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Vážení přátelé,

zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou 
v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nej-
bolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody, kul-
turního rozmachu a ekonomické prosperity. Demokracie budovaná 
politickou dílnou, takzvanou Pětkou, v níž se scházeli a probojovávali 
dohodu o důležitých otázkách politických i správy státu představitelé 
pěti nejsilnějších státotvorných a demokratických stran T.G. Masaryk, 
A. Švehla, A. Rašín, R. Bechyně, J. Stříbrný a J. Šrámek, byla v mnohém 
evropským příkladem a nadějí. Právě proto byla terčem nenávisti Hit-
lera a jeho spojenců. 

Pod tlakem vzestupujícího radikalismu v Evropě ochabovaly do té 
doby pevné spojenecké vazby čím dál víc. Neustálé ústupky totalitní-

mu nacistickému Německu, jak dnes již bezpečně víme, naopak Hitlera povzbudily k ještě bezohlednější-
mu prosazování jeho zájmů. Sir Winston Churchill trefně poznamenal: „Británie a Francie měly na vybranou 
mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“ Neprozíravá politika appeasementu přivedla Evro-
pu do tragické války. Miliony mrtvých vojáků na bitevních polích po celém světě a další miliony zavraždě-
ných svědčí o tom, jak moc se Daladier a Chamberlain mýlili. Podpisem Mnichovské smlouvy se jim druhé-
mu krvavému střetu velmocí zabránit nepodařilo. Mnichovská zrada zásadně přispěla k tomu, že po šesti 
letech dosud nepoznaného boje a utrpení tolik očekávané vítězství nad nacismem nepřineslo stabilní svo-
bodu, ale uvržení mnoha národů do další, neméně kruté totality. Naše země byla na čtyřicet let připojena 
k východnímu bloku. 

Po pádu sovětského impéria jsme ztracenou svobodu znovu nabyli. Opět jsme navázali na zpřetrhané vaz-
by se Západem. Bezpečnost v Evropě však není samozřejmostí. Dnes je důsledkem systému nového spoje-
nectví a partnerství. Jeho základem musí být reflexe minulosti. V dnešní době, kdy demokracie západního 
typu svádějí boj s terorismem a barbarstvím, jsou právě spojenecké vazby naší nejdůležitější bezpečnostní 
garancí. A zároveň mementem. Mnichovská dohoda podepsaná před 70 lety je totiž trpkou připomínkou 
a zdviženým ukazováčkem nejen pro nás, ale také pro naše přátele z Evropy, a to nejen z Francie, Itálie či Vel-
ké Británie. Je konečně dnes připraven každý z našich spojenců být v případě potřeby nablízku a postavit 
se na naší stranu? Věřím, že o naší pomoci, materiální či vojenské, v rámci nových spojenectví v Evropě není 
potřeba pochybovat. Prokázali jsme již několikrát, že jsme jí schopni. Věřím, že je možné udržet svobodu 
pro nás a pro další generace jedině tehdy, když budeme my i naši spojenci společně a bez výhrad stát jeden 
druhému po boku proti jakékoliv hrozbě. 

Jak blízce se to dotýká každého z nás, už velmi zřetelně formuloval Edmund Burke: „K vítězství zla stačí, když 
dobří lidé budou sedět se založenýma rukama!“ 

 

Mgr. Tomáš Chalupa
starosta Městské části Praha 6 



6  

Mnichovská dohoda z roku 1938 a vše, co je 
s ní bezprostředně spojeno, zaujímá v českých 
moderních dějinách výjimečné postavení. Ztrá-
ta pohraničí, které bylo po staletí, až na výjimky 
Vitorazska a Valticka, součástí českého státu, se 
do našeho povědomí zaryla velmi hluboko jako 
symbol zrady, selhání politické reprezentace 
a bezprecedentního národního ponížení. Kořeny 
mnichovské krize je nutno hledat o dvě desetiletí 
dříve, na konci první světové války v roce 1918, 
kdy na troskách starých, mnohonárodnostních 
monarchií Německa, Ruska a Rakousko-Uher-
ska povstala řada malých států. Nové poválečné 
uspořádání bylo v letech 1919 až 1920 dohod-
nuto a potvrzeno na pařížské mírové konferenci. 
Nejvýznamnější byla mírová smlouva s Němec-
kem, podepsaná 28. června 1919 ve Versailles, 
která dala meziválečnému uspořádání politických 
poměrů v Evropě jméno versailleský systém.

Nový mezinárodní systém měl plno chyb. Nově 
vzniklé státy měly být založeny na zásadě sebeur-
čení národů, avšak v národnostně smíšené střed-
ní a jihovýchodní Evropě se tento model uváděl 
do praxe jen stěží. Právo na sebeurčení jednoho 
národa se dalo realizovat jen při porušení práva 
na sebeurčení národa druhého a nové hranice se 
záhy po svém vytyčení okamžitě staly předmě-
tem vzájemných sporů a válek. Podobně, jako 
tomu byly u většiny nástupnických států, i v pří-
padě Československa, jež dosažení nezávislosti 
deklarovalo jako spravedlivý výsledek staletých 
snah českého národa o získání nezávislosti, a bylo 
chápáno jako český národní stát, se na jeho území 
proti své vůli ocitly početné národnostní menši-
ny. Především se jednalo o více než třímilionovou 
německou menšinu, zanedbatelná však nebyla 
ani menšina maďarská. Němci ani Maďaři neměli 
od samého počátku zájem být součástí nového 
státu a usilovali o připojení ke svým mateřským 
národům. Neklidnou situaci v zemi se nakonec 
podařilo stabilizovat a menšiny se se svým údě-
lem více či méně smířily. Zástupci té nepočetnější, 

německé, dokonce měli v československých vlá-
dách své ministry. 

Křehká stabilita meziválečné Evropy se počát-
kem třicátých let minulého století začala otřásat 
v základech. Obrovský ekonomický propad způ-
sobený velkou hospodářskou krizí v letech 1929 
až 1933 doprovázely politické změny. V roce 1933 
se moci v Německu chopili nacisté pod vedením 
Adolfa Hitlera a začali otevřeně hlásat nutnost 
revize versailleského systému a obnovení vel-
mocenského postavení Německa. Světovou krizí 
mimořádně těžce postižená německá menšina 
v Československu se za skryté i veřejné podpo-
ry (finanční i jiné) z Německa začala aktivizovat 
a prosazovat své požadavky na sebeurčení. V říj-
nu 1933 byla v Československu založena Sudeto-
německá vlastenecká fronta (Sudetendeutsche 
Heimatsfront – SHF). V dubnu 1945 vznikla poli-
tická strana Sudetendeutsche Partei (SdP) v čele 
s Konrádem Henleinem, která v následujících par-
lamentních volbách získala nebývalý úspěch.

Na Hitlerův popud sudetoněmečtí zástupci 
vystupňovávali své požadavky vznášené vůči 
Československu a všechny pokusy a ústupky čes-
koslovenské strany odmítali jako nedostatečné. 
Krize vyvrcholila v osudovém roce 1938. Poté, co 
v březnu Německo obsadilo a anektovalo Rakous-
ko, začal Hitler na Československo vyvíjet přímý 
nátlak a obviňoval československou vládu z popí-
rání práv německého obyvatelstva. V dubnu 1938 
předložil Henlein, po předchozí poradě s Hitle-
rem, na sjezdu SdP v Karlových Varech takzvané 
Karlovarské požadavky, které však byly pro Česko-
slovensko, chtělo-li si vůbec uchovat suverenitu 
a demokratický charakter, naprosto nepřijatelné.  

V těžké krizi se ukázalo, že bezpečnostní systém 
Československa, založený na spolupráci s Francií 
a se zeměmi Malé dohody, zkolaboval a země se 
během několika měsíců ocitla v silné mezinárodní 
izolaci. Hlavní spojenci, Francie a Velká Británie, dali 

Od 28. říjnA 1918 K MnIchOVSKé dOhOdě

 MNICHOVSKÁ ZRADA



   7

jasně najevo, že když Československo nepřistoupí 
na sudetoněmecké požadavky, bude ponecháno 
vlastnímu osudu. Zvláštní kapitolou byla pomoc 
Sovětského svazu, hojně zmiňovaná a vyzdvihova-
ná zejména komunistickými historiky. Avšak vzhle-
dem k tomu, že sovětská pomoc byla podmíněna 
postojem Francie a Československo a Sovětský svaz 
neměly společné hranice, tudíž by se sovětská voj-
ska neměla do střední Evropy jak dostat, můžeme 
tento návrh patřící se vší pravděpodobností spíše 
do říše propagandy, označit jako zcela iluzorní 
a prakticky neproveditelný. Sovětský svaz jej zcela 
jistě vůbec nemyslel vážně, protože ve skutečnos-
ti neměl důvody a podle všeho moc chuti proti 
Německu válčit. Nepřátelskými úmysly vůči Česko-
slovensku se netajily ani Polsko a Maďarsko. 

Na podzim roku 1938 zbývalo Československo jen 
posledních pár týdnů svobodné existence. O jeho 
osudu rozhodla schůzka představitelů čtyř moc-
ností -  zástupci Československa nebyli na schůz-
ku pozváni -, Německa (Hitler), Itálie (Mussolini), 
Velké Británie (Chamberlain) a Francie (Daladier), 
která se konala v noci z 29. na 30. září 1938 v bavor-
ském Mnichově. Na základě takzvané Mnichovské 
dohody mělo Československo postoupit Německu 
své pohraniční území osídlené německým oby-
vatelstvem. Kdyby tak odmítlo učinit, západní 
mocnosti by od něho daly definitivně ruce pryč 
a v případě válečnému konfliktu s Německem by 
od nich nemohlo očekávat žádnou pomoc. Po krat-
ším váhání Československo 30. září 1938 podmínky 
mnichovské dohody přijalo, přestože pro něj měly 
zcela katastrofální důsledky. Přišlo o rozsáhlé úze-
mí s vyvinutým průmyslem a nerostnými surovi-
nami, komunikační a dopravní sítě byly zpřetrhány 
a v záboru se ocitla i území osídlená českým oby-
vatelstvem. Mnichovská dohoda sice ještě nezna-
menala přímý zánik Československa, jeho oslabené 
torzo však bylo na milost a nemilost vydáno nacis-
tickému Německu a bylo jen otázkou času, kdy 
bude obsazen jeho zbytek. 

Libor Svoboda

Příjezd Nevilla Chamberlaina do Mnichova. Září 1938. 
Zdroj: VÚA Praha

Édouard Daladier na přehlídce po příjezdu 
do Mnichova. Září 1938.  Zdroj: VÚA Praha
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Zradit svého spojence, ať to odůvodňuje kdokoliv 
a jakkoliv, nejčastěji – jak nás učí historie – v zájmu 
„vyšších“ cílů je obecně nemorální zvrhlost. Ten, kdo 
se zrady dopouští, způsobí tím větší tragédii, než je 
ta, které chce zabránit. Mnichovská dohoda v roce 
1938 je toho příkladem. Československo bylo svý-
mi spojenci v září 1938 vyzváno, aby se vzdalo části 
svého území, ustoupilo nacistické agresi a zabránilo 
světové válce. Ve skutečnosti se právě touto zradou 
otevřela náruč Evropy nacistům a komunistům. 
Čechoslováci demobilizovali, prezident Edvard 
Beneš abdikoval. Většina lidí se cítila podvedena 
spojenci a vlastními politiky. Poprvé v krátké čes-
koslovenské historii učinila společnost prostřednic-
tvím demokratický zvolených politiků kompromis 
s agresorem. Češi a Slováci hledali nové spojence, 
novou ideologii. Komunisté měli právě v tu chvíli 
největší šanci získat nové přívržence. Mnichovská 
konference v roce 1938 vrhla tisíce Čechoslováků 
do náruče totalitní komunistické ideologie. Rado-
van Procházka, protinacistický a protikomunistický 
odbojář, bývalý politický vězeň z 50. let minulého 
století, a mnoho jiných se domnívá, že Mnichov 
1938 zlomil československému národu páteř, niko-
liv však tím, že se stát stal vazalem nacistického 
Německa, ale národ se začal učit totalitnímu myšle-
ní. Kdyby se prý Čechoslováci v roce 1938 vojensky 
bránili, nikdy by prý později nedovolili komunistům, 
potažmo SSSR, ovládnout zemi na dalších čtyřicet 
let. Československo se nemohlo stát neutrálním 
státem. Chyběla jednak tradice neutrality (jakou 
požívalo například Švýcarsko), jednak vůle ostat-
ních národů tuto neutralitu uznat, ale především ji 
respektovat. Již v době bojů o vznik nového státu 
se představitelé československého zahraničního 
odboje orientovali především na Francii. Stejně tak 
tomu mělo být i po skončení první světové války. 
Československo patřilo mezi nejvěrnější spojence 
země galského kohouta. Volba Francie byla ve své 
podstatě logická. Zájem Velké Británie nepřekročil 
za země ležící za Rýnem. Spojené státy se v mezi-
válečném období vrátily k politice izolacionismu. 
Vztahy se Sovětským svazem byly až do počátku 

třicátých let 20. století na bodu mrazu. Dne 14. srp-
na 1920 byla podepsána spojenecká smlouva mezi 
Československem a Královstvím Srbů, Chorvatů 
a Slovinců (budoucí Jugoslávií). Ta zavazovala oba 
státy ke vzájemné pomoci při nevyprovokovaném 
útoku Maďarska proti některému z nich. Tajný doda-
tek dále stanovil ozbrojenou neutralitu smluvního 
partnera, kdyby se druhý spojenec rozhodl pro pre-
ventivní samostatnou akci. Rumunsko se k ní plně 
připojilo v první polovině roku 1921 (23. dubna byla 
uzavřena smlouva mezi Prahou a Bukureští, 7. červ-
na následovala smlouva mezi Bělehradem a Buku-
reští). Maďarský tisk posměšně nazval nově vzniklé 
spojenectví „Malou dohodou“. Po komplikovaných 
jednáních bylo 25. ledna 1924 Československo 
vmanipulováno do „bezbarvé“ smlouvy o spoje-

pOlITIKA AppEASEMEnTu jAKO cESTA K TOTAlITě 

 MNICHOVSKÁ ZRADA

Edvard Beneš už v roce 1919 zcela výstižně napsal, že vnitřní 
politika mladého státu bude určována zahraniční politikou 
více než kdekoliv jinde ve střední Evropě.  Zdroj: VÚA Praha
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nectví a přátelství s Francií. Na vznik smlouvy Paříž 
velmi naléhala a Praha se jí na druhé straně bránila. 
Nechtěla být v Evropě považována za prodloužený 
nástroj „agresivní“ francouzské zahraniční politiky. 
Smlouva neobsahovala žádné oficiální vojenské 
závazky. Důležitým mezníkem se pro Českosloven-
sko stalo podepsání takzvaného Rýnského garanč-
ního paktu dne 16. října 1925. Německo se zavázalo 
respektovat neměnnost svých versailleských hra-
nic se svým francouzským a belgickým sousedem. 
Východní hranice však zůstaly negarantovány. Čes-
koslovensko se dostalo do svízelné situace, kterou 
hodlalo řešit mimo jiné novou spojeneckou smlou-
vou s Francií. Ta se stala o to více aktuální, když se 
30. ledna 1933 stal novým říšským kancléřem Adolf 
Hitler. Kroky nacistického Německa v zahraniční, 
ale i jeho vnitřní politice vedly k tomu, že se Fran-
cie snažila o zabezpečení kolektivní bezpečnosti 
ve střední a východní Evropě. Z toho nakonec sešlo, 
ale přesto byla 2. května 1935 podepsána sovět-
sko-francouzská spojenecká smlouva. Již 16. květ-
na následovala československo-sovětská smlouva. 
Její odstavec 2, o který se zasadil Beneš, stanovil, 
že závazky vzájemné pomoci budou účinné, jen 
když bude oběti útoku poskytnuta pomoc ze strany 
Francie. Tato podmínka nabyla aktuálnosti v době 
vrcholící mnichovské krize. 

Pod nátlakem Británie a Francie nakonec českoslo-
venská vláda a prezident Beneš 21. září 1938 kapitu-
lovali a přijali ultimátum o vydání českého pohrani-
čí nacistickému Německu. Krátce předtím, 19. září, 
když vyslanci obou západních mocností předložili 
v Praze plán na odstoupení Sudet, jednal Beneš se 
sovětským vyslancem Alexandrovským. Beneš mu 
položil dvě otázky: 

1) Když Francie splní své smluvní závazky vůči Praze, 
splní je také Sovětský svaz? 
2) Jak se zachová Sovětský svaz v případě, že Fran-
cie definitivně odmítne plnit své smluvní závazky 
a Československo se rozhodne postavit Německu 
na odpor? Na první dotaz odpověděla Moskva 21. září 

rozhodným „ano“. Na druhý bod dostal Beneš odpo-
věď, že v případě konfliktu mezi Československem 
a Německem, v němž by bylo agresorem Německo, 
bude Sovětský svaz požadovat od československé 
vlády, aby se ihned obrátila na Společnost národů. 
Jestliže ta rozhodne nejednomyslně, postačí Mosk-
vě většinové rozhodnutí, aby se okamžitě rozhod-
la pomoci Československu. Sověti z praxe dobře 
věděli, že jednání ve Společnosti národů byla velmi 
zdlouhavá a ve svém výsledku naprosto neúčin-
ná. Stejně tak nebyl prezident Beneš ochoten vést 
válku proti Německu pouze po boku se Sovětským 
svazem. Byl si vědom nebezpečí, že by v západní 
Evropě vyvstal obraz Československa jako země, 
která vpustila bolševismus do Evropy, nehledě 
na reálnou možnost sovětizace československého 
prostoru. Navíc existovalo evidentní nebezpečí, že 
by Praha byla v nastalé válce označena za agresora. 
Již vzápětí po skončení války rezonovala v českém 
prostředí legenda o „okamžité“ vojenské pomoci 
Sovětského svazu Československu v době Mnicho-
va. Podle této legendy byli Sověti ochotni bojovat 
po boku Prahy i bez francouzské účasti. Tyto nepod-
ložené výroky byly umocněny osvobozením drtivé 
většiny našeho území Rudou armádou. Mohutně 
jim sekundovala samotná KSČ, která těžila z obrov-
ské popularity Sovětského svazu mezi značnou 
částí veřejnosti. Podle dalších legend sovětští oby-
vatelé nikdy nepocítili hlad a krizi třicátých let, která 
sužovala celou Evropu. Komunisté využili Mnichova 
k vybudování a posléze nástupu rudé totality. Pová-
lečná cesta „omezené“ či „limitované“ demokracie 
vyvrcholila únorem 1948. Po následujících 41 let 
represivního režimu se komunistům podařilo fak-
ticky přetrhat veškeré morální a etické hodnoty 
Masarykovy republiky. A co dnes? Dne 12. března 
1999 se ČR stala sedmnáctým členem Severoatlan-
tické aliance (NATO). Klíčový článek 5 jasně uvádí, že 
„smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné 
nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují 
se v takovém případě přispět na pomoc napade-
ným členům“.

Ladislav Kudrna a Mikuláš Kroupa
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ČESKOSlOVEnSKO-frAncOuzSKé SpOjEnEcTVí

 MNICHOVSKÁ ZRADA

Paříž, 25. ledna 1924 – Spojenecká a přátelská smlouva mezi Francií a Československem.
Zdroj: Praha, Archiv státních smluv 
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ČESKOSlOVEnSKO-frAncOuzSKé SpOjEnEcTVí

 MNICHOVSKÁ ZRADA

Locarno, 16. října 1925 – Smlouva o vzájemných zárukách mezi Francií a Československem, podepsaná 
v návaznosti na tzv. západoevropský garanční pakt. Zdroj: Praha, Archiv státních smluv
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MNICHOVSKÁ DOHODA

 MNICHOVSKÁ ZRADA

Zdroj: Auswärtiges Amt - Politisches Archiv, Berlin
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Zdroj: Auswärtiges Amt - Politisches Archiv, Berlin
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dIplOMATé V přEdpOKOjI MnIchOVSKé KOnfErEncE

 MNICHOVSKÁ ZRADA

Dva českoslovenští diplomaté, JUDr. Vojtěch Mast-
ný a JUDr. Hubert Masařík, byli prvními Čechoslo-
váky, kteří se ráno 30. září 1938 dozvěděli o vzniku 
potupné Mnichovské dohody, jež se stala trvalým 
mementem pro moderní dějiny.

Vojtěch Mastný se narodil 18. března 1874 v Praze. 
Vzdělání získal na jednom z pražských gymnázií, 
kde v roce 1892 odmaturoval. Následovalo studium 
na právnické fakultě v Praze, kde získal v roce 1898 
doktorát. Následovala soudní a advokátní praxe. 
Po skončení první světové války přednášel v letech 
1919 až 1920 mezinárodní právo na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy a vedl kurzy pro přípra-
vu diplomatů. Dále byl dlouholetým místopředse-
dou Asociace pro mezinárodní právo a předseda 
její československé sekce. Měl rovněž úzké vztahy 
ke koncernu Živnostenské banky a k vedení agrár-
ní strany. Na ministerstvu zahraničních věcí půso-
bil od roku 1920 v úřadu vyslaneckém. Od roku 
1932 až do března 1939 působil jako velvyslanec 
na stěžejním berlínském postu. Záhy po okupaci 
byl penzionován. V letech 1942 až 1945 působil 
jako předseda správní rady Živnostenské banky, 
přičemž předával informace odboji a intervenoval 
za zatčené. V květnu 1945 neoprávněně zatčen, 
obviněn z kolaborace a tři měsíce držen ve vyšetřo-
vací vazbě. Poté jako nevinný propuštěn na svobo-
du. Vojtěch Mastný zemřel v zapomnění 25. ledna 
1954 v Praze. 

Votěch Mastný v roce 1936. 
Zdroj: ČTK
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Prakticky stejné vzdělání měl za sebou i druhý 
z diplomatů, Hubert Masařík, který se narodil 
2. srpna 1896 v Tovačově a kterému bylo osudem 
dopřáno dožít se plných 86 let. Zemřel prakticky 
neznámý 13. října 1982 v Praze. Po získání doktorátu 
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1919 
působil již v dalším roce na ministerstvu zahranič-
ních věcí, kde byl pověřován důležitými politickými 
úkoly (například péčí o Runcimannovu misi v létě 
roku 1938). Dne 29. září 1939 odletěl do Mnichova, 
kde měl společně s velvyslancem Mastným sledo-
vat průběh jednání čtyř mocností. 

Po přistání v Mnichově nikdo na českosloven-
ské diplomaty nečekal. Nebyl přítomen nikdo 
z německého ministerstva zahraničí, nebyl tam 
nikdo z anglické ani francouzské delegace. Poli-
cejní důstojník československé delegaci stroze 
oznámil, že má rozkaz zavést ji nikoliv do místa jed-
nání konference – Hnědého domu –, nýbrž pouze 
do hotelu Regina, vyhrazeného anglické delegaci. 
V hotelu byli zavedeni do svých pokojů, před kte-
ré se posadili němečtí policisté. Ve 22.00 hodin byl 
Mastnému a Masaříkovi oznámen členem britské 
delegace Asthon-Gwatkinem plán odstoupení 
českého pohraničí nacistickému Německu. V jednu 
hodinu třicet minut 30. září 1938 byli oba českoslo-
venští diplomaté zavoláni do konferenčního poko-
je, kde jim neustále zívající britský premiér Neville 
Chamberlain suše a bez rozpaků oznámil výsledek 
konference čtyř mocností – Mnichovskou dohodu.   

Ladislav Kudrna

Hubert Masařík před Národním soudem v Praze 
na Karlově náměstí v prosinci 1946.  Zdroj: ČTK
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Armáda první Československé republiky byla zfor-
mována na dvou základních pilířích, pilířem prvním 
byli důstojníci a vojáci bývalé rakousko-uherské 
armády, pilířem druhým příslušníci českosloven-
ských legií v Rusku, Itálii a Francii. Výrazný podíl 
na výstavbě ozbrojených sil mladého Českosloven-
ska měla Francie, která byla po celá dvacátá a třicá-
tá léta považována za hlavního československého 
spojence. Francouzská armáda byla pro armádu 
československou velkým vzorem a díky úzké spo-
lupráci v řadě oblastí, počínaje dodávkami zbraní 
či umožněním studia československých důstojníků 
na francouzských vojenských školách, zásadním 
způsobem ovlivnila její podobu a charakter. 

Proces vzniku československé armády byl ukončen 
dva roky po vzniku Československa. Důvodem byla 
značně neklidná vnitřní i zahraničněpolitická situa-
ce nově vzniklého československého státu. Němec-
ké obyvatelstvo českého a moravského pohraničí, 
takzvaných Sudet, nesouhlasilo se začleněním 
do nově vzniklého Československa, a tak příhra-
niční oblasti musely být po konci první světové 
války vojensky obsazeny. Značně vysilující byly 
války s Polskem o Těšínsko a hlavně s Maďarskem 
o Slovensko a Podkarpatskou Rus. Teprve roku 
1920 po vyřešení územních sporů mohly českoslo-
venská vláda a armádní velení přikročit ke sloučení 
domácího a zahraničního vojska, takzvané unifika-
ci, jež skončila v roce 1922. 

Nástup Adolfa Hitlera k moci v Německu a vývoj 
v dalších sousedních státech vedl k zhoršení poli-
tické situace ve střední Evropě. Reakcí na tyto změ-
ny byl plán reorganizace a modernizace armády, 
který v roce 1932 iniciativně vypracovala skupina 
důstojníků Hlavního štábu. Roku 1934 byla znovu 
zavedena dvouletá vojenská služba, zvýšil se počet 
pěších divizí, byly reorganizovány jezdecké a hor-
ské brigády a zavedena velitelství sborů. V roce 
1935 byla zahájena výstavba stálého opevnění. 
Charakteristickým pro dané období bylo navyšo-
vání vojenských výdajů, které na sklonku třicátých 

let dosáhly výše kolem osmi procent hrubého 
domácího produktu. V míru se československá 
armáda skládala ze sedmi velitelství sborů, sedm-
nácti pěších divizí a čtyř rychlých divizí. Mírový 
stav armády byl o něco více než 200 000 mužů. 
V květnu 1938 byla vyhlášena částečná mobili-
zace a v průběhu září 1938 byla podniknuta řada 
mimořádných vojenských opatření, která vyvrcho-
lila v noci 23. září, kdy došlo k vyhlášení všeobecné 
mobilizace československé branné moci. Zároveň 
byly z bezprostředně ohrožených Čech evakuová-
ny na východ Moravy a západní Slovensko zbrojov-
ky, mimo jiné i plzeňská Škodovka, a řada cenností 
(korunovační klenoty a zlatý poklad). 

Podle plánů z první poloviny třicátých let počítalo 
československé velení s náhlým německým úto-
kem bez vypovězení války, doprovázeným masiv-
ním nasazením letectva, případně obrněné tech-
niky. Armáda měla tomuto nepřátelskému útoku 
čelit na několika předem připravených obranných 
postaveních ve směru západ-východ. Achillovou 
patou československé obrany by v tomto přípa-
dě mohlo být znemožnění úspěšného provedení 
mobilizace, kterou mohl německý útok narušit. 
Původně se také očekávalo, že hlavní německý 
útok na naše území bude veden ze dvou směrů, 
ze Slezska na Liberec a z Horního Rakouska přes 
jižní Čechy. Cílem tohoto útoku mělo být rozdělení 
Československa. Německá armáda však s největší 
pravděpodobností od původně předpokládaného 
záměru upustila a většinu sil připravila na vpád 
do západních Čech a na obsazení Prahy. 

Povolávaní záložníci nastupovali se vším odhodlá-
ním a do řad armády se hlásili i dobrovolníci. Jedi-
nou a celkem očekávatelnou výjimku představova-
li záložníci německé národnosti, jichž nastoupilo 
jen kolem 70 procent. Je celkem přirozené, že při 
tak obrovské a logisticky náročné akci vyvstala celá 
řada problémů. První problémy přinesl paradoxně 
rychlý nástup osob ze zálohy, mnoho útvarů a veli-
telství nebylo na tak časný příchod záloh dostateč-

ČESKOSlOVEnSKá ArMádA dO KOncE září 1938

 MNICHOVSKÁ ZRADA
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ně připraveno, v některých místech ještě nebyly 
vytvořeny přijímací komise, povolanci si s sebou 
nevzali věci osobní potřeby, jako byly jídelní potře-
by, přikrývky a podobně, což později výslovně uvá-
děly zveřejněné mobilizační vyhlášky. V pozdějších 
dnech se ještě objevily další potíže, nedostatek 
koní, nákladních automobilů i mužstva, zaviněné 
tím, že mnoho německých záložníků neuposlech-
lo mobilizační výzvy. I přes výše uvedené potíže 
a komplikace se dařilo plánovaný harmonogram 
mobilizace v podstatě dodržet. Počty válečné 
armády po jejím předčasném ukončení, kvůli vývo-
ji událostí po podpisu mnichovské dohody byla 
mobilizace 4. října zastavena, dosáhly 1 128 000 
osob, z toho 48 000 důstojníků a 9000 rotmistrů.  

Obrana Československa se skládala ze dvanácti 
hraničních oblastí, čtrnácti velitelství sborů, 34 
pěších divizí, čtyř rychlých divizí a tří zvláštních 
skupin (dvě v síle pěší divize a jedna v síle pěší bri-
gády), které dohromady tvořily čtyři polní armády 
(velitelé armádní generálové Sergej Vojcechovský, 
Lev Prchala, Josef Votruba a divizní generál Voj-
těch Luža) a zálohu hlavního velitelství. K vedení 
boje měli velitelé k dispozici 350 tanků a 950 bojo-
vých letadel. K počátku mobilizace bylo dostavě-
no a z větší části vyzbrojeno 263 těžkých objektů 
a 9632 lehkých pevnostních objektů.  Počítalo se 
i se zahraniční pomocí. Na základě úmluvy z roku 
1934 mezi Československem a Francií byl očekáván 
přílet dvou perutí francouzského letectva (40 leta-
del). Největší část mobilizovaných sil (61 procent) 
měla za úkol čelit náporu německé armády, menší 
proti Maďarsku (sedmnáct procent) a jen minimál-
ní počet byl postaven proti Polsku (dvě procenta), 
zbytek byly zálohy (20 procent). K válce s Němec-
kem sice nedošlo, jednotlivé útvary československé 
armády a SOS se však v průběhu září 1938 mno-
hokráte střetly s jednotkami sudetoněmeckého 
Freikorpsu. Těžké boje byly svedeny i na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi, kde pokračovaly i na podzim 
a v zimě 1938/39.

Mobilizace ukázala vysokou bojovou připrave-
nost tehdejší československé armády na případný 
válečný konflikt a prokázala také ochotu většiny 
obyvatel zapojit se do obrany země. O to větší roz-
čarování a frustrace zavládla v jejích řadách, když 
se československá vláda rozhodla dne 30. září 1938 
přijmout podmínky takzvané Mnichovské dohody 
a souhlasit s odstoupením pohraničních oblastí 
Německu, Polsku a Maďarsku. Rozkaz k ústupu 
z hranic vyvolal v armádě všeobecný nesouhlas, 
k žádným incidentům však až na ojedinělé výjimky 
nedošlo. Armáda se poté podílela na evakuaci ztra-
cených oblastí a na ostraze nově vytyčené státní 
hranice. Do konce roku 1938 proběhla demobiliza-
ce a armáda se vrátila k mírové organizaci. 

Libor Svoboda

Bojový výcvik čs. armády v druhé pol. 30. let. Na snímku 
pěchota a lehké tanky vz. 35.  Zdroj: VHÚ Praha
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„Ne, ne, nebojovat! Chraň pánbůh, to bychom byli 
rozsekaní jako Poláci.“

Josef Jedlička se narodil v roce 1921 v Užhorodu 
na Podkarpatské Rusi v rodině bývalého legionáře 
od Zborova, který byl na Podkarpatskou Rus vyslán 
československou vládou. Jeho otec sloužil pod 
tehdejším podplukovníkem Ludvíkem Svobodou. 
Malý Jožka Jedlička si hrával s dětmi Ludvíka Svo-
body, s dcerou Zoe a synem Mirkem. Jednou prý 
Mirka při hře uhodil kamenem nechtěně do hlavy, 
přišel jeho otec, Ludvík Svoboda, řekl prý jen: „To 
se klukům stává.“ Bydleli u kasáren v Užhorodu, 
tam zažil mobilizaci a obsazení Podkarpatské Rusi 
Maďary.

„Měli jsme v roce 1938 bojovat? Ne, ne, nebojovat. 
Chraň pánbůh, to bychom byli rozsekaní jako Poláci. 
Co bychom dokázali jako hrstka, když je kolem masa 
Němců. Měli jsme sice francouzské zbraně, belgické, 
holandské a naše zbraně. Měli jsme pár prdítek, já 
tomu říkám prdítka. Tehdy jsem to viděl jako kluk, pev-
nosti, pevnosti. Dvakrát tankem by střelili. A co hrani-
ce s Rakouskem, s Polskem, se Slovenskem? Každému 
do očí řeknu, že je praštěný, že by tím chtěl vyvraždit 
náš národ. Jak ta vojska šla, tak by nás zlikvidovala. 
Navíc tady byli Sudeťáci. Takový je můj názor.“ 

Rodiče, on i jeho dva bratři museli z Užhorodu ode-
jít a nastěhovali se do otcova rodného Svojanova 
u Svitav. Josef si našel místo v nedaleké Poličce 
na dráze jako posunovač. V roce 1940 dostal příkaz 
k práci v Německu podobně jako mnoho jiných 
mladých lidí ročníku 1921. Byl totálně nasazen 
a pracoval na stavbách u Kasselu. Odtamtud utekl, 
ale byl brzo chycen a musel nastoupit jako posuno-
vač na seřaďovacím nádraží říšské železnice v Han-
noveru.

Bylo to prý jedno z největších nádraží v celém 
Německu, měl uniformu, byl nenápadný a získal si 
důvěru místních Němců. V té době na dráze pra-
covalo hodně starších Němců a na všechny práce 

nestačili. Bylo třeba přenést mnoho úkolů na totál-
ně nasazené. Získané důvěry využil k sabotážím. 
Nápravy na vagonech se mazaly olejem nebo 
vazelínou. Do vazelíny stačilo přidat trochu písku, 
s olejem se to dělalo jinak. „Starší typy se mazaly 
olejem. Naléval se do maznice, která se zašroubova-
la nebo zaklapávala. Po určitých kilometrech tam 
chodil někdo s konvičkou a doléval olej. Když jste tam 
načůral nebo nalil vodu, tam kde byl olej, voda je 
těžší, a tak olej vytlačila z nápravy nahoru. Po několi-
ka kilometrech se ložisko zadřelo a hořelo.“ 

Dodávky zbraní a munice se opozdily. Hannover 
byla totiž důležitá železniční křižovatka třetí říše, 
v Hannoveru se také vyráběly nové tanky. Velké 
množství zbraní a munice šlo ze západu, z Porůří 
přes Hannover na východní frontu. „Jaké pak byly 
na frontě škody, když všude bylo na vagonech na-
psáno: Richtung Warschau. Směřovaly na Varšavu, 
to znamená na Východ. Nejvíc toho šlo na Stalingrad 
a do těch prostor.“ 

Pracoval sám, v žádné odbojové skupině nebyl, 
proto prý nebyl ani prozrazen. „Podívejte se, pohy-
boval jsem se mezi vagony. Jestli se vyčůrám nebo ne, 
to nikdo neví. Vodu jsem s sebou nenosil. Stačilo jen 
málo vody a už to vytlačovalo olej.“ 

Někdy využil své známosti se železničářem z Poličky 
Václavem Bradáčkem a umístil pod prkna do vago-
nu spojenecké letáky shozené v Hannoveru či 
jiné údaje o pohybu vojsk. V Poličce byla muniční 
továrna, některé vagony prý směřovaly přímo tam. 
Václav Bradáček tak označené vagony pocházející 
z Hannoveru prohledal, informace z letáků prý pře-
tiskovalo i ilegální Rudé právo.

Zažil několik spojeneckých bombardování Hanno-
veru a přilehlých měst. Při jednom útoku v Nien-
burgu jeho přítomnost paradoxně zamezila větší 
škodě. Spojenecký letec si všiml, že při lokomoti-
vě stojí kdosi s vojenskou čepicí. Pan Jedlička měl 
na hlavě československou železničářskou čepici, 

jOSEf jEdlIČKA

 MNICHOVSKÁ ZRADA
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která z dálky vypadala jako francouzská vojenská 
brigadýrka - „képi“. Pilot přestal útočit a naopak 
mu křídly zamával a odletěl. Při jiném bombovém 
útoku na Hildesheim začal hořet vlak, který právě 
posunoval. Z jednoho nákladního vagonu zaslechl 
volání o pomoc. Oddělil hořící část vlaku od neho-
řícího a otevřel vagon a v něm prý byli Francouzi 
poslaní do Německa na práci původem kdesi neda-
leko od Dieppe. 

To, že druhý den dostal finanční odměnu za záchra-
nu vlaku však nezabránilo tomu, že byl po několika 
dnech, na podzim 1944, zatčen a odvezen do kon-
centračního tábora v Bergen Belsenu. Vzpomíná, že 
se tam setkal i s malířem Josefem Čapkem. „Mně to 

jméno nic neříkalo, já jsem byl z Podkarpatské Rusi. 
Nám o bratrech Čapcích nikdo nic neříkal. Teprve 
po válce jsem něco o něm slyšel. On sám říkal, že je 
Čapek z Čech. Setkali jsme se. Ale moc se tam nedalo 
bavit, přísně to trestali.“

Do Československa se dostal až v červenci 1945, 
dříve to prý nešlo, železniční tratě v Německu 
byly rozbité. Po válce sloužil v armádě. Josef Jed-
lička vzpomíná na to, že jako voják se zkušenostmi 
ze železnice byl vlakvedoucím vlaku vezoucím ze 
Sovětského svazu nově natištěné peníze použité 
při měnové reformě v roce 1953. Vlak zastavil 
na nákladovém nádraží Praha-Žižkov, které bylo 
pro tuto příležitost naprosto vyklizené a obsazené 
vojáky a Sborem národní bezpečnosti. Jako vlakve-
doucí předal vlak čekajícím představitelům státní 
moci, mezi nimiž byl prý i tehdejší předseda vlády 
Viliam Široký. Celý svůj život pracoval buď na želez-
nici, nebo v armádě. Do důchodu odcházel jako 
školitel civilní obrany na Generálním štábu Česko-
slovenské lidové armády.

Hynek Moravec

Josef Jedlička 
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„Když jsem viděl, že nemám ruku, tak jsem se svezl 
na kolena k jednomu stromu a říkal jsem si, že tam, 
kde jsem se narodil, se už nikdy nepodívám.“

Vasil Korol se narodil 15. 12. 1922 na Podkarpatské 
Rusi u města Volové. Vyrůstal v chudé rodině, mat-
ka mu brzy zemřela. 

Události následující po Mnichovské dohodě změ-
nily panu Korolovi navždy život. „Československo 
tenkrát mělo nejlepší zbraně v Evropě. To není leg-
race. Ale potom se ukázalo, že jsme proti Němcům 
byli slabí. Vždyť Němci zabrali pomalu celou Evropu. 
Československo bylo kolem dokola obklíčený, takže 
já myslím, že těžko by se bylo bránilo.“ 

V roce 1939 vtrhli do Podkarpatské Rusi Maďaři 
a zabrali ji. Pan Korol spolu s mnoha dalšími ode-
šel do Sovětského svazu. „My jsme přešli hranici 
a Rusové nás nikde nezapsali a nic. Ale vedl nás tam 
civilní Ukrajinec a on nám říká: ,A vás už tady Rusové 
do papírů zapsali?‘ Tak jsme říkali, že ne, a on nějak 
ukazoval, abychom se vrátili. A my si říkáme: ‚On 
nám to nepřeje.‘ Ale on to věděl. Ten Ukrajinec věděl, 
že jdeme do basy na Gulag.“ Ve Lvově byli zatče-
ni Sověty a půl roku strávili ve vězení. „Dali nás 
na velikánskej pokoj a tam jsme byli vedle sebe jak 
slanečci. Padesát nás tam bylo.“ Ze Lvova byli pře-
vezeni do věznice ve městě Stryj. „Tam byly železný 
postele s takovými plechy, ale na posteli vůbec nic, 
ani deka, nic! Tak jsme spali na betoně.“ Byl odsou-
zen za nelegální překročení hranice. Odvezli je 
do Archangelské oblasti a dále na řeku Pečoru 
do Gulagu, kde museli v nelidských podmínkách 
budovat železniční trať do Vorkuty. „Bylo čtyřicet 
stupňů mrazu, velikánský stan, ve stanu byly jenom 
kulatiny a na těch kulatinách, jak jsi přijel, tak se tam 
spalo. Ráno jsi se probudil, čepice ti přimrzla ke stře-
še, vstal jsi a šel jsi zas do práce. No, dali ti kousek 
chleba, jinak nic jinýho.“ Když jednou našli zmrzlé-
ho kamaráda, odvezli ho vozem do lesa a tam ho 
hodili do sněhu. Žádný jiný pohřeb nebyl možný. 

V Gulagu byl již více než tři roky, když se mu na-
skytla možnost vstoupit do československé armá-
dy. Neváhal a 16. března 1943 doputoval do Buzu-
luku. Bylo mu 21 let a vážil 43 kilogramů. Vstoupil 
k dělostřelectvu a již za pět měsíců byl velitelem 
dělostřelecké jednotky. Zúčastnil se několika vojen-
ských operací, mimo jiné i osvobozování Kyjeva. 
Po osvobození Kyjeva se nechali někteří vojáci 
hostit od místních a slavili. Když byli řádně opilí, 
došlo k výtržnostem a jeden voják byl omylem 
postřelen. „My jsme ho vzali a odvedli do školy a já 
vyšel nahoru a někdo tam říká, že ve sklepě umírají 
naši lidé. Tak jsem tam šel, představte si, v životě jsem 
nic takovýho neviděl: čtyři leželi mrtví, tři na jedný 
straně a tři na druhý straně, a jak zvraceli, tak to 
z nich takhle teklo. To bylo něco strašnýho.“ Do rána 
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byli všichni mrtví kvůli otravě z alkoholu, který 
vypili. U Bílé Cerkve dostali rozkaz jet přes vesnici, 
ale narazili na německý tank. „Držel jsem se za ruce 
se dvěma klukama a oni oba dostali zásah. Jeden jak 
druhý mi umřeli v rukou. Dole za mnou někdo upadl 
a říkal mi: ,Prosím tě, nenechte mě tady.‘“ 

Nejhorší událost však zažil pan Korol při bojích 
o Dukelský průsmyk. Situace byla velmi nepřehled-
ná a dostali se pod nepřátelskou palbu. „Já jsem se 
plížil trávou k dělu, a když jsem byl asi dvacet metrů 
od lesa, tak jsem si řekl, že to doběhnu. Postavil jsem 
se, jedna mina spadla přede mě, tak jsem si říkal, že 
sem už další nespadne, přeskočil jsem ji, ale vzadu 
spadla další a třetí spadla vedle mě, takhle mi to ruku 

utrhlo a šrapnely mi roztrhaly rameno a hrudník… 
Když jsem viděl, že nemám ruku, tak jsem se svezl 
na kolena k jednomu stromu a říkal jsem si, že tam, 
kde jsem se narodil, se už nikdy nepodívám. A jak 
jsem tam klečel u toho stromu, tak jsem vystrkoval 
hlavu, aby přilítnul šrapnel a ukončil můj život. To si 
nedokážete představit, co to je za bolest.“ 

Do večera musel čekat, než ho odnesli do chirur-
gického stanu. Po operaci musel jít tři dny pěšky 
do Lvova. Za celých šest let války se pan Korol 
nevyspal v posteli. Po válce dostal jako válečný 
invalida trafiku, ve které pracoval až do důchodu. 
Oženil se, má syna a dceru. 

František Havlín
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„Irák byl pro mě velká zkušenost, i když ani ne tolik 
vojenská jako především lidská.“

Ivo Turek se narodil 9. března 1970 v Litomyšli. 
Po studiu na gymnáziu ve Svitavách, kde v roce 
1988 úspěšně odmaturoval, se rozhodl pro lékařské 
povolání. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hrad-
ci Králové, promoval roku 1994. Poté absolvoval 
základní vojenskou službu jako lékař v posádkové 
ošetřovně. Po vojně nastoupil do nemocnice v Ústí 
nad Orlicí, kde složil atestaci z vnitřního lékařství 
1. stupně. Nejprve pracoval na interním oddělení, 
ale v roce 1997 přešel na hematologicko-transfuz-
ní oddělení. Transfuzní službě se věnoval i nadále. 
Nejprve na Oddělení krevní banky Fakultní nemoc-
nice v Praze-Motole a poté i po nástupu do Ústřed-
ní vojenské nemocnice v Praze, kde působí od jara 
roku 2002. Když dostal MUDr. Ivo Turek od armády 
nabídku, aby se stál profesionálním vojákem, roz-
hodl se ji přijmout. Motivaci pro vstup do armády 
představovalo především finanční ohodnocení, 
neboť porovnání platu lékaře v civilním sektoru 
a v armádě hovořilo jasně ve prospěch armády. 

Od 23. září do 5. prosince 2003 se v rámci operace 
IZ SFOR zúčastnil 2. rotace mise 7. polní nemoc-
nice AČR v Basře, když pracoval v laboratoři jako 
vedoucí lékař hematolog. Posláním nemocni-
ce byla především humanitární mise, zaměřená 
na pomoc civilnímu obyvatelstvu: „Irák byl pro mě 
velká zkušenost, i když ani ne tolik vojenská jako pře-
devším lidská. Člověk se ocitl v úplně jiném prostředí 
a podmínkách. V zemi s jinou mentalitou obyvatel, 
která právě prošla válečným konfliktem. Dostal jsem 
se do uzavřeného kolektivu lidí, které jsem předtím 
neznal. Bylo to zcela nesrovnatelné s čímkoliv, co 
jsem do té doby zažil.“ 

Jednu z obtíží představovalo i pouštní klima. 
Vojáci se museli potýkat s omezenými příděly 
vody. Limitovaný byl i kontakt s domovem: „Mohli 
jsme telefonovat maximálně patnáct minut den-
ně. V podstatě byl člověk zcela vytržen z běžného 

dosavadního života.“ Rovněž pohyb mimo prostor 
nemocnice byl velice omezen. Vojáci základnu 
opouštěli jen výjimečně při jednáních koaličních 
vojsk na letišti, nebo když jezdili do sousedního 
Kuvajtu pro zásoby. „Jako turista jsem se dostal 
pouze na jeden víkend do Kuvajtu. Důvodem byla 
bezpečnostní situace. Sice jsme nějaké osobní volno 
měli, ale od května roku 2003 se situace neustále 
zhoršovala. Cíleně nás ale myslím nikdo neostřelo-
val. Občas základnu zasáhly zbloudilé kulky. Jednou 
nám taková střela poškodila opěrný nafukovací 
sloup, jindy zasáhly třeba matrace horních paland.“ 
Pokud jde o vztahy s místním obyvatelstvem, 
žádné zásadní potíže nevznikly. Za lékařskou péči 
poskytovanou zdarma byli pacienti vděčni: „Museli 
jen vystát frontu. Místní lékaři už tak rádi nebyli, pro-
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tože jsme je svou konkurenci ochuzovali o finanční 
příjem.“Před základnou se také odehrálo několik 
demonstrací. Jedna kvůli údajnému zhanobení 
koránu, ale nakonec se ukázalo, že šlo o podvrh. 
„Člověk si mimo základnu samozřejmě nikdy nemo-
hl být jistý, takže jsme vždy vyjížděli s doprovodem 
vojenské policie a ozbrojeni.“ 

Přestože byla služba v Iráku pro Ivo Turka vel-
kou životní zkušeností, prozatím se na další misi 
nechystá. Nejde jen o vytržení od rodiny: „Při 
takových misích jsme součástí něčeho, s čím by se 
měl člověk vnitřně ztotožnit. Akce v Iráku byla veli-
ce problematická. Já jsem se s tím vyrovnal hlavně 
tím, že jsme do Basry jeli jako součást humanitární 
pomoci, která měla pomoci zahladit následky války. 
Jet na misi, se kterou bych se nemohl ztotožnit, bych 
měl problém.“

Proti používání vojenské síly však Ivo Turek nic 
zásadního nemá. Tomu odpovídá i jeho zpětné 
hodnocení událostí roku 1938, kdy padlo rozhod-
nutí kapitulovat před nacistickou agresí: „Dívám se 
na to velice kriticky. Myslím si, že i za cenu velkých 
obětí se bojovat mělo. Sice bychom prohráli jako 
Poláci o rok později, ale zachovali bychom si rovnou 
páteř a charakter. Něco podobného se opakovalo 
o třicet let později v roce 1968. Na případné důsledky 
je sice třeba brát ohled, ale už staří Řekové říkali: ‚Je 
lepší se ctí padnout než zbaběle žít.‘“

Po návratu z mise v Iráku se Ivo Turek vrátil ke své 
předchozí praxi v Ústřední vojenské nemocnici 
v Praze, kde nyní zastává funkci zástupce primáře. 
V roce 2005 složil nástavbovou atestaci z oboru 
hematologie a transfuzní lékařství. Mjr. MUDr. Ivo 
Turek je ženatý, má dvě děti.

Jan Horník
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„My jsme zamlčely, že je mrtvá, abychom mohly faso-
vat její jídlo.“

Markéta Koutná se narodila 22. března 1921 v rodi-
ně židovského zlatníka a klenotníka v Oseku u Duch-
cova. Vyrůstala v Teplicích, ale po záboru Sudet 
se rodinou odstěhovala do Prahy. Když dnes paní 
Koutná přemýšlí o Mnichovské dohodě a jejích kon-
sekvencích, myslí si, že ozbrojený odpor nebyl příliš 
možný. „Protože jsme byli sami. Všichni naši takzvaní 
spojenci, hlavně Francie, se na nás vykašlali.“ Na otáz-
ku, zda dokázala odpustit, odpovídá: „Nedokázala 
nikdy! Nikdy! Nikdy! Nikdy!“ Když situace začala být 
neudržitelná i v Praze, utekla Gréta Koutná do Pol-
ska, odkud se chtěla dostat do Británie. „Já jsem se 
po Mnichově najednou z mladé dívky, z holky, muse-
la stát samostatným člověkem, který se staral sám 
o sebe, jestli může přežít, nebo ne. Za každou cenu. 
A to nikdy neodpustím. Nemůžu – nemůžu. Oni mě 
připravili, a nejenom mě, ale i další generace, o nor-
mální život.“ V Polsku se provdala za svého prvního 
manžela. Bohužel se již do vlaku mířícího do Britá-
nie nedostala, a když Němci začali obsazovat Polsko, 
musela opět utíkat, tentokrát na Ukrajinu. Po cestě 
zažila mnoho náletů a dozvěděla se, že její manžel 
při jednom z nich zahynul. Když po zbytcích spad-
lého mostu přelézali na druhý břeh Visly a mysleli si, 

že již budou v bezpečí, čekal je otřesný zážitek. „To 
první, co jsem viděla na druhý straně, byla dětská mrt-
vola na Plotu“. Dostala se na Ukrajinu a nějaký čas 
žila a pracovala ve Lvově. 22. 6. 1941 byla zatčena 
Sověty. Spolu s devadesáti dalšími ženami absolvo-
vala měsíční cestu v nákladním vagoně (takzvaném 
dobytčáku), kde dostávaly jen vodu, slané ryby 
a někdy chleba a kde místo záchodu byla jen rou-
ra prostrčená ven. Sedm měsíců byla internována 
u města Verchnij Uralsk v Magnitogorské oblasti. 
Podmínky věznění byly strašné. Na světnici bylo více 
než devadesát žen, spaly na holé podlaze, v zimě se 
netopilo a jídla dostávaly velmi málo. Aby přežila, 
kradla paní Koutná mrkev spoluvězeňkyním, které 
měly celý pytel, a dělila se se svou kamarádkou. 
Když se mezi ženami rozšířila infekce, schválně si 
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Markéta Koutná (čtvrtá z leva), Buzuluk 1943. 
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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sama rozedřela ránu na ruce, aby se jí zanítila a ona 
se mohla na čas zotavovat na marodce. Když jedna 
vězenkyně na marodce umřela, den ji schovávaly, 
aby mohly fasovat její příděl jídla. „My jsme zamlčely, 
že je mrtvá, abychom mohly fasovat její jídlo.“ Po pro-
puštění absolvovala další spletitou cestu a přes Kir-
gizstán se dostala do Buzuluku, kde koncem března 
1942 vstoupila do československé armády. Pracova-
la v armádní redakci pod Jakubem Koutným (plu-
kovník in memoriam), kterého si později vzala. 
Kromě redakce pracovala také jako pobočník před-
nosty I. oddělení velitelství štábu, se kterým postu-
povala celou dobu a zúčastnila se mnoha operací. 
Vzpomínky na válečné události nemůže vytěsnit ze 
svého života. „To zůstane ve mně. Ten odpor. Protože 

já se vždycky ptám, kdo byl a co dělal ten otec nebo 
dědeček. Kolik lidí má na svědomí? A když někdo říká, 
že to je všechno v pořádku, že ta nová generace je jiná, 
tak když tomu někdo věří – prosím. Já ne!“ Po konci 
války ještě určitou dobu v armádním štábu praco-
vala, ale po zatčení generála Píky oba s manželem 
viděli, že musejí odejít. Dostali povolení vycestovat 
do Izraele, ale Jakuba Koutného na poslední chvíli 
zdrželi. Přes osobní slib generála Svobody, že Kout-
ný bude moci vycestovat, byl zatčen a po dlouhých 
letech věznění zemřel 4. 2. 1960 v Leopoldově. Paní 
Koutná na něj celou dobu čekala v Izraeli a po jeho 
smrti se odstěhovala do USA. V současné době žije 
opět v Česku.

František Havlín

Markéta Koutná (třetí zprava). Odjezd na frontu 1943.
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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 „Kaplan v armádě musí být blízko vojákům. Nesedět 
za stolem a čekat, až přijdou sami, ale jít za nimi.“

Kaplan hradní stráže Vladimír Hudousek se narodil 
28. dubna 1966 v Opočně. Základní školu vychodil 
v Rokytnici v Orlických horách a následně nastou-
pil na železniční průmyslovku v České Třebové. 
Po absolvování střední školy byl povolán do armá-
dy. Základní vojenskou službu absolvoval v letech 
1986 až 1988. Vladimír Hudousek podle vlastních 
slov pochází ze spíše nábožensky vlažného rodin-
ného prostředí. První hlubší kontakt s vírou prožil 
před nástupem na vojnu, kdy se setkal s farářem 
v Rokytnici. „Ten večer, pod dojmem všeho, co jsem 

cítil, jsem se rozhodl zajít na faru víceméně se roz-
loučit s místním farářem. Asi jsem také chtěl od něj 
získat posilu. Když člověku není do zpěvu, a to mi 
nebylo, tak hledá, čeho by se chytil. Jedna možnost 
byla zajít za knězem a požádat ho o slovo na cestu 
nebo požehnání. Tenkrát na mě ten rozhovor zapů-
sobil velmi dobře. Byl jsem potom vyrovnaný a klid-
ný,“ říká Vladimír Hudousek. 

Po vojně si našel zaměstnání v železničním depu 
Hradci Králové, kde nejprve pracoval jako mecha-
nik a poté se stal strojvedoucím. V té době se Vla-
dimír Hudousek rozhodl pro dráhu katolického 
kněze. Přihlásil se do přípravného kurzu v Litomě-
řicích a po jeho absolvování úspěšně složil přijí-
mací zkoušky na Katolickou teologickou fakultu 
v Praze. Po čtyřech letech studia se rozhodl pod 
vlivem konfliktu mezi konzervativním křídlem 
a opozicí v čele s kardinálem Miloslavem Vlkem 
opustit seminář a vrátit se k původnímu povolá-
ní. Na dobu studia Vladimír Hudousek vzpomíná: 
„Na fakultě docházelo k mnoha nepěkným situacím. 
Jak studenti, tak profesoři se k sobě chovali oprav-
du velmi nepěkně. To byla poslední kapka. Rozhodl 
jsem se, že v tomto prostředí a s těmito lidmi dál 
nechci jít.“ 

Opustil seminář a vrátit se k původnímu povolání. 
Studia dokončil v rámci individuálního plánu již 
jako zaměstnanec pražského metra. Zanedlouho 
se oženil. Duchovní povolání ovšem neopustil. 
Působil jako pastorační asistent v pražských far-
nostech. Na výzvu v novinách, že armáda Čes-
ké republiky přijímá do duchovní služby i jáhny 
(předstupeň kněžského povolání), se ihned přihlá-
sil. Přijal jáhenské svěcení a v červnu 2006 nastou-
pil k Hradní stráži Armády České republiky jako 
kaplan. Už o měsíc později dostal nabídku, aby se 
zúčastnil zahraniční mise české armády. Rodinná 
situace mu to však neumožnila. Další možnost 
přišla v únoru 2008. Jednalo se o mnohonárodní 
mírovou operaci NATO na území Kosova s názvem 
„Join enterprise“. „Kosovo je poměrně bezpečná 
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oblast. Naše armáda tam plní hlavně preventivní roli. 
Naším prvořadým úkolem je zajišťování bezpečnosti. 
Rozhodně nestraníme ani Albáncům, ani Srbům. Byť 
jsme Slované a asi vnímáme citlivěji otázku Kosova 
z pohledu Srbů. Já nejsem příznivcem tohoto pohle-
du, protože rozhodně nemohu říci, že by Slovan byl 
mírumilovnější člověk než Albánec. Pro mne to jsou 
na obou stranách lidé hodni ochrany a obdivu,“ říká 
kaplan Hudousek. Z Kosova se vrátil v červenci 
tohoto roku. Je ženatý a má tři děti.

Na otázku, zda jsme se v září 1938 měli bránit 
německé přesile, Vladimír Hudousek odpovídá:

„Podle mého názoru byla doba kolem mobilizace 
plná národního vzepětí. Taková jednota národa byla 
možná až v roce 1968. To vidím velice pozitivně… 
Musím říci, že jsem byl proto, abychom se bránili, ať 
by to dopadlo jakkoliv… Dnes si myslím, že by naši 
vojáci do takového ohrožení šli. V armádě je hodně 
lidí, kteří v ní nejsou pro peníze a podobně, ale pro-
tože jim opravdu něco říkají pojmy hrdost, vlastenec-
tví, spravedlnost.“

Martin Kroupa
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„Bránit jsme se měli, protože jak říkal táta: Tento svět 
je nejpřijatelnější ze všech světů možných!“

Ivan Malý se narodil 13. října 1922 v Dobřanech 
u Plzně do rodiny věřících katolíků, byl jedináčkem. 
Jeho otec – primář v Ústavu pro choromyslné v Dob-
řanech (později se přestěhovali do Bohnic v Praze) 
– ho vychovával v úctě k vlasti, lidskému životu. 
Jeho matka ho často brala do přírody, snad odtud 
má prý v lásce přírodní vědy. Na gymnáziu se začal 
věnovat chemii, kterou si oblíbil. Po škole nastoupil 
na praxi do lékárny, tak se připravoval na studium 
farmacie na vysoké škole. Vzpomíná na dětská léta 
v Dobřanech, kde byla početná německá menšina, 
kterou místní Češi považovali za nepřátelskou. Čes-
ké a německé děti spolu vedly války, Ivan se svojí 
partou rozbíjel výlohy německých obchodů, zvláště 
místnímu pekaři. „To byl Němec, který prohlašoval, že 
bude s Čechy hnojit pole! Němci byli protičeskosloven-
ský živel, neustále měli proti republice projevy, při kaž-
dé příležitosti. Věděli jsme, že jsou nepřátelé.“  

Od roku 1940 se Ivan malý zapojil do protinacis-
tické skupiny mládeže, která působila v Bohnicích. 
Vymýšleli, jak okupantům co možná nejvíce škodit. 
Brzy ale zjistili, že důležitější je pomoci lidem, kte-
ří jsou povoláváni na otrocké práce do Německa. 
V té době byl Malý již celkem zdatným lékární-
kem, vymýšlel, jak kterým lékem, chemickou lát-
kou či jiným způsobem vyvolat různé nemoci, aby 
u odvodu byli lidé z odboje shledáni neschopnými 
ze zdravotních důvodů. Zkoušeli například infikovat 
se žloutenkou, nepovedlo se. Snažili se, aby dosta-
li do moči bílkoviny. Jako účinný se ukázal velmi 
jednoduchý způsob píchnout se do prstu, stačí 
do moči dostat několik kapek krve. 

8. 3. 1943 byl ze Sovětského svazu vysazen Rudolf 
Vetiška, který měl zprostředkovat radiové spojení 
mezi moskevským vedením KSČ a komunistický-
mi buňkami v Protektorátu. Ukrýt mu poskytovala 
právě bohnická skupina mladých komunistů, kam 
patřil i Ivan Malý. Ten již v té době pracoval pro 

skupinu jako specialista na jedy. Pro odboj vyráběl 
z kyanidu draselného cyankáli ve velkém množství. 
„To je ještě s kyanidem draselným velká práce, než 
z něho cyankáli vyrobíte. Potřebujete žlutou krevní 
sůl, to se zpracuje, vypluje v kelímku, rozpouští, vysráží 
zpátky spiritusem.“ Jeho přítel si prudký jed od Malé-
ho vyzvedával, rozděloval na dávky a plnil s nimi 
ampule. Ty se pak rozdávaly každému, kdo se vysta-
voval nebezpečí zatčení. Aby nic zatčený odbojář 
neprozradil a vyhnul se mučení, měl ampuli s jedem 
rozkousnout. Nikdo ze skupiny však jed nepoužil. 
Vetiška byl prozrazen a s ním i celá odbojová sku-
pina. Mučením zatčených se gestapo dozvědělo 
o jistém odbojáři z Bohnic, který má krycí jméno 
Ivan a má to být údajně „míchač jedů“. Došlo však 
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k omylu. Ivan Malý byl sice v odboji a vyráběl jedy, 
nicméně gestapo šlo po jiném muži. Ivana Malého 
mučili v pověstném Petschkově paláci, aby se při-
znal. Nevěděl, k čemu všemu! Nevěřili mu, že cyan-
káli vyrobil sám. Surově ho ztloukli, používali také 
bužírky, kterými ho švihali přes tváře. Chtěli po něm, 
odkud měl kyanid, což jim nakonec vyzradil, že 
od dodavatelské farmaceutické firmy Dříza. Několik 
měsíců ho drželi ve vyšetřovací vazbě na Pankráci, 
nakonec byl někdy na konci roku 1944 propuštěn. 
Přisuzuje to letním událostem roku 1944, kdy byl 
spáchán pokus o atentát na Adolfa Hitlera. Nacis-
tický vyšetřovatel jménem Nerger si prý uvědomil, 
že nacistická Velkoněmecká říše nemusí být věčná. 
Ivan Malý do konce války pracoval v lékárně v Nym-
burku. Cyankáli, které v době války vyrobil, nakonec 
přece jen posloužily – Nergerovi, který se s nimi 
otrávil během Pražského povstání 1945. 

Po válce komunista Ivan Malý odsloužil povinnou 
vojenskou službu a přijal nabídku na profesionál-
ní dráhu v armádě. Politické procesy v 50. letech 
minulého století registroval jen okrajově. Popravy 
Milady Horákové, Heliodora Píky a dalších považo-
val za správné, protože se domníval, že jsou „zlými 
imperialistickými“ špiony. Souhlasil se vstupem 

vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srp-
nu 1968. Vše bral tak, jak mu to tehdejší nadřízení 
předkládali. Mnoho let pracoval v Ústřední vojen-
ské nemocnici v Praze 6. Kousek od nemocnice 
také bydlel. Jeho někdejší pracoviště se dnes stalo 
jeho domovem. V Domě pro veterány ve vojenské 
nemocnici tráví čas se svými přáteli ze Svazu bojov-
níků za svobodu. Dnes prý nesmírně lituje, že byl 
v komunista. Mnohé věci vidí jinak. Je věřící katolík, 
vzpomíná na svého otce, kterého jako mladý nectil 
a jehož protikomunistickými názory pohrdal. 

Po roce 1989 vrátil svojí rudou knížku a věci se mu, 
jak říká, vyjasňují. Na události z roku 1938, Mnichov-
ský diktát a otázku, zda jsme se měli, či neměli brá-
nit, názor nezměnil.

„Můj otec se z toho zhroutil. Říkával: ,Tento svět je 
nejpřijatelnější ze všech světů možných!´ Těžko jsme 
snášeli, jak se hroutí Sudety. Měli jsme se bránit! Ztrá-
ty by byly velké, ale stejně byly. Před celým světem to 
vypadalo, že jsme okupaci přijali. Mussolini přece pro-
hlásil, že když se národ proti okupaci nebránil, tak si ji 
zasloužil. Je to nutné najít odvahu a postavit se i mno-
honásobně větší přesile.“ 

Mikuláš Kroupa



36  

 „Nevěřte tomu! Byla to prozíravost Beneše, že jsme 
složili zbraně!“

Antonín Špaček se narodil 23. května 1917 v Hrad-
čanech na Prostějovsku, pocházel z dvanácti dětí. 
Jeden z jeho starších bratrů bojoval za první světo-
vé války v legiích v Rusku. Jím inspirován vstoupil 
Antonín v roce 1937 do československé armády 
jako profesionální voják. Za zářijové mobilizace 
v roce 1938 četař aspirant Antonín Špaček velel 
kulometné četě u strážního praporu 24 v Hor-
ním Benešově. Po demobilizaci svlékl uniformu 
a nastoupil na místo nákupčího pro jeden nevý-
znamný slovenský podnik. Civilní zaměstnání 
bylo pro něj jen krycí legendou pro domácí odboj. 
„Měl jsem protektorátní pas, mohl jsem cestovat 
na Slovensko, mým hlavním úkolem bylo obsta-
rávání slovenských, maďarských a jugoslávských 
peněz pro uprchlíky v demokratickém zahraničí. 
Jeden můj kolega z odbojové skupiny byl v Prostě-
jově zatčen gestapem, hrozilo mé prozrazení, a tak 
jsem se už domů nevrátil.“ Bez rozloučení s rodinou 
se na podzim roku 1939 vydal na cestu přes Bal-
kán do Francie, kde zprvu vstoupil do cizinecké 
legie, odkud byl propuštěn do československých 
jednotek formujících se v táboře Agde. Účastnil 

se bojů o Francii ve 3. praporu 1. pluku 10. pěší 
roty. Po pádu Francie byl s jednotkou transporto-
ván do Anglie a nasazen do bojů až v roce 1944 
při obléhání francouzského přístavu Dunkerque. 
Po válce se vrátil do Československa s anglickou 
ženou a synem. Sloužil u Hradní stráže a od roku 
1947 působil na Vysoké válečné škole. Po roce 
1948 byl degradován a vyhozen z armády na tak-
zvanou dovolenou s čekaným. Jeho žena se synem 
měla dvojí občanství – anglické a české –, měla 
tedy možnost legálně odjet zpět do Anglie, Anto-
nín oficiálně požádal komunistické úřady o vystě-
hování za rodinou. Za tři dny po tom, co o výjezd 
požádal, ho zatkli agenti komunistického Obran-
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ného zpravodajství a byl odsouzen za údajnou 
špionáž a pokus o vyzrazení státního tajemství 
na deset let kriminálu v jáchymovských dolech. 
Soud nabyl přesvědčení, že kdyby se obžalované-
mu Špačkovi nepodařilo odjet legálně na vystě-
hovalecký pas, byl by odešel ilegálně stejně jako 
v roce 1939 do zahraničí, kde hodlal spáchat zločin 
velezrady. Skutková podstata nebyla naplněna, ale 
soud nabyl přesvědčení, že kdyby byl býval... „To, 
že nás likvidovali nacisté, to je jasné, ti to měli v pro-
gramu, ale že vlastní lidé, to je nepochopitelné...“ 
vyprávěl Antonín Špaček.  

Manželství bylo úředně rozvedeno v roce 1956. 
Propustili ho až na amnestii v roce 1960, neúspěšně 
hledal zaměstnání, nakonec se vrátil zpět do dolů 
jako civilní zaměstnanec. Celkem tedy nafáral 
šestnáct let. V roce 1969 byl rehabilitován a o pět 
let později mu byla vrácena hodnost. V roce 1993 
ho armáda povýšila do hodnosti generála. Na jaře 
2001 ho spolubojovníci zvolili předsedou Česko-
slovenské obce legionářské. Byl čestným občanem 
Prahy 6. Zemřel 3. dubna 2007. Krátce před jeho 
smrtí jsme se ho ptali, zda se mělo Československo 

v roce 1938 bránit proti mnichovské zradě, proti 
nacistické agresi.

„Mě nikdo do odboje nehnal. Považoval jsem to 
za svojí povinnost vůči státu a národu. Odešel 
jsem do zahraničí, bylo nás několik tisíc. Jenomže 
jak říkám: ,Co zkurví, zpotvoří politikové, to musí 
napravovat vojáci.´ A tak to bylo i za druhé světové 
války a i za první světové války. Někdo říká, že jsme 
se měli bojovat v osmatřicátém roce. Jéžišikriste! 
Nevěřte tomu, že bychom vydrželi, jak někdo říká, 
tři měsíce. Vždyť jsme byli zmáčknutý už od Sva-
tého kopečku u Olomouce, na jihu Rakousko. 
Německé bombardovací letectvo mohlo denně 
čtyřikrát bombardovat, přistát, nabrat munici 
a pohonné hmoty a pokračovat. Byla to prozíra-
vost našeho prezidenta Beneše a celé jeho tehdej-
ší vlády, že prostě nedovolil klást odpor Němcům, 
že se podřídil Mnichovskému diktátu, a složili jsme 
zbraně.“  

Mikuláš Kroupa 

Antonín Špaček s Jacquesem Chiracem  
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum

Antonín Špaček s Václavem Klausem
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„Má člověk právo zabít jiného člověka? Ano, dokonce 
je to vaše povinnost, pokud bráníte nevinné, slabší, 
a jinak to nejde! A tak tomu bylo v roce 1938.“

Jan Kozler se narodil roku 1976 v Praze. Jeho rodiče, 
prarodiče, strýcové a tetičky jsou lékaři. On, jak říká, 
měl být také lékařem. Když dostudoval gymnázium, 
stalo se v jeho duchovním životě „něco“ významné-
ho, čemu prý sám ani nerozumí. Cítil se osloven, cítil 
naléhavou výzvu ke službě v církvi. Pochází z věří-
cí křesťanské rodiny, víru v Boha však do té doby 
považoval za víceméně danou a automatickou. Mís-
to na lékařskou fakultu si podal přihlášku ke studiu 
teologie na Karlově Univerzitě. Studovat teologii 
pro něj ještě neznamenalo, že bude duchovním 
Církve husitské, tak jako jeho dědeček, který byl 
komunistický režimem za pastoraci všemožně per-
zekvován. Až krátce před dokončením vysoké školy 
měl ve svém životě jasno, chtěl se stát farářem. Pře-
sto si nebyl jistý, zda dozrál čas, aby se hned zapojil 
jako duchovní správce do náboženské obce. Hledal, 
jak naplnit čas mezi školou a usazeným životem 
duchovního. 

Během studia ho obtěžovala jedna věc. Rok co rok 
musel na vojenskou správu s potvrzení, že stále stu-
duje a žádá odklad povinné vojenské služby. Říká, 
že na vojnu nechtěl, nikoliv z nějakých principiál-
ních důvodů, ale především z pohodlnosti a lenos-
ti. Představa brzkého vstávání, vojenských befelů 
a fyzicky náročného výcviku ho prostě odpuzova-
la. Kromě lenosti cítil – jak říká – napětí mezi vírou 
v Boha a „školou na zabíjení“, jak by se dala vojenská 
základní služba v přeneseném slova smyslu nazvat. 
„Kdy má člověk právo zabíjet jiného a má vůbec tako-
vé právo?“ „Život je dar, který si lidé navzájem neu-
dělují, ale pouze ho přijímají a mají s ním podle toho 
zacházet!“ „Má vůbec věřící křesťan právo nosit a uží-
vat zbraň?“ „Jak a kdy je povinností člověka bránit se 
a použít násilí?“ „Nastav druhou tvář!“ „Proti násilí je 
zbraní láska.“, „Násilí plodí násilí!“ To vše přece nejsou 
jen křesťanská klišé, ale hesla vycházející z bible. 
Vedle toho je povinností každého účinně se zastat 

bližních! Nastavovat tvář můžete jen svojí, nikoliv 
těch druhých! Společnost potřebuje někoho, kdo 
jí bude chránit! Snad natruc své lenosti a drážděn 
tímto vnitřním napětím mezi vírou a vojnou vyrazil 
krátce po škole na vojenskou správu, kde požádal 
o povolávací rozkaz. To byl rok 1999 a armáda pro-
cházela reformou, připravovala se k profesionali-
zaci. Stále přibývalo těch, kteří dostali automatic-
ky odklad, aniž by dokládali studium, nebo těch, 
na které se jaksi schválně zapomnělo. Mladý teolog 
byl na vojenské správě zjevením – teolog, který se 
chce naučit vojenskému řemeslu! Urostlého mla-
díka přidělili k pochodujícím zástupům na útvaru 
Hradní stráže. 

Záklaďák Kozler se stal oblíbencem mužstva. Vojáci 
ho zvolili „důvěrníkem roty“. Právě k němu si cho-
dili stěžovat, on pak velitelům útvaru ve vhodných 
chvílích vysvětloval, proč se mužstvu to či ono 
nelíbí. Fungovalo to. Když mu končila vojna, ozval 
se mu hlavní vojenský kaplan a nabídl mu, zda by 
nechtěl v uniformě zůstat, jen by si na zelenou klo-
pu připnul malý zlatý křížek jako symbol vojenské-
ho kaplana. Souhlasil.

Jeho první čtyřměsíční vojenská mise proběhla 
v roce 2004 v Iráku. Účastnil se jí asi se stočlenným 
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kontingentem české vojenské policie, která zajišťo-
vala výcvik tamních policistů a chránila konvoje 
cisteren s pitnou vodou z Kuvajtu. Stal se jedním 
z nich. Byl českým vojákům v akcích na blízku, jak 
říká, a právě proto se na něho obraceli o pomoc. 
V dlouhodobých vojenských misích, kde je člověk 
vystaven permanentnímu stresu a strachu o svůj 
život, se prý hlasitěji ozývá vlastní vnitřní hlas - 
člověk hledá odpovědi na otázky, které v běžném 
životě mnohdy nikdy nezaznějí. Kromě toho se člo-
věk obává o rodinu, stýská se mu, dostává dopisy 
a stává se, že odloučení způsobí i rozvrat v rodině. 
Vojenský kaplan je od toho, aby naslouchal a hle-
dal s tázajícími odpovědi, nikoliv vyučoval ná-
boženství. V tom se obzvláště utvrdil při své druhé 
misi v Kosovu v roce 2006. Půl roku působil jako 
kaplan v českém kontingentu KFOR. Nešlo jen se 
starat o osobní problémy českých vojáků ve vojen-
ské operaci NATO, ale zprostředkovat dialog mezi 
dvěma znepřátelenými etnickými a náboženskými 
skupinami – kosovskými Albánci a pravoslavnými 
Srby. Moc to prý nešlo – bolesti z vraždění, násilnos-
tí a válečných zločinů nejdou zahojit vzájemným 
fotbalovým utkáním ani diskusí. Při fotbale se prý 
příliš faulovali a během diskusí se nazývali smrdu-
tými psy. V regionu se však dařilo udržet klid zbraní 
a život se pomalu vracel na tamní těžké podmínky 
do běžných kolejí. 

Dnes je Jan Kozler hlavním kaplanem AČR. Na prým-
cích nosí podplukovnické hvězdy a snaží se z gene-
rálního štábu armády v Dejvicích v Praze 6 řídit 
svých sedmnáct kolegů – farářů v uniformě. 

Vojenští duchovní nosí v misích pistole. Už jen pro-
to, že vojenské předpisy neozbrojeného vojáka pro-
stě nepřipouští. Leda by měl za zády ozbrojeného 
tělesného strážce tak, jak ho mají v některých jiných 
armádách. Kaplani jsou připraveni se bránit, bránit 
svůj život a životy svých blízkých a přinášet i oběti, 
říká Kozler. Podle něj není důležité, zda brání svou 
rodinu, společnost, demokracii, svobodu někde 
na českých hranicích, nebo na čtyři tisíce kilometrů 

vzdálené poušti. Je to prostě správné a dobré, Koz-
ler to považuje za svou povinnost. V roce 1938 se 
podle něj měla tato společnost bránit proti tehdejší 
německé nacistické agresi.

„Jsem si jist tím, že jsme se měli bránit. Říkám to, pro-
tože není možné odmyslet to, co dnes o nacismu víme, 
o zločinech, vraždění, které následovalo. Bylo to však 
selhání politické garnitury, vlády a prezidenta Edvar-
da Beneše, protože armáda musí čekat na rozkaz, vše 
ostatní je vojenský puč. Nechci všechnu vinu svalovat 
na Beneše. Teď sice odpovím možná banálně, tak jako 
možná většina mých vrstevníků - byla to samozřejmě 
zrada od našich spojenců, a je to obzvlášť smutné 
od těch, kteří si již v roce 1938 uvědomovali nebez-
pečí německého nacismu. Kdybychom se bránili, jistě 
by bylo mnoho obětí. Věřím však, že by rozpínavost 
nacismu nebyla tak rychlá a jakoby bez povšimnutí. 
Ostatní evropské demokratické státy by musely zazna-
menat, že se na jejich kontinentu zuby nehty brání 
malý národ proti mnohonásobné přesile. Měli jsme 
povinnost bránit své židovské spoluobčany! Dneska 
my, novodobí veteráni, prožíváme něco, co naši před-
chůdci nikdy nezažili, a to skutečné spojenectví.“

Mikuláš Kroupa

Jan Kozler  Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„Na otázku, zda má smysl se postavit zjevně sil-
nějšímu nepříteli, naleznete odpověď všude kolem 
a i ve vás. V přírodě to tak dělají všichni.“

Jan Vevera se narodil 21. srpna 1970 v Roudni-
ci nad Labem. Vyrůstal ve Štětí, menším městě 
nedaleko Mělníka. Za komunistů snad každý 
občan městečka pracoval v SEPAP, místní továr-
ně na výrobu papíru. Janu Veverovi se z dětství 
vybavují proudy pracujících, které se každé ráno 
po páté srocovaly před podnikem, odpoledne 
továrnu opouštěly houfy dělníků nejednou v pod-
napilém stavu. Prý ví o čem mluví. Na gymnáziu se 
zajímal o chemii a měl v továrně povinné brigády. 
Vzpomíná na hrůzu, která z tohoto stereotypního 
života na něj dýchala, a to že i on se jednou bude 
muset do těchto proudů zapojit. Obdivoval otce, 
který uměl několik cizích jazyků, živil se překla-
datelstvím a průvodcovstvím v Praze. „Možná že 
právě odsud, z těchto dětských let a brigád v SEPAP, 
pramení má úcta a láska ke vzdělání, volnosti, svo-
bodomyslnosti,“ říká Jan Vevera, který už na základ-
ní škole chtěl studovat medicínu. Na medicínu 
se dostal a vybral si psychiatrii. Školu dokončil až 
po devíti letech. Náročné studium přerušoval, aby 
mohl cestovat. Jan Vevera projel Čínu, USA, něko-
lik měsíců pracoval na palubě aljašské rybářské 
lodi. Když dostudoval, vyrazil s Člověkem v tísni 
na humanitární misi do válkou zmítaného Kosova. 
„Tam jsem se setkal s českými vojáky z polní nemoc-
nice. To bylo milé překvapení. V rodině jsme za bol-
ševiků vnímali vojenskou a policejní profesi skoro 
jako něco proti národu, nějak to ve mě přetrvávalo 
i po revoluci v roce 1989. Vojenská základní služba se 
mi vyhnula, měl jsem odklad kvůli zhoršenému zra-
ku. V Kosovu jsem potkal vojenské lékaře, vynikající 
vybavené odborníky. Změnil jsem názor.“ Po návratu 
do Česka se Jan Vevera začal věnovat akademic-
ké vědecké práci. V republice působí něco kolem 
1200 psychiatrů, takže jak říká Vevera, se nějak 
všichni navzájem znají nebo o sobě vědí. Jeden 
z nich mu nabídl, zda by nechtěl sloužit v armá-
dě u vojenských psychiatrů. Vevera váhal, nechtěl 

opustit výzkum, když mu ale nabídli „polní nemoc-
nici“ a slibovali, že mu zbude jistě čas i na jeho aka-
demickou práci, navlékl armádní maskáče. Krátce 
po základním výcviku v roce 2007 ho čekala mise: 
Afghánistán. S čím se jako lékař v misi nejčastěji 
setkával? S průjmem a se zánětem očí. Nemocni-
ce je postavena kousek od letiště v Kábulu, kde 
není žádná kanalizace. „Výkaly prostě vyschnou 
a dostanou se do ovzduší. Jakmile se zvedne vítr, je 
následován epidemií průjmů a zánětů spojivek. Pár 
týdnů poté, co jsme přijeli, se zvedl vítr a foukal sto 
dní. Nějak to souvisí s monzuny. Samozřejmě situace, 
kdy měl někdo kulku v hlavě a umíral nebo případy 
utržených nohou po setkání s minou přicházely také 
a pravidelně, ale nebyli to ovšem nejfrekventovanější 
pacienti. Jako psychiatr jsem měl na starost něko-
lik případů akutní reakce na stres, ze které se může 
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snadno vyvinout nebezpečná posttraumatická stre-
sová porucha. Mohu říci, že jsem s tímto postižením 
neměl mezi českými vojáky žádného pacienta,“ říká 
kapitán Jan Vevera, který se ve volném čase zajímá 
o moderní historii. A to nejen z prostého laického 
zájmu, ale také z pohledu psychiatra. Podle něj 
nacisté a komunisté provedli na lidech ty nejod-
pornější testy odolnosti. Je pro něj pozoruhodné, 
jací lidé dokázali vzdorovat fyzickému mučení, 
psychickému nátlaku, kde brali sílu. Právě dočítá 
knihu Dva proti Říši popisující atentát na říšské-
ho protektora Reinharda Heydricha. Čte jednu 
z posledních kapitol, kde se hrstka českosloven-
ských vojáků brání až „do konce“ v pražském kos-
tele sv. Cyrila a Metoděje proti mnohonásobné 
německé přesile. 

Jan Vevera má na rok 1938, Mnichovskou dohodu, 
československou mobilizaci a demobilizaci, jasno:

„Měli jsme se bránit. Copak bych to byl za vojáka, 
kdybych tvrdil něco jiného. Je ale pravda, že jsem v té 
době nežil. Určitě by bylo víc mrtvých, jenomže stát 
nebo člověk, který se přestane bránit, časem zanik-
ne. Obranyschopnost je základní součást toho, aby 
přežil. A to platí v jakémkoliv prostředí. Na otázku, 
zda má smysl se postavit zjevně silnějšímu nepříteli, 
naleznete odpověď všude kolem a i ve vás. V přírodě 
to tak všichni dělaj. Naše tělo při infekci také. Neří-
kám, že vojáci se nemohou vzdát, ale musí se před 
tím pokusit bránit.“ 

Mikuláš Kroupa

Jan Vevera  Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„Já jsem životní optimistka, což se nakonec projevilo 
i v tom, že jsem si řekla, že to přežiju. “

Jana Dubová, rozená Hellerová, se narodila 30. 
srpna 1926 v Praze. Její rodina byla židovského 
původu. Otec pracoval jako vrchní účetní v textilní 
firmě, matka byla v domácnosti. Paní Dubová měla 
ještě starší sestru.

Po Mnichovské dohodě a okleštění republiky 
přicházelo do Prahy mnoho emigrantů – i z říše. 
Lidé se tak dozvídali různé informace o poměrech 
v Německu a také o zacházení s tamními Židy a pří-
padném nebezpečí, které jim hrozí. Přesto rodina 
paní Dubové neučinila žádná opatření, neboť věři-
la, že Československo bude zachováno.

Po okupaci Československa Německem zača-
ly v roce 1939 platit norimberské zákony. Paní 
Dubová byla v této době ještě v dětském věku 
a otec ji přihlásil do zájezdu sira Nicholase Win-
tona do Anglie. Ale už na ni nedošlo. Brzy začala 
perzekuce židovských rodin, rodina paní Dubové 
musela odevzdat šperky, zlato, cennosti, dokonce 
i dětské kolo, nesměli jezdit tramvají, navštěvovat 
některé obchody. V roce 1941 musela rodina opus-
tit svůj byt Dvě tři rodiny byly sestěhovány do jed-
noho bytu. Sestřenice Gita, která byla zapojena 
do odboje, byla zatčena a později popravena.

V dubnu 1942 musela rodina nastoupit do trans-
portu do Terezína. V Terezíně Jana Dubová praco-
vala v kartonáži. Velkou posilou pro ni byl kultur-
ní život v ghettu. Seznámila se tam také se svým 
budoucím manželem. V září 1944 odjely mužské 
transporty, do kterých byli zařazeni též otec i přítel 
paní Dubové. Potom byla do transportu do Osvě-
timi zařazena také Jana Dubová a její matka. Vězni 
byli tříděni doktorem Mengelem a maminka paní 
Dubové byla poslána na smrt. „Příjezd do Osvětimi 
byl po tý cestě hroznej. Moje maminka, který bylo 48 
let, vypadala velmi staře a unaveně. A na tý rampě 
v Osvětimi nás rozdělil pověstný lékař Mengele, kte-

rý určil: ,Ten na tu stranu, a ten na tu stranu.‘ Takže 
já jsem byla určená doprava, maminka doleva. A já 
jsem se ho ptala německy, jestli můžu s matkou jít. 
A on mi na to odpověděl, že stejně přijdem dohro-
mady: ‚Ihr kommt ja eh zusammen.‘ Tak jsme se 
s maminkou tak nějak očima rozloučily a druhý den 
jsem se dozvěděla, že zahynula v plynu – se všema 
ostatníma, který byli na té straně.“

Asi po třech týdnech v Osvětimi byla Jana Dubo-
vá vybrána na práci. Spolu s dalšími ženami byla 
odvezena do vesnice Merzdorf, kde pracovaly 
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v továrně na zpracování lnu. Její prací bylo naklá-
dání a vykládání vagonů se lnem. Tato práce byla 
dobrá v tom, že ženy dostávaly poněkud větší 
příděly chleba a na rozdíl od dívek v továrně byly 
na čerstvém vzduchu. Když se nedívaly dozorkyně, 
ženy také jedly lněná semínka. Jinak byly podmín-
ky v lágru velmi těžké, málo jídla, hodně štěnic. 
Ke konci války vypukla epidemie tyfu. Po osvobo-
zení lágru Rusy se Jana Dubová se svými přítelky-
němi vydala pěšky do Čech, šly hned za frontou. 
Návrat do Prahy byl těžký, nejprve neměla ani kam 
jít, byt byl obsazený. Z celé rodiny paní Dubové, 
asi 30 lidí, přežila válku jen ona a její sestra. Otec 

zemřel na pochodu smrti 3. května 1945. „To jsem 
myslela, že už se v životě nezasměju.“

Po válce se paní Dubová setkala se svým příte-
lem z Terezína Františkem Dubem, za kterého se 
v roce 1947 provdala. Narodil se jí syn. Paní Dubo-
vá vystudovala Státní grafickou školu a potom se 
živila užitou grafikou, vytvářela titulky pro film, 
filmovou a knižní grafiku, plakáty, výukové filmy. 
Paní Dubová vytvořila cyklus obrazů „Sny o mrt-
vých“, v němž ztvárnila své vzpomínky. 

Eva Palivodová
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„Životní zásada... Zůstat morální! Nenechat se kou-
pit, nenechat se prodat. Zůstat svůj. I v tom koncen-
tráku některý kolaborovaly, ale musím říct, že Češky 
ne. Konečně, upřímně řečeno, my Češky jsme vždycky 
držely pohromadě.“

Libuše Nachtmannová, rozená Marianová, se nar-
odila 9. ledna 1919 v Roudnici nad Labem. Její 
otec byl českým učitelem, který v době Rakous-
ko-Uherska učil na českých školách v německém 
pohraničí, které zřizovala Matice školská. Rodina 
byla vlastenecky zaměřena. Kladla důraz na dob-
ré vzdělání. Libuše Nachtmannová absolvovala 
základní školu a reálné gymnázium v Roudnici 
nad Labem, kde v roce 1938 maturovala. Učila se 
německy a francouzsky a pro zlepšení jazykových 
znalostí pobývala přes prázdniny v německé rodi-
ně v Liberci a také ve Francii. Byla členkou skautu 
i Sokola. V září 1938 zahájila studium vysoké školy 
v Praze, obor farmacie. Studovala až do listopadu 
1939, kdy byly vysoké školy uzavřeny. Události 
kolem mnichovské konference prožila částečně 
v rodné Roudnici nad Labem a částečně v Praze.

„Události kolem Mnichova a celou tragédii našeho 
národa jsem prožívala na severu Čech, pocházím 
z Roudnice nad Labem, což bylo první české město, 
kam uprchlíci z pohraničí utíkali a kde byli přijati, 
a potom odcházeli ke svým příbuzným ve vnitro-
zemí. Já jsem v roce 1938 maturovala na reálném 
gymnáziu a těsně před Mnichovem, když už byly ty 
události tak vybičovaný, tak byly kurzy na obranu 
státu, zdravotnické kurzy, civilní obrana, to bylo 
vlastně proti chemické válce, a my mladí, jako skauti 
a jako sokolky, jsme se toho všichni zúčastňovali. Ale 
i naše maminky chodily na kurzy. Prostě celý národ 
se chystal na obranu. A když potom byla mobilizace, 
tak pamatuju, jak utíkali všichni muži na nádraží, 
sotva se to v rádiu ohlásilo, že je mobilizace. Každej 
vzal věci, který k tomu měl, a utíkal na dráhu, na mís-
to toho soustředění. Každej ten muž, jako voják, kte-
rej byl v záloze, věděl, kam se má dostavit v tokovým 
případě. Všichni muži utíkali, aby už se honem usadili 

v místech, kde se měli soustředit. Odtamtať potom 
odcházeli do těch pevnůstek, které byly až ke hranici. 
(...) Utíkali Češi i Němci.“

Paní Nachtmannová potkala po Mnichovském dik-
tátu v Praze své známé – Němce z Liberce, antifa-
šisty, kteří také utekli ze zabraného území.

Po uzavření vysokých škol pracovala Libuše Nacht-
mannová v Praze v německé firmě. Díky členství 
v Sokole a skautu byla již v roce 1939 přizvána 
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do odbojové skupiny Obrana národa. Jejím úko-
lem bylo zajišťovat přesuny vysílaček a radiotele-
grafistů na nová místa. Také doprovázela odbojáře 
na útěku z protektorátu. V Obraně národa kromě 
mužů-vojáků působily také ženy, které kryly její 
činnost. „Třebas ti muži bydleli ilegálně v rodinách, 
ale nemohli tam být dlouho, protože se nájemníci 
v tom činžáku neznali, jestli by je někdo udal, nebo 
ne. Tak my ženy, děvčata, jsme ho večer převádě-
ly do jiný rodiny. A tím to bylo nenápadný, protože 
páreček večer nebyl nápadný. Takže takhle jsme to 
dělaly. Nebo se stěhovala vysílačka. Ta se musela 
stěhovat po každým vysílání, protože to Němci stačili 
zaměřit. A kdyby se vysílalo druhý den, už by tam při-
šli najisto.“ Vysílačka se rozebrala na součástky, ty 
se uložily do nákupní tašky, na ně se dala zelenina 
nebo brambory. A žena s nákupní taškou nebyla 
ve městě nápadná. Kdyby vysílačku vezl muž, tak 
muž s nákupní taškou by ve 40. letech vzbudil 
značnou pozornost. Muži nosili jen aktovky, ale 
do těch by se vysílačka nevešla.

V říjnu 1941 byla paní Nachtmannová v rámci 
likvidace Obrany národa zatčena a po výsleších 
gestapa byla poslána do koncentračního tábora 
Ravensbrück, kde byla vězněna až do konce dru-

hé světové války. Ženy vyráběly výbavu a oblečení 
pro německé vojáky.

Absolvovala také takzvaný pochod smrti, z něhož 
se jí podařilo s několika přítelkyněmi utéci. Ke konci 
války již vězeňkyně nedostávaly pruhované vězeň-
ské oblečení, ale civilní šaty znehodnocené bílým 
křížem. Ženy se na útěk připravily a udělaly si kříže 
na oblečení jen zubní pastou, kterou v příhodnou 
chvíli odrolily, a nebylo tak možné poznat, že jsou 
vězeňkyně. Tak se jim podařilo utéct z pochodu 
smrti. Kvůli tyfu byla ale paní Nachtmannová ješ-
tě držena Rusy v karanténě a domů se vrátila až 
v červnu 1945.

Po válce se provdala a narodil se jí syn. Také 
dostudovala farmacii a od roku 1949 až do svého 
odchodu do důchodu pracovala ve Výzkumném 
ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, kde rov-
něž bydlela.

Libuše Nachtmannová je členkou Mezinárodní-
ho výboru koncentračního tábora Ravensbrück 
a Sdružení osvobozených politických vězňů.

Eva Palivodová
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„Jsem přesvědčený, že je lepší mít vojáky v Afghánis-
tánu, lepší riskovat pár životů vojáků, kteří jsou za to 
placení, než riskovat životy našich rodin a civilistů.“

Benedikt Červinka se narodil 12. 4. 1971 v Praze 
v rodině s bohatou vojenskou historií. Dědeček 
Vojtěch Červinka byl důstojník československé 
armády a byl popraven za svou odbojovou čin-
nost v roce 1943 v Osvětimi. Druhý dědeček byl 
Rusín a vstoupil do Československé zahraniční 
armády na východě. Také otec byl nucen během 
druhé světové války utéci a mohl později svému 
synovi vyprávět své zkušenosti. Není tedy divu, že 
od mládí směřovala životní dráha Benedikta Čer-
vinky k vojenské kariéře, přestože vstup do armá-
dy řízené komunistickým režimem nepovažoval 
za šťastné řešení. Aktivně se věnoval činnosti 
ve Svazarmu, kde se učil skákat s padákem, střílet 
či šermovat. Vystudoval Střední vojenskou školu 
polygrafickou – vojenský zeměpisný ústav. Základ-
ní vojenskou službu absolvoval v Žatci a v Prostě-
jově a během té doby došlo v roce 1989 k pádu 
komunistického systému. „Čekal jsem, že se všech-
no změní hned. A když jsem viděl, že ty politruci jsou 
najednou osvětoví důstojníci a z politicko–výchov-
ný světnice je najednou klubovna, tak mě to hodně 
zklamalo, hodně jsem se naštval a řek jsem si, že 
do armády – jako do takovýhle – už nikdy nevstou-
pím. Ale asi to bylo naivní, co jsem si myslel, a unáh-
lený.“ Odešel do civilu a několik let pracoval jako 
řidič záchranné služby v Praze. Kontakt s armádou 
však neztratil, přihlásil se do dobrovolných aktiv-
ních záloh a absolvoval mnoho cvičení. Později se 
vrátil do profesionální armády, čtyři roky sloužil 
u 601. skupiny speciálních sil v Prostějově v rotě 
Z jako technik speciálního průzkumu a dva a půl 
roku u 102. průzkumného praporu v rotě hloubko-
vého průzkumu. Od března do října 2006 byl nasa-
zen v Afghánistánu v rámci mise ISAF jako řidič 
102. průzkumného praporu. Jejich základna pod 
německým velením byla ve Fayzabádu. „Mimo-
chodem, pod vynikajícím německým velením. I pře-
stože v Němcích vidí člověk neustále nepřátele, tak 

teď bych řekl, že jsou to vynikající partneři.“ Jejich 
mise nebyla prosta nebezpečí. „Základna byla čas 
od času ostřelována Talibanem. Používali na to rake-
ty 107, většinou byly vystřelovaný v páru, protože aby 
byl oslík, se kterým to vyvezli na kopec, vyváženej, 
tak měl dvě. Většinou nad ránem, když začalo sví-
tat. Někdy ani neexplodovala, někdy přelítla tábor, 
někdy nedolítla, někdy se někam trefila.“ Benedikt 
Červinka přežil misi bez úhony, ale přestože podle 
jeho slov nedošlo k příliš mnoho tragickým udá-
lostem, neobešla se mise bez závažných incidentů. 
„Byl jsem u toho, když jednomu řidiči německé sanit-
ky mina utrhla nohu a jednomu dánskému vojáko-
vu prostřelili nohu.“ Zkušenosti s přijetím místním 
obyvatelstvem byly spíše negativní. „Chápu, že pro 
ně jsme asi okupanti, nejsou na nás zvědaví a nesto-
jí o nás. Snažili jsme se jim pomáhat a reakce byly 
opravdu špatný, házeli po nás kamením a sprostě 
nám nadávali. „Ale jsem přesvědčený, že je lepší mít 
vojáky v Afghánistánu, lepší riskovat pár životů vojá-
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ků, kteří jsou za to placení, než riskovat životy našich 
rodin a civilistů.“ V současné době pracuje Benedikt 
Červinka v pražské Ústřední vojenské nemocnici, 
vystudoval zdravotnickou vyšší odbornou školu 
a nyní studuje na vysoké zdravotnické škole. Má tři 
syny a byl by rád, kdyby si jednou k armádě našli 
cestu. Když mluví o fenoménu Mnichovské doho-
dy, je jeho postoj zcela jasný. „Já jsem jednoznačně 
pro to, že jsme se bránit měli! Lidi řeknou, že nás pan 
prezident zachránil, že zachránil lidský životy, ale 
jak se říká v Americe: ‘Strom svobody musí být občas 
zalitej krví‘ (…) Myslím si, že nás všichni ti naši slavní 
spojenci zradili na plný čáře, a to, že někdo říká, že by 
nám Sovětský svaz určitě přišel na pomoc, tak ten by 
sice možná na pomoc přišel, ale to je taková ta ruská 
pomoc…“   

František Havlín

Benedikt Červinka, Afghánistán 2006.
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum

Benedikt Červinka, Afghánistán 2006.
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„Dali nám krabičku s práškem, kdyby na nás šly ble-
chy, tak si to máme posypat. Ten prášek jsme neznali, 
ale později podle čuchu jsem poznal, že to bylo DDT. 
Ještě nebylo nikde vyzkoušeno, tak se na nás zkouše-
lo. Těch blech tam byly snad miliony, ale tak trochu 
to fungovalo.“ 

Emeritní profesor Fakulty elektrotechniky ČVUT 
v Praze – Dejvicích Přemek Neumann se narodil 
30. 9. 1927 ve smíšené křesťansko-židovské rodině 
v Jičíně. Otec, úředník na okresním úřadě, pocházel 
z katolické rodiny, matka byla židovského původu. 
Jeho matka před sňatkem formálně přestoupi-
la na katolickou víru, Přemysl Neumann byl však 
vychováván v nenáboženském prostředí, pouze 
jeho babička ho brávala do katolického kostela. 

Jako pro většinu obyvatelstva i pro něj znamenaly 
mnichovské události hodně, i když nebydlel přímo 
v pohraničí. Byla to jeho první zkušenost s „velkou“ 
politikou. „Můj otec jako úředník okresního úřadu 
byl pověřen prací mobilizačního komisaře pro zábor 
civilních automobilů pro civilní válku. Takže v Jičíně 
na Novoměstském náměstí, to je takové maličké 
náměstíčko, sváželi různá osobní, ale hlavně náklad-
ní auta, a otec to sepisoval. Vím, že jsem tam u toho 
,přicmrndával´ jako kluk. Ze zvědavosti jsem se 
toho účastnil. Pokud si pamatuji, tak žádné rozpory 
s majiteli neměl, že všichni to celkem ochotně předá-
vali k všeobecnému použití.“ 

Na přímou otázku, zda jsme se měli bránit, odpoví-
dá profesor Neumnan takto: „Jo, to já nevím. Těžko 
říct. Já jsem neměl možnost pozorovat okolí v tom 
střetu s německými obyvateli. Jičín nijak němec-
ký nebyl, bylo tam malé židovské ghetto, byli tam 
domestikovaní cikáni, abych bral různé národnosti. 
Všechno mi připadalo, že se tam žilo celkem ve vyrov-
nané pohodě v té době kolem mobilizace.“

Za války se na matku vztahovaly norimberské 
zákony, nosila židovskou hvězdu, musela nastoupit 
do transportu do Terezína. Naštěstí se z něj po vál-

ce vrátila. Mladý Přemek osobně pocítil rasové 
zákony „až“ v roce 1942, kdy byl vyloučen z gym-
názia. Nastoupil do učení na elektrikáře, které však 
dokončil až po válce, protože v létě 1944 se musel 
přihlásit do pracovního tábora v Bystřici u Bene-
šova. Ještě předtím se nuceně zúčastnil celopro-
tektorátní akce, při které se technickou úpravou 
radiopřijímačů zamezovalo poslechu zahraničního 
rozhlasu. Přemek Neumann na tuto akci nevzpo-
míná nijak špatně, pro šestnáctiletého mladíka to 

přEMEK nEuMAnn

 MNICHOVSKÁ ZRADA

Přemek Neumann  Zdroj: archiv o. s. Post Bellum



   49

byla první příležitost vidět Prahu. V tělocvičně jed-
noho pražského gymnázia odstraňoval z radiopři-
jímačů cívky pro poslech krátkých vln, kterým se 
v té době lidově říkalo „čurčilky“ podle tehdejšího 
britského ministerského předsedy.

„V srpnu 1944 jsem dostal od pracovního úřadu před-
volání, měl jsem pracovní knížku jako učeň, že budu 
muset pracovně nastoupit do jiného zaměstnání. 
Byl mi dán termín, kdy se mám dostavit na pracovní 
úřad a být připravený na cestu. Pracovník úřadu tam 
sebral nějakých čtyři pět lidí, já nevím přesně, kolik 
nás bylo. Koupil nám společnou jízdenku na vlak 
z Jičína do Bystřice u Benešova. V té Bystřici na nás 
čekalo nějaké nákladní auto a odvezlo nás několik 
kilometrů od Bystřice do takového oploceného pro-
storu, kde bylo něco jako kravíny, dřevěné přízemní 
domy. Ukázalo se, že je to jakýsi zvláštní tábor, jme-
novalo se to ,Sonderlager für Jüdische Mischlinge 
and versiebte Arier´. Tedy pro židovské míšence 
a pokažené árijce – manžely židovek a podobně.“

Pracovní tábor v Bystřici u Benešova byl určený 
pro židovské míšence a další nespolehlivé árij-
ce. Bylo tam několik stovek, možná až k tisícovce 
mužů různých věkových skupin. Tábor byl hlídaný 
německými vojáky a nacházel se na kraji neveklov-
ského výcvikového prostoru SS. První den je roztří-
dili do skupin. Naštěstí pro něj jeho pracovní zařa-
zení nebylo nijak náročné. Přemkovi Neumannovi 
nebylo ani sedmnáct let, byl tak určen do skupiny 
pro lehčí práce spolu s dalšími nezletilými a starci. 
Navíc když se zjistilo, že je elektrikář, mohl čas-
to pracovat mimo tábor ve vojenském prostoru 
na Neveklovsku. 

„Říkalo se, že se na nás dělaly jakési pokusy s potra-
vou. Jídla moc nebylo, takže na nás zkoušeli umělé 
tuky. Aspoň takhle mi to došlo. Dostal jsem na krku 
vředy, šel jsem za lapiduchem, ten to rozřezal a říká 
mi: ,To máš od toho jídla, tady nám dávají umělé 
tuky.´ Když jsme jezdili mimo ten tábor a byli jsme 
někde ubytováni, tak nás ubytovávali do prosto-

rů, které byly určitě dříve stájemi, a dali nám tam 
na zem slamníky. Dali nám krabičku s práškem, 
kdyby na nás šly blechy, tak si to máme posypat 
práškem. Ten prášek jsme neznali, ale později podle 
čuchu jsem poznal, že to bylo DDT. Ještě nebylo nikde 
vyzkoušeno, tak se na nás zkoušelo. Těch blech tam 
byly snad miliony, ale tak trochu to fungovalo.“ 

Přemek Neumann byl internován přes deset měsí-
ců. Na lágr nemá jen špatné vzpomínky. Mezi jeho 
spoluvězně patřili Miloš Kopecký, František Fili-
povský, operetní zpěvák Jaroslav Pospíšil či Ota-
kar Brousek starší. V jídelně bylo dokonce starší 
pianino. „František Filipovský nám tam třeba zpíval 
Zhluboka dýchat od Voskovce a Wericha, protože on 
předtím byl v Osvobozeném divadle. Oni nás tak veli-
ce povzbudili a potěšili takovým vystoupením.“ 

V květnu 1945 přešel pěšky do rodného Jičína, 
po válce dostudoval gymnázium a v roce 1947 
nastoupil na Elektrotechnickou fakultu ČVUT. 
Už za studia se mu nabídla možnost zaměstnání 
na fakultě. V Dejvicích na FEL ČVUT pracoval celý 
svůj život. Jako nestraník měl omezený kariérní 
postup. Za pražského jara se habilitoval, profesury 
dosáhl až v devadesátých letech. 

Hynek Moravec
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„Nejen, že jsem nechtěl do žádného tábora, do žád-
ného Terezína, nevypadal jsem také židovsky, měl 
jsem tehdy ještě blond vlasy, navíc jsem mluvil docela 
dobře německy, žil jsem v německé rodině. To všechno 
rozhodlo, že žádný transport nenastoupím.“

Historik Koloman Gajan se narodil 7. listopadu roku 
1918 jako Koloman Edelmann, sedmý z devíti dětí, 
v ortodoxní židovské rodině v Hamborku, malé 
vesničce v Šariši na východním Slovensku. Příjmení 
Gajan přijal po skončení druhé světové války jako 
upomínku na to, že takřka dva roky (1943-1945) 
mu jeho falešná identita pod jménem Ján Gajan 
zachraňovala život ať již ve východoslovenském 
Prešově i později v nacistických koncentračních 
táborech. 

Po ukončení obecné školy začal studovat na židov-
ské náboženské škole v Prešově. Poté přešel 
na Spolkové židovské reformní reálné gymnázium 
v Brně, kde maturoval ve školním roce 1939/1940. 
V roce 1940 byl krátce zatčen gestapem, spolu 
s ním byla zatčena německo-židovská rodina Fleis-
cherů, u kterých bydlel od dob studií na gymnáziu. 
S velkým štěstím ho gestapo po pár dnech propus-
tilo. „Já jsem byl také zatčen a vězněn v Kounicových 
kolejích. Při výsleších to vypadalo nejdřív velice špat-
ně, sebrali mi všechny materiály. Zjistili, že jsem v tom 
,Techelet Lavan´ (hnutí sionistické mládeže). Vyšet-
řovatel mi tak říkal, že jsem velezrádce, ale potom 
při dalších výsleších ho vystřídal jiný. Ten mi říkal, 
že nemá čas se mnou se zabývat, že jsem slovenský 
občan a ať koukám a odejdu odsaď, tedy na Sloven-
sko. Že on má dneska svatbu a že si se mnou nebude 
kazit náladu.“ 

Neposlechl a na Slovensko neodešel. Z Brna však 
pro jistotu zmizel. Odjel na přípravný tábor sionis-
tické mládeže na Křivoklátsku. „V Brně Němci každý 
večer pochodovali po některých ulicích, kde bydlelo 
více židů. Já jsem bydlel na Ponávce. Tam provolávali 
různá hesla: ,Juden raus´ a podobně. Z Brna jsem ode-
šel koncem čtyřicátého roku. Tehdy ještě existovala 

Hachšara. To je zemědělská příprava na vystěhování 
do Palestiny.“

Do března 1942 pobýval v českých zemích, a když 
začalo hrozit, že bude povolán do transportu, ile-
gálně odešel na Slovensko. „Věděl jsem, že pod svíc-
nem bývá tma. Jel jsem na hranice vlakem a vstoupil 
jsem do vagonu, kde byli němečtí důstojníci. Nejen, že 
jsem nechtěl do žádného tábora, do žádného Tere-
zína, nevypadal jsem také židovsky, měl jsem tehdy 
ještě blond vlasy, navíc mluvil jsem docela dobře 
německy. Byl jsem v té německé rodině a také jsem 
se učil na gymnáziu. To všechno rozhodlo, že žádný 
transport nenastoupím.“ 

Zprvu přežíval u své sestry, později si opatřil faleš-
né dokumenty na jméno Ján Gajan a našel si práci 
v prešovském dřevozpracujícím podniku. Jeho nad-
řízeným byl Karol Miklánek, který mu zprostředko-
val napojení do slovenského domácího odboje. 

KOlOMAn GAjAn
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Za Slovenského národního povstání sloužil díky 
znalosti němčiny jako spojka pro jednání podniku 
s německou „Feldkomandaturou“, která za němec-
ké okupace Prešova fakticky vládla městu. Jelikož 
byl židovského původu, velmi dobře si uvědomoval 
riziko prozrazení. Podařilo se mu však získat důvě-
ru vojenského velitele a v nestřeženém okamžiku 
na německém vojenském velitelství orazítkoval 
čisté papíry německými vojenskými razítky. Tyto 
dokumenty později na podzim 1944 pomohly 
mnoha slovenským odbojářům. V prosinci 1944 byl 
však v Prešově na jakési udání zatčen. Mezi lednem 
a květnem 1945 prošel šesti koncentračními tábory 
v Sachsenhausenu, Bergen-Belsenu, Kauferingu, 
Landsbergu, Lauingenu a Allachu. Nejhorší pod-
mínky byly v Bergen-Belsenu, lágr byl naprosto 
přeplněný, brzy se naštěstí dostal do jiného lágru 
v Lauingenu. Tam onemocněl tyfem, nemoc však 
neměla tak nebezpečný průběh. 

„Chodila tam jednou týdně, nebo snad jednou za tři 
čtyři dny, esesácká zdravotní komise, která odvážela 
jednak mrtvoly, jednak i těžce nemocné a likvidovala 
je. Byl jsem u východu baráku, dokonce jsem cítil, že 
nějaký ,dobrý´ člověk mi v noci sundává boty. Měl 
jsem boty i po výměnách docela obstojné. Někteří 
neznámí mne tedy už odepsali. Když přišla ta komise, 
tak bylo zapotřebí, aby každý, kdo je schopný, zahlásil 
své číslo a ,Melde gehorsam´ a ,gesund´. Prostě, že je 
v pořádku, ale hlavní bylo se postavit do pozoru. Mezi 
vězni byla také solidarita. Já jsem viděl, jak se kama-
rádi koukají, jestli vstanu, nebo ne, a skoro bych řekl, 
mne hypnotizovali, abych vstal a hlásil se. Jak se to 
stalo, to do dnešního dne nemůžu říct, ale vstal jsem. 
Řekl jsem: Číslo, ,Melde gehorsam, gesund.´ Neměli 
čas se nikým dlouho zabývat, tak šli dál. Hned poté 
jsem upadl. Kamarádi mne odvezli za barák. Bylo to 
v březnu, zrovna svítilo sluníčko. Bylo to nějaké místo, 
které nebylo moc hlídáno, tak zřejmě to březnové slu-
níčko mne uzdravilo. Dávali mne tam každou chvíli, 
kdy to bylo možné. Nosili mi tam vodu a nějaký kou-
sek chleba. Nějak zázrakem jsem se z toho dostal.“ 
Z osmi sourozenců válku přežili jen další dva bratři, 

oba rodiče zahynuli. Po roce 1945 se usadil v Praze 
a vystudoval historii na Filozofické fakultě UK (1952 
– PhDr.). Z vděčnosti k francouzským maquistům, 
které poznal v Landsbergu, si zapsal též francouz-
štinu. Profesionálně se věnoval historii dělnického 
hnutí, později mezinárodním vztahům ve 20. stole-
tí, do roku 1969 vyučoval na FF UK. V koncentrač-
ním táboře poznal komunisty, krátce na to vstoupil 
do strany. Do roku 1969 byl jejím členem. Za norma-
lizace měl zákaz publikační a pedagogické činnosti 
ve svém oboru. Působil jako lektor jazyků v Parku 
kultury, publikoval však po krycími jmény svých 
kolegů. Po roce 1990 několik let znovu přednášel 
na FF UK. V současnosti žije v Praze-Dejvicích. 

„Co jsem si myslel jako dvacetiletý kluk? Měli jsme 
heslo, než žít na kolenou, je lepší bojovat. Můj starší 
bratr, který poté odjel do Palestiny, byl mobilizovaný 
v armádě. Vrátil se celý nešťastný. Na druhé straně 
jsem tehdy Benešovi věřil, musím říct. Abych patřil 
k takovým těm bojovným, tak to ne.“

Měli jsme bojovat? Na tuto otázku se Koloman Gajan 
už dívá s odstupem profesionálního historika. „No, 
podívejte se, to je kardinální otázka, která zůstane 
nezodpovězena v tom smyslu, respektive tak, že jedna 
část bude toho názoru, že se mělo bojovat i za cenu 
porážky. Druhá část je přesvědčena, že to nešlo. Já 
jsem teď napsal stať a podle toho, co jsem přednášel, 
jsem dospěl po studiu všech pramenů a všech okol-
ností, že ten Beneš chtěl jako málokdo bojovat. To 
nejsou jenom fráze, co říkal v mnichovských dnech, že 
byl připraven padnout a tak dále. Pak se to změnilo. 
Dávali stále větší a větší požadavky, dali možnost, aby 
se Československo rozhodlo samo a mobilizovalo se. 
Konečně byla situace, kdy bude možnost se bránit, ať 
to dopadne, jak chce. Beneš věřil, že přece jen se změní 
i veřejné mínění v Anglii a ve Francii, na tom Západě, 
že přijdou i jiní politici. V to on stále doufal. Pak se uká-
zalo, že tomu tak není.“ 

Hynek Moravec
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„Měl jsem strach. Ten týden, co to zatýkání probíhalo, 
jsem prakticky nespal a pořád jsem poslouchal, jestli 
zastaví auto u baráku.“ 

Antonín Kasík se narodil 3. 1. 1918 v Komárově 
u Berouna. Vyučil se kuchařem a před válkou pra-
coval v Národním domě na Vinohradech, po Mni-
chovu se vrátil k rodičům do Komárova a nastoupil 
jako vedoucí kuchyně v Akciových železárnách 
Komárov. Tam také založil osmičlennou buňku 
komunistické odbojové organizace Předvoj. 

„Já jsem v osmatřicátým roce šel prvně k odvodu, to 
mě bylo jednadvacet let. Odvod byl, ale tím to skon-
čilo, poněvadž pak republiku zabrali Němci. Strašně 
nás to mrzelo. Myslím, že škola tehdy dobře vycho-
vávala mladý lidi k vlastenectví, a to nám zůstalo, 
a taky z vlasteneckejch důvodů jsme do toho odboje 
šli a nasazovali naše životy.“ 

„Mnichov jsme vyčítali politikům Francie a Anglie, 
se kterými mělo Československo mírovou smlouvu 
o pomoci, ale tehdy se nás Chamberlain, a ve Francii 
Daladier, zřekli jako republiky a tu smlouvu pošlapa-
li. Republika prostě byla na holičkách a bylo těžko 
po prezidentu Benešovi chtít, aby se rozhodoval, zda 
se republika bude německý přesile bránit nebo ne.“ 

Antonín Pacovský – účetní ve fabrice – členům 
Předvoje předával materiály na letáky a deklama-
ce k českému národu a oni je pomocí sítě spojek 
distribuovali po okolních vesnicích. Antonín Kasík 
dále zdržoval dopravu ve fabrice vyrobených gra-
nátů, pro odboj sehnal mapu vojenského prostoru 
v Brdech a sháněl jídlo pro lidi schovávající se před 
gestapem v úkrytu v lese. V únoru 1945 šel Antonín 
Kasík spolu s dalším odbojářem Jaroslavem Smeta-
nou na smluvenou schůzku s Pacovským – měli se 
sejít na silnici mezi Cerhovicemi a Žebrákem. 

I když Pacovský býval jindy přesný, tentokrát nepři-
šel. Šli mu sice naproti do Žebráku, ale protože 
nevěděli, kde bydlí, a nechtěli se ptát lidí, vrátili 

se domů s nepořízenou. V tu chvíli už jim bylo jas-
né, že musejí počítat s nejhorším, a zničili všechny 
materiály. Když přišel Antonín Kasík druhý den 
ráno do fabriky, byli už všichni jeho spolupracov-
níci – i Jaroslav Smetana – pozatýkáni gestapem. 
„Měl jsem strach. Ten tejden, co to zatýkání probíha-
lo, jsem prakticky nespal a furt jsem poslouchal, jestli 
zastaví auto u baráku – abych mohl utéct. Měl jsem 
strach, poněvadž jsem si byl vědom, že to gestapo 
zatkne nejen mě, ale i moje rodiče – a ti o ničem nevě-
děli. Nestalo se tak, minulo mě to.“ Mnozí z odbojářů 
byli na sklonku války 2. května 1945 popraveni. 
Jaroslav Smetana přežil. 

Antonín Kasík nebyl zatčen, protože nebyl na 
seznamu, který gestapo našlo u jednoho odbojá-
ře. Zato bylo odhaleno všech dvanáct lidí, kteří se 
schovávali v krytu v lese a jimž Antonín Kasík dodá-
val jídlo. Pan Kasík je poprvé viděl až na veřejném 
soudu v Hořovicích. 

AnTOnín KASíK
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Po tomto rozsáhlém zatýkání Antonín Kasík na šest 
týdnů přestal s jakoukoliv odbojovou činností, ale 
když viděl, že Němci prohrávají válku, začal zase 
pracovat – připravoval letáky a prohlášení národu 
a distribuoval je pomocí nových spojek do obcí 
a do fabrik. 

„Začátkem pětačtyřicátýho roku už jsme jako odbo-
jáři dostávali pokyn, abysme připravovali revoluci, 
abychom Němce prostě zlikvidovali. Tak jsem se 
snažil nacházet vojáky, který by mohli se zbraní 
v ruce bojovat proti Němcům. A když potom v květnu 
vypuklo povstání v Praze, tak jsem vypravil jednotku, 
která šla Praze na pomoc, a vybavil jsem ji potravina-
ma. To bylo asi třináct vojáků z první republiky, který 
odvezl náklaďák z fabriky. Ta komárovská jednotka 

se umístila asi na třetím místě v Praze, bojovali dobře 
kluci. Nikdo nepřišel o život, vrátili se všichni s velkou 
slávou.“   

Po válce vstoupil Antonín Kasík do KSČ a pracoval 
u Veřejné Bezpečnosti na úseku ekonomiky, v roce 
1967 odešel do důchodu a sepsal kroniku hokejo-
vého klubu Sparty Praha. 

Viktor Portel

Antonín Kasík  Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„Já byla přesvědčená, že to přežiju. Ono taky hodně 
v životě dělá, když něco chcete.“

Irena Racková, rozená Poperová, se narodila 23. 
července 1925 v Jičíně, kde žila se svými rodiči 
a dvěma sestrami. V roce 1933 se přestěhovali 
do Brna. 

„V roce 1938 mi bylo třináct let. Otec se rozhodl, že 
pojedeme navštívit jeho rodiče do Královic. Vlaky 
byly plné vojáků, mě tam vtlačili oknem. V Praze jsme 
přespali u tátova bratra. Dál už jsme se nedostali 
a raději se vrátili do Brna. Otec už svoje rodiče nikdy 
neviděl.“ Po zániku druhé republiky ji na základě 
norimberských zákonů vyhodili z gymnázia. Tak 
se dozvěděla o svém původu a pochopila, proč 
jí jeden spolužák říká „židověnka“. Začala pra-
covat v továrně na dřevěné hračky. V roce 1940 
zatklo gestapo jejího otce, ředitele firmy vyrábě-
jící ústřední topení. „Otcova sekretářka, Němka, si 
pověsila na zeď obrázek Hitlera. Otec řekl, že v jeho 
kanceláři obrázek Hitlera viset nebude, a druhý den 
si pro něj přijelo gestapo.“ Rok ho věznili, než byl 
převezen do Osvětimi, kde byl ihned popraven. 
Roku 1941 byly všechny tři dcery i matka odveze-
ny do Terezína. Po několika měsících pokračovaly 
vlakem do Rigy. V prostředí, kde se i za malý pro-
hřešek popravovalo, žily každý den ve strachu. Ire-
na Racková dostala naštěstí lehkou práci. Vyráběla 
gázu na obvazy. Tajně ji nosila do tábora. Jednou 
ji při návratu z práce přistihli, ale zachránil ji čes-
ký komandant podplacením stráže. V Rize prožila 
svoji první lásku. Zamilovala se do 23letého Loty-
še, který spolu s partyzány plánoval povstání. Pří-
pravy překazilo udání. 

„Druhý den nechali Němci celou skupinu nastou-
pit, odvedli je na hřbitov a nařídili esesákům proti 
nim střílet. Asi třem se podařilo utéct. Ten můj přítel 
také utekl, ale bohužel… Na dvoře u nás ho chytili. 
Dělali na něm čínské mučení a nakonec ho zastřelili.“ 
Začala likvidace ghetta. Irena se sestrami odešla 
pracovat na venkov, poté zpět do Rigy do továrny 

na zpracování gumy a dřeva. Matku se jim podařilo 
převést do stejné továrny – výměnou za hodinky! 
V roce 1944 se Rusové přiblížili k Rize. Začala eva-
kuace. Přes Kaiserhoff se Irena s matkou a sestrami 
dostala do Stutthoffu. 

„To už byl normální koncentrák, s drátama nabitý-
ma elektřinou a strážníma věžema, ze kterých nás 
mohli esesáci beztrestně střílet jako zajíce, když 
se jim zachtělo…“ Ženám oholili hlavy, mužům 
vyholili uprostřed „dálnici“. Navlékli je do oble-
čení upleteného z kousavého materiálu. „Tady se 
nepracovalo, ale vybírali se lidé nevhodní na práci, 
aby je odvedli do plynové komory.“ Irena se sestrami 
měly strach o tenkrát již 56letou maminku, a tak 
jí jemně přibarvovaly „zdravíčka“ červeným oba-
lem od cikorky. Starší sestra Zdenka dostala práci 
mimo tábor. Oddělila se od rodiny, a už ji nikdy 
nespatřily. Zemřela na tyfus. Ostatní se vydaly spo-
lu se zbytkem tábora na 120kilometrový pochod 
smrti. Matku vedly sestry celou cestu mezi sebou, 
a tak se jim podařilo dostat až do Sofienwaldu, kde 
pomáhaly budovat kasárna. Bydlelo se v barácích 
po patnácti, spalo se na udusané hlíně a pod deky 
si lehaly po dvojicích, aby se alespoň trochu zahřá-
ly. Zanedlouho se přesunuly k Lauenburku, kde už 
nepracovaly, nedostávaly jídlo, jen občas šlupky 
od brambor. Irena si nechávala vyprávět, jaké to je, 
chodit na rande, nebo společně fabulovaly o vaře-
ní. Opět se přiblížila fronta a nastal další přesun. 

„V noci nás nechali nastoupit v lese do řady a posta-
vili se s puškama proti nám. To nemáte ponětí, 
co vám v ten moment běží v hlavě. Já si říkala, že 
nesmím padnout na zem dřív, než začnou střílet. 
Jenomže když už měli zacíleno, tak ten komandant 
řekl, že jdeme dál… Já se divím, že ještě mám nervy.“ 
S několika dalšími se ztratily hlavní skupině a scho-
valy ve vedlejší vesnici ve stodole, kde ve strachu 
zůstaly, ať byla venku slyšet němčina nebo ruština. 
Když bylo jasné, že je po nebezpečí, zapřáhly koně 
do vozu a jely za frontu. Schovávaly se ve vesnici 
Hýlov, kde dočkaly konce války. Irena s mamin-

IrEnA rAcKOVá
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kou a sestrou Hanou se vydaly vlakem do Brna. 
Cestovaly tři týdny a rozhodly se najít byt, který 
měl během války obývat Hančin snoubenec. Zjis-
tily ale, že se mezitím oženil, a dokonce je okradl 
o rodinné šperky.

„Naštěstí dostal jen půlku. Sestra ho chtěla udat, ale 
matka řekla, že už jsme toho zažily tolik a že boží 
mlýny...“

Byt nakonec dostaly zpět. Po válce chtěla Irena žít 
jako každá mladá dívka. Oblíbila si chození na ple-
sy a na jednom z nich potkala svého budoucího 
manžela. V roce 1949 se provdala za důstojníka 
z povolání Milana Racka a v roce 1953 se jim naro-
dil první syn. Manželova rodina se sňatkem nesou-
hlasila a přestala ho podporovat. Irena v Brně 
pracovala na sekretariátě Svazu mládeže, v Mladé 

frontě a v nemocenské pojišťovně. Během mateř-
ské si v brněnských škrobárnách přivydělávala jako 
brigádnice. V roce 1958 se rodina přestěhovala 
do Prahy. Irena začala pracovat na OPBH. Po šest-
nácti letech přešla na bytový odbor Národního 
výboru. Nikdy nevstoupila do KSČ. 

„Po válce nám dělali takové přednášky, že všechno 
můžeme mít. Ale pak jsem viděla život a ten byl jiný. 
Přišly aféry se Slánským a s Horákovou, a to už bych 
k nim vůbec nevstoupila. To je organizace, před kte-
rou musí mít člověk strach. A já už toho strachu zažila 
dost… Prožila jsem toho moc ošklivýho, a přesto 
jsem měla hezčí život než někdo. Měla jsem šťastné 
manželství, můj muž byl inteligentní, rozuměli jsme 
si a měla jsem zdravý děti.“ 

Lucie Zdichová

Irena Racková  Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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Znovu se ve společnosti mluví o „vyrovnávání 
se s minulostí“! Co to je? Je možné se vyrovnávat 
s historií, která není má osobní? Není to jen politic-
ká fráze? Čeho tím chceme dokázat? A kdo se má 
s minulostí vyrovnat? Lze se vyrovnávat s něčím, co 
neznáme?

Na tyto otázky si musí odpovědět každý sám. 

V České republice působí novináři a historikové, kte-
ří došli k podobnému závěru – historie není seznam 
letopočtů a k nim přiřazené geopolitické události. 
Dějiny vytvářejí lidé s příběhy, hodnotami a postoji. 
Někdo rozhodoval, jiný se přizpůsoboval, na někdo 
rozhodnutí jiných tvrdě dopadlo, jiných se jakoby 
netýkalo. Někdo se zachoval statečně, jiný zba-
běle. Vzpomínky pamětníků jsou sice subjektivní, 
ale nesmírně cenný zdroj pro pochopení postojů, 
motivací a mnohdy zcela nových souvislostí, které 

se z dějepisného výčtu letopočtů vytrácejí. Proces 
„vyrovnávání se s minulostí“ lze chápat také jako 
poznávání sebe samého: Jak bych se zachoval já? Co 
bych dělal na jejich místě? Rok 1938 je bezpochyby 
letopočtem, který snad nejvíce apeluje na každé-
ho z nás: Měl se československý národ bránit proti 
agresi nacistického Německa? Měl se postavit proti 
zradě spojenců? Má smysl se stavět proti zcela jistě 
silnějšímu protivníkovi, i když nás ostatní vyzývají, 
abychom tak nečinili?  

Lidé ze sdružení Post Bellum se zabývají něčím, 
co mělo začít před mnoha lety. Natáčejí rozhlaso-
vou technikou vzpomínky pamětníků. Post Bellum 
dokumentuje paměť národa. Reportéři ze sdružení 
sbírají deníky, fotografie, prostě vše, co se týká 
režimů minulého století – nacismu a komunismu. 
Obcházejí veterány z druhé světové války, odbojá-
ře, někdejší politické vězně, ale i ty, kteří se aktivně 

pOST bElluM A pAMěŤ nárOdA 
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na režimech podíleli – bývalé komunistické proku-
rátory, agenty a spolupracovníky StB, NKVD, KGB. 
Za sedm let objeli a natočili 860 pamětníků, pořídili 
více než 1500 hodin zvukového záznamu, shromáž-
dili více než 3000 fotografií, a kdybychom chtěli 
vydat knihu ze všech textů, které k pamětníkům 
napsali, měla by více než deset tisíc stran. Český 
rozhlas Rádio Česko vysílá z jejich sbírky dokumen-
ty Příběhy 20. století. Tento pamětnický pořad si 
můžete poslechnout každou neděli na Rádiu Čes-

ko, v pondělí na Radiožurnálu nebo si ho stáhnout 
na webu www.radiocesko.cz.

Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium tota-
litních režimů společně pracují na internetovém 
projektu. Od 28. 10. 2008 bude uveden do provozu 
server www.pametnaroda.cz., kde naleznete tisíce 
lidských osudů. Vyrovnávat se s nimi bude bolestivá 
práce pro každého z nás...

Mikuláš Kroupa
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