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Anotace
Práce Karel a Eliška Kurzweilovi zkoumá problematiku československé emigrační vlny po roce
1968 do Francie. V obdobích vymezených významnými historickými milníky se autor zaměřuje na
životní pouť manželů Elišky a Karla Kurzweilových od mládí přes jejich odchod z vlasti a začátky ve
Francii až po úspěšnou kariéru, založení rodiny či adaptaci na tamní prostředí. Vedle manželů
samotných se autor zabývá perzekucí církevních hodnostářů institucí StB, věnuje se pařížským
exilovým spolkům a propojení souvisejících historických událostí a zároveň pracuje s otázkou češství.
Studie vznikla za užití metodiky rozboru přímých výpovědí exulantů získaných na podzim roku
2013 při výjezdu do Paříže pod záštitou projektu „Neviditelné oběti komunismu v zemi galského
kohouta“. K doplnění dílčími souvislostmi autor využíval odborné literatury, internetových zdrojů,
videodokumentace, zpravodajských médií a též materiálů ze soukromého archivu manželů
Kurzweilových.
Podstatou práce je seznámit čtenáře s problematikou nuceného odchodu z Československa
v období po roce 1968 a rozšířit jeho povědomí o vlivu francouzského prostředí na exulanta.
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Československo, exil, emigrace, komunismus, Karel Kurzweil, Eliška Kurzweilová, Jaroslav
Heyrovský, Zdeněk Trnka, Francie, čipová karta, češství, StB, perzekuce
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Annotation
L'étude Karel a Eliška Kurzweilovi examine la problématique de la vague d'emmigration
tchécoslovaque après l'année 1968 en France. Entre les périodes définies par les dates importantes
l'auteur s'oriente vers les expériences vitales des époux Eliška et Karel Kurzweil à partir de leur
enfance, départ de la patrie et leurs débuts en France jusqu'à leur carrière professionelle, fondation
de leur famille et adaptation au milieu de ce pays-là. A part des époux mêmes l'auteur travaille avec
les documents confirmant la persécution des prêtres par l'institution StB. Il se consacre aux
associations d'exil à Paris et à l'interconnexion des événements historiques et réfléchit sur l'idée du
caractère tchèque.
Ce travail est né à l'aide de la méthode de l'analyse des conversations directes des emigrés, qui
ont été rassemblées pendant le séjour à Paris en automne 2014 dans le cadre du projet „Les victimes
invisibles du communisme au pays du coq gaulois“. L'auteur puisait aux sources comme la littérature
spécialisée, aux sources d'Internet, à la documentation vidéo, aux médias et aussi aux archives
personnelles des époux Kurzweil.
L'idée principale de ce travail est d'expliquer au lecteur la problématique du départ forcé de la
Tchécoslovaquie après l'année 1968 et d'élargir les connaissances de l'influence du milieu français
sur l'émigré.

Mots clé
Tchécoslovaquie, exil, emigration, communisme, Karel Kurzweil, Eliška Kurzweilová, Jaroslav
Heyrovský, Zdeněk Trnka, France, carte à puce, caractère tchèque, StB, persécution
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Úvod
Úděl historika je oproti jiným povoláním spjat s dvojím konfliktem. Prioritou je vyzdvižení
skutečnosti v tak důvěryhodném hávu, aby se výsledek co nejvíce přiblížil objektivitě.
Naprosté objektivity však docílit nelze. Jaké byly například pocity vojáka v předvečer tažení
na nepřátelská bitevní pole? Jaká je opravdová historie vymřelých národů, po kterých se nám
dochovalo tak málo? Kdo je autorem nesčetných slavných písní a melodií, které nesou
namísto autorských iniciálů poznámku „Anonym“? O těchto otázkách můžeme jen
spekulovat. Kupříkladu matematika zpravidla podobné problémy netíží – jeho výsledky jsou
objektivní a dají se vysvětlit pomocí racionálních postupů. Nikdo později nemůže zpochybnit
správnost výsledků, pakliže je postup bezchybný. Je obecně známou skutečností, že
v podstatě celý obor matematiky nepodléhá pochybnostem ani změnám. Protipólem
matematických principů jsou principy oborů společenskovědních, kde není zkrátka možné
získat zcela objektivní pohled, mimo jiné právě historie. Z několika názorů na tutéž věc si
tedy můžeme sestavit náš vlastní, potažmo objektivní, avšak nikdy se nepodaří docílit téže
objektivity a nezaujatosti jako právě u mnohých věd přírodních nebo v našem případě u
matematiky. Rozdílů mezi těmito obory vědy si povšiml již německý sociolog Max Weber a
ovlivněn novokantovskými myšlenkami, rozvinul teorii o odlišném chápání věd.1 Přesto
všechno oboru historie zůstává něco, co objektivním nazvat lze; jsou to fakta, skutečnosti, o
kterých není pochyb, že se odehrály. Je to jakési pevné jádro, očištěné od všech
přebytečných nánosů a příměsí. Toto jádro je pevným základem pro naši orientaci a pro další
obohacování fakty, základem, na němž mohou stavět desítky dalších oborů.
Krajané našich předků podstoupili mnoho emigračních vln. První větší emigrační vlna
se odehrála mezi léty 1618-1620 v souvislosti s českým stavovským povstáním, další
mohutnější odchody obyvatelstva byly zaznamenány po roce 1860 (tzv. „Hladová“ emigrace
– Hungry emigration) a jeden z mohutnějších odlivů populace následoval po roce 1920, kdy
se desetitisíce Slováků a Moravanů vydávaly hledat útočiště do země zaslíbené – Ameriky. 2
1

Max Weber (celým jménem Maxmilian Carl Emil Weber) v několika mtedodologických statích pracuje
s motivy, které vědomě převzal z díla Heinricha Rickerta. I přes absenci přímé závislosti Weberových koncepcí
na novokantovství prokázanou Dieterem Heinrichem lze potvrdit, že Weber se inspiroval novokantovstvím,
stejně jako řada dalších osobností na poli filosofie (Richard Hönigswald, Jonas Cohn, Bruno Baucha). Ve svém
díle „Objektivita“ Weber polemizuje nad otázkami utopické existence objektivních obrazů a pojmů.
DEMAJANČUK, N.; PROFANT, M.; PODHAJSKÝ, J.: O povaze vědy: Novokantovství; Západočeská univerzita
v Plzni, nakladatelství Epocha, Praha 2011; strany 39-40, 74-76, 127; ISBN 978-80-261-0045-4
2
HODBOĎ, J.; GOLL, J.; ULVR, V.: Nevidietlné oběti komunismu v zemi javorů; Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci,
Liberec 2006; strany 7, 14, 15; ISBN 80-903729-0-2
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Do dnešních dnů však promlouvají nejsilnějším hlasem až masivní odchody obyvatel
Československa po druhé světové válce. Živnou půdou pro první emigrační vlnu se stal sled
událostí po skončení druhé světové války, který vedl v únoru 1948 k definitivnímu převzetí
moci stranou KSČ a tím i nastolení vlivu SSSR. Druhá vlna emigrace přichází po srpnu 1968
jakožto reakce na invazi vojsk Varšavské smlouvy, načež odliv zpravidla intelektuálně
nadaných skupin obyvatelstva pokračuje v malé míře nepřetržitě až do roku 1989, kdy se
totalitní režim celého východního bloku zbortil. Mnozí z tehdejších exulantů dnes mají
zázemí ve státech, které jim poskytly azyl, a žijí tam spokojený život. Přesto však kořeny, od
kterých se většina z oněch 170 9383 krajanů v exilu byla donucena odříznout, zůstávají
dodnes zapuštěny v zemi, kde povětšinou strávili celé své dětství – v Československu.
Francie je jednou ze zemí, stejně tak jako například Kanada, Austrálie, USA, některé státy
Latinské Ameriky či Evropy (Rakousko, Švédsko, Anglie aj.), kde naši krajané krátce po
emigraci hledali azyl. Začátky emigrantů v exilu, potažmo ve Francii, nebyly v žádném
případě snadné. Člověk se náhle po příjezdu octl v neznámém prostředí, kde byl odkázán jen
sám na sebe a kde nemohl očekávat valnou podporu ze strany státu. Vedle problémů
materiálních se emigranti museli potýkat též s absencí svých nejbližších, rodiny a přátel,
s nimiž mnozí zůstávali alespoň v částečném kontaktu prostřednictvím korespondence.
Nedostatečná znalost jazyka a kultury se pro emigranty stala zdí mezi jimi samými a okolním
světem. Břímě na bedrech bylo o to těžší, že ze strachu z podezírání při přechodu hranic
vycestovali emigranti jen s minimem osobních věcí a vše ostatní zanechali doma, včetně
svých dokladů či vysokoškolských diplomů a vysvědčení. S vidinou nejisté budoucnosti se
každý ubíral dále svou cestou, vybaven pouze svými vlastnostmi a schopnostmi. Postupem
času se každý z emigrantů přizpůsoboval poměrům v nové zemi a začal se profilovat vlastním
směrem. Jazyková bariéra ustupovala a mnohým se podařilo sehnat práci či možnost
dostudovat. Stejně tak se utvořila nová přátelství a posléze celé rodiny. Exulanti se zvolna
začleňovali do francouzské společnosti. Kontakt a nejnutnější pomoc mezi krajany
zprostředkovávaly krajanské spolky. Zpočátku nezáviděníhodná situace se začíná zvolna
vylepšovat. Emigranti, každý sám za sebe, se tehdy ocitají na prahu dveří k novému životu.
Po výročí deseti let existence studentského projektu Neviditelné oběti komunismu se
naskytla příležitost obohatit archivy projektu z Kanady a Austrálie o fakta z další země –
3

Pomník obětem komunismu pod Petřínskou rozhlednou v Praze, jehož autorem je Olbram Zoubek.
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doposud studenty málo probádané – Francie. Po více než půl roce příprav výjezdu byla má
činnost koncem léta roku 2013 korunována úspěchem. Během tří týdnů strávených v Paříži
jsem se setkal s mnohými emigranty obou zmíněných vln a díky nim lépe porozuměl nejen
dané době, ale též tomu, co vše vlastně obnáší nésti statut emigranta a exulanta. Poznání
těchto lidí nejrůznějších povah a názorů mě zkrátka chytlo a nepustilo. Každý rozhovor
sledoval příběh člověka či lidí, kteří podnikli tak zásadní životní krok, jakým je emigrace, a o
mnohých z nichž lze bez nadsázky tvrdit, že by se mohly stát předlohou pro romány. Z oněch
více než dvaceti příběhů jsem si vybral jeden, příběh Karla a Elišky Kurzweilových.

1. Než přišel rok 1968
1.1.Mládí
1.1.1. Karel Kurzweil
Karel Kurzweil, prvorozený syn JUDr. Karla Kurzweila a Helgy Kurzweilové, rozené Von
Koczian, se narodil 6. října 1943 v Praze.4 Otec Karel byl právníkem a advokátem s úspěšně se
rozvíjející kanceláří, avšak roku 1953 pod tlakem StB musel zanechat této práce a vstoupit
stejně jako všichni ostatní advokáti do nově vytvořených advokátních poraden5, načež se stal
úředníkem v komunálním podniku Kovoslužba, kde se jakožto vzdělaný muž s dokrotátem a
znalostí několika světových jazyků stal podřízeným skupiny lidí mnohdy bez dokončeného
středoškolského vzdělání. Pan Kurzweil se zasadil o to, že se Karlovi i jeho jediné sestře
Heleně dostalo vzdělání, a to jak na jedenáctiletce, tak po značných komplikacích na vysoké
škole. Zároveň panu Kurzweilovi posloužily značné vědomosti v oblasti práva, když se mu
podařilo zrušit dekret k okamžitému odstěhování do pohraničí z roku 1950. Veškeré tyto a
další útrapy si však vybraly svou daň na otcově zdraví. Karlova matka Helga vystudovala ve
Francii, načež v roce 1936 odjela do Prahy, kde pracovala pro prezidentskou kancelář a jako
korespondentka paní Hany Benešové s Francií. Následně působila jako sekterářka na turecké
ambasádě v Praze. Díky jejímu československo-francouzskému původu přenesla na Karla
značnou část svých jazykových dovedností.

4

Curriculum vitae Karla Kurzweila. Osobní archiv manželů Kurzweilových.
Advokátní poradny jsou pracovní kolektivy, které pod vedením vedoucího poradny budou lépe plnit úkoly
lidovou demokracií advokacii svěřené. Tímto uspořádáním se nejen umožní prohloubení odborných a
politických znalostí advokátů, ale umožní se také lepší styk s pracujícími, kterým budou pomáhat radou při
všech příležitostech. – Citace z URL: http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/061schuz/s061003.htm
5
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Strýc Josef bratr Karlova otce, působil v podniku „Walter Motors a.s.“, kde zastával funkci
ředitele, za což byl po „Vítězném únoru“6 odsouzen ve stalinských procesech ke 20-ti rokům
za velezradu. Panu Kurzweilovi se později podařilo obnovit politický proces jeho bratra a
docílil snížení trestu na polovinu. Prastrýcem Karla z matčiny strany je držitel Nobelovy ceny
za chemii Jaroslav Heyrovský.7
Základního vzdělání se malému Karlovi dostalo na Základní škole v Jindřišské ulici v Praze,
kterou navštěvoval v letech 1949 – 1956. Povinně byl členem pionýra a později též ČSM8,
vedle účasti v turistickém sdružení „Tlupa“, spadajícím pod Automobilové závody Klementa
Gottwalda. Roku 1959, Karel ve svých 15-ti letech složil průvodcovské zkoušky PIS, což ho
opravňovalo provádět po Praze české i zahraniční turisty.9 Ve studiích Karel pokračoval na
jedenactiletce na Sladkovského náměstí v Praze-Žižkově, kde roku 1960 odmaturoval. Po
nějakou dobu také sloužil u tankového praporu v Milovicích. I přes vynikající studijní výsledky
na střední škole nebylo z politických důvodů vyhověno jeho žádosti o studium na
Přírodovědecké fakultě chemie Univerzity Karlovy, následkem čehož byl Karel nucen namísto
studií přijmout post pomocného zedníka. Rok nato se Karlovi díky doporučení předsedy KSČ
Ing. Pospíšila dostalo povolení studovat. V letech 1961 – 1966 navštěvuje Karel již
zmiňovanou Přírodovědeckou fakultu chemie, kterou úspěšně dokončuje s červeným
diplomem. Po dalším roce sudií a praxe v Ústavu makromolekulární chemie získává doktorát
a napříště i titul RNDr.10

6

Vítězný únor. Jednalo se o komunistický převrat, který následoval po tříletém poválečném období pří mezi
zastánci demokracie a diktatury. Impulsem pro vypuknutí únorové krize se stalo odvolání nekomunistických
velitelů SNB a jejich nahrazení komunistickými přívrženci. 20. února 1948 podalo 12 ministrů vlády demisi.
Poslední překážkou v cestě k moci byl pro komunisty dr. E. Beneš. Ten však pod hrozbou sovětské invaze a za
vážného zdravotního demisi přijal a doplnil vládu dle návrhu k. Gottwalda. Tímto se ČSR dostalo definitivně pod
kontrolu KSČ. KOCIAN, J.: Poválečný vývoj v Československu 1945-1948; Historický ústav ČSAV Praha, Praha
1991; strany 71-73; ISBN 80-04-25902-2
7
Prof. PhDr. Jaroslav Heyrovský, D.Sc., známý fyzikální chemik, vynálezce, zakladatel polarografie, dřžitel
četných ocenění, zejména pak Nobelovy ceny za chemii v roce 1959, se narodil 20. prosince 1890 v Praze. Roku
1909 začal studovat chemii, fyziku a matematiku na české univerzitě v Praze, později pak studuje v Londýně na
University College. Svou univerzitní kariéru započal roku 1922 jako profesor v Ústavu analytické chemie Karlovy
univerzity v Praze. Přibližně ve stejném roce se téže začal věnovat jeho objevu polarografie, za který posléze
získal zmíněnou Nobelovu cenu. Později roku 1950 byl profesor Heyrovský jmenován ředitelem nového
Polarografického ústavu následně včleněného do Československé akademie věd. BENEŠOVÁ, O.: Nobelova cena
– Historie Nobelovy nadace, laureáti Nobelovy ceny 1909-1996, čeští laureáti Jaroslav Heyrovský a Jaroslav
Seifert; Praha 1996; str. 36; ISBN 80-85121-88-3
8
Průkazka Československho svazu mládeže. Osobní archiv manželů Kurzweilových. Příloha č.1.
9
Průkazka Pražské informační služby. Tamtéž. Příloha č.2.
10
Curriculum vitae Karla Kurzweila. Tamtéž.
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1.1.2. Eliška Kurzweilová
Eliška Kurzweilová, rozená Trnková, se narodila 18. března 1947 v Praze - Podolí jako
poslední ze tří dětí Zdeňka a Heleny Trnkových. Otec Prof. Ing. Dr. Zdeněk Trnka, DrSc. byl
profesorem a později vedoucím katedry Teoretické a experimentální elektrotechniky na
Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v letech 1945 až 1968. V souvislosti s jeho povoláním
se stal zakladatelem oboru technické kybernetiky a katedry elektrického měření a
automatizace. Za svou knihu „Servomechanismy“ se roku 1955 stal laureátem státní ceny
Klementa Gottwalda. Prof. Trnka též spolupracoval s ČSAV, kde předsedal komisi pro
automatizaci a telemechaniku. Eliščina matka Helena Trnková, rozená Růžková, se starala o
výchovu dětí a o domácnost a když děti dospěly, pracovala jako referentka na rektorátu
ČVUT. Bratři Elišky, Zdeněk a Tomáš, se po vzoru otce věnují technickým profesím. Zdeněk
dnes žije v USA a je strojním inženýrem a Tomáš je profesorem organické chemie na Karlově
univerzitě v Praze.11
Eliška navštěvovala Základní školu v Praze-Podolí Na Pekařce, odkud pokračovala na
střední školu v téže čtvrti, ale v ulici Jeremenkova. Odmaturovala v Michli, v ulici Ohradní.
V tomto období se velmi zajímala o balet, byla gymnastkou v gymnastickém oddílu v Žitné
ulici v prostorech bývalého Sokola přejmenovaného na Tělovýchovnou Jednotu Spartak
AZKG a hrála na klavír. Roku 1965 zahájila studia na ČVUT, kde studovala (u svého otce) na
Elektrotechnické fakultě.12

1.2.Setkání Karla a Elišky
Během studií na UK se Karel spřátelil s Tomášem Trnkou, bratrem Elišky. Dohromady je
přivedla roku 1965 závada Karlova skútru značky Čezeta, kterou se společně pokoušeli
odstranit. Při této příležitosti se Karel poprvé setkal s Eliškou.
„Po cestě pro vánoční stromeček do Křivoklátských lesů v roce 1965 se
Eliška s Karlem již nerozešli.“13

1.3.Tajné praktiky StB
Se začátkem padesátých let se pro Karlovu rodinu situace přiostřila. Vzhledem
k angažovanosti Karlovy matky v oblasti mezinárodní politiky, resp. práci na zmiňovaném
tureckém velvyslanectví, se rodina dostala do hledáčku komunistické policie StB. Při
11

Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
Korespondence s manžely Kuezweilovými a rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
13
Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
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pročítání archivu StB zpřístupněného v devadesátých letech se ukázalo, že StB měla zájem o
získání přístupu k sejfům velvyslanectví, obdivuhodným faktem nicméně zůstává, že paní
Kurzweilová dokázala tlaku odolat a odmítla jakoukoliv spolupráci. Velkou oporou jí při tom
byl její manžel. V pramenných materiálech je zmínka o podobné přísně tajné akci, kdy se StB
opakovaně v letech 1952 (22.4.) a 1958 (v noci z 28. na 29.8.) podařilo vniknout do sejfu
francouzkého velvyslanectví v Praze a prohledat jeho obsah. Vedle podrobného soupisu
nejrůznější dokumentace pojednávající o politické a hospodářské situaci na Slovensku se
dočítáme, že policii se podařilo najít též dopisy papežova sekretáře Dominika Tardiniho
s osobním poselstvím papeže Pia XII. československé církvi. Adresáty těchto dopisů byli čtyři
biskupové – nitranský Eduard Nécsey, trnavský Ambrozio Lazix, litoměřický Štěpán Trochta a
košický Jozef Čársky. Na základě analýzy, kterou Karel se svou chotí Eliškou a s novinářem
Pavlem Barochem z deníku Mladá fronta později prováděli, se dá vyvodit souvislost mezi
touto událostí a perzekucí vysokých církevních představitelů v pozdějších letech, včetně
uvěznění některých z nich v komunistických žalářích.14 15 16
Při bližším ohledání nacházíme i důvody, proč stála zrovna církev na prvním místě v otázce
komunistické perzekuce. Mezi nejmarkantnější z nich patří fakt, že církevní ideologie je
v rozporu s komunistickými myšlenkami a že v době nástupu komunismu se k ní hlásily
přibližně dvě třetiny obyvatelstva. Zároveň se jednalo o instituci, jejíž centrum se nacházelo
mimo území republiky, navíc i mimo sféru sovětského vlivu, což se stalo další překážkou a
tím pádem i pohnutkou pro potlačení její aktivity. Přes pokusy o zavedení nové na Vatikánu
nezávislé církve, které se setkaly s neúspěchem, se komunisté rozhodli identifikovat církev
jako svého ideového protivníka. Vedle zmíněné korespondence nalezené na francouzském
velvyslanectví se StB neostýchala využít násilí či psychického nátlaku na hodnostáře
odmítající komunistické způsoby, aby uspěla při narušování církevní struktury a následné
infiltrace do ní. Jedním z takto postihovaných církevních hodnostářů byl biskup Prof. ThDr.
Josef Hlouch, u něhož si lze mimochodem všimnout nápadné časové návaznosti v kontextu
jeho zatčení a věznění. Nelze proto vyloučit souvislost mezi jeho stíháním a odhalením
korespondence s papežem, přestože byl v hledáčku StB ještě před jejím samotným objevem.
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Policejní spisy StB o rodině Karla Kurzweila. Osobní archiv manželů Kurzweilových.
Článek k nalezení pod URL: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=659170
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Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
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Následkem těchto komunistických zásahů došlo k silnému potlačení všech duchovních aktivit
na území Československa, které trvalo s malými přestávkami až do listopadu 1989.17 18 19

1.4.Nadějná léta šedesátá
Československo zažívá období politického uvolnění. Mantinely usměrňující kulturu, vědu i
ekonomiku povolují a dokládají tak fakt, že poměry v zemi se vzhledem k působení
demokratických principů pozvolna liberalizují. Stále vyššímu počtu lidí se daří obstarat si
výjezdní doložku, jež jim umožňuje legálně vycestovat. Vlivy pronikající do Československa ze
Západu, potažmo hudba, móda, životní styl a nespočet dalších, jen umocňují demokratické
tendence společnosti. Tyto tentence nabývaly konkrétných obrysů a roku 1968 přerostly
v reformní období zvané Pražské jaro.20
I Karel s Eliškou byli v tomto období ponořeni do víru dění a všechny změny s nadšením
vítali. Jako mladí lidé si užívali výhod, které události přinášely. Karlovi jeho perfektní znalost
francouzštiny roku 1962 zajistila post tlumočníka ÚV ČSM, a to navzdory „buržoasnímu“
původu jeho rodičů, načež byl Karel roku 1964 vyslán do Grenoblu na mezinárodní lyžařšký
studentský tábor, kde doprovázel československou delegaci. O tomto výjezdu se dozvěděl
Quido Müller21, který přijel za Karlem do Grenoblu. Přestože se jednalo pouze o přátelské
setkání, jeden z účastníků československé delegace se po návratu do Československa prořekl
u výslechu StB, což Karlovi způsobilo po návratu z Grenoblu hodně potíží. V důsledku této
skutečnosti pak Karel nedostal řadu let povolení k cestě do „kapitalistické ciziny“, a co víc,
nesměl vycestovat ani do „spřátelených zemí“ východního bloku.22
Eliška odletěla do Francie z tehdejšího Ruzyňského letiště krátce před invazí vojsk
Varšavské smlouvy dne 10. srpna 1968, kde měla v rámci studií na zmíněné Elektrotechnické
fakultě ČVUT absolvovat měšíční studijní praxi v továrně společnosti Bull, zaměřené na
konstruování počítačů. Eliška si od pobytu slibovala krom získání nových odborných znalostí
17

Katolický týdeník, ročník XXIII., číslo 47, 20.-26.11.2012, strana 8
Katolický týdeník, ročník XXIII., číslo 12, 20.-26.3.2012, strana IV
19
Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
20
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též vylepšení své dosavadní znalosti francouzštiny. Ubytování Elišce obstarala početná rodina
Raillardových ve městě Angers, jejíž hlavou byl Karlův strýc a která ji přijala takřka za svou.
Zpočátku se Eliška potýkala s jazykovou bariérou, jelikož francouzštinu se do té doby nikdy
neučila, pomineme-li alespoň základní jazykovou průpravu, kterou jí před odjezdem poskytl
Karel. Po skončení praxe v továrně měl za Eliškou přijet Karel s jejím bratrem Tomášem,
přičemž se všichni společně měli vydat na cesty za krásami zámků při řece Loiře, k čemuž
však nedošlo. Netrvalo ani dva týdny a veškerý elán a plány do budoucna se rozplynuly jako
obláček páry.23

2. Invaze vojsk Varšavské smlouvy
Invaze vyrazila dech prakticky všem Čechoslovákům a vzbudila současně i veřejné
pohoršení v zahraničí. Přišla rychle a nečekaně v noci z 20. na 21. srpna 1968.24 Stala se
odpovědí na demokratické tendence, které se v Československu začaly vymykat kontrole
Sovětského svazu, potažmo KSSS. Podstatnou část armády Varšavské smlouvy tvořila
sovětská vojska. Jak však název napovídá, v jejích řadách byli zastoupeni i síly dalších zemí,
konkrétně NDR, Polska, Bulharska a Maďarska. Tento akt zvedl další vlnu emigrace, aneb tak
zvaný „odlivu mozků“. Účelem invaze byla na jedné straně demonstrace ničivé vojenské síly
zemí Varšavské smlouvy, zejména SSSR, a na straně druhé pak potření pokusu o případnou
revoluci spojené počátkem normalizačního procesu. Svým způsobem se dá říci, že hloubka
změn se v jistých ohledech podobala té při převratu roku 1948, s tím rozdílem, že sociální
základna odporu proti systému byla po invazi v srpnu 1968 nesrovnatelně širší.25 Umělci,
intelektuálové, politici, spisovatelé, filozofové, profesoři, vědci – ti všichni a mnoho dalších
se vydávali hledat budoucnost za hranicemi Československa, neboť opětovně nastolená
totalita, tedy nesvoboda názoru, podnikání či volného pohybu neměla napříště býti vhodným
„podhoubím“, které by umožňovalo jejich další růst a uplatnění.26 27
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2.1.Čára přes rozpočet
Srpnové události udělaly čáru přes rozpočet lidem napříč celou společností včetně Karla a
Elišky. 21. srpna 1968 kolem 5. hodiny ranní se v bytě Karlových rodičů na Václavském
náměstí rozřinčel telefon. Byla to Karlova prateta Marie Heyrovská, manželka profesora
Heyrovského, kdo stál na druhé straně aparátu, která pravila: „Karlíčku, obsazují nás
Rusové...“. Zvenku přicházející hukot Antonovů, transportních letounů Rudé armády,
napovídal, že sílícím demokratickým tendencím v ČSSR bude brzy učiněna přítrž. Naděje, že
se do země navrací kýžená svoboda, se v mžiku sesypala jako domeček z karet. Karel na
tehdejší zážitek vzpomíná se slovy:
„Když jsem toho dne uviděl z okna našeho bytu Václavské náměstí plné
tanků, bylo mi jasné, že musím co nejrychleji zmizet, protože s mým
politickým pozadím tu pro mě nebyla dobrá budoucnost.“28
Bylo třeba jednat. Karlův pas se nacházel na švédském velvyslanectví, kde čekal na vízum,
aby mohl Karel odjet na zájezd do Švédska jako průvodce skupiny studentů. Po vytrvalém
klepání na dveře velvyslanectví svůj pas dostal. Karlovi rodiče se vydali do pražských ulic
přesvědčit se na vlastní oči o rozsahu invaze. Ze strachu z přijedších vojáků, kteří se
neostýchali střílet, zaběhli rodiče do jednoho z domů. Po chvíli se za jejich zády ozval hlas:
„Est-ce que quelqu'un parle français? – Do you speak english?“. Po krátkém rozhovoru vyšlo
najevo, že se jedná o kanadského novináře Tima Creeryho, který trávil krátce před invazí
dovolenou v Jugoslávii a který byl při této příležitosti vyslán do Československa, aby celou
situaci sledoval v centru dění. Ve Vídni si novinář pronajal vůz a vydal se k československým
hranicím, kde se deklaroval jako učitel. Poté zamířil do Prahy, kde se jal shánět někoho, kdo
by mu byl s to francouzsky nebo anglicky komentovat pohnuté události prvních dní okupace.
Sled událostí ho zavedl právě do domu, kde se setkal s Karlovými rodiči.29

2.2.„Y'a des chars chez vous!“
Mezitím se nic netušící Eliška 21. srpna vydává do továrny na praxi jako každý jiný den.
Pohledy jejích kolegů a kolegyň však naznačovaly, že dnes není něco v pořádku. „Y'a des
chars chez vous!“, sdělovali překotně Elišce. Trvalo ještě chvíli, než se jim podařilo prolomit
jazykovou bariéru a Eliška pochopila, k čemu v Praze došlo. Ten den již měla Eliška
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odpracováno. Na hranici zhroucení ji kolegové odvezli zpět do rodiny. V té době neměla
Eliška žádné informace ani od své rodiny, ani od Karla, neznalost francouzštiny jí navíc
nedovolovala porozumět rozhlasu či televiznímu vysílání. Jediným zdrojem informací tedy
bylo anglické a německé rádiové vysílání, které se Elišce podařilo naladit. Trvalo několik dní,
než se Karlovi podařilo Elišce zavolat z Vídně...30

2.3.Praha – Vídeň – Mnichov – Angers
V Praze se k velké radosti Karla jeho rodiče od kanadského novináře dozvěděli, že se
během několika dní chystá opustit republiku. To byla pro Karla šance. Sbalil si do malého
kufru to nejdůležitější včetně speciální vojenské mapy reálných silničních tahů,31 rozloučil se
s rodiči a dne 25. srpna 196832 se spolu s kanadským novinářem vydali ke hraničnímu
přejezdu Břeclav-Hatě. Cestou byli několikrát zastaveni, avšak díky solidaritě policistů a
celníků se jim bez úhony podařilo překročit hranice, přestože Karel nedisponoval výjezdní
doložkou ani kolkem. Se slovy „Dáte si Vaše doklady do pořádku, až se vrátíte. Tedy pokud se
vrátíte...“ jim zvedali hraniční závoru.33
Cesta pokračovala do Vídně, kde měl novinář zarezervován pokoj v hotelu Hilton. Tu noc
přespal Karel v témže pokoji, avšak na zemi. Druhého dne se Karel loučí s kanadským
novinářem a vydává se za svou tetou Eleonore Pastorek, u níž najde prozatímní střechu nad
hlavou. Z Vídně Karel volá na sovětské velvyslanectví a protestuje proti okupaci ČSR, načež se
mu dostává stručné odpovědi (v překladu): „Vy jste obětí buržoazní propagandy.“ Karel
nepochyboval o zajímavosti událostí posledních dní pro média zemí západního bloku a
rozhodl se zavolat do vídeňské pobočky AFP - Agence France Presse.34 Zanedlouho za Karlem
přijeli 2 francouzští novináři a natočili s ním rozhovor, řka, že druhý den se má dostavit do
zmíněné pobočky. Karel se tedy dostavil, načež byl okamžitě zaměstnán – poslouchal
československý rozhlas a překládal jej do francouzštiny. Karel překládal i projev Alexandra
Dubčeka ze dne 27. srpna, za což byla pak jemu a celé vídeňské pobočce udělena pochvala,
30

Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
Během invaze československý rozhlas nabádal občany, aby otočili nebo odřezali cedule s místními názvy a
aby na dotazy neznámých lidí ptajících se na cestu ke hranicím odpovídali lživě. V tento moment přišla mapa,
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neboť byli prvními, kdo připravil překlad, který následně převzal francouzský tisk včetně
deníku Le Monde.35 36
O několik dní později se do vídeňské pobočky AFP dostavil francouzský televizní reportér a
požádal Karla o rozhovor v přímém přenosu do večerních zpráv.37 O rozhovoru Karel ještě
stačil telegrafem informovat Elišku, a ta měla tak možnost reportáž z Francie sledovat. Karel
je natáčen ze zadu tak, aby mu nebylo vidět do tváře. Francouzský moderátor Christian
Bernadac mu kladl otázky ohledně nejčerstvějších událostí v Československu a zajímal se též
o jeho názor, jakožto názor člověka, který osobně přihlížel průběhu invaze. Na otázku, zda
Karlův útěk z republiky byl výsledkem dlouhého rozmýšlení, či zda se jednalo o bleskovou
záležitost, Karel odpovídá slovy:
„Vzpomínám si na slova mého kamaráda před několika měsíci, když jsme
seděli v restauraci a popíjeli pivo - ‚Pokud Rusové skutečně přijedou,
opouštím Československo‘. V té době si evidentně tuto možnost nikdo
nepřipouštěl. Avšak invaze se uskutečnila, a bylo se třeba rozhodnout co
možná nejrychleji.“38
Díky možnosti zavolat z Vídně do Prahy se Karel spojil s Eliščiným bratrem Zdeňkem a
pohovořil s ním o posledních událostech. V důsledku této konverzace se Zdeněk rozhodl
spolu se svou manželkou emigrovat do Vídně, kde mu Karel přes jeho rodinnou známou
zajistil práci. Tomáš39, druhý Eliščin bratr i se svou manželkou, přijeli později na konci
normalizačního procesu roku 1969 na svatební cestu za Eliškou a Karlem, načež všichni
dlouze diskutovali o jejich možnostech do budoucna. Tomáš a jeho manželka se z morálních
důvodů vůči mamince rozhodli v zemi zůstat a případnou možnost emigrace zavrhli.40
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Projev prvního tajemníka ÚV KSČ s. A. Dubčeka vysílal československý rozhlas dne 27. srpna 1968 přibližně od
17.30 hod. MACEK, J. a kol.: Sedm pražských dnů. 21.-27. srpen 1968. Dokumentace; Academia, nakladatelství
ČSAV, Praha 1990; strany 301-306; ISBN 80-200-0237-5
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Webové stránky televize INA pod URL: http://www.ina.fr/
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katedře organické chemie. Roku 1997 byl jmenován prezidentem Václavem Havlem jedním z prvních 60-ti
vysokoškolských profesorů demokratického Československa. Zdroj:
http://www.vscht.cz/main/studenti/akreditace/dsp/1107/FPBT/CV/Chemie/Organick%E1%20chemie/Trnka.ht
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Přestože práce žurnalisty v AFP se Karlovi jevila jako velmi zajímavá, dal na radu Elišky a
této práce zanechal, neboť „přejít na post novináře s tak rozsáhlými znalostmi v oboru fyziky
a chemie, je zkrátka škoda“.41 Po pěti týdnech pobytu u tety ve Vídni Karel odjíždí přes
Mnichov do Francie. V Mnichově se setkává se svým kmotrem Dr. Oto Hůlkou, přítelem
Karlova otce a švagrem Ferdinanda Peroutky, který je ekonomickým ředitelem
československého vysílání Rádia Svobodná Evropa42 žijícím v exilu od roku 1947 a spolu s ním
natáčí Karel interview pro RSE/RS. Po jeho odvysílání Karel definitivně zanechává práce
žurnalisty a odjíždí za Eliškou do Angers.43

3. V zemi galského kohouta po srpnu 1968
Bylo zřejmé, že v danou chvíli nebylo ani pomyšlení na případný návrat domů.
Normalizace, prostupující celou státní strukturou jako dřevokazná houba, jen zhoršovala
životní podmínky v Československu a pomalu jej znovu obracela vstříc SSSR, stejně tak jako
pomáhala na nohy v posledních letech pokulhávajícímu totalitnímu systému. Na konci
tohoto procesu, který zmařil všechy naděje a očekávání, stálo spoutané a znásilněné
Československo, v jehož čele stanul generální tajemník ÚV KSČ a budoucí prezident Gustav
Husák.44

3.1.Začátky
Sled událostí postavil Elišku a Karla před životní otázku co dál. Absence rodiny, jistot,
stálého zázemí a materiálního zajištění představovala tíhu, se kterou bylo třeba se vyrovnat,
stejně tak jako bylo nezbytné vyřešit otázku, zda zůstat ve Francii, či odejít do USA, kde měl
Karel možnost získat titul PhDr. V porovnání s ostatními emigranty je však nutno dodat, že
Elišce a Karlovi ve většině těchto ohledů přálo štěstí. Možnost odchodu do USA zavrhli,
poněvadž v tehdejší době zažívala Francie zlatý věk, tzv. Trente Glorieuses, kdy Francie
expandovala ve všech směrech, navíc by v USA nebyla uznána Eliščina maturita a tím pádem
41

Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
Rádio Svobodná Evropa zahájilo své vysílání do Československa 4. července 1950 z New Yorku. Fungovalo
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vysílání a roku 1981 dokonce rumunský vůdce Nicolae Ceausescu nařídil umístění bomby do ústředí rádia
RSE/RS v Mnichově, která zranila několik zaměstnanců a způsobila škody za dva miliony dolarů. Přesto vše dnes
vysílá RSE/RS z Prahy do válečných oblastí či oblastí se silným autoritářskými režimy (např. do Afghanistánu,
Pákistánu, Gruzie apod.) a slouží jako záchranné lano pro tamní obyvatele, u nichž jeho popularita roste i
nadále. JUNEK, M. a kol.: Svobodně!. Rádio Svobodná Evropa 1951-2011; Radioservis a Český rozhlas a FF UK,
Praha 2011; strany 7-8; ISBN 978-80-86212-83-8
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ani tři roky studií na ČVUT. O materiální zajištění se postaral Karel, který ještě než se stihl
rozkoukat, byl v září roku 1968 přijat jako inženýr do továrny společnosti Bull, kde tou dobou
pracovala Eliška na své praxi. Brzy se tak Karel s Eliškou stali soběstačnými a hned po svatbě
si získali bydlení v Cité pour jeunes ménages (ubytování pro mladé domácnosti – bez dětí a
bez domácích zvířat). I v posledním zdánlivě neřešitelném ohledu se jim poštěstilo – Karlovi
rodiče přijeli na 2 měsíce do Angers, jednak aby se shledali se svým synem a jednak aby
sledovali nejistý vývoj v ČSSR z „bezpečné vzdálenosti“, neboť v prvních dnech po invazi
kolovaly o budoucnosti ČSSR nejrůznější spekulace, včetně možnosti připojení republiky do
Sovětského svazu. Jakmile však tato hrozba zdánlivě pominula, rozhodli se Karlovi rodiče
pro návrat do Prahy.45
Vzhledem ke skutečnosti, že Angers bylo touto dobou silně katolické město, nepřipadalo
v úvahu bydlet spolu, aniž by mezi partnery byl uzavřen manželský sňatek. Tato souhra
okolností tedy vedla ke svatbě na československém konzulátě46 dne 14. října 1968, které
přihlíželi i Karlovi rodiče. Oba novomanželé se na území Francie doposud nacházeli legálně,
proto svatbě neleželo nic v cestě. Konzulát se později stal místem emigrantům a exulantům
zapovězeným, takto krátce po začátku normalizace se však nepodařilo nahradit veškeré
osazenstvo úřadu a tím pádem život na konzulátu ještě dobíhal v duchu Pražského jara – i
proto se svatba udála bez sebemenších komplikací.47
Dle původních plánů se měla Eliška po skončení praxe opět vrátit do Prahy na ČVUT, tato
alternativa však byla v rozporu s jejím rozhodnutím domů se nevracet. Znamenalo to ale
přerušení studia a tím pádem i nemožnost efektivně se uplatnit při hledání práce. Eliška
proto začala navštěvovat École Supérieure Electronique de l’Ouest v Angers48, kde jí byly
uznány tři ročníky na pražské ČVUT za 2 ročníky ESEO (tehdy 4 léta studia) a Eliška tedy
nastoupila přímo do třetího ročníku. I přes nedostačující znalost francouzštiny se Eliška na
škole udržela a deficit během prvních tří měsíců dohnala, přičemž svou zásluhu na tom má i
Eliščina kamarádka Danielle z Angers, která psala výpisky z přednášek přes kopírák, aby
mohla Eliška po večerech studovat. V červnu 1970 Eliška získává při promoci inženýrský
45
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diplom a nastupuje opět do firmy Bull, tentokrát však již jako kvalifikovaný odborník v oboru
testování elektronických obvodů.
„Pražská promoce, to bylo vždy velká událost. Tak jsem si na svou promoci
v Angers pořídila slavnostní šaty i vše ostatní a šli jsme tam. Výsledkem
bylo, že tamní ‚préfet des études‘ jen otevřel okénko, takhle mi ten diplom
šoupl a zase zavřel.“49 – Eliška Kurzweilová

3.2.Získání francouzského občanství
Vzhledem k okolnostem v průběhu prvních let ve Francii manžele Kurzweilovy otázka
zisku francouzského státního občanství příliš netížila. Zejména s ohledem na zbytek rodiny
v ČSSR se totiž snažili co nejdéle zůstat v nekonfliktním stavu vůči československým úřadům,
čehož dosahovali opakovaným podáváním žádostí o prodloužení pobytu v zahraničí za
účelem nabytí praxe. Tato metoda přestala plnit svůj účel v listopadu 1970, kdy délka pobytu
přesáhla maximální dobu trvání, kterou ministerstvo školství obvykle povolovalo. Doposud
se na pobyt ve Francii nahlíželo jako na legální pobyt, nikoliv jako na emigraci, v tento
moment však již bylo stanoveno jednoznačné ultimátum. Z tohoto důvodu se manželé
Kurzweilovi na poslední chvíli vydali do francouzské instituce mající na starost politické
uprchlíky do Francie zvané OFPRA.50 Tamní úřednice pochopila závažnost situace a velmi
rychle pro Karla s Eliškou zajistila statut politického uprchlíka a dočasný cestovní doklad jako
náhradu za pas zvaný Titres de voyage platný po dobu politického azylu, tedy do doby, dokud
nedojde k oficiálnímu udělení státního občanství Francie.51
Tím však strasti okolo zisku občanství teprve začínají. Ve francouzském zákoníku tehdy
stálo, že ten, kdo dokončil studia na francouzské univerzitě, má nárok na získání příslušnosti,
stejně tak jako cizinec, který uzavřel sňatek s Francouzem. Zdálo se, že Karel s Eliškou mají
vyhráno - tou dobou již má Eliška vysokoškolský diplom a v podání žádosti nic nebrání. Záhy
přišlo z francouzského ministerstva vnitra předvolání k výslechu prostřednictvím DST
(„Direction de la surveillance du territoire“).52 Výslech probíhal ve dvou paralelních
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místnostech; v jedné seděl Karel a ve druhé Eliška. S Eliškou skončili policisté poměrně
rychle, zato výslech Karla trval téměř celý den.
„Tam si mě podrželi. Opravdu, to byl regulérní výslech se vším všudy – ‚Proč
jste si o příslušnost nezažádal ihned? Vaše matka pracuje na velvyslanectví.
Vy jste ‚la taute‘ (špion; krtek), tajný agent zemí východního bloku!‘, řvali na
mě a současně mě oslňovali silnými reflektory. Po několika hodinách
vyslýchání přinesli tácy s jídlem, což naznačovalo, že konec výslechu zdaleka
není v dohlednu. Když výslech konečně skončil, dostalo se mi jednoduché
odpovědi: ‚Nic proti vám nenacházíme, ale nevěříme vám.‘“53 – Karel
Kurzweil
V dopise, kde se psalo, že se žádost o příslušnost zamítá, mimo jiné stálo, že lze podat
další žádost až tehdy, kdy na to bude mít Karel nárok, tedy po 5-ti letech pobytu ve Francii.
Tak se roku 1973 stalo, načež byli Karel i Eliška opět předvoláni k výslechu. Protentokrát stál
v pozici vyslýchajícího mladší muž.
„Podívejte se, pane, váš spis je jednoznačně velmi podezřelý – velmi dobře
mluvíte francouzsky, všude jste byl a tak dále, já vám ale věřím, se mnou
problém mít nebudete. Tady je má vizitka a kdybyste pociťovali, že vás
kdokoliv obtěžuje, obraťte se na mě.“54
K vyhovění žádosti přispělo prostřednictvím firmy Bull i tajné šetření z americké strany,
díky němuž byl Karel shledán důvěryhodným člověkem, který může mít přístup k informacím
jako kterýkoliv jiný francouzský občan.55 Řízení trvalo však ještě dlouho a manželé
Kurzweilovi definitivně získali státní příslušnost až roku 1976.56

3.3.Propuštění ze svazku
Emigrací a následným přijetím příslušnosti jiného státu se občan tehdejšího ČSSR
dopouštěl zločinu, který byl nepřímo trestán perzekucí rodiny či jeho samotného, jak jsme se
mohli dočíst výše. Emigrantovi tak hranice jeho rodné země zůstávaly uzavřeny a stát
vůči němu zaujímal nepřátelský postoj. Tato situace nicméně měla své východisko – zbavení
53

Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
Tamtéž.
55
Prověření společností GE. Příloha č.8.
56
Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
54

24

státní příslušnosti. O propuštění ze svazku Československé socialistické republiky bylo podle
§ 14 zákona České národní rady č. 39/1969 Sb. možné zažádat, což obnášelo vyrovnání dluhů
vůči státu, které státu vznikly poskytnutím vzdělání.57 Napříště se tedy již nejednalo o
emigranta, ale o cizince, kterému ve vstupu na území Československa zbraňováno nebylo.
Eliška Kurzweilová se rozhodla podstoupit tuto proceduru roku 1981. Důvod jejího konání
je naprosto zřejmý – možnost beztrestně cestovat do Československa za maminkou, bratrem
a ostatními členy rodiny a při té příležitosti seznámit své děti s jejich kořeny a tamními
poměry. Výše dluhu za vyučení byla tehdy vyměřena na 7 000 franků, což odpovídalo
přibližně třem francouzským měsíčním platům. Peníze musela Eliška donést v hotovosti na
československý konzulát, načež došlo ke zbavení státní příslušnosti. 58
S přihlédnutím ke špičkovému technickému postu, který Karel tou dobou zastával, se
procedura propouštění ze svazku zdála být příliš riskantní a Karlovi by posléze mohlo hrozit
vyslýchání před československými úřady. Avšak situace se však měla tak, že celý proces
zbavování státní příslušnosti postrádal opodstatnění, jelikož Karlův otec byl tehdy po smrti a
maminka i s Karlovou sestrou Helenou již emigrovaly do Francie. Karel měl tím pádem
nejužší rodinu stále nablízku a cestování do Československa poněkud ztrácelo smysl. Přesto
se Karel nechal zbavit občanství roku 1987, aby se mohl opět podívat do své rodné vlasti.59

3.4.Rodina
3.4.1. Zbytek rodiny v ČSSR
Co se týče informovanosti rodiny, ta Karlova byla vždy v obraze. Již od samotného začátku
hráli Karlovi rodiče důležitou roli při rozhodování a Karel u nich nacházel pro své plány plnou
podporu. Podařilo se jim též vyjet do Angers, kde byli přítomni na svatbě Karla a Elišky a po
dva měsíce pomáhali novomanželům v jejich začátcích. Podmínky v rodině Elišky byly od
počátku velmi náročné, neboť mezi Eliškou a její rodinou vznikla propast nečekaně, aniž by
dala čas na rozloučenou, a rozmetala tak představy o návratu i samotnou korespondenci
v prvních měsících. Věci se ještě více zkomplikovaly smrtí Eliščina tatínka, i proto maminka
těžce nesla skutečnost, že Eliščin život je nyní ve Francii a nikoli v Československu. Nicméně
se vše opět pomalu začalo vracet zpět do starých kolejí, maminka několikrát do Francie
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přijela a když se manželům Kurzweilovým v únoru roku 1970 narodila jejich první dcera
Veronika, daly se věci opět do pořádku.60
Tíživou součástí údělu emigranta byla perzekuce zbytku rodiny zůstavší v rodné zemi.
Zejména Eliščin bratr Tomáš se stal terčem nepříjemných výslechů policií StB. Perzekuce se
nepřímou formou projevovala omezením možností v cestování a kladením překážek do
kariérního vzestupu, což mělo za následek nedosažitelnost postu profesora, zvláště pak
s přihlédnutím k nikterak netajenému protikomunistickému smýšlení. Kdykoliv chtěla Eliščina
maminka vyjet do Francie či do USA za synem Zdeňkem, musela projít vyčerpávající
byrokratickou procedurou, na jejímž konci navíc často stálo zamítnutí žádosti. A tak se celý
„marathon“ opakoval. Do revoluce se podařilo nastřádat spis o několika stech stranách,
tvořený žádostmi, zamítnutími a následně podanými odvoláními.
V otázce spojení s domovem hrála zásadní roli firma Bull, která díky svému nadnárodnímu
rozhledu měla export i v Československu. Inženýři-nákupčí tak mnohdy zprostředkovávali
přepravu balíčků ať už z Francie do Československa či naopak. Do Francie tak putovala česká
hořčice, do Československa pak čokoláda a další potraviny. Právě touto cestou se Karlovi a
Elišce podařilo získat jejich dokumenty jako vysvědčení a diplomy, které zůstaly doma.
Zajímavý byl způsob komunikace pomocí magnetofonových pásek, kdy se vzkaz jednoduše
zaznamenal a následně přehrál na magnetofonu, což se ukázalo být poměrně lacinou a
hlavně bezpečnou alternativou v porovnání s telefonním spojením, o němž se vědělo, že je
odposloucháváno. Avšak i zde existovaly skulinky, ke kterým dlouhé prsty komunistické
kontroly nedosáhly. Prostřednictvím přítelkyně Karlových rodičů na hlavní poště se podařilo
obstarat neodposlouchávaný kanál, navíc zadarmo; potíž tkvěla v tom, že tato příležitost se
naskytla nanejvýš jednou za 2 měsíce přesně v určitý čas.
„S touhle paní jsme se po revoluci několikrát sešli v Praze a byla u nás často
na návštěvě. Je pěkné, že i v těch tvrdých dobách se vždy našli nějací dobří
lidé a skulinky, kterými se dalo proklouznout.“61
3.4.2. Založení rodiny ve Francii
Ještě během Eliščiných studií se manželům Kurzweilovým v únoru 1970 narodila dcerka
Veronika a dva roky na to byla následována Philippem, který se narodil v květnu 1972, kdy se
60
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nyní již početná rodina přestěhovala do Paříže. Děti vyrůstaly v bilingvním prostředí a často
trávily prázdniny v Čechách u Eliščiny maminky, díky čemuž si perfektně osvojily jak
francouzšitnu, tak češtinu. Veronika vystudovala ENSIEG (École Nacionale Supérieure
d’Ingénieur Electricien de Grenoble) a dnes pracuje pro firmu Teradyne specializovanou na
testovací systémy. Philippe studoval na dvou vysokých školách v Paříži – na jedné
z nejvýznamnějších francouzských škol zaměřených na techniku École Polytechnique a na
École des Mines de Paris. V současnosti pracuje na generálním ředitelství pojišťovny AXA
v Paříži. Znalost češtiny se později podařilo přenést i na vnoučata manželů Kurzweilových.62

3.5.Kariéra
3.5.1. Karel Kurzweil
Karlova profesionální kariéra začínala v září 1968 ve francouzsko-americké společnosti
Bull v Angers pohovorem, na základě kterého byl přijat, aniž by musel ukázat vysokoškolský
diplom. Z Karla se tak stal inženýr odborník a začal se zabývat vývojem mikroprocesorů. Roku
1973 založil Karel s přáteli Jiřím Šelem a Stewartem Stalneckerem firmu MCI (Microcircuit
International).63 Firma vyrábí speciální, vysoce přesná síta pro sítotisk mikroelektronických
obvodů k průmyslovému využití, například v telefonech, televizích, v leteckém průmyslu
apod. MCI si vypracovala renomé dodavatele nejkvalitnějších sít v Evropě a mezi její
zákazníky patřily společnosti jako Thomson, Philips, Nokia, Siemens a další. Až do roku 2003
firmu vedl Jiří Šel, načež vedení převzal Karel po ukončení své mnohaleté kariéry u firmy Bull
roku 2000, který doposud působil v obou firmách souběžně a příspíval novými myšlenkami.
Dnes má MCI dceřinou firmu v Anglii a uděluje výrobní licence na Tajvan i do Japonska.
Pozoruhodnou kapitolou související s Karlovou kariérou je i jeho činnost v NATO při
organizaci kongresů v postkomunistických zemích. Po převratu v ČSSR roku 1989 se Karel
octl v roli organizátora při konferenci v hotelu Jalta na Václavském náměstí. V téže pozici stál
i na dalších konferencích NATO v Maďarsku, Slovinsku a na Floridě. 64 65
Na začátku 90. let se Karel stal ředitelem sekce Hardware developement v Paříži, kde již
měl odpovědnost za více než 200 inženýrů, a podílel se na rozvíjení technologie VLSI, která
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vdechla život moderním počítačům. Časem se Karel vypracoval až na ředitele vývoje
s rozsáhlými pravomocemi a polem působnosti sahajícím daleko za hranice Francie. Díky
celosvětovému přehledu firmy Bull Karel hojně cestoval – do Japonska, kam firma prodávala
počítačovou licenci a kde v Tokiu probíhal dílčí vývoj, do Arizony v USA, kde též probíhal
vývoj, který měl Karel na starost, a samozřejmě po Francii. Angažovanost v oblasti
mikroelektroniky Karlovi přinesla členství v řadě evropských organizací, mimo jiné v IEEE66 a
mezinárodní společnosti IMAPS67, kde Karel působil jako dlouholetý prezident, pověřený
organizací mezinárodních kongresů. Za svoji činnost obdržel četná ocenění.68 V souvislosti
s evropskými fondy dal Karel dohromady projekt v Raspenavě, kde pomáhal organizovat
osazování integrovaných obvodů na plošné spoje, jehož jedním z cílů bylo seznámit
postkomunistické země se způsoby spolupráce v rámci projektů pro technický vývoj
podporovaný Evropskou unií. Karel má dodnes své místo v Bruselu, kde působí jako expert
na nové projekty, a je v kontaktu s přítelem Janem Hrbkem, který je chemikem a angažuje se
jako grantový poradce ve Washingtonu, D.C.69
3.5.1.1. Vynález čipové karty
Dalším z mnoha pilířů Karlovy úspěšné kariéry je spoluúčast na vývoji čipové platební
karty, za jejíhož vynálezce je považován Francouz Roland Moreno.70 Vzhledem k vyčerpání
technických možností magnetického proužku na platebních kartách měl Moreno vizi, že se
do plastové karty zaintegruje čip, scházelo mu však technické provedení otázky. V týmu pod
vedením Karla se podařilo nalézt řešení tohoto problému, přičemž nutno podotknout, že celý
princip fungování platebních karet jak jej známe dnes, včetně motivu čipu, pochazí právě z
„dílny“ Karlova týmu. Není třeba připomínat, jak důležitou roli hraje právě tento vynález
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v dnešním bankovnictví, internetovém obchodu či peněžních transakcích. Takto se Karel stal
roku 1981 jedním ze tří držitelů patentu čipové platební karty.71
Skutečnost, že se podařilo vytvořit způsob, jak do plastové karty zaintegrovat čip, vedla
ke vzniku speciální odbočky firmy Bull, která se zabývala výrobou tohoto druhu karet.
Jednalo se o první aplikaci tohoto vynálezu na světovém trhu, vynálezu, který udělal takřka
díru do světa financí. Jako první využila čipové karty v praxi společnost France Telecom, kde
čip zastával funkci elektronické peněženky. V bankovnictví nebyl nástup nové technologie
tak bleskový, jak bychom si představovali. Ne všechny banky v té době kráčely vstříc
inovacím, zejména kvůli jejich finanční náročnosti, a i když doposud používaná technologie
magnetického proužku již vyčerpala svůj potenciál, trvalo ještě mnoho roků, než se čipové
karty dostaly do přední linie i v bankovnictví. Impulzem pro výměnu magnetického proužku
za čip se stal nárůst počtu podvodů, který vedl k definitivnímu rozhodnutí bank čipové karty
zavést, k čemuž došlo 1. ledna 2005.72
„S odstupem času je zajímavé se zamyslet nad otázkou, v jakém prostředí se
musí člověk nacházet, aby se taková věc podařila. K zamyšlení nad touto
otázkou mě přivedla Indie, kam jsem byl pozván na konferenci, kde jsem
přednášel. Zdejší lidé žijí ve velice skromných podmínkách v porovnání
s Evropany, byť jsou velmi schopní. Ve Francii a obzvláště v USA jsem poznal
několik imigrantů z Indie, z nichž řada se vypracovala až na vysoké vůdčí
posty, což mě dovádí k zamyšlení, jaké musí být to ‚podhoubí‘, ve kterém se
mohou uplatnit schopnoosti člověka. Předpokladem samozřejmě je, že
člověk něco ví, něco umí, záleží však hodně na prostředí, které buď novinky
přijímá či nikoliv. Když se musí bojovat, tak je to všechno mnohem těžší.
Z tohoto dospívám k názoru, že veškerá totalitní kontrola, tedy když se
musíte nejprve stát členem politické strany a podepsat nesčetná lejstra,
prakticky znemožňuje kariérní růst a brzdí vás, pokud nejste přívržencem
dané strany. V Indii je sice větší svoboda, celá společnost je tam však
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udušena kastovním systémem. Zkrátka k tomu, aby se něco podařilo, je
třeba svobody.“73 – Karel Kurzweil
3.5.2. Eliška Kurzweilová
V červnu roku 1970 Eliška dokončila studia a hned v září nastupuje v tomtéž podniku, kde
již pracovala před dvěma lety na praxi, na post inženýra specializovaného na testování
elektronických obvodů. V dubnu 1971 se celá rodina stěhuje do Paříže, kam byla Eliška
přeložena a kde již delší dobu pracuje Karel na vývoji mikroelektronických obvodů. Zde Eliška
působí ve skupině zaměřené na vývoj technologie optického čtení písma ROC
(Reconnaissance Optique de Caractères). Jakmile došlo k úspěšnému dokončení výzkumu,
skupina byla rozpuštěna a Eliška se začíná zabývat konstrukcí a designem ve vývoji
testovacího zařízení elektronických polovodičových pamětí. Začátkem sedmdesátých let se
tato oblast vědeckého výzkumu stala velmi atraktivní, zejména pro své zcela nové možnosti
průmyslové aplikace.74
Díky pracovním úspěchům a přednáškám na mezinárodních konferencích se Elišce dostalo
několika ocenění a je považována za uznávanou znalkyni v oboru testování pamětí.75
Prostřednictvím Elišky se firma Bull podílela na rozvoji a zdokonalování polovodičových
pamětí vyrobených v Japonsku podle tamních postupů.
V devadesátých letech Eliška své dosavadní zaměření zužuje a začíná se věnovat testování
polovodičů se zaměřením na test komplexních mikroprocesorů vyvíjených firmou Bull pro
aplikace ve velkých počítačích, které firma vyráběla. I jejím přičiněním byl tedy Bull jediným
evropským výrobcem velkých počítačů s originálním vývojem.76

3.6.Exilová činnost
Zpočátku byla touha zasadit se o boj proti komunistickému režimu zvenku nejsilnější. Díky
kontaktům z dřívějších tlumočnických aktivit se Karel dobře znal s Jiřím Pelikánem, českým
novinářem, reformním komunistou a předsedou Mezinárodního svazu studentstva, jenž hrál
důežitou roli při Pražském jaru a který byl po vpádu vojsk Varšavské smlouvy „odstraněn“
pro svou proreformní činnost. Karel mu zavolal do Londýna a později se s ním i sešel, avšak
veškeré úvahy o exilové protikomunistické činnosti zůstaly v rovině slov. Dalším náznakem
73

Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
TEMAC (Testeur de Mémoires Assisté par Calculateur) z roku 1972. Příloha č.10.
75
Ocenění Elišky Kurzweilové. Příloha č.17.
76
Testeru VLSI (Very Large Scale Integrated circuit) ve firme Bull roku 1996. Příloha č.13.
74

30

snahy o odboj se stalo setkávání se vzdáleným příbuzným Karla, s ekonomem Jaroslavem
Krejčím, předsedou Učené společnosti České republiky. Ten pod tíhou srpnovych událostí
emigroval do Velké Británie. Přestože ze schůzek nevyplynula žádná přímá účast manželů
Kurzweilových na odboji zvenku, přínos schůzek tkvěl v propojení krajanů v exilu, jehož
činnost jako celku již v odboji hrála podstatnou roli.
3.6.1. Exilové spolky
Jedním ze spolků, který sdružoval a doposud sdružuje Čechy v Paříži, je Česká katolická
beseda.77 Spolu s krajanským spolkem Sokol de Paris, založeným roku 1892,78 se jednalo o
jediné dvě asociace, které za časů komunistické totality v Československu zprostředkovávaly
kontakt mezi krajany ve Francii.79 Jejich činnost až do dnešních dní dokládá značnou touhu
krajanů družit se, přesto však nelze paušálně tvrdit, že by se ve spolcích začal ihned
angažovat každý čerstvě přišedší Čechoslovák, jako tomu bylo zvykem kupříkladu
v kanadském Sokolu koncem 19. a začátkem 20. století.80 Zásadní úlohu měla v této otázce
vzdálenost jednotlivých komunit na americkém kontinentě a jeho řídké osídlení, stejnou
měrou pak i samotná vzdálenost od vlasti. Sokol též fungoval jako informační médium mezi
vlastí a cizinou a hmotně i morálně stál v čele exilového odboje, ať už proti nacismu, tak proti
komunismu. Všechny tyto aspekty v lidech budily pocit sounáležitosti.81 Jak Eliška, tak Karel
byli doslova pohlceni technickým světem a tudíž nepatřili mezi aktivní členy Sokola ani České
katolické besedy, přesto však občasně zavítali na mši82 či se zúčastňovali sokolských plesů.
Kurzweilovi též udržovali vřelý kontakt s Karlovou příbuznou doktorkou Helenou Kopeckou,
význačnou vědeckou pracovnicí v Institut Pasteur a dlouhodobou předsedkyní Sokola ve
Francii.83 Během svého života ve Francii se Kurzweilovi několikrát přátelsky setkali s manžely
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Dubinovými, kteří jim v začátcích poskytli finanční pomoc a pomohli se sháněním bytu v
Paříži.84
Později po sametové revoluci se v prostorách České katolické besedy sešli manželé
Kurzweilovi s tehdejším ministrem kultury Pavlem Tigridem85, který se jakožto jeden
z představitelů nové československé vlády dělil s místními lidmi o své poznatky a přinášel jim
informace o postrevolučním vývoji v Československu.86
3.6.2. Soudržnost komunity
Jak bylo již předznamenáno, život v technickém světě vyžadoval značnou angažovanost a
mnoho času. Důraz se v tomto technickém světě kladl v první řadě na schopnosti a znalosti
člověka v daném oboru a nikoli na původ či etnikum, což je odpověď na otázku, proč byl
tento svět tvořen z velké části přistěhovalci z nejrůznějších koutů světa. Toto multikulturní
prostředí a notné ponoření do něj pro Elišku s Karlem do jisté míry znamenalo odloučenost
od československé komunity ve Francii, čímž pádem i od možnosti případné myšlenkové
konfrontace či naopak souznění s ostatními exulanty ve Francii. Přesto však manželé
Kurzweilovi udržují kontakty s mnoha jim blízkými exulanty.
„Když člověk přemýšlí nad něčím techickým tak jsou noci, kdy se spí tak
napůl, trápí ho, že nemůže přijít na kloudné řešení, a najednou ráno svitne a
on se do toho musí pustit. To holt člověk žije technicky a ta společenská
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situace je poněkud v pozadí, ač rozhodně nelze tvrdit, že bychom se
nezajímali. Jen to zkrátka nebylo v centru našeho zájmu.“87

4. Sametová revoluce 1989 a otázka kulturní asimilace
Čím více času ubíhalo, tím více se ukazovalo, že socialistický model uplatňovaný v zemích
východního bloku není s to perspektivně fungovat, natož pak držet krok s prosperujícími západními
ekonomikami, kterým nahrával kapitalistický systém. Uvedení „perestrojky“ Michaila Gorbačova do
praxe přineslo značné uvolnění poměrů v zemi a znovu otevřelo cestu reformním myšlenkám
Pražského jara. U obyvatelstva a zejména u mladé generace tyto skutečnosti vyvolaly naději a dodaly
odvahu kritizovat vnitřní poměry. Zmíněné tendence vyústily až k sametové revoluci, která započala
17. listopadu 1989 v Praze pochodem studentů a měla za následek pád režimu, jenž v zemi panoval
po více než 40 let.88

4.1.Otázka češství
Dříve, než se opět zaměříme na manžele Kurzweilovy, nabízí se v této kapitole otázka, kterou je
třeba zodpovědět, pakliže chceme hovořit o otázce minulosti a současnosti české kultury objektivně.
Ta zní: „Jak lze definovat pojem ‚češství‘? Co si pod ním vlastně představit?“ Chceme-li nalézt
odpověď, musíme zabrousit hlouběji do naší evropské historie, konkrétně do dob českého národního
obrození, které úzce souvisí se samotným přechodem od tradiční společnosti k moderní. V této době
nabývá pojem češství dnešních obrysů – české dějiny, česká literatura, český charakter, české národní
jídlo apod. V zájmu unifikace středoevropské společnosti bez ohledu na původ lidí se všechny tyto a
další aspekty stávají výhradně českými a často popírají kontinuitu s jinými národy, tj. např. s Němci,
Francouzi nebo Maďary. Pod praporem těchto sociálních změn tak došlo ve střední Evropě k vydělení
jakéhosi vzorku populace, která byla napříště zvána národem českým. Český národ však nebyl tvořen
pouze potomky čistých slovanských Čechů, jak se můžeme dovtípit z názvu, ale i potomky
germánských Němců, ugrofinských Maďarů a dalších národů obývajících tehdy území dnešních Čech,
Moravy a Slezska, a to vzhledem k existenci takového celku, jakým byla Habsburská monarchie.
Z toho jasně vyplývá, že za povrchním významem slova „češství“ se skrývá dlouhá historie; historie
lidí nejrůznějšího původu, které společné události stmelily a kteří pod jeho záštitou získali příslušnost
obrozenému národu českému.89
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Zřejmé nicméně je, že stejnou teorii lze aplikovat i na mnohé další evropské národy, načež pro
důvod nemusíme chodit nikterak daleko – Evropa poskytuje již od dob před stěhováním národů
začínajícím kolem 4. století (zejména pak po něm) domov četným kmenům a společnostem. Její
relativně malá rozloha pak nutí jednotlivé kmeny koexistovat spolu v těsné blízkosti a právě blízkost
jednotlivých kmenů hraje hlavní roli při míšení národů na daném území. Ať už zmíněná koexistence
kmenů spočívala v mírovém soužití, izolaci, válečných nepokojích či vzájemné snášenlivosti, nelze
vyvrátit fakt, že Evropa vzhledem ke své rozloze a koncentraci jednotlivých kmenů poskytovala
k míšení národů nejpříhodnějsí podmínky na celém světě. Chceme-li zkrátka správně chápat pojem
„národ“, je nutno sledovat i historii lidí, kteří ten který národ tvoří.
Přestože samotný termín „česštví“ je těžko uchopitelný, jak dokládají předcházející odstavce, pro
účel porozumění pocitům exulanta postačí termín definovat jako jeho vztah k jeho rodné vlasti, tedy
k občanům, území, místním zvykům apod., a to bez nutného ohledu na jeho původ. Jak tedy manželé
Kurzweilovi udržovali a udržují povědomí o jejich rodné zemi?

4.2.Kutura, tradice, svátky
„Zdá se být paradoxem, že teprve když se člověk nachází daleko od vlasti, v níž
vyrůstal, uvědomí si plně význam tamních tradic, a začne je postrádat.“
O pravdivsti tohoto výroku lze dlouze spekulovat, přesto však naprostá většina exulantů dojmy
spojené s nuceným odchodem z vlasti pociťuje, a ne-li dodnes, pak je pociťovala alespoň
bezprostředně po odchodu. Všichni se adaptovali na nové prostředí, někteří se s ním dokonce
ztotožnili úplně, faktem však zůstává, že jen těžko se mezi nimi hledá takový exulant, který by na
svou vlast zanevřel (ač i takoví existují). Mnohdy právě naši krajané v zahraničí dodržují české tradice
ještě horlivěji než my, kteří zde žijeme. K takovýmto úvahám mě dovedly rozhovory s mnoha
československými emigranty v Paříži a poslouchaje je, všiml jsem si rozdílu, že ač byla v současnosti
podstata mnohých tradic zastíněna komercí a rychlým životním tempem, naši krajané tím spíše
nepodléhají těmto změnám a trvají na řádném průběhu tradic. Vedle samotných jedinců a rodin
znovu zmiňuji instituce Sokol de Paris a Česká katolická beseda v Paříži, dále pak Centre tchèque,
Česká škola bez hranic, spolek ČSMPF a další pařížské krajanské spolky, díky nimž přežívá naše česká
kultura i v zahraničí.
Manželé Kurzweilovi jsou zářným příkladem výše popisovaných krajanů v zahraničí. Díky vlivům
francouzského prostředí vznikla postupem času u nich i jejich dětí jakási směs s prvky jak české, tak
francouzské kultury. Když se jednalo o Velikonoce, Vánoce či jiné svátky, vždy se snažili připodobnit
jejich průběh dle českých tradic. Kupříkladu o Velikonocích pekla Eliška mazance, Karel pletl pomlázky
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a propojovali tradice české s těmi francouzkými – ve Francii se oproti našim zvykům vypouští do
zahrady králík, kterého je třeba polapit. Zato o Vánocích...
„ [...] Vánoce musejí být! Jak dlouho musely být úplně české – rybí polévka, kapr...
No toho tu ve Francii shánět; musel se objednávat, pak obíhat trhy a shánět, kde
se dalo. První Vánoce, to bylo fiasko – než se všechno uvařilo, usmažilo a
připravilo, odbila půlnoc a my zacloumali se spící Veroničkou se slovy ‚Vstávej, jsou
Vánoce‘, no katastrofa. Odpříště jsme již Vánoce zjednodušili, samozřejmě –
stromeček, alespoň 10 druhů cukroví, koledy – to vše zůstává, jen toho kapra
nahradila už jiná rybička.“ 90
Později po revoluci, když byla vnoučata manželů Kurzweilových ještě malá, chodívali s nimi do
Centre tchèque, kde každoročně konal velvyslanec pan Pavel Fischer91 českého Mikuláše pro děti. Při
té příležitosti učil děti koledy, hrál na kytaru a vždy kol sebe vytvořil příjemnou atmosféru.92

5. Dnes a zítra
5.1.Otázka návratu
Otázka návratu představovala pro manžely Kurzweilovy otočenou stránku. Nikdo z okolí manželů
Kurzweilových nevěřil v tak slavný převrat, jaký nastal 17. listopadu 1989, do té doby navíc chovala
republika ke všem osobám se statutem „emigrant“ nepřátelský vztah, který by nepřipustil uplatnění
vrátivšího se emigranta na jemu hodném postu. Dalším pohnutkou, proč zůstat ve Francii,
byla úspěšná kariéra a mimo jiné též potomci. Díky činnosti v pragmatickém technickém prostředí,
kde se nehledělo na původ ale na znalosti a schopnosti, Karel s Eliškou za celý svůj život ve Francii
nepostřehli jakékoliv emigrantské komplexy, které by je přiváděly k úvahám o návratu, tedy že by byli
automaticky řazeni rodilými Francouzi na nižší stupeň či byli osočováni Čechoslováky kvůli jejich
emigraci. Svou roli v tomto směru hraje i fakt, že znalost francouzštiny obou manželů se brzy
rozvinula až na úroveň jejich mateřské češtiny. I díky naprosté adaptaci na francouzské prostředí
nepřicházel návrat v úvahu, zejména pak ne v dnešní době, kdy je možné cestovat do ČR dle vlastní
libovůle. Karel i Eliška se shodují:
„Dnes kolem penze je nejlepší žít trochu tady, trochu tam. V tu chvíli, kdy jsme
v Praze, tak máme pocit, jako bychom tam vždy žili. Když dnes přijedeme za
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bratrem Tomášem a přáteli, což děláme téměř každé dva měsíce, tak se
soustředíme na tamní dění, studujeme noviny, rozčilujeme se nad českými politiky
a tak dále. Je zajímavé to pak porovnávat s děním ve Francii, protože ono je to
stejně nehezké.“93
V červenci roku 2001 se v Rokycanech uskutečnilo veliké rodinné setkání potomků rodu
Heyrovských, na kterém nechyběli ani Karel s Eliškou. Přes 70 bližších či vzdálenějších příbuzných se
tehdy sjelo z České republiky, Slovenska, Maďarska, Francie a dokonce i Španělska, aby si připomněli
společné kořeny. Všechny zúčastněné pojila dohromady jedna osobnost – Ferdinand Šimon
Heyrovský, prastrýc profesora Jaroslava Heyrovského. Na přelomu 18. a 19. století zastával funkci
purkmistra města Rokycan a zasloužil se mimo jiné o jeho obnovu a další rozvoj po velkém požáru
roku 1784. Celou sešlost organizovala již dříve zmíněná Dr. Helena Kopecká a její sestřenice Dr. Eva
Horáčková (manželka známého spisovatele Michala Horáčka) ve spolupráci s rokycanskou radnicí.
Samo setkání se neobešlo bez přítomnosti starosty Rokycan a dalších představitelů města, kteří
setkání oficiálně zahájili na tamní radnici za přítomnosti novinářů.94 95
Za zmínku stojí i skutečnost, že již řadu let manželé Kurzweilovi pořádají pravidelná setkání
potomků Heleny Heyrovské (Karlovy babičky) ve Francii, kde se během prodlouženého víkendu
setkává více než 70 příbuzných.
S přáteli z vysoké školy se Karel dodnes schází v jedné z pražských restaurací každou první středu
v měsíci, je-li zrovna v Praze. Shodou okolností třetina všech jeho spolužáků dnes žije mimo Českou
republiku, neboť mnoho nadějných studentů té doby komunistický režim vyprovokoval k emigraci.
V tomto ohledu představují zmíněná setkání sjezd lidí z nejrůznějších koutů světa – ze Švýcarska,
USA, Kanady, Anglie, Francie a dalších. 96

5.2.Francie – postřehy, dojmy, nátura
Je to nejspíš dáno historií Francie, že některé rysy pronikly na povrch, na rozdíl od jiných, které,
protože neměly příhodné podmínky, zanikly nebo zakrněly. V tomto kontextu do současnosti nejvíce
promlouvá hlas Velké francouzské revoluce97, který do značné míry předurčil uvažování Francouzů i
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jejich pohled na svět. Již naši předci slýchávali známé pořekadlo „jiný kraj, jiný mrav“ a je zřejmé, že
o jeho pravdivosti není pochyb. I proto jsem se rozhodl do mé práce zařadit tuto podkapitolu, která
poukazuje na několik (avšak mnohdy subjektivních) rozdílů mezi českou a francouzskou kulturou,
chcete-li náturou. Za téměř půl století, které Karel s Eliškou prožili ve Francii, se jim podařilo
všimnout si jistých odlišností v chování, jednání a uvažování Francouzů; odlišností, které pro náš kraj
nejsou typické, o to lépe však zapadají do francouzského prostředí a tak ho dotvářejí do podoby,
v jaké ho známe.
„Ano, ano, to byly takové úsměvné okamžiky. Třeba když nás ještě tenkrát
v Angers pozvali známí na večeři. ‚Přijďte v osm‘, řekli, a tak jsme také na minutu
přesně zvonili u jejich dveří. Po chvilce přišla paní ještě v županu a nepřipravená a
očividně s překvapením povídá: ‚No to je moc brzo! Běžte se projít do našeho
ovocného sadu.‘ A tak jsme poznávali francouzské způsoby a naopak naši znamí ty
české. Od té doby, poučeni z minula, nás proto přátelé již varují: ‚Na pozvánce je
sice v půl osmé, ale nechoďte, přijďte až v osm.‘“98
V souvislosti s tolerancí či dokonce předpokládáním pozdních příchodů je třeba zmínit i fakt, že
speciálně ve Francii platí pravidlo „důvěřuj, ale prověřuj“, protože pokud dá Francouz slib, zdaleka to
ještě neznamená, že jej nutně i splní. Všeobecně se Karel s Eliškou shodují, že ať už jde o slib či o
zákon, vše se bere tak říkajíc na lehkou váhu. Na zákon se ve Francii často pohlíží spíše jako na
doporučení, což se zdá být zarážející v kontrastu například s USA nebo sousedním Německem, kde se
disciplína a dodržování pravidel respektuje takřka automaticky. Jako příklad může posloužit naprostá
banalita, která však odkrývá část francouzské nátury – semafory pro chodce. Obvykle, když svítí
červená, čeká se na zelený světelný signál, než se dáme přejít vozovku. Ve Francii barva hraje daleko
podřadnější roli – opět funguje jako doporučení. Pokud tedy na semaforu svítí červená ale zrovna nic
neprojíždí, není důvod proč nepokračovat v cestě. Smutnou shodou okolností však může být, když má
na situaci tentýž pohled i řidič v sedadle projíždějícího auta. Zde je důležité připomenout, že tato
francouzská „specialita“ spočívající v nižšímu respektu k pravidlům má svých mezí, pokud se jedná o
vážné přestupky.99
Charakteristickou vlastností Francouzů je silná individualita. Díky zkušenostem z technického
světa, kde Karel svého času vedl vědecké týmy o více než dvou stech inženýrech, dospěl Karel
buržoazie a politické podloží Francie se tak stává silně labilním. Vzhledem k neustálému boji proti nebezpečí
zleva (Babeuf) i zprava (roajalisté, vendejští) tak nejistá situace posléze vedla k vojenskému převratu Napoleona
Bonaparta a nastolení diktatury. I po bezmála 220 letech představuje VFR aktuální problematiku v otázkách
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k poznání, že ve Francii panuje značná nelibost přejímat cizí poznatky a následně je aplikovat ve
vlastním výzkumu, že by každý nejraději vše vymyslel sám. V tom shledává Karel jeden z důvodů
úspěchu jeho týmů, protože se mu podařilo tyto tendence v týmu potlačit a tak lépe systematizovat a
usnadnit postup.100
S individualitou souvisí ještě jedna vlastnost, jejíž nádech čiší z jednání Francouzů, a to
nonšalantce. Není vyjímkou zde spatřit člověka čtoucího leták, jak jej bez ostychu zmačká a odhodí na
zem, načež na otázku, proč to dělá se hájí slovy: „Od čeho jsou uklízečky?“ Díky těsné provázanosti
všech výše zmíněných rysů pak lze hledat souvislosti i v otázce spontánního vyjadřování nesouhlasu,
která je Francouzům beze sporu velmi blízká, ať už se jedná o stávky, protestní petice či demonstrace.
Nepsané pravidlo tak spočívá ve skutečnosti, že každé pro má i své proti, a proto je třeba vyřčený
výrok ihned popřít, aby zůstala zachována opozice.101
Na druhou stranu po všech těchto negativních aspektech je nutno připustit, že francouzská nátura
je v mnoha ohledech vyjímečná, čemuž dává za pravdu nekolik set let obdivu jinými národy, kdy do
Paříže stále proudí světové kapacity nejširšího spektra oborů, zejméná umělců. Zakládá si na
soudržnosti, ochotě věnovat mnoho času příjemným činnostem, jako například stolování či oslavám,
na estetice, eleganci a v neposlední řadě i na jednoduchosti, pod jejíž rouškou dává všechny tyto
vlastnosti na odiv světu. Francie má zkrátka svůj půvab a dodnes je zemí, kde se kříží osudy mnoha
cizinců, které přilákala svou jedinečností.
„Zajímavým rozdílem, který jsme za ta léta vypozorovali, je, že čeština je jazyk
hbitější než francouzština. Za určitý čas si toho človék zkrátka řekne více česky.“102
Na závěr této podkapitly bych se jakožto autor rád vyhnul nařknutí, že jisté obecné vlastnosti
nelze zobecňovat a či že vše je relativní. To je pochopitelně pravda, nelze přeci vyjmenované
vlastnosti jednoduše přenést na člověka a tím jej prohlásit za „řádného“ Francouze, chápejme proto
celou podkapitolu v duchu ideálního typu Maxe Webera, na něhož se obracím již podruhé v mé práci.
Ve zkratce řečeno, jedná se o vybrané znaky společnosti, které posléze slouží jako vzorec pro popis
jedinců zaujímajících v ní své místo.103
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Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
Tamtéž.
102
Tamtéž.
103
Ideální typ Maxe Webera. Teorie ideálního typu není plně totožná s realitou, lze ji však využít jako vodítko,
které nám umožní lépe se ve společnosti zorientovat. Weber narozdíl od Marxe bere v potaz rozdílnost
charakterů a odmítá tezi, že by se takto uměle vytvořený ideální typ dal podrobit měření, tedy využít jako
měřitelná veličina. Problematikou ideálního typu se Weber hlouběji zabývá ve svém díle Metodologie,
sociologie a politika. LOUŽEK, M.: Max Weber, život a dílo, Weberovské interpretace; Univerzita Karlova,
nakladatelství Karolinum, Praha 2005; strany 516-521; ISBN 80-246-0812-X
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5.3.Ohlédnutí aneb „to nám to Brežněv dobře vyřešil“
„Je to zajímavá zkušenost, když jsme se tu tenkrát ocitli sami, bez jakéhokoli
zázemí. Hodně nám však v té době pomohla rodina v Angers, to se musí nechat.
Nicméně to, že jsme museli vše řešit sami dva, to manželům hodně prospívá. Ta
rodina by se nám tu bývala hodila, například při hlídání dětí, dá se to však vyřešit,
ostatně maminka Elišky několikrát přijela a ta má se roku 1980 přistěhovala do
Francie, takže to nebyl až takový problém. Dnes si říkáváme ‚to nám to Brežněv
dobře vyřešil‘, když se díváme zpět, protože kdybychom bývali tenkrát zůstali, kdo
ví. Teď se nám to však říká o to snáz, že tam dnes můžeme. My si skutečně
nemáme nač stěžovat, ostatně jsme přišli v době největšího rozmachu Francie, tzv.
‚Trente Glorieuses‘104, kdy ekonomika rostla, následována platy. Poslední dobou
hodně čteme knihy, kde se konečně dozvídáme pozadí těch událostí, třeba
Sametové revoluce a perestrojky v SSSR.“105 – Karel Kurzweil
„[...] a načali jsme potom láhev, kterou dal kolem roku 1948 můj otec stranou se
slovy ‚Až to rupne.‘ No a tak se stalo a my ji, ač bohužel již bez něj, vypili.“106 –
Eliška Kurzweilová

104

Trente Glorieuses – třicet let prosperity po druhé světové válce za doby presidentů Ch. de Gaulle, G.
Pompidou a V. Giscard d’Estaing.
105
Rozhovor z 26. září 2013, Paříž.
106
Tamtéž.
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Závěr
Účel práce Manželé Karel a Eliška Kurzweilovi spočívá v demonstraci dopadu
společenského a politického dění v Československu mezi lety 1968 a 1989 na životy našich
krajanů, kteří byli v jeho důsledku donuceni hledat nový domov ve Francii. Práce sleduje
příběh neobyčejné houževnatosti lidí, jejichž odhodlání a naděje v nejistých začátcích je
dovedly až na výsluní úspěchu jak v profesionálním, tak osobním životě. I po více než 45-ti
letech strávených mimo domov v exilu, jenž se posléze stal jejich druhým domovem, Karel
s Eliškou nikdy na svou rodnou vlast nezanevřeli a dodnes své kořeny uznávají.
Co se týče mě, byl jsem velmi skeptický, když mi v polovině třetího ročníku pan profesor
Jan Goll nabídl možnost angažmá v rozšiřování projektu Neviditelné oběti komunismu do
Francie. Nutno přiznat, že zpočátku jsem si nedělal falešné iluze o úspěchu či naplnění mých
naivně utopistických představ a dokonce jsem sám sebe obviňoval z prachpustého
spekulování. Pakliže by se mě někdo ptal, co se pro mě stalo hlavním impulzem, zastihl by
mě v rozpacích. Bez dlouhého rozmýšlení mohu říci, že na prvním místě stála jednoznačně
chuť objevovat nové a poznávat obdivuhodnou životní pouť lidí, kteří se rozhodli pro tak
zásadní krok v jejich životě, jakým je emigrace. Ovšem na druhou stranu musím připustit, že
šance poprvé v životě navštívit tak krásné město, jakým je Paříž, a to navíc na náklady
sponzorů, je pro studenta, jakým jsem já, nesmírná výzva.
Avšak sám sebe znejišťuji, položím-li si otázku: „Ale bylo to to hlavní?“ Je tu totiž ještě
jedna páka, která mě mohla vyprovokovat udělat něco takového. Možná to byla má bývalá
přítelkyně, kdo vyřkl onu větu, kterou mě tehdy tak rozezlila. Já nemám cíl. Nikdy jsem neměl.
Ani nyní jej nemám. Jakou vysokou školu chci vystudovat? Čeho chci v životě dosáhnout? Čím
se chci živit? – Nevím. Nevím. Nevím. Člověk, který nemá cíl, nikdy ničeho nedosáhne. Člověk,
který neví, co chce, nikdy ničeho nedosáhne. Najdi svůj cíl, apelovala na mě, najdi svůj cíl... Té
zimní noci v italských Aplách jsem si možná jeden cíl vytyčil. Odtud pramenila má skepse,
když jsem každou rozpravu o mých plánech ukončoval vždy stejně trpkým slovním obratem
„Ale já nevěřím tomu, že se to povede.“ A teď tu sedím a hlavou se mi honí rozporuplné
myšlenky – Měla skutečně pravdu? Skutečně jsem si tenkrát v noci našel cíl? A nebo jsem vše
nechal plynout a nechal se vést okolnostmi, aniž bych riskoval zklamání po případném
neúspěchu? Tak či onak, něco na tom, co mi té zimní noci v italských Alpách řekla, možná
bude.
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Stěží hledám slova při pohledu nazpět. Celá tato šťastná souhra okolností, díky níž jsem
mohl poznat tolik zajímavých lidí, mi nesmírně rozšířila obzory. Prožít tři týdny pohlcen vírem
přicházejících informací, to je něco jiného, než sedět ve školní lavici, poslouchat
reprodukovaná fakta a se svačinou v ruce a tikem v oku upřeným pohledem hypnotizovat
rafičky ciferníku. Jde o fascinující zážitek, jenž se vám do mysli otiskne hlouběji, nežli řady
vyjmenovaných slov z dětských let prožitých na základní škole. Mé povědomí o historii
(doposud nijak závratné) zažilo strmý vzestup, jak stíhala jedna souvislost druhou, a rychle se
měnící prostředí mě učilo přizpůsobovat jazyk i činy nově vzniklým situacím. S vděkem za
mou nově nabytou zkušenost se obracím na ty, kteří mi pomohli vizi na několika listech
papíru promítnout do reality. Vážím si též oné důvěry všech krajanů, se kterou mi svěřovali
své životní příběhy. Přistihl jsem se mnohokrát, jak se zatajeným dechem hltám každou
informaci k tématu, ať již z osobních rozhovorů, nahrávek či z knih. Bádání mě zavedlo na
místa, kam bych se pouze vlastní iniciativou nedostal – neměl bych důvod. A to ať už mám na
mysli nesmírně obohacující výjezd do Paříže v rámci projektu Neviditelné oběti komunismu či
bloudění mezi regály knihovny a listování v knihách napříč celým spektrem přírodovědních i
společenskovědních oborů. Právě v tomto spatřuji podstatu lidského poznání. Právě zde
vidím důležitost co nejširšího a co nejobecnějšího vzdělání. Tady vyzdvihávám nutnost
propojení všech vyučovaných předmětů v jeden komplexní celek. Takovýto základ mi
poskytlo naše liberecké Gymnázium F. X. Šaldy.
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North Atlantic Treaty Organization

MCI

Microcircuit International

VLSI
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44

Přílohy
Příloha č.1: Průkazka ČSM – Karel Kurzweil.

Příloha č.2: Průkaz průvodce PIS – Karel Kurzweil.

45

Příloha č.3: Cestovní pas Karla Kurzweila

Příloha č.4: Maturitní vysvědčení Elišky Kurzweilové.

46

Příloha č.5: Vysokoškolské indexy Karla (UK) a Elišky (ČVUT) Kurzweilových.

Příloha č.6: Oddací list Karla a Elišky a potvrzení sňatku na velvyslanectví v Paříži.

47

Příloha č.7: Titres de voyage (přechodné cestovní doklady) za politického azylu.

Příloha č.8: Prověření Karla a jeho následné shledání důvěryhodným společností GE

48

Příloha č.9: Vysokoškolské diplomy Karla a Elišky Kurzweilových.

Příloha č.10: Eliška při práci s TEMAC (Testeur de Mémoires Assisté par Calculateur) z roku
1972. Některé z originálních prvků tohoto testeru posléze převzaly proslulé firmy vyrábějící
testery v USA.

49

Příloha č.11: Listiny o propuštění ze státního svazku ČSSR.

Příloha č.12: Fotografie vlevo pochází z roku 1973 při založení firmy MCI. Zleva: Jiří Šel,

Stewart Stalneckerem, Karel Kurzweil. Na obrázku vpravo je materiál k výrobě sít MCI
1973.

50

Příloha č.13: Eliška při instalaci nového testeru VLSI (Very Large Scale Integrated circuit) ve
firmě Bull roku 1996.

51

Příloha č.14: První prototyp čipové karty s integrovaným obvodem na světě (unikát).

Příloha č.15: Výsledky vývoje firmy Bull pod vedením Karla Kurzweila – mikroprocesor Bull
v keramickém pouzdře (1), procesor Bull s TAB (2), počítačový obvod Bull (3) a procesor Bull
(4).

1

3

2

4

52

Příloha č.16: Ocenění Karla Kurzweila – Nominace Fellow IMAPS (1), International Award (2),
Daniel C. Hughes Award (3) a IEEE 1996 Outstanding Contribution Award (4).

1

3

2

4

53

Příloha č.17: Ocenění Elišky Kurzweilové – International Test Conference 1981 (1),
International Test Conference 1984 (2), International Test Conference 1993 (3).

1

2

3

54

Příloha č.18: Navrácení českého státního občanství roku 2007.

Příloha č.19: Novinový článek a fotodokumentace setkání potomků Ferdinanda Šimona
Heyrovského v Rokycanech roku 2001.

55

Příloha č.20: Rodinná fotografie nejužší rodiny Kurzweilových. Zleva: Eliška, Philippe, Veronika,
Karel

Příloha č.21: Manželé Kurzweilovi 26. září 2013.

107

Poznámka: Veškeré obrázkové přílohy publikované v této práci pocházejí z osobních archivů manželů
Kurzweilových.

56

