5/2–3./
Organisace DIFUSE, která byla později přejmenována na organisaci AMOS, vyvíjela svoji činnost až do zatčení vedoucích této skupiny, avšak R o t r e k l v pozdější době se s touto organisací stýkal pouze dle okamžité potřeby asi
do konce roku 1948. JUDr. Jaroslav C a h a jako jeden z vedoucích byl pro tuto činnost oznámen státnímu prokurátoru v Brně pod zdejším č.j. A-18802/61660-49 ze dne 24. 4. 1949 pod heslem Dr. Alena Ticháčková a spol.
V měsíci dubnu 1948 snažil se R o t r e k l velmi intensivně vyhledati spojení do zahraničí, neb se chtěl napojiti na
čsl. emigraci, poněvadž věděl, že zvrat uvnitř státu jest možný jedině za pomoci cizích mocností. Využil proto v té
době své vědomosti o připravovaném útěku dra S t r á n e c k é h o a redaktora Emila P e t ř í k a do zahraničí, vypracoval několik zpráv, ve kterých zkresleně vylíčil únorové události a prostřednictvím jmenovaných je odeslal do
zahraničí se žádostí, aby byly uveřejněny v zahraničním tisku. V daném případě se jednalo o zprávy s názvem
KOMUNISTICKÝ PUČ V ČSL. KULTURNÍM ŽIVOTĚ, RESOLUCE ČSL. VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDENTSTVA, ÚNOROVÁ PERSEKUCE ČSL. STUDENTSTVA A RESULUCE ČSL. SPISOVATELŮ, jejichž koncepty byly nalezeny a zabaveny
při domovní prohlídce u R o t r e k l a. /Viz fotokopie příl. čís. 60, 61, 62 a 63./ Již při této příležitosti snažil se
R o t r e k l napomáhati zahraničním nepřátelům republiky zprávou vojenského rázu, získanou od JUDra C a h y
o očistě důstojnického sboru, kterou pro nedostatek času připsal na zasílanou zprávu pouze tužkou.
Dr. S t r á n e c k ý, který se svými společníky uprchl do zahraničí za pomoci převora Z e m k a ze Znojma, ujednal
ještě před svým útěkem R o t r e k l o v i spojení se Z e m k e m, aby R o t r e k l mohl touto cestou odesílati osoby,
které se na něho obrátí, do zahraničí. Touto cestou umožnil R o t r e k l v květnu 1948 po předchozí dohodě se
Z e m k e m útěk do zahraničí redaktoru Jiřímu K o v t u n o v i z Prahy a studentu Č e r n í č k o v i z Brna. Poté se
pokusil touže cestou dopraviti do zahraničí na žádost JUDr. C a h y býv. poslance NS [Národní shromáždění] Ludvíka R y c h t e r u z Brna, avšak v té době byl již Z e m e k bezpečnostními orgány odhalen a zajištěn, takže k odchodu R y c h t e r y tímto způsobem již nedošlo.
Další příležitost k navázání styků se zahraničím se R o t r e k l o v i naskytla v květnu 1948, kdy jej dr. C a h a seznámil
s Jaromírem D o č k a l e m z Brna, který se taktéž připravoval na útěk do zahraničí. D o č k a l, který byl zapojen v celé
řadě illegálních organizací a byl již se zahraničím ve spojení, měl za úkol všechny illegální organisace sjednotit, případně alespoň jejich činnost koordinovati. V důsledku připravovaného útěku snažil se D o č k a l pro tento úkol získati
R o t r e k l a, kterého za tím účelem seznámil se svým zástupcem v illegalitě dr. S t o l i č k o u, dále Janem V o m e l o u
a kromě toho s možností illegálního odchodu do zahraničí prostřednictvím Josefa F i k r a ze Znojma. R o t r e k l požádal D o č k a l a, aby doručil v zahraničí dopisy uprchlému Jiřímu K o v t u n o v i, redaktoru českého zahraničního
vysílání Karlu B r u š á k o v i a býv. poslanci NS Ivo D u c h á č k o v i. Tyto v dopisech informoval o politické situaci
v ČR a žádal po nich instrukce pro svoji další protistátní činnost. Současně D o č k a l a žádal, aby v zahraničí urgoval
uveřejnění resolucí, jež zaslal prostřednictvím dra S t r á n e c k é h o a P e t ř í k a a aby doručil dr. Ivo D u c h á č k o v i
illegální letáky, vydané údajně arcibiskupem B e r a n e m, které R o t r e k l získal od Jiřího K a d l e c e z Prahy. Jeden
z těchto letáků byl nalezen a zabaven při domovní prohlídce u Zdenka R o t r e k l a. /Viz fotokopii příl. čís. 64./
Poté R o t r e k l prostřednictvím Josefa F i k r a odeslal do zahraničí Jiřího K a d l e c e a Emila K o v t u n a, oba
z Prahy, o nichž věděl, že chtějí do zahraničí uprchnouti. Jmenovaní přijeli do Brna, R o t r e k l je nechal přenocovati ve svém bytě a v bytě své snoubenky Drahomíry N ě m c o v é, načež s nimi odjel do Znojma k F i k r o v i,
který jejich illegální přechod zařídil. Při této příležitosti seznámil se R o t r e k l též s Karlem H e i k e n w ä l d e-
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r e m z Bystrce, který taktéž prchal do zahraničí a jehož znal pouze pod jménem K a r e l . R o t r e k l pomáhal
těmto osobám s úmyslem poškoditi zájem republiky, o čemž svědčí jeho doznání.
Josef F i k r ze Znojma byl pro tuto protistátní činnost oznámen státnímu prokurátorovi v Brně pod heslem Josef
Podsedník a spol., zdejší č. j. 28547/48 ze dne 27. 1. 1949. Styky s dr. S t o l i č k o u neměly pro R o t r e k l a významnějších důsledků, poněvadž jmenovaný byl osobou v illegální práci málo aktivní a organisace, ve které byl D o č k al o v ý m nástupcem, pozbyla také významu zejména když JUDr. Alena T i c h á č k o v á soustředila se na práci
v organizaci jiné, nazvané SINIOLCHU. Spolupráce s dr. Stoličkou omezila se, pokud bylo zjištěno, pouze na varování některých osob před zatčením. /Viz příl. čís. 1/10./ Dr. S t o l i č k a byl pro tuto činnost oznámen státnímu prokurátoru v Brně pod heslem JUDr. Alena Ticháčová a spol., zdejší č.j. A-18802/61660-49 ze dne 24. 4. 1949.
Navázání styků s D o č k a l e m mělo však pro
R o t r e k l a dalekosáhlejší důsledky, zejména jeho
seznámení se s Janem V o m e l o u. V o m e l a měl totiž již v jarních měsících 1948 za sebou
rozsáhlou illegální organisaci reakčně zaměřených
vysokoškolských studentů. V červnu 1948 konal
R o t r e k l s V o m e l o u několik schůzek, na
nichž jej V o m e l a o celé organisaci podrobně
informoval a seznámil jej se svým spolupracovníkem Františkem H l a v á č e m býv. jednatelem
KLA [Klubu lidových akademiků].
[…]
V měsíci srpnu 1948 se ukázalo, že R o t r e k l je
známou osobností nejen v protistátních kruzích na
zdejším státním území, nýbrž i v kruzích zrádné
politické emigrace a že jeho snahy o navázání spojení se zahraničím nezůstaly bezvýsledné. V tomto
měsíci vyhledal R o t r e k l a v Brně agent CIC Rudolf
B o l e s l a v s doporučujícími dopisy od Josefa
F r a n c l a a bývalého poslance Pavla T i g r i d a.
Franclův dopis obsahoval žádost o pomoc v osobních
věcech, kdežto dopis Tigridův informoval domácí
illegální hnutí o poměrech v zahraničí a dával instrukce, jakým způsobem má býti v protistátní
činnosti pokračováno. Originál tohoto dopisu předal
R o t r e k l do úschovy V o m e l o v i a tento pak
Vladimíru M e ty š o v i, který byl určen k ukrývání všech dokladů o činnosti celé organisace. Když
se M e t y š o v i shromáždilo těchto dokladů větší
množství a měl obavy přechovávati tyto ve svém
bytě, dohodl se se svým spolupracovníkem Františkem D o b e š e m, že je ukryjí někde na bezpečném
místě. D o b e š za tím účelem zhotovil „plechovou
krabici“, do této vložil připravený illegální materiál,
krabici zaletoval, načež ji odvezl ke své tetě Marii
V o n d a l o v é v Paměticích čp. 40, okr. Boskovice,
kde ji na dvoře zakopal. Krabice byla na uvedeném
místně nalezena a i s písemným materiálem zabavena. Zmíněný dopis od T i g r i d a byl nalezen v této
krabici. /Viz fotokopii příl. čís. 67./ Zmíněná „plechová krabice“ se rovněž připojuje k trestnímu
oznámení jako věc doličná /viz příl. čís. 66/ a bude
napříště označována jako „plechová krabice“. […]
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Protokol StB se seznamem věcí zabavených u Zdeňka Rotrekla při domovní
prohlídce dne 21. dubna 1949
Foto: ABS
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