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Slovo úvodem
Vážení studenti,
tento sborník studentských historických prací, který vznikl v rámci projektu „Neviditelné
oběti komunismu“, se čtenáři dostává do rukou v době, kdy v českých zemích opět sílí tendence
v řadách levé části politického spektra omlouvat, bagatelizovat, či dokonce popírat komunistické
zločiny páchané vyznavači této totalitní ideologie na vlastním národě.
Je proto dobře, že právě mladí lidé tvoří většinu autorů textů tohoto sborníku. Patří
k běžným rysům mladého člověka dívat se s určitou generační nedůvěrou na minulost a životní
zkušenosti svých rodičů a prarodičů. Zde ovšem mladí autoři projevili obdivuhodný zájem
o historii a úctyhodnou empatii k proniknutí do problematiky, která není vzhledem k již zmíněným tendencím současných komunistů nijak mrtvou historií, o kterou by se měli zajímat pouze
vyhranění zájemci o historii.
Tento sborník nabízí několik zajímavých textů a je v zaměřen především na u nás dosud
stále opomíjenou historii aktivit československého exilu v letech 1948–1989.
Mimo jednotlivé stati sborníku mne zaujal i samotný název celého projektu, protože stojí za
to zvláště dnes přemýšlet o „neviditelných obětech komunismu“, protože ty oběti viditelné
v podobě stovek popravených a zavražděných a desetitisíců z vlasti vyhnaných lidí může přehlížet,
či dokonce popírat jen člověk morálně mimořádně otrlý. Šíře škod, které na našem národě napáchali komunisté, je však mnohem širší, od devastace morální, kulturní, ekonomické, až po ekologickou. Pozůstatky komunismu zůstávají v nás všech a paradoxně zasahují coby jeho oběti i
samotné komunisty a jejich sympatizanty, protože arogance, polovzdělanost a neutuchající touha
po moci zůstávají součástí profilu většiny z nich.
Proto jsem rád, když vznikají podobné publikace, jako je tato. Oceňuji, když máme příležitost se jako s morálním protipólem komunistů seznámit například s osudy našich krajanů v exilu,
kteří zůstali během mnoha desetiletí věrni ideálům demokracie a kterým nikdy nepřestal být
lhostejný osud jejich vzdálené a nedobrovolně opuštěné vlasti…

MUDr. Přemysl Sobotka
předseda Senátu Parlamentu České republiky, senátor za Liberecko
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Úvod
Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů
(projekt studentů Gymnázia F. X. Šaldy pod vedením Mgr. Jana Golla a Mgr. Václava Ulvra)
Dějepis je veřejností označován mnohdy za obor plný letopočtů, jmen, názvů... Na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci se pokoušíme vymanit se z tohoto stereotypu a vytvořit předmět, který
studenty „neubije“, ale osloví. Stejně jako na mnoha jiných školách ani nám se nedaří stoprocentně děti pro dějepis nadchnout, ale nakonec vždy mezi nimi několik „zapálenců“ nalezneme.
Zejména z důvodu jejich hlubšího zájmu pořádáme neformální sezení nad různými historickými
tématy. Během našich setkání asociační tok úvah různého charakteru není limitován ani pětačtyřicetiminutovým intervalem vyučovací hodiny, ani nutností omezovat se na informace související
s okruhem probírané látky.
Smyslem našich setkání bylo společně se studenty hledat různé již existující obrazy minulosti, formou dialogu je přimět k vytvoření vlastních představ a názorů, naučit je samostatně
uvažovat o historických souvislostech a v neposlední řadě jim pomoci v jejich vlastních pokusech
o historická bádání.
Při jedné z debat nad českým stavovským povstáním 1618-1620, resp. protestantskými
emigracemi s ním souvisejícími, jsme se zcela volně přes jiné nucené odchody „českého“ obyvatelstva dostali až k emigrantům za komunistického režimu.
Tři ze studentů postupně projevovali stále větší zájem o tuto problematiku. Začali shánět a
pročítat základní literaturu o dané době a literaturu specializovanou na problematiku emigrace.
Díky jejich jazykovému vybavení a mladické touze po exotice si za stěžejní problém svého hlubšího výzkumu zvolili kanadské krajánky.
Nejprve jsme si nebyli jisti, zda-li je máme v jejich velkolepém snění podporovat. Ovšem
v momentě, kdy jsme dočetli jejich koncept projektu s názvem „Neviditelné oběti komunismu
v zemi javorů", jsme si uvědomili, co bychom to byli za pedagogy, kdybychom se nepokusili pomoci jim jejich sny naplnit.
Naše původně neformální schůzky získaly pevný rámec, a tak se změnily na specializovaný
seminář k československému exilu po roce 1948. Pomocí internetové sítě jsme kontaktovali dvě
významné československé exilové organizace v Kanadě – Czech and Slovak Association of Canada
a Masaryk Memorial Institut. Oslovili jsme hlavní představitele těchto spolků, představili jsme jim
koncept našeho projektu a požádali je o spolupráci. Úkolem nás pedagogů bylo kromě odborné
přípravy studentů sehnat peníze na realizaci cesty a samotného pobytu studentů v zámoří. Za
sponzorské podpory několika firem a finanční spoluúčasti rodičů studentů se podařilo vysněný
plán zrealizovat.
V červenci roku 2004 byl koncept projektu odborně dopilován, přípravné práce na území
České republiky dokončeny, a tak studentský tým Gymnázia F. X. Šaldy ve složení Jakub Hodboď,
Hana Nováková a Kateřina Součková vyrazil za krajánky do Kanady. Jejich finální destinací se
stalo Toronto.

7

Neviditelné oběti komunismu
Studenti pátrali po příčinách, které vedly některé občany ČSR k tomu, že po roce 1948
opustili svou rodnou vlast, a snažili se zmapovat jejich poslední okamžiky v původní domovině.
Výzkum se rovněž soustředil na mnohdy velmi dramatický přechod státní hranice, na různé způsoby jeho uskutečnění a na pobyt emigrantů v utečeneckých táborech v Německu. Projekt zevrubně analyzoval táborový režim, poukázal na překážky, jež museli Čechoslováci v německém
prostředí zdolávat, počínaje materiální nouzí, která kvůli jejich pozici a situaci, ve které se nacházelo válkou zničené Německo bojující o holé přežití, byla katastrofální, a konče většinou nepříjemným setkáváním s nedávno z Československa odsunutými sudetskými Němci. Pozornost
studentů se také soustředila na veškeré procedury, jež emigranti podstoupili, aby vůbec mohli
pomýšlet na případný zisk azylu. „Proč si někteří z uprchlíků zvolili za svůj domov právě Kanadu?“ I na tuto otázku hledala vyslaná „expedice“ odpověď.
Na základě rozhovorů s přímými aktéry a dobovými pamětníky v České republice a
v Kanadě a po prostudování odborné literatury české, anglické a německé provenience vznikl
velmi kvalitní videoprogram „Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů“ a seminární práce
Jakuba Hodbodě s názvem „Útěk z vlasti“. Oba výstupy zaznamenaly velký ohlas laické i odborné
veřejnosti.
Úvodní audiovizuální prezentace proběhla v prostorách Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci za
účasti předsedy Senátu České republiky Přemysla Sobotky, který drží hlavní záštitu nad naším
projektem, prezidenta Czech and Slovak Association of Canada Miloše Šuchmy a vedoucího Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Roberta Gamby. V červnu 2005 se
vedoucí projektu Jan Goll stal čestným hostem 57. kongresu Czech and Slovak Association of
Canada konaném v kanadském Halifaxu, kde mohl výsledky projektu představit samotným emigrantům. Promítání výše uvedeného videodokumentu ukončovalo celou akci a setkalo se
s obrovským ohlasem. Zájem o projekt studentů Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci projevila též
média. Prostor a čas na studenty si našel např. Český rozhlas 1 Radiožurnál a další, včetně krajanského tisku v Kanadě a Austrálii. Celý videozáznam byl odvysílán v ontarijské televizi Nový záběr.
Písemný výstup, seminární práce Jakuba Hodbodě, byl také velmi úspěšný. Odborný elaborát byl ohodnocen prvním místem v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Zároveň
uvedená práce autorovi vynesla cenu Učené společnosti České republiky.
Po úspěšném uskutečnění projektu „Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů“ ve školním roce 2004/2005 jsme nehodlali započatou práci ukončit a vznikl koncept projektu totožného
názvu s číslovkou II, tentokrát se specializující na život a úspěchy emigrantů v Kanadě. Kvůli
časové náročnosti projektu jsme rozšířili odborné vedení o dalšího pedagoga, Václava Ulvra, a
z důvodů značného množství materiálu ke zpracovávání se rozrostl též studentský tým, do něhož
byly přizvány Markéta Kopalová, Veronika Počerová, Michaela Rutová, Alena Čechová a Hanka
Markalousová.
Nově jsme začali spolupracovat s Centrem pro československá exilová studia při Katedře
historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V březnu letošního roku za odborné
asistence člena tohoto pracoviště Tomáše Motlíčka sbíral studentský tým Gymnázia F. X. Šaldy
v Liberci informace právě tam.
Za podpory Magistrátu města Liberec, Libereckého kraje a několika firem libereckého regionu vyvrcholil sběr materiálu v červenci letošního roku opět v Kanadě. Studenti byli rozděleni do
dvou skupin, jedna měla své sídlo v Torontu, druhá pracovala v Ottawě a částečně v Montrealu.
Kromě rozhovorů se studenti soustředili na archiválie v National Archives of Canada v Ottawě. Na
základě analýzy studenty sesbíraných písemných pramenů a dobových výpovědí emigrantů se
zrodilo několik odborných textů, které si dovolujeme předložit v této sborníkové podobě. Sborník
je koncipován jako kompaktní celek skládající se ze dvou od sebe neoddělitelných částí, písemného výstupu z první fáze projektu – úspěšné, mnoha cenami se pyšnící práce Jakuba Hodbodě Útěk
z vlasti a písemných výstupů z druhé fáze projektu, dílčích příspěvků Markéty Kopalové, Lucie
Pelikánové, Veroniky Počerové, Michaely Rutové a Aleny Čechové. Na základě diskusí s účastníky
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projektu pokládáme jeho pokračování za smysluplné a již se rodí skica třetího pokračování projektu „Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů“.
Zvolené téma nebylo sice zcela průkopnické, neboť se jedná o problematiku na „historickém poli“ odborníky již hrubě zpracovanou. I přesto stále existuje značné množství bílých míst,
která je nutno vyplnit. Díky možnosti pracovat nejen s písemnými prameny, nýbrž i s dosud žijícími pamětníky, lze k výzkumu využít různých moderních metod, např. „oral history“, a navíc je
pravdou, že práce na tomto tématu má interdisciplinární charakter. Výzkum je alternativním
způsobem vzdělávání.
Mezi další neméně významné cíle projektu patří uvědomění si zločinů komunistické éry a
zvýšení povědomí o československém exilu mezi veřejností, zejména mezi mladými lidmi, a to
formou besed.
Příležitost studia přímo v Kanadě studentům pomáhá nejen vyzkoušet si vědecké bádání,
nýbrž i prohloubit znalosti anglického jazyka a lépe se orientovat v dnešním kosmopolitním světě.

Mgr. Jan Goll a Mgr. Václav Ulvr
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Neviditelné oběti
komunismu I.:
Toronto 2004
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Útěk z vlasti
Jakub Hodboď

Escape from Homeland
In his work the author deals with the problem of Czechoslovak emigration after February 1948
and exile to Canada. After analysing the causes and preconditions for emigration the author
focuses on the illegal crossing of the frontiers. Taking authentic witnesses into consideration he
subsequently concerns the problem of German refugee camps within the IRO organisation and
the process of emigration to Canada itself.

Úvod, metodika
„Jak to všechno začalo?“
Jak vás něco takového napadlo? Otázka, na kterou se lidé ptají vždy, když jim vysvětluji, co
je projekt Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů.
O projektu Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů jsme poprvé začali přemýšlet v září
roku 2003. Velkou měrou se na „nastartování“ celého výzkumu podílel profesor libereckého
Gymnázia F. X. Šaldy, Mgr. Jan Goll.
Věděli jsme o existenci Centra pro exilová studia při Palackého univerzitě v Olomouci i
o literatuře, která k tématu emigrace nebo exilu existuje.
Přesto jsme měli pocit, že je stále co zkoumat, že čeští emigranti mají stále co říci jak k době
minulé, tak i k současné situaci v České republice. Pro nás jsou emigranti nesporně oběťmi komunismu. Museli ve své vlasti nechat vše, co měli rádi, všechny, jež milovali, a začít znovu, zcela od
nuly. Však co víme o lidech, kteří tenkrát, před padesáti lety bojovali za osvobození Československa ze spárů nacismu, kteří se později nebáli ozvat, když šlo o opětovné omezování svobody? Tyto
osoby jsou pro nás totiž skutečně neviditelné. Proto tedy neviditelné oběti komunismu. Většina
z okruhu autorů (Čelovský, Kratochvíl atd.) zabývajících se touto problematikou navíc emigrací
sama prošla. Jejich pohled je tedy do určité míry tímto faktem determinovaný.
Záhy jsem zjistil, že vše asi nepoběží, jak jsme si představovali. Projekt narážel od začátku
na mnohá, nejen finanční úskalí. Hodiny a hodiny strávené u telefonu nebo psaním žádostí
o poskytnutí finanční či jiné pomoci nakonec stály za to. Na začátku prázdnin, v červenci 2004,
jsem se svými dvěma spolužačkami seděl v letadle směr Kanada.
Tři týdny v Torontu pro mě znamenaly nezapomenutelné zážitky a setkání s lidmi,
u kterých jsem měl pocit, že tři hodiny strávené s nimi mě naučily více než tři roky v lavicích
gymnázia. Často to byla setkání, při nichž mě mrazilo. Se zatajeným dechem jsem doslova hltal
každé jejich slovo a do očí se mi draly slzy. Na cestě do Kanady jsem si myslel, že návratem pro mě
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vše skončí. Teď ale vím, že projekt Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů poznamenal můj
pohled na svět na celý život tak jako málo věcí před tím. Za to patří dík všem, kteří se nebáli i
téměř po půl století zavzpomínat na mnohdy nejhorší okamžiky svého života, i Mgr. Janu Gollovi,
jenž mě celým projektem vedl.
Cílem projektu bylo zpracovat některé osudy emigrantů v Kanadě, podat ucelený obraz
o kanadském emigrantovi a různými formami jej přiblížit veřejnosti, zejména studentům středních škol. Za tímto účelem vznikl půlhodinový videodokument, na kterém pracovaly mé kolegyně,
i tato práce. V Kanadě jsem pracoval formou rozhovoru – oral history se samotnými aktéry emigrace. Kontaktovat se mi je povedlo především díky pomoci krajanských organizací, ve kterých se
krajané scházejí. Celkem jsem na audio a video pásky vyzpovídal přes 25 osob, od emigrantů, kteří
utíkali po únorových událostech roku 1948, přes druhou skupinu, kterou tvořili lidé, jež utekli po
vpádu vojsk Varšavského paktu na území ČSSR, až po jejich děti a osoby, které do Kanady přišly
v období pozdějším. V práci však byly použity rozhovory jen s některými z nich. Interview bylo
vždy rozděleno na několik částí. V první z nich jsem se vyptával, proč byli pronásledováni komunistickým režimem, co je vedlo k opuštění ČSR, respektive ČSSR. Následovaly dotazy na samotný
útěk a pobyt v uprchlických táborech v Německu, Rakousku a Itálii. Dále mě zajímal začátek jejich
nového života v Kanadě, nová práce, jazyková bariéra atd. Pak jsem se přesunul do současnosti a
ptal jsem se, jak hodnotí současnou situaci v České republice, vstup do Evropské unie, do NATO a
jak vidí budoucnost české komunity v Kanadě. Ačkoliv by se mohlo zdát, že všechny příběhy se
musí opakovat, není tomu tak. V každém vyprávění se skrývá neopakovatelná jedinečnost a autenticita. Má práce je pouze začátkem dlouhodobějšího výzkumu, kterým bych se chtěl v budoucnu
zabývat, a proto v ní není využit celý obsah rozhovorů.
Po prvních interview jsem zjistil, že obsáhnout celé téma emigrace do Kanady během třítýdenního výzkumu je nemožné. Studentský projekt Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů –
Toronto 2004 je tedy jakýmsi „pilotním“ dílem k snad dlouhé sérii historických prací na téma
česká emigrace a exil a v současné době již naplno běží přípravy na další výzkumný pobyt
v Kanadě.
Po přečtení mé práce by čtenář měl získat přehled o první vlně emigrace, tedy o lidech, kteří
museli utéci poté, co se v roce 1948 dostali komunisté definitivně k moci. V každé z kapitol se
snažím srovnat známá historická fakta s příběhy lidí, jež jsem v Torontu zpovídal. Přílohy pomáhají dokreslit příběhy útěku emigrantů. Pro nás, mladou generaci, která hrůzy komunismu už
nezažila, jsou všechna ta data, události a jména pouze nekonkrétním a mnohdy nezáživným učivem. Doufám, že právě autenticky zaznamenané příběhy emigrantů oživí zašlou historii a dodají jí
trochu lidský rozměr. Záměrně jsou proto ponechávány delší pasáže výpovědí. Více historických
fakt čtenáři poskytují poznámky.
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Nástin historie Čechů a Slováků v Kanadě od 16. století
až do současnosti
Cílem této práce není mapovat přítomnost českého elementu v zemi javorového listu. Následujících několik stránek má sloužit jako jakýsi nástin dějin Čechů a Slováků v tomto prostoru.1
Tím úplně prvním se zřejmě stal Tomáš Štítnický, zvaný též Parmenius nebo Budaeus, který
se účastnil plavby na lodi Veverka. Úkolem posádky bylo částečně zmapovat sever Ameriky a
hlavně rozšířit britské impérium o další kolonii, která by, stejně jako ostatní, obohatila státní
pokladnu.2 Tomáš Štítnický měl latinsky zaznamenávat události, jež se cestou udály. Dne 3. srpna
1583 loď zakotvila v místě, kde se dnes nachází St. John, a její kapitán Sir Humphrey Gilbert
prohlásil 5. srpna oblast Newfoundlandu za vlastnictví anglické královny. O dva týdny později
vyrazila loď na zpáteční cestu, kde ji 9. září zastihla prudká bouře, která si vyžádala životy všech
členů posádky.3
Dalším významným Středoevropanem, který je spojen jak se zeměmi českými, tak
s Kanadou, se stal princ Rupert. Princ Rupert se narodil v létě roku 1619 na Pražském hradě jako
syn tzv. „Zimního krále“ Fridricha Falckého a anglické princezny Alžběty. V listopadu 1620 se jeho
otec rozhodl uprchnout ještě před porážkou na Bílé hoře do exilu. Rupert, který se proslavil jako
admirál královského námořnictva a soupeř Cromwellův, obdržel roku 1670 od svého strýce, anglického krále Karla, chartu na „monopol“ v obchodě v oblasti odvodňující se do Hudsonova
zálivu. Karel ho jmenoval spolu s dalšími sedmnácti muži „skutečnými“ a absolutními lordy a
vlastníky. Touto listinou získali ohromné území, dodnes známé jako Rupertova země. Společnost,
kterou 2. května 1670 založil, nese dosud název Hudson´s Bay Company.4 Největším paradoxem
je, že Rupert, jenž zaoceánskou firmu nejen založil, ale až do své smrti roku 1682 z Londýna řídil,
se do Kanady nikdy nedostal.
Skutečně první emigranti, kteří přišli do Kanady, byli potomci pobělohorských uprchlíků,
moravští bratři. Jejich první misie se konala roku 1752 mezi Eskymáky na Labradoru, ale nebyla
úspěšná, protože kapitán lodi a dalších pět členů posádky bylo zavražděno. O dvacet let později
plula skupina jedenácti bratří (někteří i s manželkami) na malé lodi na Labrador, kde vytrvale a
mnohdy i se zbraní v ruce přesvědčovala Eskymáky, že všichni Evropané nejsou stejní jako obchodníci, ke kterým chovali takovou nedůvěru. Trpělivost bratří zajistila nečekaný úspěch. Do
roku 1800 byly na poloostrově postaveny tři misijní stanice (Nain, Okkak, Hopedale) a 110 osob
bylo pokřtěno.
Jiná skupina bratří, kteří přišli i s rodinami z Delaware, založila roku 1792 osadu s kostelem
a školou nesoucí jméno Fairfield, jež se nacházela poblíž ontarijského Londýna. Celá prosperující
„rezervace“ se rozkládala na rozloze asi 50 tisíc akrů až do 5. října 1813, kdy se v její blízkosti
odehrála bitva mezi americkými a britskými silami, nazvaná bitva u Moravského města. Velká část
osady byla spálena či jinak poškozena. Bratři nalezli dočasné útočiště na břehu jezera Ontario,
odkud se po nějaké době opět vrátili a na místě původní osady vystavěli New Fairfield s novým
kostelem, který slouží svému účelu i dnes.5
Masivnější imigrace Čechů a Slováků do Kanady začala v druhé polovině devatenáctého století a můžeme ji zhruba rozdělit do čtyř vln.
První znatelnější vlna emigrantů spadá do období před první světovou válkou. Prvním slovenským imigrantem v Ontariu se stal pravděpodobně Jozef Ballon, přišel v roce 1878 a založil
v Torontu dílnu na výrobu drátu. V roce 1884 se v Saskatchewanu usadila větší skupina Čechů,
kteří svou osadu nazvali Kolín. První čeští usedlíci, jejichž předkové se kdysi dávno vystěhovali
z Volyně6, se přestěhovali do Pennsylvanie a nakonec do Kanady, žili zpočátku v zemljankách.
Dodnes jich zde však zůstal jen malý počet.7
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Po roce 1860 dochází v našich zemích k další výrazné emigrační vlně, kdy většinou chudí lidé z vesnic odcházejí za prací, nejčastěji do země zaslíbené – Ameriky. Tato emigrace se nazývá
„Hladová“ (Hungry emigration). Odhaduje se, že tehdy opustilo Rakousko-Uhersko 2,3 milionu
lidí a jen během čtyř let, 1881 až 1884, odešlo ze Slovenska 5 % obyvatel.8
Největší příliv krajanů do Kanady nastal až po roce 1920. Z Československa, převážně
z Moravy a Slovenska, se tehdy stěhovaly celé rodiny. Využívaly velmi liberální emigrační politiky
Kanady. Kanadské sčítání lidu v roce 1931 ukazuje na 30 tisíc občanů s českým nebo slovenským
původem. V této době vznikají na území Kanady první krajanské spolky. Nejstaršími byly Československý podpůrný spolek ve Winnipegu (1913) a Československý podpůrný spolek v Montrealu
(zanikl v roce 1939). Spolek vyplácel nemocenské podpory a pořádal divadelní představení a jiné
kulturní akce. Protože Čechů zde bylo ještě poměrně málo, v čele krajanských organizací a časopisů, jako bylo např. Slovenské slovo, Naše slovo, Slovenské bratrstvo, stáli, jak už ostatně názvy
napovídají, spíše Slováci. Roku 1927 byl založen slovenský katolický Sokol a pro děti dokonce
otevřena první škola.9
Rok 1939 byl zlomem pro všechny krajany v Kanadě, poprvé se rozdělili na dva tábory. Na
ty, co si přáli demokratické Československo, a na ty, kteří chtěli nezávislé Slovensko (Kanadská
slovenská liga). Krátce po obsazení republiky Německem se K. Buzek, A. Springl, G. K. Pokorný a
G. Přístupa sešli s prezidentem Benešem v Chicagu. Výsledkem setkání byla myšlenka vytvoření
společného výboru krajanů, jež se stala realitou, když se 24. a 25. června 1939 v kostele Church of
All Nations konal první československý kongres, kde byla založena Národní aliance Slováků,
Čechů a Podkarpatských Rusínů.10
Během války se emigranti snažili materiálně podporovat svoji rodnou zemi. Pořádali sbírky,
vojákům přímo na frontu dokázali zaslat balíčky v hodnotě několika tisíc dolarů. I po válce došlo
na materiální pomoc, především ve spolupráci s Červeným křížem v Londýně.
V roce 1948, kdy byl jasně zpečetěn osud Československa a kdy vidinu lepší budoucnosti
skryly na desítky let rudé mraky, přišlo do Kanady podle údajů statistik na 300 tisíc lidí.11 Nejčastěji to byli, oproti předchozím vlnám, mladí, vzdělaní a talentovaní lidé, jež nesouhlasili s totalitní
politikou, kterou s sebou přinášel komunistický režim. Mnohdy začínali v nové zemi úplně od nuly,
ale díky své vytrvalosti se téměř vždy dokázali adaptovat a mnohdy ještě udělat skvělou kariéru.
Krajané pořádali několik kulturních akcí ročně a neustále rozšiřovali informovanost
o totalitním režimu ve své nové vlasti pomocí novin. Nejen pro kulturní krajanský život měl velký
význam Masarykův ústav (Masaryk Memorial Institut). V historii Čechů a Slováků v Kanadě se
svou činností (např. zřízením kulturně rekreačního centra v jedné z častí Toronta, tzv. Masaryktownu) zařadil mezi „tahouny“ krajanského života krátce po svém vzniku roku 1945.12
Když nastala 21. srpna 1968 invaze „spřátelených“ armád Varšavského paktu, bylo krajanům v Kanadě zcela jasné, že musí zasáhnout. Hned 21. srpna tak kanadská vláda přijala delegaci
Československého sdružení v Kanadě. Krátce nato byl založen Kanadský fond pro československé
uprchlíky a v průběhu následujících šesti měsíců Kanada dvanáct tisíc uprchlíků přijala.13
V tomto roce došlo také k založení Sdružení bývalých politických vězňů, z něhož se později
oddělil tzv. Klub 231.14 Cílem sdružení bylo vytvoření České unie a demokratizace československého života v zahraničí. K–231 pak iniciovala zřízení památníku obětem komunismu umístěného
na Masaryktownu.15
Po roce 1989 Kanada nezaznamenala žádný vyšší počet příchozích z nynější České republiky či Slovenska. Výjimku tvoří snad jen příchod asi 1 200 Romů, kteří do Kanady přicestovali roku
1997.16
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Komunistická tyranie
Režimem pronásledované společenské vrstvy
„Nacismus jako komunismus – v pátek buchta…“
Co vedlo komunistický režim k hromadnému stíhání určitých skupin obyvatelstva? Co vadilo rudým mocipánům na hnutí, jako byl Sokol, nebo na legionářích, kteří se vrátili z bojišť druhé
světové války? Odpovědi se pokusím nastínit v následující kapitole. Jako příklad mohou posloužit
konkrétní příběhy emigrantů, z nichž některé jsme v Kanadě navštívili.
Komunisté si po vítězných volbách v roce 194617 velmi rychle uvědomili, kdo by mohl být
pro budoucí vedoucí postavení strany nebezpečným soupeřem, a to soupeřem nejen politickým,
ale i ideovým. Začalo velmi důkladné pronásledování všech, kteří mohli potencionálně narušit
šíření komunistických idejí. Velmi často šlo o lidi zbídačené druhou světovou válkou. Výrok, že
„extrémní“ režimy, ať jsou jakékoliv, mají k sobě opravdu blízko, se tenkrát skutečně potvrdil.
Komunisté často jen převzali seznam osob stíhaných za nacistické okupace a začali odškrtávat
další jména, mařit tisíce dalších životů. Rád bych se pozastavil nad třemi společenskými skupinami či vrstvami.

Sokolské hnutí
Jednou z pronásledovaných společenských skupin bylo sokolstvo. Znelíbili se zejména náčelníci Sokola. Co vůbec vadilo komunistům na mírovém, přátelském tělovýchovném spolku?
Je třeba si uvědomit, že v dnešní době představuje sokolské sdružení téměř nulovou politickou sílu, ale těsně po válce zaznamenávala tato organizace opravdový rozkvět, což se samozřejmě komunistům nelíbilo. A není se co divit, Sokol hrál v tehdejší době několik důležitých rolí.
Tento spolek vznikl z popudu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera roku 186218 jako výhradně české sdružení. Jeho cílem se nestalo jen dosažení pověstné řecké kalokagathie pod českým mottem „Zdraví – Síla – Krása“ nebo „Ve zdravém těle zdravý duch“, ale jako organizace se
snažil o povzbuzení národní suverenity, o zvýšení povědomí o češství. Osvobozování českého živlu
z područí Rakouska a později Rakouska-Uherska nebylo jenom politickou či uměleckou a literární
činností, ale propagátoři české myšlenky se ji snažili prosazovat i v oblastech školství a v dalších
společenských aktivitách.19 Toto postavení si Sokol udržel i během nacistické okupace. Nacisté
měli ze sokolské organizace oprávněně respekt, a tak bylo do koncentračního tábora Auschwitz20
deportováno na 1000 sokolských náčelníků. Konce války se jich dožilo pouze 68.21 Bylo tedy jedno,
zda šlo o útlak ze strany rakouského císaře Františka Josefa I., německého diktátora Adolfa Hitlera nebo komunistických pohlavárů, sokolové se dokázali vždy ozvat. Mezi členy Sokola patřily i
takové osobnosti jako T. G. Masaryk či E. Beneš. 22 Sokolské hnutí navíc v exilu, respektive
v zahraničí, působilo už za první světové války, kdy například pomáhalo v USA T. G. Masarykovi
v jeho úsilí o založení československého státu.23
V roce 1947 čítal Sokol 1 005 000 členů. Několik let po válce jim tak patřil i určitý společenský a politický vliv. Jinak by se režim nesnažil zmařit poslední Sokolský slet v červnu 194824 nebo
by v takové míře nevystupoval proti demonstraci po záhadné smrti Jana Masaryka v březnu
1948.25 Po válce navíc mnoho občanských organizací neexistovalo. A figuroval-li zde Sokol jako
spolek s prvorepublikovými ideály demokracie, svobodného rozvoje i svobody jako takové, který
v poválečném Československu znamenal pro mnohé jednu z mála alternativ náplně volného času a
společenského života, pak se komunisté báli zcela právem. Také proto se režim snažil všechny
organizace podobného zaměření jako Sokol ideově přetvořit pomocí Československého tělový-
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chovného svazu, jenž začal fungovat od roku 194626 na bázi dobrovolného vstupu, a to jen díky
tlaku Sokola a Orla. Sokolští náčelníci tedy patřili mezi vysoce nepohodlné osoby.
Jako příklad útlaku sokolstva lze uvést otce pana Ivo Syptáka – Ervína Syptáka.27 Dlouholetý náčelník Sokola Malá Strana byl nacisty odvlečen do koncentračního tábora a do tří let po
skončení války se opět musel skrývat, tentokrát před komunistickým režimem. V případě pana
Syptáka bylo dalším trnem v oku vlastnictví soukromého prosperujícího podniku, kde se navíc
scházela česká kulturní scéna. Právě tato vrstva obyvatelstva, tedy umělci, sportovci, inteligence,
obecně lidé aktivně činní ve veřejném životě, měla být nosným prvkem češství, národní hrdosti,
svobody a boje proti cizímu útlaku.
„…Já jsem byl malý kluk. Táta byl tenkrát náčelník Sokola na Malé Straně a už ho dost
pronásledovali za Němců. On měl hodně kamarádů ze západního světa. Tak jeho chtěli zlikvidovat snad nejdřív. A mimo to, jak vyhodili Jana Masaryka z okna, tak sokolové šli protestovat na
Hrad. Nevím, co tam chtěli dokázat, ale šli tam, byli viděni. Táta pak už nesměl ani do bytu, do
banky a ani do obchodu, ten hned zaplombovali. Vlastnili jsme restauraci v pasáži Černá růže
Na Příkopech.28 Nahoře se nacházela kavárna a dole restaurace, kulečníky a ping-pongový klub.
Táta nechtěl z Československa, myslel, že se půjde schovávat někam na Valašsko. On je
původem Valach. Doufal, že se to za pár měsíců nebo za rok zase obrátí. Ale jeho příbuzní, co
byli na západě, například bratranec, který byl za války v českém anglickém letectvu,29 tak ten
říkal, že otec musí pryč. Otec se nakonec po dlouhém matčině přemlouvání nechal přesvědčit…“
(Ivo Sypták)30

Legionáři – za obranu vlasti žalář
Další neméně důležité nebezpečí pro režim představovali vojáci cizineckých legií. Legionáři,
občané Československa, kteří se nespokojili s německým převzetím moci na konci září roku
1938.31 Vojáci, již se nesmířili s výsledky Mnichovské dohody a kteří se po okupaci Československa
rozhodli opustit vlast, nastoupit do služeb cizích armád a po jejich boku bojovat za opětovnou
nezávislost a svobodu Československa.32
Mnoho Čechů se dodnes nevypořádalo s komplexem, který na našem národu Mnichov, jak
se osudnému jednání a jeho výsledku říká, zanechal. Pro mnohé to je jen další břímě z mnoha, jež
český národ musel snášet už od bitvy na Bílé hoře.33 I dnes, v době, kdy jsme pevně začleněni
v Severoatlantické alianci a strukturách Evropské unie,34 můžeme stále ještě pozorovat u starších
lidí nedůvěru a strach ze zemí jako je Francie, Anglie, případně ostatních aktérů Mnichova. Velmi
silné jsou tyto nálady mezi některými torontskými Čechokanaďany.35
Nejčastěji čeští vojáci utíkali k francouzským a anglickým jednotkám. Zde se dostávali do
styku nejen s cizí kulturou, ale i s demokracií a občanskou společností, která u nás v pravém slova
smyslu existovala až od roku 1918,36 kdy vznikl samostatný československý stát. Když se pak
legionáři po válce vrátili zpět do vlasti, byli rozčarováni a zklamáni z poměrů, jež
v Československu panovaly. Nešlo jen o zklamání ze společenských a morálních změn, které národ
prodělal za nacistické okupace. Nestranní pozorovatelé, jakými legionáři jistě díky svému několikaletému působení v cizině byli, viděli například velmi zřetelně mnohdy nevýhodnou hospodářskou orientaci na Sovětský svaz. Ideologická zaměřenost funkcionářů, nevýnosné, neekonomické
zakázky a kontrakty toho byly jen dokladem. Snaha o nezávislost na západním průmyslovém světě
a často nelogické zastaralé sovětské metody obchodu, nesmyslná výroba jen za účelem vyhovět
sovětskému ochránci,37 také s tím se lidé, kteří v zahraničí viděli, jak se dělá „business“, museli
potýkat.
Příkladem budiž příběh pana Bohumila Moravce. Ten si v různých podobách dovolím ještě
několikrát citovat. Moravec za války působil v Africe u francouzských jednotek i v deštivé Anglii,
kde například školil speciální oddíly commandos.38 Po válce se samozřejmě vrátil do vlasti, pra-
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coval několik poválečných let v Československých závodech kovodělných a strojírenských, tzv.
Kovostroji.39 V práci narážel na problémy, které souvisely nejen s jeho působením na západní
frontě za druhé světové války, ale i s jeho politicko-ekonomickým smýšlením.
„…Krátce na to mi telefonovali z Aše, že je tam na nádražním seřadišti celý vlak plný jízdních kol vyrobených firmou Eska, což byla továrna, jejíž výrobky jsme exportovali. Bylo to
právě před pražským veletrhem a já si lámal hlavu, jaká kola tam budu vystavovat. Povereník
pre výrobu jázdních kól (to si nedělám legraci, to byl jeho titul) byl Slovák, levý sociální demokrat, který o obchodu a exportu neměl ponětí. Rozhodoval, kde, jak a kolik se vyrobí jízdních kol,
a proti jeho rozhodnutí nebylo odvolání. My jsme byli jediná země na světě, kde všechna kola
byla černě nabarvená a měla brzdu na převodovku. Naši zahraniční zákazníci si stěžovali, že
tento zastaralý typ brzdy je velmi nepopulární. Navrhl jsem jednou panu povereníkovi, abychom typ brzdy změnili, ale on prohlásil, že se po nikom nebudeme opičit a naučíme svět jezdit
na našich kolech.
Do Aše a do Chebu, kde jsme měli dvě největší továrny na jízdní kola, jsem jezdil poměrně
často, a tak po zprávě o vlaku plném kol jsem se tam okamžitě rozjel. Stál tam dlouhý vlak,
opravdu plný kol natřených německou polní barvou „feld grau“. Do jednoho nebo dvou vagonů
se již naši pohraniční novousedlíci vloupali a co se dalo odmontovat, bylo ukradeno. Eska tehdy
neměla moc práce, a tak jsem nechal všechna kola převézt do továrny, překontrolovat a natřít
hýřivými barvami duhy. Asi deset nabarvených kol jsem poslal okamžitě do Prahy s úmyslem
vystavit je na veletrhu. Architekt, který stánek připravoval, se bouřil, že už nemůže měnit plány,
ale když jsem mu vysvětlil, o jaká kola jde, s úsměvem podotkl: „Pane, z toho bude průser. Počkejte, až to uvidí pan povereník. “
Stánek to byl nádherný. Mezi květináči s kytkami ta jízdní kola vypadala jako slet barevných papoušků. Jeden z prvních návštěvníků byl pan povereník. U stánku se zarazil, zrudnul a
beze slova odešel. Co mě asi čeká, jsem si uměl představit. Utěšoval jsem se, že mám nad sebou
ještě zbytek svatozáře z úspěšného prodeje turbin40 a popuzeného pana povereníka jsem vypustil
z hlavy.
Hned po obědě se u stánku zastavili dva Angličané a začali zevrubně prohlížet kola. Stoupl jsem si vedle nich a poslouchal. Kola se jim líbila – sice zastaralý typ, ale problém bude
s dodáváním. Představil jsem se, omluvil nemoderní brzdy s vysvětlením, že náš průmysl se
pomalu zotavuje z německé okupace, to přece znají z domova, ale že budoucnost už bude jiná. Na
moji otázku, o kolik kol by měli zájem, řekli, že 5 000 a to že bude asi problém. Srdce mi začalo
bušit. V tom vlaku jich bylo dobře přes 6 000 a rovnou jich prodat 5 000 by asi uzemnilo i pana
povereníka.
Z války jsem si pamatoval, co pro správného Angličana znamená ten jejich slavný „cup of
tea“. Ten v dnešní Praze asi nenajdou, a tak po chvíli pánové moje pozvání na „nice cup of
tea“ přijali s radostí.41 Ti dva Angličané zastupovali jednu z největších britských exportních
firem King Export Ltd. Brzy jsme se domluvili a ještě na místě mi podepsali zakázku na
5 000 jízdních kol do Indie.
Druhý den ráno jsem byl volán na konferenci. Svolal ji pan povereník a zúčastnili se jí
všichni referenti exportního oddělení, včetně Jarolímka.42 Seděl jsem vedle Ing. Poláka a ten
šeptal: „Drž se, budou lítat rachejtle.“
První bylo, kdo nařídil natřít naše kola těmi příšernými barvami. Klidně jsem řekl, že já.
Vstal jsem a Jarolímkovi předal podepsanou zakázku firmy King Expert Ltd. Jarolímek, který
o nabarvených kolech nic ještě nevěděl, zakázku přečetl, obrátil se s úsměvem na pana povere-
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níka a řekl, že to byl jistě dobrý nápad, protože díky těm barvám jsme dostali největší zakázku
na jízdní kola a dodal: „Moravec, to byl dobrý nápad.“ Tiše jsem trpěl…“
(Bohumil Moravec)43
Kromě české kultury se mezi legionáři během druhé světové války utužovalo také národní
cítění a touha po svobodné a nezávislé zemi. Člověk si pak jen těžko dokáže představit míru jejich
zklamání, když viděli, kam se země řítí. Mnoho z nich mělo možnost díky kontaktům z války zemi
včas, tedy ještě před únorem 1948, opustit. Mnozí tak neučinili. Boj o znovuzískání reálné nezávislosti byl pro ně důležitější a přednější než strach z rudé tyranie. A tak ti, co prokázali svou statečnost a sílu v nejtěžších bojích druhé světové války, ať už to bylo na zemi, ve vzduchu nebo na moři,
museli místo doživotní úcty a klidu umírat potupnou smrtí v komunistických lágrech.

Majetnější lidé pod rudým terorem
Existuje několik důvodů nenávisti komunistického režimu k těm, kteří něco vlastnili. Za prvé jde do jisté míry o přirozenou věc či vlastnost, jež lidstvo potkává v průběhu celých dějin a která
s člověkem ruku v ruce půjde i v budoucnu. Odpor k majetným a movitým se v historii zkrátka
vyskytuje už od pradávna, hlavně ze strany těch, co mají méně a jichž je vždy většina.
Otázku, zda tomu je tak správně, či zda se dá společnost uspořádat tak, aby nebylo třídních
rozdílů, se v samé podstatě snažil řešit marxismus, považovaný za ideový základ komunismu.
Cílem této práce ale není posuzovat, nakolik se marxismus vzdaloval či přibližoval komunismu a
nakolik ovlivnil jeho ideový základ.
Faktem zůstává, že komunistická zvěrstva praktikovaná v Československu neměla v reálu
nic společného s komunismem, o kterém přednášeli Marx a Engels na půdě anglických univerzit.
Komunisté v Československu dokonale využili vakua, jež na evropské politické scéně existovalo.
Zdiskreditovaná pravice a celá pravicová politika byla pro mnohé nevolitelná kvůli druhé světové
válce, ta jí byla všeobecně kladena za vinu. Levici se tak otevřela cesta na politické výsluní.44 Krátce po válce se politická elita rozhodla vybudovat novou republiku, lepší než byla ta předválečná.
V tehdejším Československu existovala potřeba inovovat politický systém tak, aby byl odolnější
než ten, který zemi dovedl až k německému protektorátu. Vznik Národní fronty, jež v sobě obsahovala všechny politické strany, toho budiž důkazem. Všem bylo jasné, že se nesmí opakovat
události Mnichova, a právě proto byla vědomě zahraniční politika přeorientována na Sovětský
svaz.45 Předválečné zahraniční politice byla také vytýkána neschopnost vypořádat se se sociálními
problémy a s problémy národnostními a politickými, které z nich vyplývaly.46
Navíc je třeba připočítat válkou zbídačenou zemi, často bez jakýchkoliv aspektů sociálního
státu. Obyvatelstvo je v situaci, jaká nastala po druhé světové válce, kdy je bída mnohem více vidět,
kdy se třídní rozdíly projeví ještě více než za standardní situace, kdy je náchylnější propadat třídní
nenávisti. V roce 1947 k tomu přispěly i vážné hospodářské potíže vyvolané mimo jiné ukončením
amerických dodávek z fondu UNRRA47 a také československo-sovětské odmítnutí pomoci v rámci
Marshallova plánu.48 Extrémní situace vyvolávají extrémní chování. Snad i toto je důvodem silných socialistických nálad, jejichž výsledky v podobě prezidentských dekretů se uplatňovaly
v Československu po válce a které vedly k vítězství komunistů ve volbách v květnu 1946. Následný
vývoj znamenal pro veškeré vrstvy společnosti vlastnící větší nemovitosti či půdu o větší rozloze
cestu k horšímu. Ať už to byly návrhy KSČ na milionářskou dávku,49 či stále větší omezování
vlastnictví zemědělské i soukromé půdy „z dílny“ ministra zemědělství Julia Ďuriše.50
Eduarda Ottová je politický vězeň. S důsledky znárodňování se bohužel musela potýkat
hned několikrát. V roce 194851 jim byl znárodněn statek. Její manžel byl vnuk zakladatele slavného chemického podniku Rakona, kde se vyrábělo v celé republice proslavené Ottovo mýdlo. Také
Rakona byla znárodněna a paní Ottová až do roku 1966 vězněna. I se svou matkou a bratrem byli
odsouzeni podle nechvalně proslulého zákona č. 231/1948.52 Příběh paní Ottové je zároveň důka-
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zem nelidského zacházení s obžalovanými a ukazuje, jakou roli v Československu v té době hrálo
právo, jak zpolitizovaný a zkorumpovaný komunistický režim byl. Zároveň ilustruje osud dalších
tisíců majetnějších lidí.
„…Každý, kdo měl vlastní domeček, už pro ně byl buržoa. A je samozřejmé, že třída se
bránila proti komunismu, počínaje studentstvem. To byly ty první demonstrace v únorových
dnech.53
Můj manžel je vnuk zakladatele firmy Mýdlo Otta – Rakona Rakovník. Jim to sebrali už
v roce 1945, mimochodem naprosto nezákonně. Znárodňovali všechny podniky, kde bylo víc jak
150 zaměstnanců. Vlastně znárodňovali potravinářský průmysl. A Ottovi vedle továrny na
mýdlo a parfumerii měli také továrnu na margarín. Na základě té továrny na margarín jim pak
sebrali všechno. Do stavu zaměstnanců započítali i dělníky na pile, kde si Ottovi sami vyráběli
bedny na zboží, a tak měli rázem těch 150 zaměstnanců. A Rakonu už jsme nikdy nevlastnili.54
Tchána s tchyní pronásledovali už od roku 1945. Nasadili je do práce – z uhelného prachu
dělali brikety. Jezdili do Kladna, až tchyně dostala rakovinu.
Pak přišli komunisté s nápadem rozparcelovat půdu, kdo měl nad 50 ha, tak ji vzali a
rozparcelovali. No a pak v 50. letech přišli znova a začali združstevňovat. A lidé, kteří volili
komunisty v roce 1946, vzali vidle a šli na ty agitátory družstev.55 Komunisti byli výborní davoví
psychologové. Přesně věděli, co platí na masy lidí. A bohužel, není to jenom u českého národa. Je
to nenávist a řevnivost vůči tomu, kdo má víc.
Nám v roce 1945 náš statek vůbec nevrátili. Trvalo to asi půl roku, než otec vydobyl, že
nám jej vrátili. V roce 1948 25. února byl převrat a 28. února už u nás byli všechno znárodnit.
Já jsem byla ve škole a doma se nacházel jen bratr, jelikož můj otec byl velice nemocný.56 Oni
přišli znárodňovat, když věděli, že byl malý Alex57 sám doma. Ale nechali nás v našem domě
aspoň bydlet. Později se bratr oženil. Vzal si moji spolužačku z gymnázia. V červnu nás zavřeli,
i bratra, a v srpnu se jim narodil syn. Ti dva se nikdy nepotkali.
Kvůli čemu nás zavřeli? My jsme byli proti komunismu. Člověk se snažil pomoci, jak mohl,
aby se režim svrhl. My jsme se zapojili do protistátní skupiny. Patřili jsme mezi jednu z mála
skupin, která nebyla založená estébákem.58 Pak ale začalo zavírání. Zavřeli studenty. Pak mladí
studentíci začali tisknout a rozdávat letáky, tak je taky pozavírali. Ale bylo to všechno na kratší
doby a ještě nebylo tak zle. Pak ale přišel rok 1950 a s ním zákon 231. Otevřel se státní soud a
přišly hromadné soudy, tresty smrti, doživotí…59
Pamatuji si, že bylo 26. června, krásný červnový večer. Já jsem seděla u nás v zahradě a
dívala jsem se směrem k Blaníku. Najednou dvůr plný aut a estébáků. Sebrali bratra a potom
přišli za maminkou a za mnou. Já jsem se hrozně bála, jelikož mně bylo jen dvacet let a estébáci
po zuby ozbrojení. Jedna parta sebrala maminku, další chytla mě a vodili nás po baráku, jestli
tam náhodou někdo není. Vždycky nás strčili napřed. Mě vzali na půdu. Bylo tam slabé elektrické osvětlení. Otočila jsem se. Já jsem malé postavy, ale ten po zuby ozbrojený, velký estébák se
za mnou krčil. Bál se víc než já. A tenkrát se ve mně něco zlomilo.
Já nejsem žádný nebojsa, ale takový ten bytostný strach z komunismu, ten ze mě tenkrát
spadl. Říkala jsem si, ty chlape, ty tady děláš ramena a krčíš se za dvacetiletou holkou. Já jsem
se pak ještě mnohokrát v životě bála. Na lágru, při transportech, ale to vždycky byl strach
o někoho jiného, o přátele, co jsem měla. Takový ten strach do morku kostí z komunismu já jsem
tam tenkrát ztratila...
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Potom nás odvezli do Votic, kde byl okresní výbor ze starého kláštera. Tady nás poprvé
vyslýchali. Následně nás posadili do antonu a jeli jsme do Bartolomějské,60 do vyšetřovací vazby.
Následoval pobyt v Ruzyni. Tam jsme byli až do září, pak nás převezli na Pankrác. Tam
to bylo trošičku volnější, dokonce jsme tam měli i svoje civilní šaty. Já jsem byla na velké cele,
kde nás žilo asi 22. Vždycky se nás tam nacházelo tak o 2 víc než postelí. A protože já jsem byla
nejmladší, tak vždycky přírůstek, co přišel, šel ke mně spát. Tenkrát mi to vůbec nevadilo.
Dneska si říkám, jak to bylo možné, jak nám tohle mohli dělat.
Jídlo strašné. Celá Pankrác byla v postihu. Prý našli chlapcům z truhlárny vysílačku. Nevím, jestli to byla pravda, ale za to dostala celá Pankrác trest. Nesměly se kupovat, jak se tenkrát říkalo, požitky. Ve vyšetřovací vazbě jsme si totiž jednou za týden mohly koupit kousek
chleba a máslo. Na Pankráci byla zima a hlad. Zimní brambory, jako pro prasata, ještě horší.
Uvařené nám je vždycky bachařka nasypala do takového plechového umyvadla a my jsme si to
rozdělovali.
Na pátek jsme se vždycky těšili. Můj otec byl za války zavřený také na Pankráci, avšak nikdy o tom moc nemluvil. Často ale vzpomínal na páteční večeře, kdy dostali bílé kafe a takovou
velkou buchtu, ve které byla řepná marmeláda. Já jsem dostala to samé, tak jsem vzpomínala
na svého otce. Nacismus jako komunismus – v pátek buchta…“
(Eda Ottová)61
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Cesta za hranice
Za svobodou…
„A na kameni čtu: na jedné straně „ČS“, na druhé „B“, tj. Bavorsko. Ted' už nezabloudím!
Přešel jsem na stranu ČS a naposled políbil svou milovanou zemi…“
Život mnoha lidí se tedy začal po válce vyhrocovat. Únorové události, definitivní převzetí
moci KSČ znamenalo pro tisíce občanů ČSR zlomový moment, kdy si mnozí uvědomili, že ve vlasti
z nějakých důvodů nemohou zůstat. Bohužel šlo často o lidi, kteří se v letech minulých nebáli
nasadit za republiku život, o ty, jež se nebáli riskovat. Teď však bylo jasné, že případné setrvání na
území československého státu by se rovnalo holému šílenství. Řešením byla emigrace.
S jakými pocity se asi loučili s oblíbenými místy svého dosavadního bytí a jaké to bylo
opouštět své nejbližší přátele a příbuzné s myšlenkou, že se možná vidí naposledy v životě…

Bezmocní politici
Tehdejší „potenciální emigranti“ by se dali rozdělit do dvou velkých skupin. Ti první patřili
mezi politickou elitu tehdejšího Československa nebo mezi takzvanou inteligenci národa. Jednalo
se v podstatě o kompletní politickou opozici v čele s Janem Masarykem a Eduardem Benešem.62
Pro ně byl přechod někdy naplánován, respektive tito lidé měli díky svým kontaktům více možností, jak překročit hranici. Na druhou stranu je potřeba uvést, že sledování ze strany agentů
Státní bezpečnosti probíhalo důkladněji než u nepolitických uprchlíků. Politici znamenali nebezpečí protikomunistického odboje v zahraničí a stali se cenným zdrojem informací pro západní
zpravodajské služby. To komunisty děsilo, a tak byli tajní špioni nasazováni i do politických klubů
a stran. Ze známých jmen československé politiky se krátce po únorovém převratu dostali ze země
například Petr Zenkl63 , Ota Hora64, Vladimír Krajina65 , Julius Firt66 , Václav Majer67 či Ladislav
Feierabend.68 Nutno dodat, že způsoby mnohdy nedůstojnými pro jejich funkce, postavení a
vliv. 69 Například místopředseda vlády Petr Zenkl byl společně s manželkou převezen v kufru
auta.70
Útěk politicky činných osob byl často otázkou rychlosti, jelikož po únorovém převratu každým dnem stoupala pravděpodobnost, že se Státní bezpečnost pověsí oněm osobám na paty a útěk
pak bude realizovatelný jen obtížně, jak tomu bylo u Dr. Petra Zenkla.
„…Před vchodem do domu, kde jsem bydlel, jsem zastihl několik mužů, kteří tam dříve nestávali a kteří se tvářili zjevně nepřátelsky. Když jsem vstoupil do bytu, dověděl jsem se, že před
domem už delší dobu stojí nějací muži. Když jsem vyhlédl oknem na ulici, viděl jsem, že tam stojí
ti, jež jsem viděl, přicházeje domů. Po chvíli jsem si všiml, že v protějším domě stojí za zavřenými
okny nějací muži, kteří si nemohli odepřít kouření, takže bylo vidět při tmě za záclonami jen
jejich zapálené cigarety, odcházeli od oken a vraceli se k nim. Mimo stráže stojící na ulici patrolovalo tam ještě také civilní auto s několika muži. Nebyly to pocity nijak příjemné. Vzbuzovalo to
spíše hanbu než strach. Ani já, ani moje žena, která prokázala skutečně obdivuhodnou statečnost, jsme nespali a co chvíli pozorovali oknem, jaké pohyby se na ulici a v okolí dějí. Počítali
jsme bezpečně s tím, že se u dveří už už ozve policie, aby mne odvedla.
Byl to prvý den komunistického režimu, který zahájil dlouhou řadu následujících dní, jež
byly stejné. Střídání policejních civilních stráží bylo z počátku nepravidelné, různý byl jejich
počet i doba jejich trvání. Později se ustálilo tak, že v okolí měl policejní službu uniformovaný
strážník a v pravidelných intervalech, později čtyřhodinových, se střídaly skupiny civilních
agentů. K výkonu své služby nastupovali ve dvojicích o půlnoci, aby byli vystřídáni ve čtyři
hodiny druhou dvojicí, která byla zase vystřídána po dalších čtyřech hodinách dvěma jinými.
Celá skupina byla ve službě u nás celkem 12 dní, aby byla vyměněna jinou zase na 12 dní. Nikdy

22

Neviditelné oběti komunismu
jsme nevěděli, zda nás budou hlídat v tutéž hodinu zase stejní agenti, či jiní. A mimo několika
jednotlivců zřídka přišli stejní. Komunistický režim se všemožně staral o to, aby nedošlo
k nějakému našemu důvěrnějšímu styku se strážemi...“
(Petr Zenkl)71
Aby tedy nedošlo k situaci, do jaké se dostal poslední československý předúnorový demokratický ministerský místopředseda, museli jednat poslanci a ministři velmi rychle a rozhodovat
se během okamžiku.
„…Po příjezdu k parlamentu jsem neviděl před vchodem do budovy ani jednu uniformovanou hlídku SNB. Vstoupil jsem do kanceláří Klubu poslanců národně sociální strany, kde už
bylo hodně lidí, nejen poslanců, ale i prostých členů strany a mládeže. V Klubu vládlo neustálé
vzrušení nad zprávami, které docházely do Prahy ze všech koutů republiky. Týkaly se zabírání
našich sekretariátů, zatýkání tajemníků a funkcionářů i řadových členů, propouštění národních
socialistů ze závodů, úřadoven, z armády. V Klubu jsem zastihl i Dr. Miladu Horákovou72 a
poslankyni Zeminovou73, tajemníka Klubu Dr. Čuperu74 a jiné. Další vzrušení nastalo, když se do
Klubu dostavila choť' poslance Dr. Krajiny a oznamovala, že její manžel byl právě zatčen, dokonce snad sovětskou policií. V té chvíli jsem volal ústřední sekretariát, který tuto zprávu potvrdil a dále oznámil, že i poslanec Alois Čížek75 byl policií zatčen. Okamžitě jsem žádal o to, aby mi
někdo obstaral kompas a mapu, protože musím z parlamentu co nejrychleji zmizet a najít cestu
k útěku přes hranice. Svěřil jsem se dobré přítelkyni, poslankyni Miladě Horákové; řekl jsem jí,
že se budu bránit i zbraní, neboť mám u sebe revolver, že se nesmím dostat do rukou komunistů.
Miládka, jak jsme jí říkali, mne od toho zrazovala. Můj úmysl a cíl byl jasný. Uprchnout za
hranice…“
(Ota Hora)76
Počítalo se, že po překročení hranice předají tyto VIP osoby cenné informace a zapojí se do
nově vznikajícího československého exilového hnutí. Pro politicky motivované osoby, od kterých
se očekávala další politická činnost, znamenala emigrace často skutečné vysvobození z těžkostí a
ze strachu o holý život. Nemuseli trávit dlouhý čas v uprchlických kempech, většina z nich se
nepotýkala s existenčními problémy jako lidé v táborech.
Vojenská spojenecká velitelství EUCOM (European Command) a OMGUS (Office for Military Government for Germany) celou únorovou situaci pečlivě monitorovala. Ještě v polovině
února si však spojenci nebo minimálně jejich zástupci v Československu mysleli, že dojde-li
k emigraci na území, které měli pod kontrolou, bude to přechod zcela legální, to znamená, že
poslanci a další důležití vládní činitelé překročí hranici na přechodu a v americkou armádou
obsazené zóně Německa jim spojenci zajistí azyl. Vyplývá to tak i z telegramu amerického velvyslanectví v Praze americkému velitelství ze dne 17. února 1948.77 Tato politika se na konci února
ve světle tehdejších událostí rapidně změnila. 23. února hlásil svým kolegům americký velvyslanec
Laurence Steinhardt, že všechna výjezdní povolení do americké zóny jsou novým režimem považována za neplatná. Fakticky se tím tak znemožnila možnost legálního opuštění země, jelikož
o nových výjezdních pasech mělo napříště rozhodovat komunistické ministerstvo. 24. února, když
se odstupující ministři ještě snažili působit na prezidenta Beneše, aby nepřijal jejich demisi, zaslal
americký ministr zahraničí Marshall generálu Clayovi, veliteli MGGUS,78 přísně tajnou zprávu, ve
které stálo, že je třeba postarat se o prominenty, politiky, všechny, jejichž informace by mohly mít
pro zpravodajce hodnotu.79 Toto stanovisko, tedy že političtí uprchlíci budou spojenci přijímáni a
že je očekáván tlak na německo-československých hranicích, pak bylo nepřímo uvedeno ještě
o pár dní později v listu New York Times.
Výzvědné a policejní jednotky pověřené tímto úkolem obsadily německé pohraničí. Zodpovědnost za zachycení uprchlíků a jejich bezpečné předání americkým oficiálním činitelům převza-
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ly úřady celní správy a především bavorská pohraniční policie (Bayerische Landesgrenzpolizei),
která na základě amerického souhlasu dbala na dodržování pořádku na československo- německých hranicích.
Spojené státy americké se ještě do konce února rozhodly svou politikou přímo nezasahovat
v Československu. Případná přímá politická intervence totiž byla riskantní kvůli vlivu SSSR, ale i
nestabilní situaci v některých okolních zemích. Proto bylo rozhodnuto podporovat československý
exil a projekty, jako bylo třeba rádio „Voice of Amerika“.80
Po překročení hranice, zběžném ohledání a prvních výsleších – tzv. screening, putovali většinou čeští politici pod dohledem americké armády do jednoho z objektů americké zpravodajské
služby CIC,81 do Alaska House na předměstí Frankfurtu nad Mohanem. Plány na jejich útěk byly
v pozdější době připravovány právě tady, vně Československa, a pomoci se jim snažily i cizí ambasády v Československu.82

S StB v patách
Do druhé skupiny patřili „obyčejní lidé“ (rozumějme pro západní spojence i režim
v Československu méně důležité osoby). Po rozhodnutí opustit zemi museli emigranti řešit kudy,
jakým směrem z Československa odejdou. Východní směr nepřipadal v úvahu, protože tam začínalo Stalinovo impérium – Sovětský svaz. Na sever do Polska, odtamtud do sovětské zóny Německa a pak do Berlína nebo do britské či americké zóny utíkal opravdu jen zlomek emigrantů.
Jen několik jich prchlo do britské okupační zóny. Jedním z nich byl například Ladislav
Feierabend se svou ženou, kteří se v Ústí nad Labem schovali do nákladní lodi a v tomto úkrytu
propluli celou sovětskou zónou až do Hamburku.83 Z Hamburku to pak byl do britské části Německa jen kousek.
Většina uprchlíků zcela jednoznačně volila směr západní, případně jihozápadní, tedy útěk
do Bavorska. Bavorsko tehdy patřilo pod americkou vojenskou správu (Military Government for
Bavaria).84 Přes Šumavu, Český les a Krušné hory tehdy i v pozdější době přešly tisíce lidí. Po
druhé světové válce hraničilo Československo s americkou „západní“ okupační zónou v délce
356 km.
Abychom „kruh“ uzavřeli, je třeba vzít v potaz ještě jižní a jihovýchodní hranici země. Rakousko bylo částečně pod vlivem USA a částečně pod vlivem SSSR. Existovalo tak určité procento
lidí, kteří utíkali do Rakouska a odtud do americké zóny.85 Maďarsko a Jugoslávie sloužily jako
cesty k útěku spíše pro občany pozdější NDR. Se SSSR, tedy se sovětskými územími v Německu,
Rakousku, se sovětskými satelity Maďarskem a Polskem sdílelo Československo hranice o celkové
délce 3 197 km.86 Směr emigrace byl jasný. Zbývalo v co nejpřísnějším utajení vymyslet, jakým
způsobem a kdy utéci.
Základem úspěšného útěku bylo utajení. Emigranti mnohokrát neřekli ani svým nejbližším
o plánu. Příbuzní se po útěku emigrantů už tak ocitali ve velkých potížích. Často byli podrobováni
dlouhým výslechům a skutečnost, že někdo z jejich okolí je za hranicemi, se s nimi jako černý stín
táhla mnohdy celý život. Jen velmi složitě se budoucí uprchlíci rozhodovali, komu věřit a komu ne
při výběru převaděče a zprostředkovatele útěku. Kanálů existovalo vždy hned několik, ale dost jich
bylo uměle vytvořeno samotným státním aparátem jako léčka. Čím významnější osobnost emigrovala, tím samozřejmě hrozilo větší nebezpečí, že dojde k prozrazení. Důkazem budiž nepovedený
útěk letadlem bývalých členů vlády monsignora Jana Šrámka a Františka Hály. Akce na Rakovnicku byla organizována francouzským velvyslanectvím, ale došlo k prozrazení. Oba byli zadrženi
těsně před odletem s velkým obnosem peněz. Následovala internace v klášteře.87
Kdy tedy utéci? Pro bývalé poslance, významné odpůrce režimu a politiky bylo jasné, že
hned po převratu na konci února. Poté, co KSČ ovládala už i ministerstvo vnitra, znamenal pro ně
každý další den v Československu stále větší možnost dostat se do komunistické oprátky. Komu-
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nisté si vždy dokázali vymyslet záminku. Jako příklad může posloužit následující úryvek
z rozhovoru s panem Moravcem.
„…23. února 1948 v půl dvanácté v noci zazvonil zvonek a do bytu vešlo 5 chlapů
v dlouhých kožených kabátech a s vytaženými pistolemi. Byl jsem zatčen. Na otázku proč jeden
z nich arogantně odpověděl: „Kde máte tu vysílačku?“ Když jsem řekl, že žádnou vysílačku
nemám, prakticky rozebrali celý byt. Vyndali dřeva z vysokých bot, rozmontovali sporák a
ledničku a prohlédli byt od jednoho konce k druhému. Dokonce prohlíželi velmi zevrubně
i matrace a čalounění v židlích. Jenom postel, ve které již spala manželka, vynechali.
Ve stole jsem měl Colt.45 a Smith Wesson.38. Obě zbraně zabavili. Kupodivu moje lovecké
zbraně, tři kulovnice a dvě brokovnice, mi nechali. Samozřejmě jsem žádnou vysílačku neměl, a
tak také nemohli nic najít.
Ve tři hodiny ráno řekli manželce, že musím jet na velitelství do Písku podepsat nějaké
protokoly, ale že budu do snídaně zpět. Při vyšetřování chtěli vědět, pro kterou britskou organizaci pracuji, kde mám vysílačku. Teprve za 4 neděle jsem se z toho vymotal a museli jsme přejít…“
(Bohumil Moravec)88
Zajímavé je vybírání konkrétního data útěku. Emigranti doufali, že na státní svátky nebo
například na narozeniny prezidenta Klementa Gottwalda89 nebude Státní bezpečnost a ostraha
hranice tak důrazná a pozorná. 28. září tak například utíkal Bohumil Moravec. Mluvíme- li o tom,
kdy utéci, je třeba zmínit jedno stěžejní datum. Po 11. červenci 195190 se útěky stávaly téměř nemožnými. Toho dne totiž schválilo Národní shromáždění zákon o ochraně státních hranic. Postupně se kolem celé republiky vybudovala soustava drátěných zátarasů a minových polí, které
byly násobeny ostrahou Pohraniční stráže. Celá země byla hlídána jako tábor. Počet uprchlíků
rapidně klesl.
Jedním z posledních problémů, jež budoucí emigranti řešili, byl způsob útěku. Nabízely se
varianty po zemi, po vodě nebo vzduchem. Během 40 let komunistické nadvlády
v Československu došlo k mnoha až bizarním útěkům všemi třemi cestami. Také my jsme se
setkávali s mnoha zajímavými způsoby „cesty za svobodou“. Již výše zmiňovaný Ivo Sypták a jeho
skupina odcizila na letišti v Ruzyni letadlo samotného Gustava Husáka. Vlasta Troblová utíkala se
svým manželem v tzv. Vlaku svobody. Z Masarykova nádraží odjeli směr Aš a tam přinutili strojvůdce přejet hranice do Německa. Někteří podnikli tento riskantní podnik na vlastní pěst, například Jan Trávníček přecházel sám pěšky nedaleko Chebu. Někdo šel s celou rodinou, a tak se
šance na úspěšný přechod snižovaly, jako v případě Vlasty Menšíkové či Bohumila Moravce. Ještě
větší komplikaci znamenaly děti. Téměř každý emigrant zažil při přechodu situaci, kdy se
v jednom momentu rozhodovalo o dalším osudu, o svobodě, nebo smrti, té se totiž většinou nepovedený přechod hranice rovnal. Přechod po zemi přes hory znamenal vyhnout se všudypřítomným
jednotkám Státní bezpečnosti, překonat přírodní podmínky. Až tři, čtyři dny zabraly přechody
Šumavy bez velkých zásob jídla a pití násobené v zimě mrazem a závějemi sněhu, který navíc
dával případným pronásledovatelům jasnou stopu. Zima roku 1948 nadto byla velmi tuhá a na
Šumavě napadlo až dva metry sněhu.91

Unesená dakota
Nejprve navažme na výpověď sokola Iva Syptáka z Toronta. On sám devítiletý do poslední
chvíle o chystané akci nevěděl.
„…Útěk jsme měli celkem jednoduchý. Tátovi příbuzní byli letci a prostě ukradli dakotu na
pražském letišti a letěli jsme rovnou do Anglie. Měli jsme původně přistát v Paříži, nevěděli jsme,

25

Neviditelné oběti komunismu
jestli budeme mít dost benzínu. Tenkrát se můj strýc Karel Šťastný ptal, kdo umí francouzsky.
Všichni mlčeli. Kdo umí anglicky? Většina. Bylo nás tam 21 v tom letadle. Tak jsme letěli rovnou
do Anglie. Nedoletěli jsme až na letiště, přistáli jsme na pobřeží. Šťastně to dopadlo, sice jsme
trochu rozbili to letadlo, ale to potom dopravili na letiště a spravili ho.
Já jsem si vezl tři knížky a fotbal. Myslel jsem, že jedu na výlet. Rodiče mi nic nesměli říct,
abych to neprozradil. Celé to připravovali tři dni. My jsme se skrývali a nikam nemohli. Mně
máma řekla, že jedu na výlet letadlem. Než jsme přišli na to letiště, tak mi samozřejmě všechno
řekli. Ale já s sebou měl jen ten fotbal a tři knížky. Robinsony z Kronborgu, Pantátu Bezouška a
ještě jednu knížku, takovou legrační. To bylo všechno, co mi mělo zbýt z domova.
Náš byt už hlídali a můj bratranec Zdeněk, kterému bylo tenkrát patnáct, a jeden jeho
kamarád – oba letěli s námi, se měli vloupat do toho bytu zadem a vynést pro nás nějaké kufry a
v nich cennosti, co tam máma měla. Vše se povedlo. Pak jsme v Londýně rozbalili kufry a
v jednom byly máminy boty a v druhém klobouky. To ti kluci spakovali. Tak to byly všechny
cennosti, co jsme si vezli. Maminka nevěděla, jestli se má smát nebo brečet…“
(Ivo Sypták)92
Únos dakoty vyvolal v Československu velkou nevoli. Jednalo se o osobní letadlo Gustava
Husáka, který s ním zrovna přilétl z Bratislavy. Všichni účastníci únosu byli odsouzeni
v nepřítomnosti k vysokým trestům. Československá vláda žádala letadlo zpátky, a dokonce se
o něj s Velkou Británií soudila. Nutno dodat, že úspěšně. Letadlo po třech letech putovalo zpět do
Československa, spolu s účtem za opravy a údržbu.93
V anglických novinách se prý objevila reakce úplně opačná. Jelikož většina pasažérů byli
letci, kteří za války sloužili pod RAF a režim se je snažil po návratu zničit, psaly tehdy anglické
noviny: „Anglické letectvo se vrátilo do Anglie“.94

Vlak svobody
Jedním z nejznámějších a nejvíce vzpomínaných skutků, který se uprchlíkům povedl, se stal
tzv. Vlak svobody. Několik osob během jízdy na Aš uneslo vlak a spolu s ostatními překvapenými
cestujícími přejely až do Německa. O události informovaly dokonce evropské i zámořské deníky.95
Například torontský Globe and Mail označil tento útěk za „nejviditelnější útěk z tyranie v moderní
historii“. V rychlíku č. 3717, jenž byl sebrán z pražského Wilsonova nádraží, cestovalo 11. září 1951
106 cestujících a dalších 31 „obyčejných cestujících“. Ti se dostali do nezáviděníhodné situace.
Během několika málo minut se museli rozhodnout, zda se vrátit do Československa, nebo začít
úplně nový život v nové zemi, bez jakéhokoliv zabezpečení a vybavení. S tím se však rozhodně
netrápil Václav Trobl, jeden z iniciátorů celé akce.
Václav Trobl byl po událostech února 1948 propuštěn ze služby u policie. Začal pracovat na
různých místech, jako třeba v cementárně, ale nakonec se dostal až do výrobny papíru.96 Netrvalo
dlouho a Státní bezpečnost si ho vyhledala. Po cestě z oběda ho donutili nasednout do auta a jeli
směrem na Cheb. Tam ho přiměli přesednout do druhého auta, zavázali mu oči a vezli ho neznámo kam.97 Na neznámém místě jim musel podepsat „spolupráci“. Odmítnutí by se tenkrát zřejmě
rovnalo smrti. Václav Trobl samozřejmě udávat nechtěl, naopak začal roznášet protikomunisticky
laděné letáky a zapojil se i do jiné protistátní činnosti. Jelikož se situace kolem jeho osoby začínala
vyhrocovat, rozhodl se pro do té doby nevídaný pokus o útěk. Unést vlak. Zašel za známým železničářem Jaroslavem Konvalinkou, ten se také podílel na odporu proti komunismu, a společně
s dalším pracovníkem drah Karlem Truskou se odhodlali k troufalému činu.
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„…A manžel mu povídal: „Podívej se, Jardo, je na tebe zatykač a já tě mám udat.“ No, ale
on by ho ve skutečnosti nikdy neudal. No tak milý Konvalinka udělal vlak. A tím vlakem jsme
projeli v Aši. Tam byly koleje. Projeli jsme a jeden z našeho Vlaku svobody uměl německy, tam
v pohraničí byli Němci. Tak jim vysvětlil, kdo je a o co jde. Pak přijeli Američané a řekli, že kdo
tu chce zůstat, ať si z vlaku vystoupí. Tak my jsme vystoupili…“
(Vlasta Troblová)98
Z celého vlaku to byli pouze výše zmiňovaní, jejich rodiny a ještě třiadvacetiletý student
práv Karel Ruml, kdo věděl, že vlak nebude končit v Aši. Karel Ruml se o možnosti utéci ve vlaku
dozvěděl den před únosem. S Prahou se loučil s pistolí ukrytou v bundě. Jeho úkolem bylo hlídat
ruční brzdu. Tu, jak později uvedl, uhlídal bez újmy na zdraví před taktéž ozbrojeným komunistickým policistou jen díky pomoci cizího cestujícího. Ve vlaku sice bylo jen deset komunistických
policistů, ale jak pro noviny prohlásil Ruml, nemohli věřit vůbec nikomu.99
Mezi ty, kdo nevěděli, že vlak, kterým jedou, míří za svobodou, byl například Ladislav Diviš
a jeho žena Luccretia. Jeli do Aše hledat byt k pronajmutí. Během okamžiku se jejich život úplně
změnil. Všude najednou plno zbraní a oni se museli rozhodnout, zda zkusí své štěstí za hranicemi.
O šest týdnů později se už vyloďovali v Ajaxu v Kanadě. Podobné rozhodnutí museli učinit i dva
osmnáctiletí studenti Jaroslav Bureš a Otto Otčenášek.
„…Ten pan Truska na mě namířil zbraň. Zeptal se mě, jestli budeme s nimi, jestli chceme
pryč ze země. Říkal, že to je naše jediná šance, jak se dostat ven. Rozhodl jsem se během minuty.
Nemám co ztratit. Studenti v naší zemi se dnes nikam nedostanou, pokud nejsou komunisté. Ale
doufám a modlím se, aby se nestalo nic mé rodině. Možná se to nikdy nedozvím. Jednoho dne
hodláme všichni jet domů. Jednou ten den musí přijít…“
(Otto Otčenášek)100
Do vlaku nastoupily i dvě studentky. Václava Kiselewska, studentka střední školy, jela za
svou tetou do příhraniční Aše. Františka Bublíková, sekretářka v textilní továrně, byla objednaná
k doktorovi, taktéž v Aši. Oproti oběma mladíkům se obě slečny rozhodovaly po příjezdu do Německa téměř dva dny. U Václavy zvítězila touha po nalezení otce, kterého od roku 1939 neviděla.
Ten měl pobývat někde v Jižní Americe, ale díky tomu, že do zahraničí se přes železnou oponu
neměla šanci dostat ani s ním udržovat kontakt jiným způsobem, ztratila o něm jakékoliv zprávy.
Rozhodla se zůstat a otce později najít. Poté, co dostali uprchlíci vlak pod svou kontrolou, nařídil
Václav Trobl strojvůdci jet největší možnou rychlostí přímo na německou hranici. Pohraniční
strážci byli tak překvapeni, že se nezmohli na odpor.
Již prvého dne rozhlasová stanice Svobodná Evropa přinášela rozhovory se strojvůdci vlaku
a s ostatními cestujícími. Třetího dne po úniku vlaku spustila komunistická propaganda zuřivou
kampaň proti Spojeným státům americkým. Nejdříve přišly z Prahy dvě protestní diplomatické
nóty, které požadovaly navrácení strojvůdců jako zločinců. To ale americké úřady rozhodně odmítly s poukazem na platnou úmluvu o azylu.
Státní bezpečnost hledala způsob, jak se oběma strojvůdcům pomstít na jejich příbuzných.
Byl proto zinscenován soudní proces, jenž se konal v Karlových Varech 7. až 9. ledna 1953, kde
bylo obviněno 11 osob z „velezrádných akcí“ podle instrukcí amerických teroristických ústředen,
ze špionáže o československém hospodářství a armádě a z napomáhání útěku zrádného ministra
Petra Zenkla. Jeden z obžalovaných byl odsouzen k trestu smrti, další byl odsouzen k vězení na
doživotí, další pak na 18 let, 24 let, 16 let, 22 let, 20 let a 5 let vězení.101
Dvě věci byly všem z prchající skupiny jasné. Byli připraveni střílet i zabít, za každou cenu
dostat vlak za československé hranice. A pak všichni toužili už v den příjezdu do kanadského
Ajaxu po návratu domů. V rozhovoru pro noviny uvedli, že pevně věří v návrat do vlasti.102 Karel
Ruml prohlásil, že očekávají návrat do Československa jako kanadští vojáci.103
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Přes kopečky za svobodou
Unesení letadla či vlaku patřilo spíše k výjimečným způsobům útěku za hranice, alespoň
v prvních letech po převratu 1948. Jednoznačně se nejvíce lidí snažilo utéct pěšky přes některá
z pohoří západních nebo jižních Čech, ta tvořila přirozenou hranici s Německem. Na jaká úskalí
emigranti při pěší cestě naráželi?
Především problém s orientací mohl znamenat neúspěšný přechod. Mapy tehdy nebyly
moc přesné, hlavně v okolí hranice. A jen málokdy měl člověk čas jít si obhlédnout místo předem.
Existovala místa, kde se orientace lehce ztrácela a kde se hranice klikatila tak, že nebylo jasné, zda
je emigrant v Německu nebo ještě na území Československa. Uprchlíci tak mnohdy mysleli, že už
mají vyhráno, ale ve skutečnosti se vraceli zpět na území Československa. Pašeráci a převaděči,
které lidé k útěku využívali, dovedli vždy budoucí emigranty jen na určité místo k hranici, ale na
samotný přechod přes nejvíce střeženou oblast zůstávali uprchlíci sami se svou odvahou a odhodláním.
Jednou z takových oblastí byl i vrch Luzný (Lusen) na Šumavě.
„…28. září 1948 jsme přešli hranice na Šumavě. V té době tam nebyly ještě ostnaté dráty.
Odcházel jsem se sirem z jednoho malého panství v jižních Čechách, mým bratrem, mou ženou a
přítelem Handou Mayerem. Byli jsme tedy čtyři. Měl jsem domluveno s hajným, ke kterému
jsem jezdil na Horské Kvildě na Šumavě a který mě dobře znal, že budu přecházet hranice. A on
řekl, že nás zavede na hranice, ale neměli jsme tam nechávat automobil. Ten nám tehdy řídil
slavný český rytíř Jaroslav Klenka z Vlastimil. Spolu s ním jel ještě syn barona Weselého, Karel
Weselý, na svém motocyklu Jawa 175.
Noc byla tmavá, provoz žádný, a tak cesta rychle ubíhala. Jak bylo smluveno, dojeli jsme
na křižovatku silnic Kvilda – Horská Kvilda, kde na straně silnice stál obrovský smrk s větvemi
zavěšenými až k zemi. Podle instrukcí hajného Blatského jsme se měli schovat pod smrkem a
vyčkat jeho příchodu.
Po vyložení zavazadel otáčím vůz do vnitrozemí, když zpoza vrchu od Kvildy se objevila
světla jedoucího auta. Klenka rychle skočil pod smrk a já, s puškou na rameni, stojím přímo
u vozu. Když auto přibrzdilo, někdo na mě volá: „Lovu zdar, pane majore.“ Odpověděl jsem
stejným pozdravem a ještě zahlédl, že poznávací tabulka u auta byla B…, čili policajti. Když vůz
zmizel za kopcem, objevil se ze tmy Blatský. Celou tu dobu stál na druhé straně silnice a všechno
pozoroval.
Hned jsme vyrazili. Vedl nás neomylně úzkými cestičkami, kudy chodili jenom dřevorubci
a hajní. Pochodovali jsme bez zastávky asi do deseti hodin, kdy Blatský zastavil, ukázal na
obrovský zarůstající polom na protějším příkrém svahu a řekl, že se s námi musí rozloučit. Zde
končí jeho revír, a kdyby ho pohraniční stráž načapala v cizím revíru, mohl by mít nepříjemnosti.
Pokračovali jsme kousek úžlabinou, když jsem náhle uviděl v blátě otisk okované boty
s ozuby. Tento druh kování zde nosí pouze lesní personál a pohraniční stráž. Stopa se pomaličku
nasakovala vodou a podle mého úsudku nebyla snad ani půl hodiny stará. Otázka byla, kdo zde
šel. V tom okamžiku se ozvala z naší pravé strany palba z automatické zbraně. Buď samopal
nebo lehký kulomet. Tři krátké dávky po sobě. Slyšel jsem od hajných, že si naše pohraniční
stráže občas zpestří jídelníček kusem zvěřiny, ale nechtělo se mi věřit, že by k tomu používali
samopalu. Rychle jsme přešli úžlabinu a vylezli doprostřed polomu. Byla to skutečná tvrz. Obrovské klády smrků a jedlí tvořily přirozený kryt a jenom blázen by se odvážil sem jít. Obrana
byla lehká. Usedli jsme mezi dva vývraty, a zatímco jeden z nás dával pozor, ostatní spali. Potřebovali jsme to, byli jsme unaveni.
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Blatský nám před odchodem řekl, že hned za tímto kopcem je lesní cesta, a to že je státní
hranice. Krátce po poledni jsme tedy vyrazili. Já šel první, za mnou Handa, za ním manželka a
nakonec můj bratr. Všichni jsme byli ozbrojeni pistolemi a rozhodnuti nenechat se zajmout.
V lese panoval bohorovný klid. Ani ptáčka slyšet nebylo. Kousek za kopcem jsme přišli na starou
lesní cestu – hranice. Nikde jsme sice neviděli hraniční mezníky, ale předpokládali jsme, že když
tato část vlasti byla za protektorátu připojena k Říši, mezníky byly odstraněny a nebyly dosud
obnoveny.
Popošli jsme tedy kus, pogratulovali si, jak se nám to povedlo, zapálili cigarety a manželka, která měla právě veliký kašel, si mohla zhluboka odkašlat.
Stíny se začaly krátit, museli jsme pokračovat. Neušli jsme příliš daleko, když manželka
začala, že jdeme špatně a že musíme více doprava. V ruce jsem měl buzolu, v kapse podrobnou
mapu Šumavy a byl jsem přesvědčen, že jsme na správném směru.
Krátce před odchodem jsem v Praze potkal jednoho rotmistra, který sloužil u mé jednotky.
Pracoval nyní na ministerstvu vnitra. Moc se podivil, že jsem ještě v Československu, a řekl, že
jsem na listině lidí, kteří budou v nejbližší době zavření. Nemám se tu prý už dlouho zdržovat.
Rovněž mě upozornil, že ministerstvo má na výplatní listině několik německých Grenzpolizei a
že vyplácí za vráceného uprchlíka 100 marek. To bylo hodně peněz a svedlo to jistě hodně lidí.
Mluvil také o tom, že celá řada našich lidí přešla hranice pod Luzným, tam kde Československo
tvoří prudký výběžek do Bavor, a nevědomky se vrátili zase zpět na naše území, kde byli chyceni.
Manželka buzolu v životě neviděla, čtení mapy na jejich klasickém gymnáziu neměli, ale
zde mluvila zcela suverénně. Co jsem měl dělat? U oltáře jsem slíbil poslušnost, a tak proti veškeré logice, mapě a světovým směrům jsme odbočili doprava.
V domnění, že jsme v Německu, jsme kouřili, mluvili nahlas a chovali se jako parta turistů
a ne jako političtí uprchlíci, kterým jde o bytí či nebytí. Ruku z pistole jsem však nesundal. Asi po
půlhodině pochodování jsme přišli znovu na lesní cestu, ale tentokrát její okraj zdobily pohraniční mezníky. Tady teprve byla hranice. Veškerý ten pokřik a hluk jsme dělali ještě na území
republiky. Jak jsme později zjistili, rady paní choti, které se mně tenkrát zdály nesmyslné, i ten
kravál, který jsme dělali, nás pravděpodobně zachránily před dopadením.
Teprve po nějakém čase jsme se dozvěděli, jak to dopadlo s mým autem.104
Na zpáteční cestě chtěl Jaroušek Klenka ušetřit trochu benzinu, vytáhl klíč ze zapalování,
sjel z prudkého kopce, a když se snažil pod kopcem klíč zastrčit, nepodařilo se mu to. Vůz se
zastavil uprostřed silnice. Když Karel Wesselý viděl, že za ním nikdo nejede, otočil se a jel zjistit,
co se s Klenkou stalo. Jaroušek stál před autem, v každé ruce pistoli, rozhodnut si to s rudými
gestapáky odstřílet. Proti tomu byl Weselý. Společně prý přijeli, společně se vrátí domů. Místo
aby nechali vůz, kde byl, nebo ho strčili do příkopu, udělali kardinální chybu. Sundali poznávací
čísla a hodili je do lesa. Roztlačit jawičku nebyl problém, Klenka naskočil a šťastně se dostali
domů. Bohužel, vracející se hlídka nemohla kolem vozu projet, zjistila, že mu chybí čísla, a
v postranní kapse našla zmačkaný papírek s dokladem o pojištění na mé jméno. Telefon na
velitelství OBZ se rozezvučel. Přímo z ministerstva přišel rozkaz Moravce chytit za každou cenu,
a dokonce byla vypsaná odměna na dopadení.105 Ze Srní vyrukovala četnická škola a pohotovostní jednotka Bezpečnosti z Krumlova a obsadily neprodyšně hranici až pod Luzný. Podle
mapy jsme museli procházet necelých 100 metrů od posledního strážce. Ženská intuice?
Již se smrákalo, když jsme došli ke krásnému, malému jezírku uprostřed vysokého smrkového lesa. Na břehu stála kamenná čtverhranná prázdná chata, zřejmě přístřeší pro dřevorubce.
Dohodli jsme se, že je již příliš pozdě pokračovat a že zde zůstaneme do rána. S těžkými ranci na
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zádech jsme byli u konce se svými silami. V koutě chaty byla hromada smetí a v ní jsme našli
roztrhané legitimace rodné strany.106 Uprchlíci to měli pojištěné na obě strany.
Spali jsme jako zabití. Po rychlé snídani, byla ještě téměř tma, jsme se připravovali na
cestu, když se z lesa vynořila skupina bavorských dřevorubců. Vlídně nás pozdravili „Gruess
Gott“, a když jsem se ptal, kudy se jde do nejbližší vsi, klidně řekli, abychom zde počkali. Každé
ráno že sem přijde Grenzpolizei a vyzvedne uprchlíky, kteří přišli včera odpoledne nebo v noci.
A taky ano, za chvíli se na pěšině objevil německý celník s obrovským tandemem na jízdním kole
a po přátelském „Morgen“ naložil všechny naše věci na kolo a srdnatě ho tlačil až do Finsterau.
Odmítl jakoukoliv pomoc. Přátelské chování těchto Bavoráků jsme si neuměli vysvětlit…“
(Bohumil Moravec)107
Bohumil Moravec a jeho skupina se tedy dostali šťastně na území Bavorska. Problémy
s orientací ale trápily i poslance Československé strany národně socialistické Otu Horu. 26. února
se chystal uprchnout ozbrojen přímo z parlamentu.
Do poslaneckého klubu se dostala informace, že mu jedno západní velvyslanectví nabízí
azyl a že jsou schopni pro něj ihned přijet k parlamentu. Hora ale nabídku nejprve odmítl. Bál se
léčky a důkaz spolupráce se zahraničím by v té době znamenal jistý žalář. Po důkladné prověrce se
ukázalo, že to léčka nebyla, a tak nakonec Hora úkryt přijal. Připojil se k němu okresní tajemník
socialistů Karel Zahrádka.
Následovalo dva a půl dne schovávání v koupelně na kubánském velvyslanectví.108 Mezitím
se Horovi ozval jeho přítel z nacistické okupace, Eduard Hauptmann,109 majitel řeznického a
uzenářského závodu v Praze. Spolu s policisty, kteří zůstali Horovi věrní, začali plánovat, jak ho
dostat za hranice. Celá situace se ještě více vyhrotila následující dny. Na Horu byl oficiálně vydán
zatykač za protistátní činnost a velezradu.110 K jeho přesunutí do jiné skrýše přispěl také pokus
o sebevraždu ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny.111 Tentokráte mu jeho pomocníci vybrali
úkryt přímo na Václavském náměstí.112 V následujících hodinách to vypadalo, že Hora bude moci
utéct ve skupině ministra Jana Masaryka. Z toho sešlo, když se zjistilo, že je Masaryk sledován
tajnou policií. Hauptmann a Hora se rozhodli 28. února odjet z Prahy. Karla Zahrádku měl vzít
Hora přes hranice s sebou, jak mu slíbil 26. února v parlamentu.
„…Asi k šesté hodině večer 1. března, už za tmy, jsme s Edou vyjeli ze středu Prahy směrem
k Plzni. Na pokraji Prahy jsme se zastavili u našeho přítele pro zbraně. Po rozloučení jsme se
krátce zastavili u benzinové stanice. Měli jsme smluveno, že jakmile přejede auto určité značky
směrem od Plzně, že naše cesta je bezpečná. Po šesté hodině auto kolem nás jelo a v tu chvíli jsme
vyrazili k hranicím. Oba jsme byli rozhodnuti, že v případě, že nás zastaví komunistická policie,
se budeme bránit, ba i střílet. Vše však probíhalo podle plánu a v noci jsme se dostali do pohraničí, kde jsme se shledali i se Zahrádkou. Přespali jsme z 1. na 2. března v pohraniční obci
u spolehlivých lidí a teprve v pravé poledne dne 2. března jsme vyjeli k místu, kde nás očekávala
další spojka. Po příjezdu k lesu převzala nás další spojka. Rozloučil jsem se s Edou, který mne
ujistil, že mé rodině vše vyřídí a odevzdá a že se setkáme za hranicemi všichni, neboť se pokusí
převést svou i moji rodinu. Jeho poslední slova byla: „Zlom vaz!“
Spojka se nás ujala a šli jsme lesem asi půl hodiny, pak se s námi předčasně rozloučila
z obavy, že při pokračování k hranicím by mohla být pohraniční stráží zatčena i s námi. Se
Zahrádkou jsme se rozhodli, že každý půjdeme jinou cestou a v Německu se shledáme. Zatímco
Zahrádka namířil směrem k hranicím, zůstal jsem v úkrytu ve sněhu pod stromy. Asi za půl
hodiny jsem nastoupil cestu k hranicím. Náhle jsem nedaleko spatřil budovu finanční stráže.
Nabral jsem dech a přeběhl jsem silnici i louku. Nikdo z budovy nevyšel, nikdo mne nepronásledoval, nikdo po mně nestřílel. Bloudil jsem. Jen zapadající slunce mi ukázalo směr na západ.
Spatřil jsem skupinu dřevorubců. Mluvili německy! Stal se zázrak! Když jsem se rozhlížel, spatřil
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jsem pohraniční kámen. A na kameni čtu na jedné straně „ČS“, na druhé „B“, tj. Bavorsko. Ted'
už nezabloudím! Přešel jsem na stranu ČS a naposled políbil svou milovanou zemi. K mému
překvapení na německé celnici byl též Zahrádka. Celníci okamžitě zavolali Američany a za
několik minut Američané přijeli na „džípu“ a odvezli nás ke své posádce. Byl jsem na svobodě…“
(Ota Hora)113
K přechodům emigranti často využívali pašeráků. Ani zde si ale nemohli být jistí jejich spolehlivostí. Lákavé odměny komunistického režimu dělaly z každého převaděče i potencionálního
udavače. Pašeráky si zaplatil i Viktor Fic. Ten byl na útěku ze země už podruhé. Jelikož se významně angažoval ve studentském hnutí, jež se v únorových dnech snažilo bránit poslední zbytky
demokracie a svobody v Československu, stala se pro něj domácí půda více než horkou. První
pokus o emigraci se ale nezdařil. Viktor Fic se s největší pravděpodobností stal obětí komunistické
akce „Kámen“, když byl chycen na uměle vytvořené hranici. Následoval trest v podobě nucených
prací v dolech v Kladně. Fic po několika dnech z dolů opět prchnul a bylo mu jasné, že setrvat
v zemi by se rovnalo smrti.
„…Přijeli jsme do Dejvic, kde jsem měl několik kamarádů, a za tři dny jsem měl pas, občanskou legitimaci a zbraň parabolu browning na přechod. Rozhodli jsme se uskutečnit přechod
s pašeráky. Já jsem nechtěl jít s nikým politickým. Mě dali dohromady s pašerákem. Pašerák byl
národností Němec, jeho milenka byla sudetská Němka, uměla krásně česky, ale mluvila německy. Říkal jsem mu, že chci do Německa, jsem nepolitický uprchlík a zaplatím. On souhlasil s tím,
že pro něj půjde o rutinu, jelikož pašoval nějaké věci pro doktory. Hned jsem ho upozornil:
„Mám jednu výhradu. Budu mít velký browning, pistoli. A kdyby se něco stalo a já si myslel, že
jste mě zradil, tak zastřelím vás, zastřelím vaši přítelkyni, zastřelím sebe a bude konec.“
Pašerák mě upozornil, že až budeme u hranice, musí nás opustit, protože tam je četnická
stanice a on musí jít zaplatit podplaceným pohraničním strážníkům, aby vzali pryč psy a my
mohli volně projít.
Zeptal jsem se ho, jak dlouho to potrvá. Dostalo se mi odpovědi, že asi 15 minut. Souhlasil
jsem pod podmínkou, že jeho přítelkyně zůstane se mnou, a jakmile se nevrátí do 20 minut, tak
uslyší výstřely. On říkal, ať se nebojím, že je obchodník a dělá to ten týden už podruhé.
Tak opravdu odešel, podplatil je tam, psi přestali štěkat, my jsme přešli do Německa. Já
jsem tu zbraň hodil do vody. A za chvíli přišli opravdoví Němci a začali se mnou mluvit. Takže se
nic nestalo. Dokázali jsme to...“
(Viktor Fic)114
Převaděči nebývali zdaleka tak spolehliví, jak by se z předchozího pramene mohlo zdát. I
když emigrantův útěk neměl politický podtext a neměl tím pádem v zádech všudypřítomnou
Státní bezpečnost, číhala na uprchlíky mnohá další nebezpečí. Především hrozilo, že se stanou
oběťmi akce „Kámen“, kterou začal režim proti emigrantům aplikovat po převratu v roce 1948 a
o níž se zmiňuji dále.
Lidský faktor je vždy nevyzpytatelný, a tak se samotný přechod hranice jen těžko plánoval.
Pro Vlastu Menšíkovou, která odvážně emigrovala s celou svou rodinou, vše nakonec dopadlo
dobře a zvládla přechod i bez převaděče, ten je z obav před výpraskem v noci opustil.
„...V padesátém roce v Tachově jsme měli před sebou 17 km na hranice. Překonávali jsme
tu vzdálenost 3 dni. Museli jsme se schovávat. Policie se o nás asi dozvěděla a šla po nás. Šli jsme
i s dětmi. Přišel třeba potok a my jsme neměli holínky, jen táta, tak nás převedl. Bylo nás šest,
naše rodina s dvěma dětmi. Za hranice jsme se dostávali špatně. Na hranicích se nacházely

31

Neviditelné oběti komunismu
baráky, kde žili Němci, než byli po válce odsunutí. V těch prázdných barácích jsme se měli na
příkaz našeho převaděče schovat a počkat na něj do noci. Když v noci přišel, hlásil nám, že
nemůže jít, že by se do rána nevrátil. Byl bitý za to, když se dozvěděli, že někoho převedl. Tak
nás tam nechal jen tak.
Celou noc pršelo, ale ráno se rozednilo, svítilo sluníčko a lidi v nedalekém lese káceli stromy. Mezi těmi stromy nás všech šest přešlo. Když jsme překročili hranici, Němci na nás
s kulomety. Naštěstí jeden z nás mluvil německy, protože jeho žena byla Němka, tak mohl celou
situaci vysvětlit. Divili se, jak jsme mohli přejít, když nás bylo tolik. Pak nás odvezli…“
(Vlasta Menšíková)115

Neúspěch
Až dosud byly uvedeny pouze útěky úspěšné. Emigranti po větších či menších obtížích překročili hranici a čekala je série pohovorů a výslechů, pak deportace do některého z uprchlických
táborů. Co se však dělo s těmi, kteří to štěstí neměli? Jak a kde končily osoby dopadené na hranicích?
Komunistický režim samozřejmě útěky nenechávaly chladným, a tak se především ministerstvo vnitra, potažmo Státní bezpečnost snažily útěk emigrantům všemožně ztížit. Jednou z akcí,
která byla proti budoucím emigrantům vytvořena, byl plán „Kámen“. Jakmile bylo u někoho
zjištěno, že má v plánu ilegálně uprchnut do zahraničí, byl agenturní cestou podstrčen falešný
kanál, ten měl cestu pro tyto osoby připravit. Poté byla v určitém prostoru vytvořena falešná
hranice, kam byly tyto osoby dovedeny opět pomocí Státní bezpečností kontrolovaných převaděčů.
Řeklo by se: a sklapla past. Komunističtí pohlavárové na ministerstvu vnitra dokázali zajít ještě
dál.
Poblíž fingované hranice byli emigranti zadrženi podstrčenou hlídkou Grenzpolizei a odvedeni k výslechu před americkou zpravodajskou službou CIC (Command Intelligence Corps).
U výslechů už seděli agenti Státní bezpečnosti převlečení za agenty CIC. Uprchlíci v domnění, že
jsou již v bezpečí, vypovídali vše o své protistátní činnosti, o nespokojenosti s režimem. Následně
jim bylo oznámeno, že jsou na území Československa a tímto jsou zatčeni. Poskytnutá výpověď
pak byla použita proti nim u soudu.
Postupem času se akce „Kámen“ rozrostla do té míry, že se jí začalo zabývat celé jedno oddělení ministerstva vnitra. Po roce 1949 přerostla natolik, že byla vedením Státní bezpečnosti
zakázána, jelikož se už nedalo kontrolovat, zda akce neprobíhají na provokačním podkladě.116
Zatčení byli deportováni k dalším výslechům. Zde byly mnohdy používány brutální metody.
O postupech vyšetřovatelů z let 1949-1950 psal kritickou zprávu JUDr. Jaroslav Zatloukal. Jeho
vyšetřování bylo mařeno z nejvyšších postů Státní bezpečnosti a pod tlakem tohoto orgánu nakonec začátkem roku 1954 pozastaveno.117 Zpráva se ale zachovala.
Spis obsahuje také poznatky o brutálních metodách výslechu Státní bezpečností, které hraničí s lidskou důstojností, a tak znovu poukazují, kolik zvrhlosti a nenávisti v sobě komunismus
v Československu skrýval.
Emigrace, to byl boj s nepřízní osudu a přežít mohli jen ti nejsilnější. Morálně a duševně
nejsilnější. O tom, že ani po zajetí SNB nebylo vždy vše ztraceno, vypovídá příběh Marie Kloudové,118 které se první útěk nezdařil a na hranici musela opustit svou dceru a manžela. Na začátku
července 1950119 dostala dopis od manžela,120 ten už do Německa úspěšně emigroval a přebýval
v Hindenburgkaserne v Ulmu,121 ale stesk po rodině ho přinutil vrátit se zpět pro manželku a dítě.
Kloudová neváhala, sbalila nejnutnější věci a o pár dní později se v Karlových Varech opět
setkala s manželem. Kromě něj v Karlových Varech čekal ještě jeho přítel, který se vrátil do Česko-
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slovenska také pro svou rodinu, ale jeho manželka se rozhodla zůstat. Celá skupina se vydala opět
přes hranice.
„…Jeli jsme do Nebanic. Odtud jsme už museli jít pěšky, jelikož to bylo již zakázané pásmo.
Vyhýbali jsme se vesnicím. Došli jsme k Františkovým Lázním a byli jsme unavení. Čekali jsme
tedy v hustém lese až do úplné tmy. Dcera byla dost trpělivá, nožky už ji bolely a jenom se ptala,
kam jdeme tak daleko a proč jsme tady v lese. Řekla jsem jí, že jedeme k babičce a ujel nám vlak,
musíme tedy pěšky. Když se pak úplně setmělo, přivázala jsem dcerku manželovi na záda a
vydali jsme se všichni na naši osudnou cestu. Náš průvodce pan K. šel napřed, já za ním a muž
vzadu. Pokračovali jsme polem, lesem a zase obilím. K. nás vedl a řekl nám: „Když syknu, tak
k zemi.“ V jednu hodinu v noci jsme usedli na okraji lesa a odpočívali. Můj muž si ovazoval nohy
kapesníky, protože je měl od špatné obuvi celé zkrvavené, a k tomu ještě nesl naši dcerku, která
vážila 21 kg.
Po chvilce odpočinku jsme šli dál obilím, až jsme dorazili k silnici, kde jezdily hlídky. Třikrát jsme padli všichni k zemi, hlídka přejela. K. skočil přes silnici, já za ním, ale manžel
s dítětem nikde!
Čekali jsme asi 5 minut…Nedošel! Vrátila jsem se přes silnici zpět, K. za mnou a zahájili
jsme pátrání. Byla už velká tma, sahala jsem po zemi, zda-li tam někde pode mnou snad neleží.
Přepadla mě hrůza a smutek. Bála jsem, že se mu udělalo nevolno a leží na mojí dcerce, kterou
dusí. Náhle opět hlídky…museli jsme z toho místa pryč. Bylo to hrozné, plakala jsem. Ztratila
jsem muže i dítě. Šli jsme sami s panem K. obilím, které nás šlehalo do obličeje. Po chvíli jsem
padla únavou a bolestí ze ztráty rodiny do pole. Byla jsem celá umáčená a bylo mi zima. Usnuli
jsme.
Po dvouhodinovém odpočinku jsem se vrátila na osudné místo hledat muže a dceru. Šla
jsem zpět dva kilometry obilím a musela jsem opět dávat pozor, aby mne nikdo, ani z obyvatelů,
neviděl. Oni totiž měli nařízeno upozornit stráže, když uvidí někoho cizího v tomto zakázaném
pásmu. Strachovala jsem se. Došla jsem k tomu nešťastnému místu, muž ani dítě tu nebyli.
Riskovala jsem tak, že jsem zašla do hostince, který stál u silnice, koupila si pivo a optala se na
první pohled příjemné paní, zda-li tam nebyl můj muž s dítětem. Řekla, že nebyl.
Vrátila jsem se zpět do hustého houští, kde jsme přechodně sídlili, ale K. tam nebyl. Opět
se mě zmocnila představa, že mě v tomto nebezpečném místě nechal samotnou a odešel sám. Co
dělat?
Čekala jsem do setmění, odhodlána jeden kufr nechat v lese, protože byl těžký, a druhý
vzít a jít zpět. Byla jsem hrozně nešťastná. Plakala jsem a šla zpět a najednou – pan K. se pro mě
vracel. Schoval se kousek dále, protože viděl, jak kolem chodí stráže s pátracími psy. A těch jsme
se báli.
Šli jsme zpět do houštin a čekali, až bude úplná tma. Bylo asi jedenáct hodin, když řekl:
„Jdeme.“ Šli jsme lesem, přes potok, vodou. Šla jsem za ním krok za krokem. Dostali jsme se až
za Hazlov, kde byl pohraniční útvar, pokračovali dál obilím. Pan K. tvrdil, že máme ještě
4 kilometry k pohraničnímu pásmu. Byl hrozně nervózní, až se mu třásl hlas, což na mě působilo
též hrozně. Šli jsme tmou a tu a tam nás vyděsil vyplašený pták. Asi tisíc metrů od hraniční
silnice pan K. říkal, že to je nebezpečná silnice a až ji přejdeme, máme vyhráno. Usedli jsme,
poslouchali, ani nedýchali…
Motocykl jede – čekáme, klid. Pan K. šeptl, rychle přeskočil silnici, já za ním. Bez dechu
utíkáme asi 30 kroků od silnice do obilí a vtom tmou zazní: „Ruce vzhůru!" Padl na zem, já též a
opět slyším: „Ruce vzhůru, stůj, střelím!“ Byla jsem oslněna reflektorem a v okamžiku už mě
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šacovali dva příslušníci SNB s automaty. Jeden mladší mě automatem tloukl do zad, abych mu
řekla, kdo je se mnou a kde je. Řekla jsem, že nevím. Křikl, že mě rozšrotuje. Cloumal se mnou,
abych na toho druhého volala. Volala jsem tedy: „Pepo, prosím Vás, pojďte sem!“ Esenbák řekl
tomu druhému, aby střílel. Střílel křížem krážem a volal, ať vyleze ven. Musela jsem stát otočena
zády a ruce mít stále vzhůru. Padala jsem bolestí, vždy když do mě vrazil automatem, zatímco
druhý stále běhal okolo obilí. Pak přišel, přinesl kufr, který pan K. při útěku zahodil. Řekla jsem,
že je můj. Přikázal mi: „Seber to a jdeme!“
Šli jsme kousek do vesnice a hned do prvního statku. Byla jedna hodina v noci, ale tam ještě nespali. Selka něco psala. Esenbák jim přikázal, aby zavolali milici, že jeden lump utekl a mě
měli hlídat. „Když se hne, hnáty ji přerazím!“ ujistil sedlák esenbáka.
Asi za půl hodiny pro mě přišli a převezli do nějaké jiné budovy k výslechu. Začali na mě
řvát. Podívala jsem se kolem sebe, bylo tam asi osm vyšetřovatelů, psací stůl, psací stroj. Začal
hrozný křížový výslech, při kterém na mě všichni najednou i střídavě řvali: „Kdo s vámi
šel?“ Řekla jsem, že nevím. Tvrdila jsem, že můj manžel je již dva roky v Německu, psal mně přes
Ameriku, abych přijela s dcerkou do Nebanic dne 15. 7., a tak jsem tam jela. To je rozčílilo, že do
mě začali mlátit, až jsem upadla. Jeden zařval, že jestli budu zatloukat, tak si se mnou zatancuje
čardáš! Myslela jsem, že mě určitě zabijí. Bylo mi to už jedno, a proto jsem řekla: „Ztratila jsem
muže i dítě, zabijte i mě.“ Zařval, že to se taky stane! Utýranou mě vedli v sedm hodin dolů do
jedné místnosti, kde snídali a kde se měnila stráž. Vytahali věci z kufru, začali ničit pro mě cenné
fotky. Celou dobu mě nenechali si odpočinout. Byla jsem zlomená. Ve dvě hodiny odpoledne mně
dali podepsat protokol z předešlé noci a džípem mě převezli do Aše. Rázem jsem se místo na
svobodě ocitla za železnými vraty ašské věznice. Předali mě spolu se všemi mými šperky a snubním prstýnkem dozorci. Ten na mě napsal zatykač a pak jsem poprvé v životě viděla věznici.
Dozorce s velkým kruhem klíčů otevřel celu číslo deset. Vyběhla bachařka, která mě znovu šacovala, dostala jsem deku, lžíci a plechovou, rezavou misku a dozorce mě strčil do té cely. Prolétla
jsem špalírem, který se skládal z 18 vězeňkyň, také „kopečkářek“, jak nás nazývali. Pamatuji si,
že jsem padla na stůl a plakala jsem. Spoluvězeňkyně mě utěšovaly, abych si z toho nic nedělala,
že ony všechny jsou tu také pro přechod a jiné pro napomáhání. Působilo to na mě tíživě, seděly
jsme všechny po zemi, a když zarachotily klíče, musely jsme všechny, jak když střelí, se postavit
na čáru do pozoru jako vojáci a běda, kdyby se některá z nás opozdila. Musela by před dozorcem dělat 50 dřepů.
Asi za tři dny mě opět vezli v džípu na StB k výslechu. Výslech byl v zadní kanceláři
u pana Rychtra. Nekřičel na mne, opakovala jsem opět to samé jak v Hazlové. Psal na stroji
hrozně dlouhý protokol. Asi za dvě hodiny mě opět odvezli do věznice. To se opakovalo třikrát.
Při posledním protokolu jsem jej prosila, aby mně řekl, na jak dlouho budu odsouzena. Řekl, že
za přechod je od 1 roku do 5 let a že soud budu mít nejspíš 15. srpna.
To bylo 31. července, pondělí. Byla jsem hrozně nešťastná, modlila jsem se denně a prosila
o ochranu pro mého muže a dceru Danu. Vůbec jsem nevěděla, co se nimi stalo, zda-li jsou vůbec
naživu.
Nato 1. srpna ve dvě hodiny jsme byly svolány dozorcem do cel a do dvoustupu a vedli nás
přes Aš do gymnázia uklízet. Dostali jsme kýble a část nás umývala chodby, část okna. Já jsem
umývala okna. Koukala jsem na les i vesničky a zeptala se nepozorovaně jedné paní z Aše, kde je
Německo. Dozorce se díval na druhou stranu a ona mi šeptla, že za tím lesem ta vesnice, to už je
Německo. V duchu jsem si říkala, jestli tam je můj muž a moje nejdražší dítě, moje Danuška.
Dívám se po dozorci. Kouří, pozoruje nás všechny, ale pak popochází k ostatním a něco
jim povídá, jdu mýt dvéře. Musím je přivřít. Najednou dostanu vnuknutí – rychle skočím na
okno a svezu se dolů. Noha bodla, rychle mezi dva ploty. V dálce vidím Benešův Palouček, nej-
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bližší přechod do Německa, ale velmi střežený. Utíkám bez dechu k lesu, opět rychle přes louku a
zase do lesa. Srdce prudce buší, dech se mně nedostává, utíkám lesem a dále přes louku, vodu.
Proti je strážní budka a pak zase les. Běžím k sedlákovi na poli a pozdravím: „Guten Tag.“ On mi
také tak odpoví. Ptám se, zda-li je to americká zóna. Říká: „Jawohl.“
Zde jsem si mohla již volně vydechnout. Rázem jsem byla jako v novém světě. Šla jsem do
první vesnice, ale již krokem. Nikdo mě totiž už nemohl honit. Přihlásila jsem se na Grenzpolizei.
Tam na mě byli vlídní a nemohli pochopit, jak jsem mohla utéct…
(Marie Kloudová)122
Následně byla Kloudová převezena do města Hoff, kde byla podrobena přelíčení a musela si
odpykat desetidenní formální trest za nelegální přechod bavorské hranice. Pak už ale následovala
dlouho očekávaná cesta do Ludwigsburgu, kde se v jednom z táborů IRO setkala i s manželem a
milovanou dcerou Danou.
Stovky osob ilegální přechod hranic nepřežilo. Ještě více jich padlo do spárů Státní bezpečnosti nebo pohraniční stráže. Zdálo by se, že těm, co překročili hranice, už nic nebránilo v tom,
začít nový, kvalitní a svobodný život.
Realita však byla jiná a začátky bývaly velmi obtížné…
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Uprchlické tábory – očekávaná svoboda?
O živoření na svobodě
„Táta se zamyslel, sáhl si do úst, vyndal zlatý zubní můstek a nabídl ho „obchodníkovi“.
Ten ho potěžkal a dal mu za něj asi tak půl bochníku chleba.“
Emigranti se dostali do fáze, kdy překročili hranici. S notnou dávkou štěstí dokázali nepozorovaně proklouznout všem hlídkám Státní bezpečnosti i pohraniční stráže. V těžkém horském
terénu neztratili orientaci a úspěšně se dostali na německé území. Kdo dále nakládal s jejich osudy?
Znamenal útěk do exilu skutečně osobní svobodu? Splnila se jejich očekávání?
Bezprostředně po ilegálním přechodu byli nejčastěji emigranti zachyceni četnými hlídkami
bavorské pohraniční policie. Následný postup nakládání s uprchlíky se měnil a zejména
v počátečních týdnech po převratu v Československu měl velmi obecný charakter. První direktiva
americkým jednotkám, které byly zodpovědné za styk s uprchlíky, vydal 27. února 1948 Murray
D. Van Wagner, Zemský velitel vojenské správy (vlády) v Bavorsku. Podle jeho představ měli
nejprve všichni uprchlíci neprodleně absolvovat tzv. screening, tedy jakési protřídění či rozdělení,
které zajišťovaly Command Inteligence Corps – CIC. Uprchlíci, kteří prošli touto procedurou, byli
dále předáni místním německým úřadům, jež jim zajišťovaly běžnou péči. S IBCs,123 jak se uprchlíkům v žargonu Američanů říkalo, se nemělo zacházet jako s někým, kdo ilegálním způsobem
překročil hranice. Speciální pokyny byly vydány v záležitosti zacházení s určitými prominentními
osobami, které byly přihlášeny u Zpravodajské divize vojenské vlády v Bavorsku. Ohledně dalšího
nakládání s čerstvými emigranty existovala na straně spojenců velká diskuze, především v prvních
měsících po Únoru. O přežití a zajištění uprchlíků z prvních poúnorových týdnů, kteří mnohdy
bez jakýchkoliv prostředků byli závislí na pomoci cizích, se zasadila CIC. Ačkoliv podle původního
plánu se měla starat jen o uprchlíky prominentní, upozorňovala na problémy „obyčejných“ uprchlíků. Především pak na to, že případná nespokojenost osob, které překročily hranice, by mohla
ohrozit celou akci přijímání běženců.124 To vyvolalo ve vojenských i politických kruzích spojenců
vášnivou debatu, kdo má vlastně zajišťovat další pobyt uprchlíků v Bavorsku. Situace se vyřešila,
až když Zemský velitel Van Wagner na základě úmluvy z 31. října 1945 jasně stanovil, že všichni
uprchlíci, kteří překročili bavorské hranice od 21. dubna 1947, nebudou nadále jen pod péčí Organizace spojených národů, ale zodpovědnost za ně převezme také bavorská vláda. 1. června 1947
pak přebrala nad téměř 718 600 uprchlíky ochrannou ruku organizace IRO (International Refugee Organisation). Tato organizace byla oficiální agenturou OSN pro uprchlíky v Evropě.
Ačkoliv byla oficiálně její činnost započata až ke 20. srpnu 1948, fungovala IRO už od
1. června 1947 v podobě Přípravné komise IRO (Preparatory Commission of IRO). K tomuto datu
totiž přestávala oficiálně pracovat UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Agency)125 a
Mezivládní výbor pro uprchlíky (Intergovernmental Committee for Refugees).
Až do ukončení operací 31. ledna 1952 126 zprostředkovala IRO pomoc pro více než
1 000 000 uprchlíků v evropských táborech, zajistila domov za mořem pro 1 038 750 osob, což
celé stálo více než 400 000 000 amerických dolarů. Uprchlíci byli označováni statutem DPDisplaced Person. Šlo o civilisty, kteří se nacházeli vně státních hranic své země, a to především
kvůli válce a kvůli tomu, že domů se vrátit nemohli. Dále byli jako DP označováni občané, kteří se
domů nemohli vrátit, protože by bez pomoci nenašli domov, nebo ti, kteří by museli být vráceni
do nepřátelských nebo bývalých nepřátelských oblastí.127

Alaska house – zlatá klec pro prominenty
Výše bylo již několikrát uvedeno, že o prominentní osoby bylo postaráno. Po absolvování
prvních výslechů byly přemístěny do tzv. Alaska House, což byla ubikace patřící CIC na předměstí
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Frankfurtu nad Mohanem. Po válce sloužila tato luxusní budova k vyslýchání některých nacistických pohlavárů. Po únorových událostech roku 1948 se stala Alaska House spolu s pobočkou
v nedalekém Höchstu sídlem československé prominentní emigrace.
Jako by už sám název Aljašský dům navozoval pocit osamění a odtržení, a nebyl od reality
daleko. Život v Alaska House nebyl skutečně jednoduchý. Uprchlíci nesměli svévolně opustit areál.
Teprve v červenci si u spojenců vydobyli legitimace na vycházky pro 20 osob denně. Trpěli nedostatkem nových marek, protože staré jim nebyly vyměněny. A tak ti, kteří ještě před několika
měsíci tvořili politiku československého státu a měli vlastní řidiče, najednou museli jezdit
v tramvajích a ještě se strachovat, aby je nechytili revizoři, protože neměli dostatek peněz ani na
jízdenky. Přebývání v Alaska House bylo objektivně řečeno jistě snazší než pobyt v uprchlických
táborech, nicméně život v uzavřené komunitě, ze které nebylo úniku, měl jistě také svá úskalí.
V této ubikaci se vystřídaly desítky emigrantů i s rodinami. Právě tady se rodily počátky pozdějšího třetího odboje proti komunistickému režimu v Československu. Někteří prominenti v Alaska
House strávili jen několik týdnů, jiní i několik měsíců. Alaska House byl důležitou mezistanicí na
cestě do exilu do Anglie, Francie nebo později do zámoří.

Tábory IRO
Život v uprchlických táborech byl rozhodně mnohem tvrdší a potvrdit by to mohly i tisíce
těch, kteří tábory IRO v Itálii, Německu nebo Rakousku prošli. V lágrech, jak se táborům říkalo,
panovaly špatné ubytovací, hygienické a stravovací podmínky. Je třeba uvést, že situace se lišila
tábor od táboru.
Například v táboře v Hannoveru-Buchholzi obývaly pokoj 4x5 metrů minimálně 4 osoby.
Záchody společné na patře, sprcha pouze o sobotách a nedělích za 50 feniků až jednu marku,
společná umyvadla. Lidé jedli nejčastěji chleba – i tvrdý. Ten se rozpékal na pánvi. Kromě toho se
k nim také sem tam dostala zelenina vypěstovaná na malých zahrádkách v areálu tábora, především okurky a zelí. Jednou týdně měli v Buchholzi maso z jatek. Zřídkakdy se na jídelníčku objevil
králík. Uprchlíci měli možnost jezdit nakupovat, hlavně na kole. V samotném táboře pak byl i
malý koloniál a pravidelně tam nabízeli zboží obchodníci se zeleninou, ovocem, vejci a uzeninami.
Jednou týdně přijížděl prodejce uhlí. Velmi problematická situace byla s oblečením. Nejčastěji
lidé měli nejvýše dvoje kalhoty, popřípadě svetry. Sem tam přicházely balíky s již použitým oblečením. V táboře fungoval také kadeřník, ale jeho návštěvu si mnoho lidí dovolit nemohlo.
V táboře působil i praktický lékař. Protože nebyly téměř žádné peníze, platilo se cigaretami
a čokoládou. Obyvatelé táborů využívali ponejvíce přírodních léčebných prostředků. Pojištění byli
díky sociálnímu úřadu nezaměstnaní, ale i ten, kdo nebyl pojištěný a musel být například operován, dostával potřebnou péči a léky. Nejpalčivějšími nemocemi byly zápaly plic, tuberkulóza.
Příčiny šíření chorob byly jasné – válka, nekvalitní strava, hlad, špatné ubytování (netěsnící okna
a vlhké a chladné místnosti).
V táborech byly také zřizovány provizorní školy, kostely a kaple. Po válce nebylo pro uprchlíky lehké najít práci. Krom německých nabídek byla např. v Buchholzi možnost jít pracovat
k armádě spojenců do tzv. MSO (Mixed Service Organistation), což byla organizace pracující pod
britskou armádou, která se snažila hledat místa právě pro DPs. Tito lidé pak pracovali třeba jako
hlídači. Odměna byla nejčastěji v naturáliích – čokoláda a cigarety.128
Tábory v každé zemi měly svá specifika. Italské IRO tábory byly pro uprchlíky výhodnější co
se zeměpisné polohy týče. Nepanovaly zde tak kruté zimy, zároveň byla možnost sehnat levněji
některé potraviny jako například ovoce a zeleninu. Neexistoval zde také jeden velký problém,
který charakterizoval tábory v Německu. Po druhé světové válce bylo z Československa na základě
Benešových dekretů odsunuto několik stovek tisíců občanů německé národnosti za mnohdy brutálních podmínek. A pár let po odsunu prchali Čechoslováci do Německa a hledali zde azyl.
Z výpovědí a korespondence je zřejmé, že otázka československo-německých vztahů byla tématem
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ožehavým. Našla se místa a oblasti, kde Němci Čechoslovákům škodili, dokonce je napadali.
Zvláště šlo-li o Němce sudetské. Existovalo ale i mnoho případů, kdy se německé obyvatelstvo
zachovalo zcela korektně.
„…Němci? Byli zlí, ošklivě nám nadávali, my jsme chodili s hrníčky si pro oběd, který oni
nám vařili. Ti byli hrozní, já jsem se jich bála. Ale hlad jsme neměli. Manžel dostal práci do
Frankfurtu. A začal dělat. Každý měsíc nám dali pár centů…“
(Vlasta Menšíková)129
„…Poté, co nás zatkli Američané, jsme byli zavezeni do jednoho lágru, ale jen přechodně.
Tam jsme neměli ani kde spát. Spalo se na zemi. Šlo o sběrný tábor a byly tam různé národnosti.
Naštěstí k nám přišel mladý muž, a to byl Oldřich Černý, který teď vede krajanský život ve
Švýcarsku, a nabídl nám, že jsme čtyři, oni prý taky. Tak že si lehnou po dvou a dají nám
k dispozici dvě postele. Takže nám dali dvě postele. Ale ráno přišla nějaká návštěva a on to byl
nějaký oficír a neviděl maminku pod peřinou. Začal jí nadávat, potvoro líná, vstávej. A když se
maminka zvedla, tak on viděl, že to nejsou ty mladíci, tak se mamince moc omlouval.
Krátce na to jsme šli do nechvalně známého tábora Valka.130 To byl předtím myslím litevský tábor, který pro nás uprchlíky Němci uvolnili. Žilo tam asi dva tisíce lidí.
Nacházely se tam různé charaktery. Slovenští separatisté, zloději, špioni. Bylo tam skutečně mnoho lidí. A my jsem přišli zrovna v prosinci, a jelikož šlo o válečné tábory a jen
o dřevěné budovy, tak jsme tam museli rovnou předělávat okna. S tím vším nám pomáhali
mladší kluci. Dnes to jsou už staří pánové.
Můj tatínek, jelikož měl velké sociální cítění, tak se hned začal starat o poměry Čechoslováků. Byl zvolen vedoucím toho lágru, protože uměl německy, anglicky a navíc to bylo v době,
kdy už jsme nespadali pod americkou správu, od srpna roku 1949. A on se snažil pomáhat a
staral se tam o chod toho tábora. Ale mělo to i své negativní stránky. Slováci ho jednou začali
honit s kudlou a volali: „Jdeme na Jerabek“. To byli ti slovenští separatisté, navíc opilí, a tatínek
jim údajně rozbil z kamínků udělaný znak, co měli před ubikací. Naštěstí zasáhli Američané.
Udělali to nejlepší, co mohli, že nás odstěhovali na tři dny do hotelu, aby se věc uklidnila. Podobná situace se stala ještě jednou.
K opravdovému konfliktu ale také jednou došlo. Byl tam jeden barák, ten patřil sokolům.
Tam se nacházela pohotovost. Sokolové vždy chodili na pomoc ostatním, protože se přepadávalo.
V blízkosti totiž existoval německý sudetský tábor. V lágru byl domov nebo takový klub žen.
A jeden Čechoněmec ty ženy strašně komandoval a vůbec se mu musely poddávat. Tak jednou
toho ženy měly dost, zabalily mu kufry a vyhodily oknem. Jeho lidi šli mlátit ty ženy a naši
sokolové je samozřejmě šli bránit. Tak došlo k velké rvačce a hromadným potyčkám. A Němci
z toho měli velkou radost, protože nás nenáviděli. Tak tam zavolali policii a policisté s koňmi
tam jezdili a mlátili obušky i obyčejné lidi. I osmdesátiletého pána zmlátili. A bohužel došlo i
k zastřelení šestnáctiletého chlapce, který tam šel ty ženy bránit. Němci ho zastřelili. Emigroval,
protože chtěl do legií. Na tu událost si pamatuji, jak ho tam nesli na nosítkách a všichni kolem
strašně křičeli.
Ti Němci, co museli opustit Československo, měli kousek od nás taky tábor, takový lepší,
a my jsme okolo něj chodili pěšky do Norimberku. Bylo to tam nebezpečné. Oni přepadávali a
mlátili naše lidi…“
(Radmila Locher)131
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Radmila Locherová ve svém vyprávění zmínila jméno IRO tábora Valka. Ten patřil skutečně mezi nejproblematičtější v celém Německu, Rakousku a Itálii.
Uprchlíci byli registrováni nejprve v tzv. záchytných táborech. Většina Čechoslováků, kteří
uprchli do Bavorska, prošla záchytným táborem Goetheschule v Regensburgu. Díky úsilí Dr.
Papánka mohli být uprchlíci deportováni do tzv. IRO táborů, tedy do táborů Mezinárodní uprchlické organizace, která fungovala v rámci Organizace spojených národů a jejího programu UNRRA.
V těchto táborech byly zachycovány stovky tisíc těch, co nemohli ve Východním bloku déle zůstat.
Během screeningu úředníci IRO rozhodovali, zda tzv. DP, tedy Displaced person, dostane status
politického uprchlíka. Základní podmínkou bylo, že žadatel uprchl z Čech po 1. únoru 1948, ze
Slovenska po 1. září 1947. Konečným datem útěku pro udělení výše zmiňovaného statutu bylo
původně 15. října 1948, později byla tato mez posunutá až na 1. října 1950.132
Tábory spadaly jak pod správu IRO, tak i pod správu německou. Pod dohledem IRO se jednalo o italské tábory Capua, Caserta, Pagani, Bahnili, Senigallia, Jesi, Fermo, Villa Alba, Tran, San
Antonio, Ascola a Piceno. V Rakousku byli uprchlíci shromažďováni hlavně v Salzburku a Innsbrucku. Mezi německé tábory patřily Nellingen, Lindau, Wegscheid, Babenhausen, Regensburg,
Lechfeld, Eichstätt, Murnau, Ulm, Dieburg, Hannover-Buchholz, Schwäbich Gmünden, Valka a
Ludwigsburg. Posledně jmenovaný patřil mezi nejznámější a mezi ty, v nichž se česká komunita
nejvíce organizovala. Ludwigsburg byl rozdělen na tři části, a to Jägerhofkaserne, Krabbenlochkaserne a Arsenalkaserne. Kromě Čechů a Slováků zde přebývala i početná polská komunita.133
Ludwigsburg se stal centrem českého studentstva v exilu. Byla zde založena Masarykova univerzita, studenti docházeli na přednášky profesorů, kteří také museli opustit rodnou zemi, existovaly
indexy a bojovalo se o to, aby studenti byli uznáni i mezinárodně. V Arsenalkaserne bylo například
v tzv. Zeleném domě i sídlo Agrární strany v exilu.
„…Ano, byl jsem v Ludwigsburgu, tam byl SS tábor. Stal jsem se funkcionářem ve studentském hnutí, založili jsme Masarykovu univerzitu. Protože tam byli i mnozí profesoři, tak jsme
měli přednášky. Měli jsme i indexy, fotografie.
V červenci 1949 byla velká mezinárodní studentská konference v Oslu. Očekávalo se, že
právě tam přijde na přetřes otázka osudu československých studentů, kteří byli zavření či v exilu.
Já jsem byl vyslán jako zástupce Svazu československého vysokoškolského studentstva v exilu,
jehož jsem byl sekretářem.
V Oslu jsem svedl velký boj o legitimizaci naší zahraniční skupiny s Jiřím Pelikánem.
V Československu to byl můj kolega na univerzitě, ale byl předsedou komunistů. My jsme se
osobně přátelili a stýkali jsme se, ale on vedl tu komunistickou frakci a já demokraty. V Oslu
zastupoval československou vládu a nás chtěl diskreditovat, že jsme reakcionáři, abychom se
nikam nedostali.
Nakonec vše dobře dopadlo a já jsem tam nakonec vybojoval uznání, že jsme legitimní
studenti, a rezoluci, aby nám studenti ve svobodných zemích pomáhali dostat stipendia, aby
nám byl umožněn přechod na zahraniční univerzity…“
(Viktor Fic)134
Barvitě své putování za československými hranicemi líčil ve svém vyprávění a v několika
knihách také Bohumil Moravec. Na své cestě prošel sběrným táborem v Regensburgu a téměř rok
žil v žalostných podmínkách IRO tábora v Ludwigsburgu.
„…Nás odvedli do sběrného tábora Němců odsunutých z Československa. Šli jsme tam neradi, ale nebylo vyhnutí. Tábor byly dřevěné vojenské baráky, vzorně čisté, lůžka s přesně vyrovnanými pokrývkami a dokonce i s prostěradly. Před dvěma lety jsme tyto lidi od nás vyhnali
a teď u nich musíme hledat útulek. Jak budeme přijati?
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Obavy to byly zbytečné. Přivítal nás vedoucí tábora, německy, ale velmi srdečně a přátelsky. Omluvil se, že už nemluví česky a až si uložíme věci, máme přijít do společné jídelny na čaj.
Přidělil nám malou místnost, kde budeme sami. Pocity jsme měli všelijaké. V jídelně jsme dostali
čaj z jablečných šlupek. Vedoucí se moc omlouval, že pravý čaj viděli naposled někdy v roce 1942.
Bylo to tak hezké, že jsem jim dal celou plechovku Earl Grey čaje, který z mně neznámého důvodu Jiřina135 zabalila do mého batohu. Radost, kterou jsem tím těmto lidem udělal, byla téměř
nepředstavitelná.
Druhý den jsme dostali jízdenky na vlak do Regensburgu, kde jsme se měli hlásit v Goethe
škole, IRO sběrném táboře pro naše uprchlíky… Bohužel, na nádraží došlo k nepříjemnosti.
Nějaká ženská, asi Sudeťačka, když nás slyšela mluvit česky, se na nás vrhla a častovala nás
těmi nejsprostšími nadávkami. Vedoucí tábora, který nás doprovázel, ji musel násilím odvést.
Bylo mu to trapné a moc se omlouval.
Cesta přeplněným vlakem trvala dlouho. Nikdo z nás přirozeně Regensburg neznal a já
byl jediný, kdo mluvil německy. Ta Goethe škola byl unikátní podnik. Kdo to vedl, nevím, byli
jsme tam jen pár dní, ale vzpomínám na to s nechutí. Všude špína, po chodbách se válely odpadky, bordel nepředstavitelný. Jakýsi chlápek v kanceláři nás zaregistroval a jen řekl, že neví, kde
nás uloží. V tom se za mnou ozve: „Hele, Bob Moravec, co tu děláš?“ Byl to Ing. Prantl z ČKD.136
Úsměv od ucha k uchu. Obrátil se na toho úřadu a řekl, že se o nás postará. Tím mi spadl kámen
ze srdce, ale jen do chvíle, než nás dovedl do místnosti, kde budeme spát.
Normální školní třída, ve které leželo na zemi dobře dvacet lidí. Hlavně ženy s dětmi. Byla
tam i Prantlova manželka, lékařka se dvěma malými dětmi. Hned vedle dveří bylo trochu místa
a Prantl navrhl, abychom je hned okupovali, lepší že tu neseženeme. Jak jsem později zjistil, měl
pravdu. Okna byla hermeticky uzavřená, aby se batolata čerstvým vzduchem nenastydla, a
vzduch k nedýchání. O stravě nebudu raději mluvit. Byli tam lidé, kteří byli za války
v koncentráku a tvrdili, že tam se jedlo lépe než zde. Já spal rovnou na zemi a oblečen. Prantl se
mě zeptal, zda nechci něco pod hlavu, a přinesl mi jakýsi bílý, měkký pytel. Přijal jsem to
s povděkem, ale když jsem si na něj položil hlavu, nemohl jsem pro divný pach usnout. Ráno
jsem zjistil, že to je pytel, do kterého paní Prantlová dává špinavé pleny svých potomků, prát
prý je může jen jednou týdně.
Druhý den jsem byl svědkem něčeho, co do dnešního dne uniká mé představivosti. V koutě
na chodbě měl nějaký „podnikatel“ malý krámek. Na stole vyložený špek, americkou slaninu,
čokoládu, bonbony a americké cigarety. Prodával jen za americké dolary, zlato, šperky a podobně. Chtěl jsem si koupit balíček cigaret, ale když mi řekl cenu, odmítl jsem to platit. Ke stánku
přišel člověk s asi pětiletým klukem. Kluk řval na celé kolo, že má hlad. Otec137 se obrátil na
„obchodníka“ a prosil, zda by mohl zaplatit v korunách, ale ten to odmítl s poznámkou, že bud'
dolary nebo zlato. Otec na to: „Vždyť jsem vám včera dal poslední prstýnek.“ Na to odpověděl,
že není žádný dobročinný spolek. A kluk řval, jako když ho na nože bere. Táta se zamyslel, sáhl
si do úst, vyndal zlatý zubní můstek a nabídl ho „obchodníkovi“. Ten ho potěžkal a dal mu za něj
asi tak půl bochníku chleba. Musel jsem odejít, jinak bych se byl asi neudržel a toho ničemu
přerazil.
V Regensburgu jsem se také sešel s naším slavným a populárním komikem, Járou Kohoutem. Přišel s rodinou do Regensburgu a neměli ani ten příslovečný kartáček na zuby.138
Za několik dní se formoval transport do stálého uprchlického tábora pro naše lidi
v Ludwigsburgu. Nevím, čí zásluhou jsem byl jmenován velitelem transportu asi šedesáti mužů,
žen a dětí. V Ludwigsburgu nás odvedli do starých kasáren Wehrmachtu, Arsenalkaserne. Když
jsme přijeli do Ludwigsburgu, doufali jsme, že situace bude lepší. Následovalo další zklamání.
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Arsenalkaserne měl být původně studentský tábor, a dokonce se uvažovalo vést ho jako
prozatímní univerzitu. Bylo tam tehdy i několik našich univerzitních profesorů. Studentský
tábor to byl ale jen naoko. V Ludwigsburgu byly ještě dva další tábory našich uprchlíků, ale ty
byly tak přeplněny, že v Arsenalkaserne byli ubytováni i nestudenti.139
Ubytovali nás v místnosti, kde už bylo sedm lidí. Byl tam taky mladý hoch, povoláním
kominík, který docela pravidelně chodil na černo do Československa a za pár halířů s sebou nesl
vzkazy pro rodiny uprchlíků. V místnosti, kde jsme byli ubytováni, byly sice železné postele, ale
prázdné slamníky. Začali jsme si zvykat na spaní na holých prknech. Každá postel měla US
Army přikrývku a prázdný polštář. Jídelna nebyla, jedlo se na světnicích, ale každý si musel
obstarat svoji jídelní misku, a to byl problém. Měl jsem sice pár dolarů, ale utratit je za nádobí
pro čtyři lidi se mi nechtělo. Skládací příbor jsme měli s sebou. Poradil mi Dr. Pospíšil, že za
rohem je velitelství CIC a ti hoši vyhazují všechny konzervy na hromadu na dvůr. Americké
konzervy prý jsou ve všech tvarech a velikostech, a tak jsem tam jednu našel, pořádně to vymyl
a měl provizorní es-šálek.
V táboře panoval hlad. Strava byla naprosto nedostačující. Dojídali jsme se paběrkováním brambor. Chodili jsme na pole, klackem rozhrabávali zbytek brázd a vždycky našli trochu
brambor. Umyli, rozčtvrtili a pekli v troubě v kuchyni. V alejích kolem polí jsme paběrkovali
zbylá neotrhaná jablka. Občas se nám podařilo chytit holuba. Na ty jsme líčili udicí s háčkem a
uvařeným hrachem.
Z Norska jsme dostávali sudy rybího oleje, ale co s ním? Snažili jsme se z toho dostat rybí
zápach, ale marně. Celý lágr smrděl rybinou. Proč nám to ti hodní Norové poslali, je u Boha.
Použít se to nedalo.
Jednou týdně jsme měli společné sprchy. Typická kasárenská koupelna, do které se vešlo
asi 15 lidí najednou. To samozřejmě nestačilo, a tak, kdo oplýval ještě nějakým šesťákem, chodil
do městských lázní. No a protože jakékoliv sexuální radovánky byly v místnosti, kde spalo 12 lidí,
nemyslitelné, chodilo se do lázní do „double bath“. Ti lázeňští to jistě věděli, ale trpěli to se zamhouřenýma očima.
Začátkem prosince 1948 dostala Jiřina velikou bouli na krku. Mě to vyděsilo. Doktor prohlásil, že to není jediný případ, že to je následkem podvýživy, a když ji nebudu pořádně krmit, že
to může mít vážné následky...“
(Bohumil Moravec)140
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Vstříc zemi javorového listu
Na cestě k novému domovu
zuby.“

„Oba jsme se museli svléci donaha, postavit se vedle sebe, dělat dřepy, ukazovat svaly a

Asi všichni emigranti by se shodli, že život v táborech byl nesnesitelný. Stále stejná jednostranná a mnohdy nekvalitní strava. V zimních měsících mráz a zima, nedostatek ošacení, problémy s Němci, dlouhé dny plné stereotypu a stále častěji se dostavující pocity marnosti a
beznaděje…
Každý uprchlík se snažil najít cestu, jak se dostat z této tíživé situace. Obraceli se na své
vlivnější známé v zahraničí, žádali u uprchlických organizací, apelovali na emigrační úřady. Pro ty
vlivnější bylo rezervované místo v USA, případně v Londýně. Pro obyčejné politické uprchlíky se
však záhy cesta do USA uzavřela, když americké úřady oznámily, že nebudou uprchlíky
z Československa dále přijímat. Možností, jak dál, existovalo mnoho, v rámci této práce je však
důležitá emigrace do Kanady.
Kanada rozhodně nepatřila mezi zvlášť vyhledávané destinace. U emigrantů byly na prvním
místě USA. Poté, co se emigrace do USA stala pro většinu nereálnou, byla nejčastěji nabízena jako
alternativa buď Austrálie nebo Kanada. Pro ty uprchlíky, kteří utíkali s celými rodinami, dokonce
s malými dětmi, byla představa více než měsíční plavby do země klokanů nereálná. A tak čistě
pragmaticky zvítězila Kanada.
Austrálie tedy sloužila někdy jako třetí volba. Jan Trávníček, bývalý předseda torontského
MMI,141 neměl také moc na vybranou. Utíkal sám, nečekaly na něho žádné děti ani manželka, a
tak se rozhodl pro Kanadu. Bylo mu však oznámeno, že jelikož nemá žádného sponzora, tedy
nikoho, kdo by jeho cestu zaplatil, musí hledat jinde. Trávníček se rozhodl odjet do Austrálie, kde
jednu polovinu cesty uhradila australská vláda a polovinu musel Trávníček v Austrálii odpracovat,
k čemuž se musel zavázat před odjezdem. Po pěti letech se ale do Kanady stejně dostal, už
s australským pasem. Jako občan Austrálie už neměl jediný problém s odchodem do Kanady.142
I takto spletitá mohla být cesta do země javorového listu.
Zájemci o emigraci do Kanady museli mnohdy dlouhé měsíce čekat. Světlou výjimku tvořili
uprchlíci z Vlaku svobody, kteří se do Kanady dostali během několika týdnů, snad i díky tlaku
mezinárodních médií.
Obecně je zřejmé, že systém vybírání lidí do Kanady nebyl vždy úplně „průhledný a jasný“,
minimálně do fáze přijímacího řízení. Kanadská vláda brala poúnorové uprchlíky na práce na
farmách143 a nebo v lesích na severu země. Zájemci o lodní lístek do Kanady museli projít náročnými prohlídkami před komisí, která rozhodovala, zda jsou pro Kanadu „dost dobří“. Samotné
procedury bývaly na hranici etiky. Zájemci nesměli být moc staří, museli být fyzicky ve velmi
dobré kondici. Například už i vážnější oční vady, silnější brýle, mohly znamenat konec nadějím na
cestu do zámoří. Posuzovatelé se uprchlíkům, kteří před komise museli předstupovat nazí, koukali
i na ruce, aby poznali, zda emigranti budou schopni zvládat těžkou fyzickou práci a jestli už něco
podobného v Československu vykonávali.

„…My jsme v lágru nechtěli sedět a čekat, my jsme chtěli emigrovat. Ale trvalo to rok, než
jsme emigrovali. Manžela vzali do Kanady předem, mě nechali ještě nějakou dobu v Německu.
Za tři měsíce jsem dostala oznámení, že můžu za mužem do Kanady.
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Manžel se tedy dostal do Kanady dřív, kácet dříví, ale nemohl tam dlouho vydržet, onemocněl, dostal žloutenku a utekl jim odtamtud. Když jsem mohla do Kanady, tak mi hlásili, že já
jdu do Toronta. Můj muž že tam na mě čeká…“
(Vlasta Menšíková)144
Do Kanady se nejčastěji odjíždělo ze severoněmeckých přístavů Hamburk, či ještě častěji
Bremenhafen. Odtud vyplouvaly pravidelně zaoceánské lodi vstříc zemi javorů. Také zde existovaly tábory IRO, ve kterých lidé čekali na svou vytouženou cestu. V tomto místě už naposledy navažme na vyprávění Bohumila Moravce, který se svou manželkou přežíval v Ludwigsburgu
v táboře IRO, stejně jako tisíce dalších Čechů. Díky kontaktům z války se však záhy dostal přímo
do Brém, kde vykonával funkci velitele místního tábora, v němž bývali shromaždováni uprchlíci
několik týdnů před cestou do zámoří.
„…V Arsenalkaserne na nás čekal telegram: Zjistěte, zda B. J. Moravec je ten Moravec,
který za války sloužil u kulometné roty v Kinetonu. Podepsán Gary Galko.145 Odpověděl jsem
okamžitě: Ano, to jsem já, a za dva dny přišel lístek na vlak II. třídy pro mne a Jiřinu
s rozkazem hlásit se na velitelství IRO v Camp Grohn v Bremen. V Bremen byl rovněž hlavní
tábor IRO, odkud odjížděli uprchlíci do USA. Vedoucím byl bývalý major americké armády a
Gary Galko jeho pravou rukou. Brzy se však ukázalo, že tábor na takové množství lidí nestačí,
a byl proto zřízen v bývalých kasárnách Kriegs Marine další tábor pro uprchlíky odjíždějící do
Kanady. Část tábora, jmenoval se Tirpitzkaserne, byla značně poškozena válkou, ale okna
kupodivu byla v pořádku. Tábor byl organizačně dobře vybaven.
Velitelem musel samozřejmě být „International Officer“, čili stálý zaměstnanec IRO dosazovaný zeměmi Spojených národů (OSN-UN). Tito lidé měli všechna privilegia americké okupační armády, byli placeni v dolarech a v markách a byli automaticky členy všech amerických
klubů včetně AMEX a PX.146
O tom, kdo tábor povede, rozhodovala hlavní kancelář IRO ve Švýcarech. Ta rozhodla, že
velitelem bude Nor, ale nikdo nevěděl, kde právě je a kdy se své funkce hodlá ujmout. Tábor byl
v desolátním stavu a bylo nutno ho dát do pořádku, aby mohl fungovat. Tím jsem byl pověřen já.
Dostal jsem dokonce i malý plat, část v dolarech, část v markách, a byl konec bídy…
… Představitelé kanadských emigračních úřadů mě odmítali zařadit do jakéhokoliv
transportu do Kanady. Náš tábor, Camp Tirpitz, je prý nejlépe vedený emigrační tábor
v Evropě a dělám prý větší práci pro Kanadu zde, než bych mohl dělat tam.
Nepovolil jsem a denně je otravoval se žádostí o udělení víza. Bylo mi lhostejno, pod jakou
fangličkou do Kanady pojedu, jen abych už jel. V Kanadě jsme měli dobré známé ze Strakonic,
rodinu Ehrmanových, kteří odjeli do Kanady v roce 1947 na židovskou kvotu. Napsal jsem jim,
zda by nám mohli v Kanadě sehnat nějakého sponzora. Odpověď přišla obratem. Bude nás
sponzorovat pan Rudinský, Slovák, majitel továrny na drátěné košíky pro samoobsluhy. Sponzorování je samozřejmě jenom teoretické a zaměstnání si budu muset najít sám. S tím jsem
souhlasil.
Byli jsme předvoláni před kanadskou emigrační komisi do Fallingbostle v britské zóně
Německa, kde jsme vyplnili hromadu různých formulářů a prošli další lékařskou prohlídkou.
Oba jsme se museli svléci donaha, postavit se vedle sebe, dělat dřepy, ukazovat svaly a zuby.
Pan doktor si nás pozorně prohlížel, hlavně manželku, a nakonec jsme byli oba uznáni za vhodný lidský materiál pro Kanadu. Byli jsme zařazeni do tzv. Pea Green Scheme, (Akce zeleného
hrachu) pro nábor zemědělských dělníků.
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Odjížděli jsme rádi – neradi. Zanechali jsme za sebou hodně dobrých přátel, hlavně Garyho Galka a jeho manželku, kteří nám nesmírně pomohli. Co na nás čeká v Kanadě, jsme nevěděli.
Jiřina odjížděla velmi nerada. V Německu se jí líbilo a bála se, jaké to bude v Kanadě.
Tenkrát, v roce 1949, se ještě nelítalo a to ukrutné množství emigrantů bylo přepravováno
loděmi. Naše se jmenovala Samaria.147 Za války přepravovala armádu, a tak byla vybavena
i na přepravu emigrantů. Cestující spali v podpalubí v sítích, „hammocs“. Cesta trvala tři týdny.
Manželka ji protrpěla, protože měla mořskou nemoc.
Pak už se objevila Kanada, náš nový domov…“
(Bohumil Moravec)148
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Závěr
Během několika málo měsíců změnil komunistický režim život více než 260 000149 občanů
Československa. Zatímco před nedávnem si užívali pohled na klidně tekoucí Vltavu z Karlova
mostu, teď se pod nimi vzdouvalo rozbouřené, ledové moře a den za dnem se přibližovali nespoutané a nekonečné kanadské divočině. Den za dnem se také vzdalovali rudé tyranii, kterou nemohli
déle snášet. Tam za mořem byla vytoužená svoboda. Zároveň se však míli za mílí vzdalovali svým
rodičům, dětem, sourozencům, manželům, milým, příbuzným a přátelům. Tisíce kilometrů je teď
dělilo od těch, které milovali a měli rádi. Většinu už nikdy v životě neviděli. Mnoho z těch, co
s obavami vyhlíželo na přídi Samarie zemi javorového listu, se už zpět do Československa nikdy
nepodívalo.
Spolu s těmito lidmi odcházely z Československa také znalosti, know-how, morálka, etika a
demokracie. S následky odlivu všech právníků, lékařů, politiků, vědců i obyčejných lidí, kteří se
nebáli ozvat a bojovat za svou pravdu, se podle mého názoru potýkáme až dodnes. Snad právě
tady se nachází jedna z příčin našeho neustálého údivu nad stavem české společnosti a fungováním elit.
Během výzkumu jsem poznal, že krajané v Kanadě na Československo skutečně nezapomněli. Výpovědi všech emigrantů se až na pár nepřesností vždy shodovaly s popisem historie, jak
ji zaznamenává odborná literatura. Výzkum v Kanadě však odhalil, že množství témat, např. pobyt
v táborech IRO, rekonstrukce samotných útěků, by potřebovala podrobnější průzkum. Interview
archivovaná na audio a video páskách jsou jistě cenným historickým materiálem a mohly by
sloužit jako dobrý základ právě k dalšímu výzkumu v této oblasti.
Metoda oral history se vzhledem k věrohodnosti výpovědí a k časové náročnosti celého výzkumu jeví jako nejvhodnější. Domnívám se, že právě tato metoda by k historii mohla „přitáhnout“ množství mladých lidí, kteří mají mylnou představu, že historik pracuje pouze v archivech.
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Moravec, B. J.: Pod třemi prapory, koncept, s. 168. Autor záměrně pracuje s konceptem knihy,
protože vydavatel podle Moravce neotiskl přesnou verzi konceptu.
Audio a video nahrávka, rozhovor s Bohumilem Moravcem, Toronto 14. 7. 2004.
Krátce před touto událostí se Moravcovi podařila zakázka na prodej vodních turbín delegaci
z Tasmánie.
Moravec je odvedl do restaurace Ve Starém Podskalí, kde dělal kuchaře jeden z českých vojáků
sloužící za války v Anglii u britského proviantu a oběma Angličanům připravil prvotřídní anglickou svačinu. Audio a video nahrávka, rozhovor s Bohumilem Moravcem, Toronto 14. 7.
2004, Moravec, J. B.: Pod třemi prapory, koncept.
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Ing. Jarolímek, ředitel exportního oddělení Kovostroje. Kromě něj se účastnili Ing. Bazilka, Ing.
Vondrášek, Ing. Polák. Moravec, J. B.: Pod třemi prapory, koncept, s. 169.
Z korespondence, in: Moravec, J. B.: Kanada střídavě oblačno, koncept, s. 22-23. Autor záměrně pracuje s konceptem knihy, protože vydavatel podle Moravce neotiskl přesnou verzi
konceptu.
Podrobněji in: Wegs, J. R.; Ladrech R.: Evropa po roce 1945, Praha 2002.
Náklonnost k SSSR byla klíčová nejen pro komunistické politiky a stoupence. Svědčí o tom
například událost z 22. 2. 1948, kdy se konalo ustavující shromáždění Svazu českoslovenkosovětského přátelství. Shromáždění se v této pohnuté době (demokratická část vlády podala
demisi 20. 2. 1948) účastnili i demokratičtí ministři na důkaz svého přátelství k SSSR. Podrobněji in: Mencl, V. a kol.: Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách, Praha 1990, s. 220.
Kocián, J.: Poválečný vývoj v Československu 1945-1948, Praha 1991, s. 7.
Mencl, V. a kol.: Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách, Praha
1990, s. 228.
9. 7. 1947 jednala vládní delegace v Moskvě se sovětskými představiteli o přistoupení Československa k Marshallovu plánu, který USA vyhlásily 5. 6. 1947. (George C. Marshall – poválečný ministr zahraničních věcí USA) V noci z 9. 7. na 10. 7. se Stalin vyslovil proti účasti ČSR na
plánu s tím, že případné přistoupení by mohlo narušit sovětsko-československé spojenectví.
ČSR uposlechla. Velmi často je tento krok vnímán jako přechod od nezávislosti do područí
SSSR. Podrobněji in: Wegs, J. R.; Ladrech R.: Evropa po roce 1945, Praha 2002; Kaplan, K.;
Špiritová, A.: ČSR a SSSR 1945 – 1948, Brno 1997.
Návrh KSČ na mimořádné zdanění majetných občanů vláda zamítla 2. 9. 1947. Podrobněji in:
Čapka, F.: Čítanka ke studiu nejnovějších dějin Československa, Brno 1992, s. 59.
Pozemkové reformy vládě předložil ministr zemědělství Julius Ďuriš poprvé 24. 9. 1946
v návrhu tzv. šesti zemědělských zákonů. Schválením 11. 7. 1947 došlo k významnému přehodnocení předválečné pozemkové reformy. Vlastnictví bylo omezeno na 150 ha zemědělské nebo
250 ha veškeré půdy. O několik měsíců později (17. 10. 1947) vláda v rámci tzv. Hradeckého
programu schválila další omezení majetku, tentokrát jen na 50 ha. Např. in: Mencl, V. a kol.:
Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách, Praha 1990, s. 230.
Audio nahrávka, rozhovor s Edou Ottovou, Toronto 12. 7. 2004.
Podle zákona č. 231/1948 na ochranu republiky a první hlavy zvláštního trestního zákona č.
86/1950 bylo v období od 1. října 1948 do 1. října 1953 odsouzeno Státním soudem 27 000
osob. Kaplan, K.: Československo v letech 1948-1953, 2. část, Praha 1991, s. 86.
Události 24. a 25. 2. 1948, známé jako únorový převrat. 24. února došlo k jednohodinové
všeobecné stávce na podporu ministerského předsedy Klementa Gottwalda organizované komunisty. 25. února prezident ČSR Edvard Beneš jmenoval Gottwaldem navrhovanou vládu.
Podrobněji in: Ripka, H.: Únorová tragédie, Brno 1995.
Rakona pak byla dál nezákonně prodána a dodnes nebyla rodině Ottových vrácena. Ti se
v současné době soudí s Českým ústavním soudem, aféra se dostala až k Evropskému soudu
pro lidská práva ve Štrasburku. Více internet: http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2000/
Mar/Krcmar%20jud%20epress.htm.
K nepatrnému uvolnění v otázce JZD došlo až po smrti Klementa Gottwalda roku 1953. K moci
se dostal Antonín Zápotocký. Ve stejném roce zemřel i vůdce SSSR Stalin. Celá 50. léta pak
proběhla ve znamení postupného ekonomického, ideového i politického uvolňování, dá- li se
tento termín vůbec použít, protože šlo stále o komunismus. Hned krátce po svém zvolení 21. 3.
1953 vystoupil už v srpnu Zápotocký na Kličavské přehradě, kde vyslovil nesouhlas s násilným
získáváním rolníků do JZD. Pernes, J.: České dějiny v datech, Praha 1998, s. 195; podrobněji in:
Ripka, H.: Únorová tragédie, Brno 1995.
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Otec Eduardy Ottové zemřel v březnu 1951.
Bratr Eduardy Ottové, Alex. V politických procesech roku 1952 odsouzen k smrti oběšením.
Pak náhle mizí jeho tělo ještě před oficiální popravou. Dodnes tedy není objasněna okolnost,
příčina a datum jeho smrti, ani místo, kde bylo tělo pohřbeno. Procházková, M.: Příběh Edy
Ottové, Raport, roč. 13, č. 1 (07. 1. 2003), s. 4.
58 Velmi často Státní bezpečnost lákala aspiranty protistátní činnosti do uměle vytvořených
skupin.
59 Poté, co se v dubnu 1950 zřídilo nové ministerstvo národní bezpečnosti, v čele s L. Kopřivou,
rozjela se série zatýkaní, křivých obvinění, extrémních trestů a politických procesů. Procesy
s Dr. Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským patří mezi ty nejznámější, ale mezi oběťmi byli i nejbližší paní Ottové. Dle záznamů Nejvyššího soudu činí počet obětí politických procesů po
roce 1948 83 000. Nejsou však zahrnuty soudy za „hospodářskou sabotáž“. K trestu smrti bylo
od října 1949 do ledna 1953 odsouzeno 233 osob a 178 z nich nakonec popraveno. Mencl, V. a
kol.: Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách, Praha 1990, s. 248;
Kaplan, K.: Největší politický proces, Praha 1995.
60 Sídlo Státní bezpečnosti v Bartolomějské ulici v Praze.
61 Audio a video nahrávka, rozhovor s Edou Ottovou, Toronto 12. 7. 2004.
62 Otázku, zda odstoupivší prezident Edvard Beneš a ministr Jan Masaryk patřili do politické
opozice i po Únoru, nechává autor otevřenou…
63 Petr Zenkl. Už v roce 1945 se stal primátorem hlavního města Prahy. Po volbách 1946 se stal
místopředsedou Gottwaldovy vlády a zároveň vedl nejsilnější demokratickou stranu v zemi,
Národně socialistickou stranu. Právě jemu spolu s Janem Masarykem a Prokopem Drtinou byly v tzv. krčmaňské aféře doručeny balíčky s výbušninami. 20. února 1948 byl v čele demokratických ministrů, kteří podávali demisi Edvardu Benešovi. Po politickém převratu byl Zenkl
hlídán ve svém bytě. A po pečlivé přípravě odešel spolu s manželkou v sobotu 7. srpna do emigrace (svým strážcům sdělil, že jede na hrob svého bratra do Karlova Týna). Zenkl, P.: Mozaika
vzpomínek, Olomouc 1997, s. 6-9; Dvořáková, Z.: Politikové na útěku, Praha 2004, s. 192.
64 Ota Hora. Aktivní poslanec Československé strany národně socialistické byl trnem v oku komunistům už od prvních poválečných měsíců. Nebál se prezentovat své myšlenky a po celou
dobu v období upevňování nedemokratického režimu bojoval za ideály Masarykova státu.
Klement Gottwald o něm tenkrát dokonce prohlásil, že přijde doba, kdy bude trhat Horovi kůži
z těla. Ta doba se přiblížila po 25. únoru 1948. 26. února Hora utekl za pomoci pražského řezníka Edy Hauptmanna. S manželkou a synem se setkal po dlouhých devíti měsících v Londýně.
Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948,
Ostrava 1998, s. 30-33; Dvořáková, Z.: Politikové na útěku, Praha 2004, s. 79-88.
65 Dr. Vladimír Krajina. Proslul svou účastí na domácím odboji už za druhé světové války. Po
válce se stal generálním tajemníkem Československé strany národně socialistické. Během únorového puče byl zatčen, ale následně na příkaz prezidenta Beneše propuštěn. Znechucen politikařením svých kolegů v exilu začal se věnovat botanice a stal se profesorem na University of
British Columbia. Kanadskou vládou mu za přínos v tomto oboru byla udělena mnohá ocenění.
Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948,
Ostrava 1998, s. 30-33; Dvořáková, Z.: Politikové na útěku, Praha 2004, s. 71-75; Šolc, J.: Smrt
přála statečným, Praha 1995, s. 177-190.
66 Julius Firt, poslanec Československé strany národně socialistické. Roku 1936 se stal ředitelem
koncernu Lidových novin. Vedl svěřené podniky k hospodářské úspěšnosti a zasloužil se
o vydávání významných novinek české i zahraniční literatury. Udržoval rozsáhlé společenské,
pracovní i přátelské styky v politických a kulturních kruzích: mimo jiné s J. Stránským, F. Peroutkou, K. Čapkem. V roce 1939 emigroval do Velké Británie, kde se podílel na činnosti čs.
exilu jako pracovník informační služby ministerstva zahraničních věcí. Po válce se stal generálním ředitelem podniků Melantrich a poslancem Národního shromáždění. Po únoru 1948
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73

68

69

70

71
72

73

50

odešel do exilu. Podílel se na organizování Rady svobodného Československa a byl u počátků
československého vysílání Svobodné Evropy. Od roku 1951 v ní pracoval jako zástupce šéfredaktora redakce v New Yorku a roku 1955 se stal ředitelem studia v Mnichově. Čelovský, B.:
Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948, Ostrava 1998,
s. 182; Dvořáková, Z.: Politikové na útěku, Praha 2004, s. 134-135; internet:
http://libri.cz/databaze/kdo20/ list.php?od=f&start=21&count=20.
Václav Majer v roce 1940 emigroval přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie, kde vstoupil do
československé jednotky, se kterou prodělal těžké ústupové boje. Od června 1940 žil ve Velké
Británii. V letech 1942-45 byl členem Státní rady československé v Londýně a v letech 1944-45
ministrem průmyslu, obchodu a živností v exilové londýnské vládě. Po osvobození se stal
v letech 1945-48 ministrem výživy, poslancem Národního shromáždění a členem předsednictva Československé sociální demokracie. Jako jeden z mála členů tohoto orgánu nepodléhal
iluzím o záměrech komunistů a o možnostech spolupráce s nimi. Za únorové krize požadoval,
aby také sociálnědemokratičtí ministři podali demisi. Bez úspěchu. Před komunismem se mu
podařilo emigrovat, a tak si alespoň zachránil život. Nejprve se usadil ve Velké Británii, kde se
stal předsedou Československé sociální demokracie v exilu, později přesídlil do USA. Pracoval
v Radě svobodného Československa, Socialistické internacionále a v řadě dalších organizací.
Více internet: http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=1&name=Majer+V%E1clav,
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_csd.php nebo na http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.
php?id=377.
Dr. Ladislav Feierabend se stal předsedou agrárníků a ministrem zemědělství v druhé Syrového předválečné vládě a ve vládě Beranově. V Eliášově protektorátní vládě zastával post ministra spravedlnosti. Od roku 1940 působil v Anglii. Po návratu do Československa mu byla v roce
1946 odepřena možnost kandidovat za Československou stranu národně socialistickou. Po
únorových událostech 1948 opět emigroval přes Londýn do USA, kde pracoval v Hlasu Ameriky. Feierabend, K.: Politické vzpomínky III., Brno 1996; Dvořáková, Z.: Politikové na útěku,
Praha 2004, s. 137.
Ke konci dubna byli v Německu tito političtí uprchlíci: Za poslance Československé strany
národně socialistické Antonín Bartoš, Alois Čížek, Julius Firt, Ota Hora, Dr. Vladimír Krajina,
Jan Stránský, Jarmila Uhlířová. Z poslanců Československé strany lidové: Dr. Ivo Ducháček,
Eduard Fusek, Dr. Bohdan Chudoba, Adolf Klímek, Jindřich Nermuť, Dr. Antonín Procházka,
Dr. Alois Rozehnal. Poslanci Československé strany sociálnědemokratické: Dr. Vilém Bernard,
Václav Holub, Jan Novotný, Miroslav Sedlák, Blažej Wilím. Za poslance slovenských stran se
stali exulanty: Dr. Samuel Belluš, Štefan Blaško, Dr. Emanuel Böhm, Rudolf Fraštacký, Josef
Hanzel, Dr. Fedor Hodža, Dr. Jozef Lettrich, Dr. Tibor Šabo, Dr. Michal Zibrín. Z dopisu Jana
Stránského Otovi Horovi a Aloisi Čížkovi z 23. 4. 1948 in: Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po „ Vítězném únoru“ 1948, Ostrava 1998, s. 176; Špetko, J.:
Líšky kontra ježe, Bratislava 2002, s. 71-90.
Zenkl, P.: Mozaika vzpomínek, Olomouc 1997, s. 140-143; Dvořáková, Z.: Politikové na útěku,
Praha 2004, s. 192.
Zenkl, P.: Mozaika vzpomínek, Olomouc 1997, s. 137.
Poslankyně Československé strany národně socialistické. JUDr. Milada Horáková strávila
dobu války v německém koncentračním táboře. V nejznámějším politickém procesu byla popravena 27. června 1950. Stala se poválečným symbolem boje proti komunismu. Viz Kaplan, K.:
Největší politický proces, Praha 1995; Hejl, J.; Kaplan, K.: Zpráva o organizovaném zločinu,
Toronto 1986.
Poslankyně Československé strany národně socialistické Františka Zeminová byla v červnu
1950 odsouzena k dvaceti rokům žaláře. Z komunistického žaláře byla propuštěna roku 1960.
Viz např. Kaplan, K.: Největší politický proces, Praha 1995; Kaplan, K.: K politickým procesům
v Československu 1948-1954, Praha 1994, s. 62.
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Dr. Josef Čupera, tajemník Klubu národně socialistických poslanců, byl zatčen v listopadu
1949 a v červenci 1950 odsouzen k dlouholetému žaláři. Kaplan, K.: Největší politický proces,
Praha 1995.
Poslanec Československé strany národně socialistické Alois Čížek, velký přítel Oty Hory, se po
několika týdnech z vězení dostal a uprchl do exilu. Pro své svébytné smýšlení byl roku 1950 vyloučen ze strany. Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948, Ostrava 1998, s. 36-38; Dvořáková, Z.: Politikové na útěku, Praha 2004, s.
79-85.
Hora, O.: Svědectví o puči, Toronto 1978 s. 486 an, tamtéž.
„It does not appear that conditions in Czech itself are such that ordinary anticommunist refugees from the countries are at present in danger.... Discretion could be used refaciliating departure to Am Zone of outstanding democratic political personalities whose personal
circumstance is endangered. Embassy would wish to satisfy itself of expectional circumstances
and that case could be handled in manner least hazardous to its status. Persons of sp interest
to US Mil would be assisted on latter responsibility. “ Dept. of the Army CSCAD and EUCOM,
18. 1. 1948. Hoffmann, J.R.: Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslowakei 1948, Praha 1996, s. 56.
Lucius D. Clay, velitel Military Government for Germany (US), americké vojenské vlády
v Německu a od roku 1947 velitel amerických jednotek v Německu. Díky řízení operací během
Berlínské blokády mu bylo přezdíváno „Otec berlínského vzdušného mostu“. Později pracoval
jako velvyslanec v Berlíně. Internet: http://www.encyclopedia.com/html/C/Clay-L1uc.asp,
http://www.konnections.com/airlift/lclay.htm.
„…that in view possibility prominent Czech political leaders, editors and trade unions officials
may seek refuge in US zone, we assume he will arrange for reception and care of these persons
together with other opposition Czechs who may be of informational value…“ Hoffmann, J. R.:
Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslowakei 1948, Praha 1996, s. 57.
Tuto politiku do jisté míry formuloval bývalý velvyslanec USA v Moskvě a expert na východní
Evropu Charles Bohlen v tzv. „Office Memorandu“ 29. února 1948. Z československé strany na
něj Československo reagovalo tak, že velvyslanec ČSR v USA Juraj Slavík složil funkci. Bohlenovo Office Memorandum 29. 2. 1948 in: Hoffmann, J. R.: Die Anfänge der Emigration aus
der Tschechoslowakei 1948, Praha 1996, s. 107.
Command Intelligence Corps. V české literatuře se zkratka CIC interpretuje také jako Central
Intelligence Corps nebo Counter Intelligence Corps. Autor uvádí název užívaný Bořivojem Čelovským a zahraničními servery.
Zenkl, P.: Mozaika vzpomínek, Olomouc 1997, s. 138.
Feierabend, L.: Pod vládou národní fronty, Washington D.C. 1968, s. 180-198.
Hoffmann, J. R.: Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslowakei 1948, Praha 1996, s.
150.
U Nových Hradů unikl posledního červencového dne z Československa např. současný významný funkcionář Sokola Canada Jan Waldauf, rozhovor s Janem Waldaufem, Toronto 11. 7.
2004.
Hoffmann, J. R.: Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslowakei 1948, Praha 1996, s.
60.
Kaplan, K.: Největší politický proces, Praha 1995, s. 26; Dvořáková, Z.: Politikové na útěku,
Praha 2004, s. 90-96. K samotné internaci pak internet: Charouz, J. Z.: Internace msgre. Jana
Šrámka a p. Františka Hály v novoříšském klášteře, dostupné na: http://publib.upol.cz/~obd/
fulltext/Historica%2031-2002/historica31-25.pdf.
Audio a video nahrávka rozhovoru s panem Moravcem, Toronto 14. 7. 2004, Moravec, B.: Pod
třemi prapory, koncept, s. 171.
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Tento den utekl například známý autor literatury s exilovou tématikou Bořivoj Čelovský. Paleček, P.: Exil a politika, Tišnov 2004, s. 16.
Jirásek, Z.: Československá poúnorová emigrace a počátky exilu., Brno 1999, s. 16.
Těžkou cestu sněhem roku 1948 popisuje mnoho emigrantů, např. Hora, O.: Svědectví o puči,
Toronto 1978, s. 486 an; Moravec, B.: Pod třemi prapory, koncept, s. 182 an.
Audio nahrávka, rozhovor s Ivem Syptákem, Toronto 19. 7. 2004.
Týc, P.: DC-3 (Dakota) C-47 a Československo, Cheb 1999, s. 264-265.
Tamtéž, audio nahrávka, rozhovor s Ivem Syptákem, Toronto 19.7. 2004.
Freedom Train Czech get real, They rode the Rais to freedom, The Globe and Mail, Toronto 26.
října 1951, s. 17.
Papírna NARPA, audio a video nahrávka rozhovoru s Vlastou Troblovou, Toronto 10. 7. 2004.
Trobl odhadoval, že směrem na Karlovy Vary, rozhovor s Vlastou Troblovou, Toronto 10. 7.
2004.
Audio a video nahrávka rozhovoru s Vlastou Troblovou, Toronto 10. 7. 2004.
The Globe and Mail, Toronto 26. října 1951, s 17. Podrobněji in: Ruml, K.: Z deníku Vlaku
svobody, Praha 2001.
Tamtéž.
Svršek, J.: Železná opona, dostupné na: http://natura.baf.cz/natura/2000/1/20000105.html.
The Globe and Mail, Toronto 26. října 1951, s. 17. Podrobněji in: Ruml, K.: Z deníku vlaku
svobody, Praha 2001.
Myšlenkou návratu v případě válečného konfliktu mezi Východním blokem a Západem se
nezabýval jen Karel Ruml. Jak uvádí ve své knize Emigranti Bořivoj Čelovský, všichni od nejvýznamnějších politických činitelů po posledního studenta, všichni doufali ve vypuknutí ozbrojeného konfliktu mezi Západem a Východem. Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických
uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948, Ostrava 1998, s. 15; podrobněji in: Ruml, K.:
Z deníku Vlaku svobody, Praha 2001.
Přesně rok po odchodu Bohumila Moravce se i s manželkou naloďovali v Bremenhafen (SRN)
na cestu do Kanady. Několik dní před tím uprchl z Československa Karel Wesselý a přijel se
rozloučit až na loď.Podrobně jim vylíčil, jak to bylo s cestou nazpět do Strakonic.
Na Moravce byla tehdy podle jeho slov vypsána odměna 25 000 Kč. Audio a video nahrávka
rozhovoru s Bohumilem Moravcem, Toronto 14. 7. 2004.
KSČ.
Audio a video nahrávka rozhovoru s panem Moravcem, Toronto 14. 7. 2004, Moravec, B.: Pod
třemi prapory, koncept, s. 184-186; Moravec, B.: Kanada střídavě oblačno, koncept., s. 52-59.
Azyl skutečně poskytla Kuba, kde v té době ještě nebyl u moci diktátor Castro.
Během druhé světové války působil Eduard Hauptmann v odboji. V dubnu 1948 byl zatčen a
odsouzen k deseti letům vězení. Přispěla k tomu i výpověď Karla Zahrádky, se kterým Hora
utíkal a který se později z neznámých důvodů do Československa vrátil. Uprchl do exilu
z pracovního tábora ve Vykmanově u Karlových Varů. Podrobněji in: Čelovský, B.: Emigranti,
dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948, Ostrava 1998.
V kriminálním věstníku ministerstva vnitra se objevila Horova fotografie 27. února. Obviněn
byl z protistátních činů a velezrady. Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických uprchlíků
z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948, Ostrava 1998, s. 37.
Dr. Prokop Drtina pracoval na postu ministra spravedlnosti v letech 1946-1948. V 50. letech
byl odsouzen k 15 letům vězení, propuštěn byl v roce 1960. V únorových dnech se pokusil
o sebevraždu skokem z okna. Podrobněji in: Drtina, P.: Československo – můj osud, Toronto
1982.
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Šlo o byt pozdějšího prezidenta ČR Václava Havla v Lucerně na Václavském náměstí. Jak píše
sám Hora, doufali, že pod svícnem bude největší tma.
113 Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948,
Ostrava 1998, s. 37-38; Hora, O.: Svědectví o puči, Toronto 1978 s. 486 an; tamtéž, Dvořáková,
Z.: Politikové na útěku, Praha 2004, s. 79.
114 Audio a video nahrávka rozhovoru s Viktorem Ficem, Toronto 16. 7. 2004.
115 Audio a video nahrávka rozhovoru s Vlastou Menšíkovou, Toronto 5. 7. 2004.
116 Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948,
Ostrava 1998, s. 37-38
117 Kaplan, K.: K politickým procesům v Československu 1948-1954, Praha 1994, s. 74.
118 Marie Kloudová, rozená Raifová v Československu zůstala se svou dcerou.
119 9. července 1950 jí ho doručila neznámá paní z Karlových Varů.
120 Stanislav Klouda, nástrojář z Prahy, byl příbuzný bývalého senátora JUDr. Antonína Kloudy.
Po příjezdu do Kanady pracoval v Baťově továrně ve městě Batawy. Čelovský, B.: Emigranti,
dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948, Ostrava 1998, s. 125.
121 Tábor IRO v Ulmu.
122 Upraveno z Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném
únoru“ 1948, Ostrava 1998, s. 122-125.
123 Illegal Border Crosses.
124 „There was evidence of alarm by CIC that if the people coming over were not given preferential
treatment, that they might become disgruntled and „blow the operation“.“ Ze zprávy majora
Alvina S. Adamse z kanceláře Oddělení bezpečnosti, 2. března 1948. Hoffmann, J.R.: Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslowakei 1948, Praha 1996, s. 72.
125 Založena
od
9.
prosince
1943.
Funkční
od
9.
září
1944.
Internet:
http://www.mhsc.ca/index.asp?content=http://www.mhsc.ca/encyclopedia/contents/I5877.h
tm; http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/iro.htm.
126 Po ukončení činnosti přebrala funkci IRO Kancelář Vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN
(Office of the High Commissioner for Refugees by UN), která byla založena roku 1950. Částečně se na zaopatřování uprchlíků podílel i Mezivládní výbor pro evropskou migraci (Intergovernmental Committee for European Migration), založený roku 1951 díky iniciativě USA.
127 Outline Plan for Refugees and Displaced Person, 3. 6. 1944, internet: http://www.geschichts
atlas.de/~ga2/dps.htm.
128 Internet: http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/zeitzeugen.htm, http://www.geschichtsatlas.
de/~ga2/19 50.htm.
129 Audio a video rozhovor s Vlastou Menšíkovou, Toronto 5. 7. 2004.
130 Tábor Valka byl v roce 1951 s 4300 uprchlíky z 28 zemí největším IRO táborem v Bavorsku.
Tábor byl do roku 1949 obýván především Lotyši a Estonci, a proto dostal název podle lotyšsko-estonského etnického hraničního města Valka, které bylo za 1. světové války násilně rozděleno, ale i nadále sloužilo jako symbol lotyšsko-estonského přátelství. Internet: http://www.
bafl.de/template/geschichte/content_gesch_bundesamt.htm.
131 Video rozhovor s Radmilou Locherovou, Toronto 23. 7. 2004.
132 Hoffmann, J. R.: Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslowakei 1948, Praha 1996,
s. 68.
133 Čelovský, B.: Emigranti, dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948,
Ostrava 1998, s. 246.
134 Audio a video nahrávka rozhovoru s Viktorem Ficem, Toronto 16. 7. 2004.
135 Manželka B. Moravce.
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Známý Moravce, podle jeho slov jeden z nejlepších tankových odborníků. Emigroval do Austrálie, později do Egypta.
Šlo o pana Dubského, známého brusiče lékařských nástrojů, který později emigroval do USA a
měl velmi dobře placené zaměstnání. Z korespondence, in: Moravec, J. B.: Kanada střídavě oblačno, koncept, s. 35-37.
Jára Kohout před druhou světovou válkou natočil přes 60 filmů, hrál hlavní role v úspěšných
muzikálech, natočil přes 100 gramofonových desek, byl autorem zdařilých divadelních her a
populárních písní, vydal sedm knih. Na přechod se pečlivě připravil. Najal spolehlivého průvodce a připravil divadelní vystoupení pro pohraničníky v jednom místě blízko hranic. Sál byl
pochopitelně naplněn, program byl úspěšný. Kohout sršel vtipem a nakonec přišel na jeviště
v noční košili, v ruce držel rozsvícenou svíčku, otočil se k publiku a řekl: „Já chci taky fouknout.
Co říkáte, mám fouknout?“ Sál prý zaburácel smíchem a soudruzi křičeli: „Foukni, foukni!“, a
tak Kohout fouknul, svíčku zhasl a ještě ten večer přešel s celou rodinou hranice. Bohužel se
přechod neobešel bez potíží. Z převaděče se vyklubal zloděj, který Kohoutovým všechny věci
zcizil. Tamtéž; internet: http://www.czechia.com/zvon/200412.htm#Jára%20Kohout.
Ze známých jmen např. generál Vlček s rodinou, JUDr. Pospíšil, olomoucký starosta s rodinou,
pražský policejní ředitel Diviš s rodinou, Dr. Richard Svátek, známý plzeňský historik a další.
Tamtéž.
Audio a video nahrávka rozhovoru s Bohumilem Moravcem, Toronto 16. 7. 2004.
Masaryk Memorial Institute Inc. Jan Trávníček byl předsedou až do roku 1995.
Audio a video rozhovor s Janem Trávníčkem, Toronto 4. 7. 2004.
Viz dále, vyprávění Bohumila Moravce – akce Zeleného hrachu.
Audio a video rozhovor s Vlastou Menšíkovou, Toronto 5. 7. 2004.
Gary Galko sloužil u kulometné roty. Pracoval na štábu britského vojenského atašé Bariera.
Slovák, který v roce 1939 a 1940 pomáhal Čechoslovákům na cestě do Jugoslávie a mnohé zachránil před kriminálem. Tamtéž.
Na tyto karty pak jejich držitelé mohli nakupovat zboží ve specializovaných obchodech za
zlomek ceny, která byla na běžném trhu. Často šlo o nedostatkové zboží a artikly jako cigarety,
čokoláda, nylonky aj.
Viz příloha č. 27.
Audio a video nahrávka rozhovoru s Bohumilem Moravcem, Toronto 14. 7. 2004.
Poúnorová emigrace představovala odsun asi 260 tisíc obyvatel Československa. Paukertová,
L.: Několik základních údajů o odchodech z Československa, 1948 – 1991 in: Hrubý, K.; Brouček, S.: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století, Praha 2000, s. 27.
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Obrazová příloha

Obr. 1: Schéma útěků do Kanady po roce 1948.

56

Neviditelné oběti komunismu

57

Neviditelné oběti komunismu

58

Neviditelné oběti komunismu

Neviditelné oběti
komunismu II.:
Kanada 2005

59

Neviditelné oběti komunismu

Oskar Sýkora ml., DDS, PhD – Zubní
lékař a doktor filosofie v jednom dni
Lucie Pelikánová

Oskar Sýkora junior, DDS, PhD – Dentist and Doctor of Philosophy in one day
Thousands people who voluntarily or against their will decided to emigrate to western countries
after February 1948 profoundly changed their lives within a short period of time. They were
forced to start over again. The author dedicated this article to the man who thanks to his will
and conviction succeeded in finishing two universities with totally different specialisations and
now ranks among top prosthetic teeth specialists in the world. His story is a perfect example of
Czech emigrants who together with Tomáš Baťa and Josef Škvorecký have won recognition in
most varied spheres of life.

Události třicátých a hlavně čtyřicátých let minulého století nejenže se staly převratnými
mezníky v pozdějším vývoji Československa a celého světa vůbec, ale také se citelně dotkly všech
obyvatel naší země bez výjimky. Ať už ve smyslu ztrát, bolesti, vražd, krádeží, zločinů proti lidskosti samé, nebo jen v podobě smutných vzpomínek vykreslujících toto období. Doba hospodářské krize přecházející v teror protektorátu, bolesti druhé světové války a napjatého poválečného
období směřujícího neúprosně k únorovému převratu v roce 1948. Střídání diktatur často znamenalo existenční problémy pro lidi, jež se jakýmkoliv způsobem, ať už aktivně či pasivně, podíleli na
politickém dění nebo se zapojili do tajných akcí jakéhokoliv charakteru. Cílem mého příspěvku je
představit vám muže, který byl právě z těchto výše zmíněných důvodů nucen opustit svou rodnou
zemi a začít za oceánem nový, svobodný život.
Život doktora Oskara Sýkory (nar. 1929) se změnil v okamžiku, kdy byla jeho rodina přinucena k emigraci. Na rozdíl od stovek jiných de facto neexistovala možnost výběru, neboť otec,
JUDr. Oskar Sýkora, měl pouze dvě možnosti – emigrovat na západ, nebo být zdejším komunistickým režimem odsouzen za „spolupráci se západními kapitalisty“.
Jako náchodský advokát byl JUDr. Oskar Sýkora činný v mnoha oblastech veřejného života,
především v Československé straně národně socialistické, za kterou byl poslancem v českém
Zemském národním výboru v Praze.1 Díky znalosti francouzštiny pomáhal francouzským vojákům,
kteří ke konci války utíkali z německých zajateckých táborů ze Slezska přes Náchod zpět domů.
Francie jeho práci a pomoc po válce ocenila čestným vyznamenáním a medailí.2 To však po únorovém převratu v roce 1948 posloužilo jako jeden z důvodů k jeho zatčení.
Díky osobní známosti okresního, ještě nekomunistického soudce, který prohlásil, že by byl
justiční nesmysl, aby ho za to odsoudili, byl po měsíci vězení JUDr. Sýkora propuštěn, ale musel
se kromě svého domu vzdát advokátní kanceláře a všech svých funkcí a zvolit si práci v dolech
nebo zemědělství. Vybral si zemědělství a společně se svou rodinou se odstěhoval do západních
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Čech. Po pěti měsících však obdržel avízo o znovuotevření svého spisu s poznámkou, že podruhé
se mu již uniknout nepodaří. Nezbylo mu tedy nic jiného než i s rodinou uprchnout.
První pokus o útěk 28. září 1948 se nezdařil a rodinu málem dopadla pohraniční stráž, podruhé měli štěstí o poznání větší. Rozhodli se přejít státní hranici o dva měsíce později
27. listopadu 1948 v západních Čechách poblíž Františkových Lázní, záměrně v noci ze soboty na
neděli. Kromě pohraniční stráže totiž velké nebezpečí při překračování hranice představovalo
místní obyvatelstvo, které mělo za dopadení uprchlíků finanční odměnu. Podle informací ale
v sobotu večer byla většina venkovských obyvatel v hospodě, a riziko se tak podstatně zmenšovalo.
I přesto ale museli utíkat před pohraničníky, za zády se jim ozývaly výstřely po jiných uprchlících.
Po půlnoci se rodina dostala na území amerického okupačního pásma západního Německa. Až po
několika hodinách je potkali bavorští pohraniční strážníci s nečekaně milým a vlídným přijetím.
Se slovy „takových jsou tu týdně desítky“ se jich velice ochotně ujali a v městečku Selbu nedaleko
hranic přiměli majitele menšího pensionu, aby všem třem utečencům poskytl nocleh. Rodina
s sebou neměla prakticky nic, žádný kufr s oblečením ani větší množství osobních věcí. JUDr.
Sýkorovi v té době bylo čtyřicet osm let a manželce jen o rok méně.
Strýc JUDr. Sýkory, jistý hudebník, se ještě před první světovou válkou odstěhoval do Mnichova. Jejich jediná dcera zde zůstala, jako zázrakem přežila hrůzy druhé světové války, a přestože
bydlela v malém jednopokojovém bytě, nedopustila, aby rodina JUDr. Sýkory pobývala
v uprchlickém táboře. Díky její laskavosti mohli do tábora Ludwigsburg pouze dojíždět kvůli
vyřizování svých azylů a následné přepravy do Kanady. Za cíl byl nakonec zvolen Montreal
z následujících důvodů. Prvním byl jazyk, protože rodina neuměla anglicky, ale ovládala francouzštinu. Dále proto, že v Montrealu bydlel jistý diplomat, JUDr. Josef Kotrlý,3 advokát z Náchoda a
bývalý kolega JUDr. Sýkory, i další jeho přítel, Ing. Jan Pick,4 který se za rodinu okamžitě zaručil5
a zároveň jim mohl poskytnout alespoň minimální zázemí.
Když dnes Dr. Oskar Sýkora vypráví svůj příběh, právě v tomto místě se pozastavuje kvůli
zmínce, že po celou dobu jejich pobytu v Německu se nesetkali s negativním přístupem místních
obyvatel. Jedinou výjimkou byl sudetoněmecký úředník v táboře Ludwigsburg, kvůli němuž došlo
ke „ztrátě“ všech tří spisů rodiny Sýkorových, kvůli které se celý pobyt na území Německa protáhl
místo šesti měsíců na deset. Cesta k azylu byla nečekaně lehká, neboť všichni tři byli ve velmi
dobrém zdravotním stavu a mohli začít ihned pracovat. K této skutečnosti se váže jedna šťastná
náhoda. JUDr. Sýkora, člen národní gardy, bojoval v Náchodě při jejím květnovém střetu
s ustupujícími zbytky německé armády. Při těchto nepokojích byl postřelen do nohy a jen díky
ohromnému štěstí nebyl poraněn kotník. Kdyby tomu tak bylo, jen stěží by azyl do Kanady získal.
Po téměř roce stráveném v Německu byla rodina převezena do italské Neapole,6 kde se nalodila na
starou transportní loď ze druhé světové války, která sloužila pro přepravu vojska, nyní pro přepravu tzv. DP (Displaced Persons).7
V září roku 1949, po několikadenní plavbě přes oceán, loď zakotvila u břehů kanadského
města Halifax, odkud rodina pokračovala vlakem dál do Montrealu. Po příjezdu dostal každý
deset dolarů a dlouho očekávaný nový život začínal.
Jako téměř pro všechny ostatní emigranty, kteří se, ať už z jakéhokoliv důvodu, rozhodli
uprchnout z vlasti a pokusili se usadit ve svobodné zemi, byly i pro Sýkorovy začátky velmi těžké.
JUDr. Oskar Sýkora v Čechách vystudoval práva, což byla podle něj velmi nešťastná skutečnost,
neboť své povolání za oceánem z pochopitelných důvodů vykonávat nemohl. Spolu se synem tedy
přijali první nabídku a začali pracovat na montrealském předměstí Verdunu v textilní továrně St.
Luke, kde barvili látky. Za tvrdou práci devět hodin pětkrát týdně vydělávali 65 centů za hodinu.
Jeho matka v té době pracovala jako posluhovačka.
„I was bewildered and lost. I took the first job I could find. It wasn´t the best job in the
world, but it gave me enough to live on while I became used to Canada and the Canadian way of
life. It was so different from home.“ 8
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Vzhledem k faktu, že Oskar i jeho otec chtěli studovat, zapsali se nejdříve na večerní kurzy a
učili se angličtinu, aby se později mohli přihlásit na večerní univerzitní přednášky. JUDr. Sýkora
se rozhodl pro studium účetnictví a v roce 1955 obdržel bakalářský titul v oboru Commerce. Oskar
Sýkora chtěl studovat stomatologii, ale kvůli značné finanční nákladnosti nemohl nastoupit na
denní studia. Zvolil proto práci v zubní laboratoři, aby se vyučil zubní technice, a mohl tak pokračovat v dalších večerních univerzitních kurzech. V roce 1954 graduoval na Sir George Williams
College9 (titul B.A.). O rok později při promoci obdržel na francouzské Université de Montréal10
titul M.A., magna cum laude.11 Mimo to byl také vyznamenán první cenou Asociace zubních techniků provincie Quebec12 za nejlepší výsledky v ročníku a diplomem zubního technika.13
Vynikající výsledky mu umožnily začít denní studium stomatologie na McGill University
v Montrealu,14 kam byl zapsán roku 1955, a jako zubní technik si mohl přivydělávat v laboratoři po
večerech, přes víkendy a o letních prázdninách. Vzhledem ke svému původu a přirozenému zájmu
o historii se Oskar rozhodl pokračovat ve večerním studiu historie na francouzské Université de
Montréal.15 Přestože se o politiku jako takovou příliš nezajímal, chtěl se dozvědět více zejména
o střední Evropě a o Československu během druhé světové války a před ní. Důkazem toho jsou
témata jeho disertačních prací – „The 1939 Munich Crisis“16 a „1848: The political reawakening of
Bohemia“.17
„Mám rád historii a dějepis a mám dojem, že chyby se dělají hlavně z toho důvodu, že se
nezná minulost.“ 18
torii.

Čtyři roky Oskar Sýkora studoval na anglické univerzitě stomatologii a na francouzské his-

„The work was tremendous. Sometimes my head rang with facts. I slept as little as I could
and forced myself to keep going, asking myself whether it was worth it.“ 19
Na druhou stranu přiznává, že díky studiu dvou naprosto odlišných oborů trocha historie
byla pro mozek zahlcený stomatologií často velmi příjemnou změnou. Dnes už si je jist, že se mu
toto ohromné úsilí vyplatilo.
„Trvalo to deset let fušky, 1949–1959, od našeho příjezdu do Kanady, ale stálo to za to.“20
Dne 29. května 1959 dosáhl dalšího životního úspěchu. Dopoledne byl promován na McGill
University na doktora zubního lékařství a téhož dne odpoledne na Université de Montréal na
doktora filosofie.21 Zároveň mu za mimořádný studijní úspěch ve stomatologii byla udělena Lieutenant Governor Gold Medal.22
Téhož roku navštívila Ottawu královna Elisabeth II. s manželem princem Philipem. Ve
státní ottawské residenci Rideau Hall pod záštitou kanadského generálního guvernéra Vincenta
Masseyho byl dne 1. července 1959 pořádán večerní banket na počest Jejího Veličenstva a na
seznamu třiceti sedmi pozvaných se vedle špiček průmyslu, politiky, umění či sportu, jako byl
např. proslulý hokejista Maurice Richard, objevilo i jméno Dr. Oskara Sýkory, který reprezentoval
nově příchozí obyvatele Kanady.
Životní podmínky celé rodiny se po příjezdu do Kanady začaly relativně rychle zlepšovat.
JUDr. Oskar Sýkora se v Kanadě stejně tak jako dříve v Československu aktivně zapojoval do
společenského a politického dění. Kromě členství v Československém národním sdružení 23 byl
členem Rady svobodného Československa, jedním ze zakladatelů SVU – Společnosti věd a umění
a předsedou Národního sdružení v Montrealu. Je autorem knihy „Vliv nadvlády na moři na historii Evropy.“
O příchodu do Kanady a o přijetí rodiny do nové společnosti hovoří Dr. Sýkora s úsměvem.
Kromě občasných žertů ohledně výslovnosti nebo přízvuku nezaznamenal žádné náznaky nesnášenlivosti nebo agrese.
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„Jelikož Kanada je vlastně celá složená z emigrantů, tak jde jenom o to, jestli sem ten emigrant přišel teď, před dvaceti, nebo dvěma sty lety. Kromě Eskymáků a indiánů je tady každý
vlastně emigrant.“24
Za velikou výhodu také rodina považovala skutečnost, že Montreal je v podstatě velice
kosmopolitním městem. Vzhledem k soužití několika národností a dvou hlavních prolínajících se
jazyků netrpěla rodina příliš jazykovou bariérou, neboť veliká část anglicky mluvících obyvatel
města tehdy nemluvila francouzsky vůbec nebo jen velice špatně. Také vliv emigrace na vztahy
v rodině hodnotí Dr. Sýkora kladně. Podle jeho názoru útěk rodinu velice posílil a nechal v něm
samotném zakořenit přesvědčení, že úzké příbuzenské svazky jsou to nejdůležitější na světě a
kariéra a materiální statky jsou zcela podřadné.
Kromě rozdílného jazyka se také rodina musela přizpůsobit jinému stylu života, než na jaký
byla zvyklá. Jednou z příčin odlišnosti tamější kultury byl tehdy relativně velký vliv církve a náboženství na společenský život v Quebecu.
„To se ovšem během pozdějších desetiletí změnilo a dnes je quebecká společnost ta nejmodernější v celé zemi.“25
Dalším rozdílem, který Dr. Sýkora zaznamenal, byl podstatně menší kulturní život. Oproti
Evropě tu bylo méně příležitostí k návštěvě opery nebo divadla. Veškeré kulturní dění bylo soustředěno pouze do větších měst, jako je například Montreal, méně pak ve městech jako Halifax.
Je zajímavé podotknout, že rodině nebylo odebráno československé občanství. Jelikož Kanada povoluje dvojí občanství, rodina si své ponechala, díky čemuž se Dr. Sýkora po sametové
revoluci mohl navrátit do republiky jako československý občan. Postupem času Dr. Sýkora
v Kanadě založil také svou rodinu. Se svou ženou Christinou, která emigrovala do Kanady se
svými rodiči z Anglie v roce 1959 a pracovala v Montrealu jako zubní ošetřovatelka, mají tři děti.
Nejstarší Jan je grafik, má svou soukromou kancelář v Halifaxu, dcera Claire pokračuje v rodinné
tradici a vystudovala práva. Dr. Sýkora to komentuje slovy:
„To já jsem byl ta černá ovce v rodině – můj otec, strýc i dědeček byli advokáti.“26
Nejmladší syn Kristian, důstojník u dělostřelectva v kanadské armádě, po otci zdědil lásku
k historii. I přes snahu se Dr. Sýkorovi nepodařilo, aby všechny tři děti přijaly český jazyk za svůj.
Češtinu ovládají jen částečně. V Halifaxu, kde vyrůstaly, je totiž česká komunita velmi malá. Ale i
tak se cítí být z poloviny Čechy. Proto také Dr. Sýkora po sametové revoluci zažádal pro své děti
o československé (později české) státní občanství.
Když Dr. Sýkora se svými rodiči v roce 1948 Československo opouštěli, záměrně se rodině
o svém plánu nezmínili, aby jim svým útěkem nezpůsobili problémy s komunistickým režimem.27
O styk s příbuzenstvem v Československu se po několik let z pochopitelných důvodů ani nepokoušeli. Kontakt navázali až přes strýce z Kalifornie, který do Spojených států emigroval už před první
světovou válkou. Dnes už jsou vzájemné vztahy s příbuzenstvem obnovené, zejména s bratranci a
jejich dětmi. Sýkorovi potomci Čechy rádi navštěvují a velmi vítají, když někdo z Čech přijede do
Halifaxu, ať už na návštěvu nebo na letní kurz angličtiny na místní univerzitě.
Již v roce 1947, kdy československá vláda jednohlasně i s komunistickou stranou přijala
Marshallův plán,28 ale na nátlak Moskvy souhlas musela odvolat,29 JUDr. Sýkora prohlásil, že
v československou politiku přestává věřit. Když došlo v únoru 1948 k revoluci, začalo stíhání a
rodina byla přinucena uprchnout, na rozdíl od mnoha ostatních lidí nevěřil, že se jedná o dočasný
stav, že bude válka a život se poté vrátí do normálních kolejí. Při útěku rodině opakoval, že tohle je
„napořád“, že do Československa už nebudou mít možnost se vrátit. Od tohoto roku byl v otázce
Československa přesvědčený pesimista. Jeho slova byla bohužel naplněna a do rodné vlasti se už
on ani jeho žena nikdy nevrátili.
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O to více si však možnosti návratu cenil jejich syn Dr. Sýkora. Po 42 letech komunistického
teroru se mohl svobodně vydat „domů“. Společně se svou ženou na začátku roku 1990 přiletěli do
Frankfurtu nad Mohanem, odkud se půjčeným autem vraceli do Československa. Státní hranici
přejeli poblíž Chebu, necelé dva kilometry od místa, kde před lety s rodiči riskoval život na cestě
za vytouženou svobodou.
„Přiznám se, co chci ještě udělat, a doufám, že se mi to podaří, totiž vzít rodinu, jet do
Františkových Lázní a podle mé staré mapy tu cestu projít.“ 30
Dr. Sýkora byl velice překvapen, jak jednoduché bylo přejít v roce 1990 německočeskoslovenskou hranici. Bez dotazů a otázek, proč, kam, na jak dlouho ani za jakým účelem, je
celníci do Československa pustili. Byl šokován zejména proto, že věděl, jak je dodnes těžké překonat hranici mezi Kanadou a Spojenými státy.31
„It was easier getting into Czechoslovakia from Germany than it is to get from Canada into the United States because they didn´t even ask one question. It gave me a funny feeling. I was
astonished, to say the least.“32
Protože Kanada se stala pro Dr. Sýkoru novým domovem, založil zde rodinu a má zde
spoustu závazků, do Československa se natrvalo již nastěhovat nechtěl. Přesto ho čekalo nádherné
přijetí od jeho přátel, kolegů z gymnázia i rodiny.
„It was fabulous. I never had so much attention and outpouring of happiness.“ 33
Společně se svými dospělými dětmi a manželkou zemi mnohokrát navštívil. „Jsem hrozně
rád, že jsem se toho dožil, že byla možnost znovu jet domů, vidět bratrance, tety a strýce, moje
kolegy z gymnázia. Zase chodit po Praze nebo po Náchodě.“34 V Československu (a poté v České
republice) mimo jiné úzce spolupracoval s Fakultou stomatologie Univerzity Karlovy jak ve výzkumu, tak poskytováním přednášek.
Na rozdíl od čistě kladných vzpomínek na společnost v prvních měsících svého pobytu za
oceánem, jeho první návštěva Čech byla ztrpčena nepříjemným incidentem.
„Když jsem přijel po 42 letech na jaře 1990 k tetě, zamluvil jsem si byt v hotelu Bohemia.
Při registraci vše proběhlo v pořádku, až slečna zjistila, že bydlím v Kanadě. To, že mám občanství, případně cestovní pas, to bylo jedno, nebydlím v Čechách, a tudíž jsem považován za cizince. Bylo to přitom v rodném městě mého otce, kde byl můj strýc starostou, pro práci v odboji byl
za Heydrichiády zatčen gestapem a v koncentračním táboře Osvětim umučen, a kde jeho rodina
žije po několik generací až dodnes.“35
Velká překvapení na Dr. Sýkoru po návratu do Čech čekala hned dvě. Tím prvním bylo
úsměvné zjištění po příjezdu do rodného Náchodu, že nádražní hala je ve skutečnosti podstatně
menší, než byla v jeho vzpomínkách z dětských let. Druhé překvapení už bylo prozaičtější. Byl jím
pohled na zpustošené a neupravené domy ve městech a vesničkách.
„Je to pochopitelné, protože když to nikdo nevlastní, tak se o to nemá kdo starat. A jelikož
se mi podařilo se vícekrát vrátit do republiky, tak ta změna mě překvapila. Dnes se vůbec nedá
srovnávat to, co bylo, a to, co je teď.“36
Hlavní překážku komunikace mezi lidmi pro Dr. Sýkoru nepředstavuje občanství, či skutečnost, zda se někde cítí být stále více či méně cizincem.
„Když se člověk pohybuje ve svém prostředí, tak nezáleží, jestli je to na Karlově univerzitě
na Stomatologické fakultě, na McGillu v Montrealu nebo někde v Indii. Ty problémy jsou stále
stejné. Naše cíle jsou, aby pacienti neměli zubní kaz, paradentózu… A také máme hodně společné
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zájmy. Kdybych šel do schůze Inženýrského klubu v České republice, budu se tam cítit více jako
cizinec, protože o to nemám zájem, než například na sjezdu stomatologů v Indočíně.“37
Po sametové revoluci Dr. Sýkora uvažoval o možnosti nastěhovat se např. na půl roku do
Prahy a zde pracovat na výzkumu ve spolupráci se Stomatologickou fakultou Univerzity Karlovy.
„Rozhodně jsem se chtěl do republiky nastěhovat. Asi ne natrvalo, protože to není možné,
tady už mám rodinu, tři dospělé děti, ale řekněme na půl roku.“38
Zjistil však, že jeho pražská smíchovská vila nebude restituovaná, a tudíž musel od svého
plánu ustoupit.
Vzhledem k okolnostem, které by nastaly v případě, že by se rodina rozhodla jinak,
o správnosti útěku z republiky v roce 1948 Dr. Sýkora dodnes nepochybuje.
„Já myslím, že v našem případě to bylo jednoduché. Kdybychom neopustili Československo, otec by byl zavřený, možná by se z kriminálu už nikdy nedostal, a v důsledku toho to bylo
poměrně jednoduché rozhodnutí. Myslím, že to bylo daleko horší rozhodnutí pro lidi, kteří to
nemuseli dělat, ale kteří to chtěli dělat z jakéhokoliv jiného důvodu.“39
Stejně tak, totiž jako existenční nevyhnutelnost, situaci chápala i rodina a příbuzenstvo rodiny Sýkorových. Z toho důvodu Dr. Sýkora popírá jakékoliv náznaky výčitek nebo nepochopení
ze strany svých příbuzných a přátel.
Dr. Oskar Sýkora univerzitní půdu nikdy neopustil. Už od roku 1959 vyučoval na McGill
University, kde byl Associate Professor 40 a vedoucí protetického oddělení na stomatologické
fakultě až do roku 1972, kdy přešel na Dalhousie University v Halifaxu a tam se stal Professor of
Prosthodontics.41 Kromě univerzitní dráhy provozoval také jeden den v týdnu svou soukromou
stomatologickou praxi. V roce 1963 stál jako jeden ze zakládajících členů u zrodu Canadian Prosthodontic Association, byl členem American Academy of the History of Dentristry, jmenován
„Fellow“42 of Academy od Dentristry International a členem celé řady dalších organizací nebo
spolků. Přednášel po celém světě a věnoval se i výzkumu.
Vedle nesčetného množství odborných článků a příspěvků je autorem knih Troubleshooting
in Crown and Bridge, Maritime Dental College and Dalhousie Faculty of Dentistry – a History a
Essentials of Removable Partial Denture Prosthesis.
Dr. Sýkora dnes ale podotýká:
„Můj život ale nebylo jenom studium a práce. V prvé řadě je nejdůležitější mít čas na rodinu. Pak mám rád tenis, dokonce se mi podařilo vyhrát nějaké poháry na našem každoročním
tenisovém turnaji pořádaném montrealským Sokolem. A nakonec, hrozně rád cestuji po celém
světě, obdivuji krásy Tahiti, Serengeti, nebo i Kremlu. Nic se však nevyrovná kráse jižních Čech.
Také se musím přiznat, že mám velmi rád sladké. Rád dělám palačinky, švestkové knedlíky,
rybízové koláče a zmrzlinu.“43
Dodnes je Dr. Sýkora neuvěřitelně aktivní, neobyčejně zapálený a ochotný člověk, jemuž
bych tímto chtěla nesmírně poděkovat za spolupráci, díky níž mohl můj příspěvek vzniknout.
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Do Zemského národního výboru byl JUDr. Sýkora zvolen v roce 1946.
Jedná se o řád Croix militaire, který JUDr. Sýkora obdržel od Francie „za účinnou pomoc
organisovanou v roce 1945 pro francouzské válečné zajatce prchající ze zajateckých táborů na
západ“, viz obrázek v příloze (řád uprostřed).
JUDr. Josef Kotrlý byl do února 1948 československý generální konzul pro Kanadu, po únorovém převratu na svou funkci rezignoval.
Ing. Jan Pick pocházel z Hronova u Náchoda, do exilu odešel již těsně před začátkem druhé
světové války.
Podle Dr. Sýkory „zaručit se“ znamenalo převzít zodpovědnost za přistěhovalce ve smyslu
finanční náhrady za jím způsobené škody, úhradu nákladů při nemoci, nezaměstnanosti apod.
Dr. Sýkora také dodal úsměvnou poznámku, že jak později zjistil, emigranty z tohoto italského
uprchlického tábora Bagnoli u Neapole odvážely vlaky naopak do Brém, odkud byli převáženi
lodí do Kanady.
DP je zkratka pro „lidi bez domova“.
„Byl jsem zmatený a ztracený. Vzal jsem první práci, kterou jsem mohl najít. Nebyla to ta
nejlepší práce na světě, ale umožnila mi přežít, zatímco jsem si zvykal na Kanadu a její způsob
života. Byl velmi odlišný.“ The Windsor Daily Star, 29. května 1959, Překlad: Pelikánová Lucie.
Faculty of Arts (fakulta společenských věd).
Faculté des Lettres (filosofická fakulta).
B.A. je zkratkou bakalářského titulu, M.A. magisterského titulu a „magna cum laude“ je jakési
„větší“ vyznamenání („cum laude“ odpovídá našemu „s vyznamenáním“).
The Association of Dental Technicians of the Province of Quebec.
„Dental Technician Certificate“.
Faculty of Dentistry (fakulta stomatologie).
Faculté des Lettres (filosofická fakulta).
„1939 Mnichovská krize“, práce na konci magisterského studia na Université de Montréal.
„1848: Politické obrození Čech“, práce na konci studia filosofie tamtéž.
Rozhovor s Dr. Oskarem Sýkorou, 6.června 2005, Halifax, Nové Skotsko.
„Byla to strašlivá práce. Občas má hlava hučela všemi těmi údaji. Spal jsem nejméně, jak to
bylo možné, nutil se nepřestávat a ptal se sám sebe, jestli to za to stojí.“ The Windsor Daily
Star, 29. května 1959. Překlad: Pelikánová Lucie.
Korespondence mezi autorkou a Dr. Oskarem Sýkorou, 26. října 2005.
Tituly DDS (Doctor of Dental Surgery) a PhD (Doctor of Philosophy).
Na základě mimořádného studijního úspěchu byl Dr. Oskar Sýkora pozván do československé
sekce kanadského rozhlasu v Montrealu. Dr. Jiří Škvor s ním udělal rozhovor o jeho studiích a
začátcích v Kanadě, který byl CBC International vysílán i do komunistického Československa.
Dnes České a Slovenské Sdružení v Kanadě.
Rozhovor s Dr. Oskarem Sýkorou, 6.června 2005, Halifax, Nové Skotsko.
Korespondence mezi autorkou a Dr. Oskarem Sýkorou, 6. února 2005.
Korespondence mezi autorkou a Dr. Oskarem Sýkorou, 26. října 2005.
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I přesto dodnes není jasné, zda Oskarův bratranec nemohl studovat na univerzitě právě
z tohoto důvodu.
Marshallův plán byl vyhlášen 5. června 1947 na Harvardské univerzitě.
10. července 1947.
Rozhovor s Dr. Oskarem Sýkorou, 6.června 2005, Halifax, Nové Skotsko.
Dr. Sýkora zmiňoval, že když jeli po příjezdu v roce 1949 vlakem z Halifaxu do Montrealu, vlak
byl naprosto uzavřen, protože projížděl americkým státem Maine a úřady USA se obávaly, aby
touto nelegální cestou nepronikl nějaký uprchlík na jejich území.
„Bylo jednodušší dostat se z Německa do Československa než z Kanady do Spojených států,
protože se neptají ani na jedinou otázku. Docela mě to pobavilo. Byl jsem překvapen, přinejmenším.“ Somers, Mary: After a 42-year exile, dentistry prof. returns to his native Czechoslovakia. Překlad: Pelikánová Lucie.
„Bylo to báječné. Nikdy jsem nezažil tolik pozornosti a projevů štěstí.“ Somers, Mary: After a
42-year exile, dentistry prof. returns to his native Czechoslovakia. Překlad: Pelikánová Lucie.
Rozhovor s Dr. Oskarem Sýkorou, 6.června 2005, Halifax, Nové Skotsko.
Korespondence mezi autorkou a Dr. Oskarem Sýkorou, 26. října 2005.
Rozhovor s Dr. Oskarem Sýkorou, 6.června 2005, Halifax, Nové Skotsko.
Rozhovor s Dr. Oskarem Sýkorou, 6.června 2005, Halifax, Nové Skotsko.
Rozhovor s Dr. Oskarem Sýkorou, 6.června 2005, Halifax, Nové Skotsko.
Rozhovor s Dr. Oskarem Sýkorou, 6.června 2005, Halifax, Nové Skotsko.
Odpovídá českému univerzitnímu titulu „docent“.
Profesor v oboru protetiky.
V tomto případě by se dalo přeložit jako „čestný člen“.
Korespondence mezi autorkou a Dr. Oskarem Sýkorou, 6. února 2006.
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Obrazová příloha
Obr. 1: Ocenění, která Dr. Sýkora získal
(z archivu Dr. Oskara Sýkory).

Obr 2.: Dr. Sýkora (z archivu Dr. Oskara
Sýkory).
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Reakce československých studentů
na únor 1948 a jejich činnost v exilu
Markéta Kopalová

Response of Czechoslovak students to February 1948 and their activities in exile
The author focusses on the Czechoslovak students who stood up in defence of democratic principles in the year 1948 and that is why they fell in disgrace and were forced to emigrate. The
first part of the paper gives proofs of the student protests against the installment of the communist regime. Then the author deals with student activities in German refugee camps, particularly
the activities of the Czechoslovak Students Union in exile. Finally she describes their beginnings
in Canada and the obstacles they had to overcome.

Život na českých univerzitách byl po válce velmi politický. Každá strana zde měla svoji studentskou sekci a značného vlivu dosahovaly i různé studentské spolky, z nichž nejvýznamnějšími
byl Spolek českých právníků Všehrd, Spolek českých mediků a Spolek posluchačů filosofie. V roce
1947 byl ve studentských hnutích patrný ústup levice. Vedoucí roli ve vedení vysokoškolských
spolků měli v rukou „demokratičtí“ studenti (tj. národní socialisté a lidovci). Na konci ledna 1948
se konala valná hromada pražského Svazu vysokoškolského studentstva, trvala rekordních
39 hodin a znovu potvrdila převahu pravice.1
S vrcholící krizí v zemi rostla i aktivita studentstva. Na straně jedné to byli komunističtí
studenti, kteří neznali překážky ani oddechu. Ve dne v noci byli k dispozici plnit příkazy strany,
vymýšleli hesla a vytvářeli politické plakáty. Dne 23. února se shromáždili na Staroměstském
náměstí a hlasitě skandovali: „Dělník, student v jenom šiku, uchrání svou republiku.“2
Oproti tomu nekomunističtí studenti se nehodlali smířit s nečinností demokratických stran
a upozorňovali na porušování demokratických hodnot a jako jediní burcovali Pražany proti komunistům. Dne 23. února zasedalo v Obecním domě v Praze shromáždění studentů národně
socialistické strany.
„…Naše shromáždění se konalo v Obecním domě ve 3. patře, měli jsme tam studentskou
schůzi a tam jsme organizovali pochod. A pod námi se scházela Národní obrozená fronta, byli
zde přítomni všichni pohlaváři jako Gottwald, Nosek a další. Pozoruhodné je, že nedošlo
k žádnému střetu. Já jsem byl hlavní řečník a sebral jsem vlajku a řekl: „Jdeme na Hrad za
prezidentem ho podpořit.“ Já jsem byl v té věci hodně angažovaný. V únoru 48 jsem v tom měl
srdce…“
„... Kvůli tomu jsem byl samozřejmě zapsán v černé knize, a když se potom komunisté dostali k moci... Já jsem byl zachycen na hranicích během přechodu…“3
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Po ukončení schůze se studenti shromáždili před budovou a vydali se směrem k Hradu.
Cestou se přidávali další občané, až průvod nakonec čítal více než 10 000 lidí, kteří provolávali
hesla jako: Studenti jdou za svým prezidentem. Chceme akademickou svobodu. Byli jsme a budem,
za Benešem půjdem. Za svobodou půjdem dále, i když budem v kriminále. Nebojte se, Pražáci, na
pomoc jdou študáci. Ať žije republika Beneše a Masaryka.4
Průběh pochodu popisuje jeho přímý účastník Vratislav Štafl takto:
„…My jsme šli na Hrad, na Hradčanské náměstí. Tam na nás čekali příslušníci SNB se
samopaly. My jsme se zastavili a začali vyjednávat přijetí u prezidenta Beneše. Bylo nám řečeno,
že prezident přijme tříčlennou delegaci. Já jsem byl jeden z těch tří. Audience moc dlouho netrvala, asi deset nebo patnáct minut. Přítomen byl prezident a jeho tajemník Smutný. Vyslovili
jsme Benešovi podporu a ujistili jej, že za ním stojíme a doufáme, že demokratické principy
budou platné…“5
Zároveň 23.února komunisté nelenili a zatkli nepohodlné studentské vůdce, předsedu
Spolku českých mediků Felixe Uhla a předsedu Spolku komerčního inženýrství Pavla Ptáka, zatímco studentský vůdce Emil Ransdorf6 se úspěšně skrýval.7
24. února uveřejnily Svobodné noviny Provolání Ústředního svazu čs. studentstva podepsané předsedou Dr. Milanem Ondrušem a generálním tajemníkem Ing. Jaroslavem Zichem:
„Ve vážných okamžicích, jež právě prožíváme, obracejí se čeští a slovenští vysokoškoláci
ke všem občanům s naléhavou výzvou, aby nedopustili rozdělení národa a postavili se všichni
bez rozdílu proti jakýmkoliv pokusům o ohrožování naší svobody a demokracie. Názory politických stran na řešení dnešní krize se mohou různit, ale je povinností každého z nás, aby v této
chvíli přestal být straníkem a přihlásil se bez výhrad k presidentovi republiky, který je skutečnou zárukou klidného vývoje našeho státu. Přišel čas, kdy je třeba skutky prokázat, že zůstaneme věrni odkazu Masarykovu a semkneme se za Masarykovým žákem, pokračovatelem a naším
druhým osvoboditelem Dr. Benešem. Českoslovenští studenti pokládají za svou povinnost, aby
v duchu svých staletých tradic veřejně prohlásili, že v případě potřeby jsou připraveni vystoupit
na její obranu se všemi svými silami. Neumlčí je ani možnost podobných následků, které je
postihly v roce 1939.“8
Studentský spolkový leták z 24. února reagoval na výzvu odborů ke generální jednohodinové stávce takto: „Stávka byla vyhlášena bez vědomí výboru a našeho souhlasu. Je to rozhodnutí
zmatené a odporuje stanovám. Není v moci nikoho, aby kohokoliv nutil stávkovat nebo stávku
bojkotovat...“9
A tak někteří vyjádřili svůj nesouhlas tím, že se v danou hodinu provokativně věnovali studiu. Část studentů se rozhodla před Masarykovou kolejí v Dejvicích v době stávky demonstrativně
odklízet navátý sníh.10
25. února studenti zorganizovali další manifestační pochod na Hrad za Benešem. Již den
předem tuto akci připravovali převážně národně socialističtí studentští funkcionáři. Součástí
příprav byl i rozšiřovaný leták Všem vysokoškolským studentům, všem občanům Republiky Československé! Voláme všechny vysokoškolské studenty a svobodné občany tohoto státu, aby se
postavili solidárně se studentstvem na obranu práv, která nám zaručuje ústava.11
O této akci podává svědectví účastník pochodu Milan Vítek slovy:
„…To bylo organizované hlavně třemi fakultami: právnickou, na které jsem byl já, dále
potom fakultou lékařskou a filosofickou. Sešli jsme se, pokud si pamatuji správně, před právnickou fakultou kolem desáté hodiny. Aniž bychom věděli, že v té době, kdy šel pochod na Hrad, už
bylo vše ztracené. Neboť Beneš podepsal odstoupení takzvaných nekomunistických ministrů a
pověřil Gottwalda, aby sestavil novou vládu.
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…My jsme pochodovali nahoru na Hrad, já jsem šel na začátku průvodu, asi v druhé řadě,
to už si dnes nepamatuji přesně. Ta myšlenka byla, že půjdeme na Hrad, a jakmile tam dojdeme,
vyšleme delegaci k prezidentovi a vyzveme jej, aby nepřijal demisi nekomunistických ministrů...
Dostali jsme se až do horní části dnešní Nerudovy ulice a tam stálo asi třicet až padesát policistů
se zbraněmi a samopaly. Žádné vojsko, jak se tvrdilo, tam nebylo... A tam nás zastavili. Ptali se
nás, co chceme, tak jsme jim řekli, co chceme. A oni nás vyzvali, abychom se rozprášili. Vtip byl
v tom, že my jsme neměli možnost se rozprášit, neboť ta ulice je velmi úzká. Dopředu jsme nemohli a zároveň zezadu se na nás tlačili další lidé. Říká se, že tam bylo mezi šesti až deseti tisíci
studenty, já vám nepovím, kolik jich tam přesně bylo. Čili, když jsme dosáhli Úvozu nebo té
křižovatky, tak nás ještě pořád postrkovali lidé z Nerudovy ulice. Tudíž my jsme nemohli ustoupit. A proto jsme vytáhli vlajku a začali zpívat národní hymnu. To policisty trošku zarazilo. Ale
když jsme ji dozpívali, velitel dal znovu rozkaz k rozprášení a nařídil, abychom ustoupili. Opět
jsme začali zpívat hymnu. My jsme nemohli nic jiného dělat. A když jsme začali zpívat potřetí,
najednou se ozval jeden výstřel. Kdo byl postřelený a kam policisté vystřelili, to vám nepovím,
jestli tam byl někdo zraněn nebo nebyl zraněn, to vám také nepovím.12 Neboť tam nastala ihned
neuvěřitelná panika. A zároveň proti nám vyrazili policisté. Nestříleli, ale mlátili nás pažbami.
Odnesli jsme to my, kteří jsme stáli v prvních řadách. Potom začal průvod pomalinku ustupovat.
Ale trvalo dlouho, než jsme se odtamtud dostali. Asi v prostředku Nerudovy ulice je kostel, kam
se nás spousta uteklo schovat, a policisté běželi za námi a honili nás tam. Když jsem se potom
vracel domů, byl jsem celý zakrvácený. Lidé na mě plivali, což mě dost zarazilo, protože nikomu
jsem nic neudělal. Já jsem jen hájil, v co jsem věřil. A dostal jsem se až na Perštýn, kde žil můj
kamarád, který v tu dobu nebyl doma, ale jeho matka mi tenkrát omyla obličej. A půjčila mi
jeho košili, abych se mohl dostal zpátky do Karlína v civilizovaném obleku, bez toho, aby mi byla
vidět krev. Taková je moje vzpomínka na pochod na Hrad. Jestli bych to udělal dnes, asi ano. Za
tehdejších okolností, co jsem tenkrát chtěl a co jsem tenkrát zamýšlel, bych to udělal znovu…“13
Protiúder komunistů vůči demonstrujícím studentům na sebe nenechal dlouho čekat. Nově
vzniklé akční výbory na univerzitách, z nichž velkou část členů tvořili komunističtí studenti, vyloučily mnoho studentů ze studií, některým zabránily studovat na všech školách v republice,
někdy trestaly ztrátou semestrů. V dubnu a květnu roku 1948 nastala akce očisty, kde prověřovací
komise akčních výborů NF na jednotlivých fakultách během ústních pohovorů „posuzovala národní a politickou spolehlivost posluchačů vysokých škol“.14
Tato a mnohá další represivní opatření přiměla mnoho studentů k rozhodnutí opustit vlast.
Další setrvání v republice pro ně znamenalo velké nebezpečí nebo se neztotožňovali s nově nastolenými pořádky a doufali, že se jim v cizině podaří pokračovat, v čem jim komunisté doma zabránili, dostudovat.

V německých uprchlických táborech
Po příchodu do americké zóny Německa byli studenti stejně jako ostatní českoslovenští
uprchlíci náležitě prověřeni CIC.15 Američané sami zajišťovali transporty uprchlíků ze sběrných
táborů do normálních uprchlických táborů a udržovali jejich adresy a počet ve velké tajnosti. Tak
se stalo, že i první studenti a studentští uprchlíci-funkcionáři, jejichž počet v březnu 1948 nedovršil ještě 30, byli rozstrkáni v různých táborech a nebylo možné navázat kontakt s politickými
prominenty, kteří byli pod přísnou americkou kontrolou ve Frankfurtu, v tzv. Alaska House.16
První studentskou akci začal provádět prof. Machotka17 při průchodu tábora ve Schwabachu tím způsobem, že obstarával potřebné dopisní papíry a obálky. Dal několika studentům
k dispozici adresy různých univerzit (zejména Oxford, Cambridge, Uppsala) a sestylizoval pro tuto
malou skupinu dopisy, jejichž odeslání sám zařídil. Bylo to na tehdejší poměry v táborech18 maximum, které bylo vůbec možné zorganizovat. Nehledě na to, že po sobě dlouho pátrali ti, kteří
o sobě navzájem tušili, že jsou za hranicemi. To byl také případ jediných akademických funkcionářů, jež v té době byli v Německu – Ransdorfa, Mestenhausera a Ferbase. První setkání se usku-

72

Neviditelné oběti komunismu
tečnilo až 10. 4. 1948 v Norimberku, v nově zřízeném táboře pod americkým patronátem. Bylo
dohodnuto, že se okamžitě začne pro studenty organizovat pomoc v oblasti sociální, zdravotní a
studijní a že se vytvoří přípravný výbor Ústředního svazu československých studentů v exilu, který
zjistí počet studentů za hranicemi a z propagačních důvodů zpracuje vše, co se odehrálo na československých univerzitách v únoru. Ransdorfovi se podařilo potřebný materiál v okolních táborech
opatřit a z těchto důvodů se rozhodl setrvat v Německu, přestože měl pro odjezd již vše připraveno.
Několik dní na to, na základě těchto informací o československých uprchlických táborech,
se začal současně tvořit československý pomocný výbor pro celou US zónu ve Wiesbachu, jehož
první zasedání se konalo 21. 4. 1948 v táboře Dieburg, na kterém byli pověřeni zastupováním
studentů Ransdorf a Mestenhauser.
Vlastní činnost svazu začala rozesíláním oficiálních dopisů do ciziny, hlavně na ta místa,
kde se předpokládaly sympatie nebo pomoc na základě osobních známostí. Dále byly založeny
studentské komise v těchto táborech: Schwabach, Norimberk, Wasseralfingen, Regensburg,
Wegsheide, Unterjöingen a studentský zástupce fungoval i v průchozím táboře v Moschendorfu.
Po poměrně krátké době byla svolána řádná valná hromada na 22. 5. 1948 do Norimberku, které
se zúčastnili zástupci všech studentských komisí v táborech. K tomuto datu to byli zástupci přibližně 220 studentů. Toto ustavující valné shromáždění schválilo dosavadní činnost přípravného
výboru a vydalo prohlášení ke všem studentským spolkům a akademickým úřadům, institucím a
tiskovým agenturám celého světa, v němž vymezilo pojem československého demokratického
studentstva. Dále schválilo ustanovení studentských zástupců v zahraničí a dalo podklad pro
vybudování ÚSČsSE19 na základě právní kontinuity se stavem studentských organizací v ČSR do
25. 2. 1948. Předsedou byl jmenován Emil Ransdorf a výbor tvořilo 9 bývalých funkcionářů. Následně byla vydána Bílá kniha, sbírka dokumentů o únorových událostech. Dne 27. 4. 1948 byly
požádány příslušné americké úřady o povolení studentského tábora v Norimberku. Tento záměr
ztroskotal po rychlém odjezdu přívržence studentů, generála Wattsona, do USA a ani další jednání
nevedla pro nedostatek bytových jednotek v Německu k cíli. Po ustavovací valné hromadě byla
činnost ÚSČsSE soustředěna na tyto body:
1.

Pomoci všem studentům z Německa na stipendium do ciziny.

2.

Vlastní činnost organizace vnitřní a vnější.

3.

Opatření hmotné pomoci (šaty, prádlo, potraviny, knihy atd.).

4.

Mezinárodní studentská politika.

5.

Soustředění všech studentů a profesorů v jednom táboře.

6.

Vyřešení středoškoláků, absolventů, vojenských akademiků, těch, kteří ještě nezačali studovat vysokou školu, a vysokoškoláků cizí státní příslušnosti, kteří také utekli z ČSR.20

Vůbec první finanční podpory se dostává svazu po jeho šestiměsíční činnosti – dar 50 $ od
T. Bati. Předtím byla činnost financována ze soukromých prostředků a majetku jednotlivých
studentů – funkcionářů.
Po převzetí do péče IRO21 ÚSČsSE usiloval o vytvoření samostatného tábora československých studentů v rámci IRO. Po dlouhých a velmi obtížných jednáních se začátkem roku 1949
podařilo uznání tábora Arsenalkaserne v Ludwigsburgu za samostatný tábor československých
studentů. Hlavní zásluhu na tom měl Mr. Washington, šéf oddělení Care and Maintenance v IRO.
Byla to jedinečná výhoda poskytnutá pouze čs. studentům. Tábor měl studentskou táborovou
správu IRO a byl považován za tábor vzorný. Dostávalo se mu určitých výhod – např. zvýšení
kalorické hodnoty potravy. Za další úspěch můžeme považovat ujednání, podle kterého studenti
po přechodu hranic americké zóny Německa a vyřízení nejnutnějších formalit byli posílání přímo
do studentského tábora v Ludwigsburgu. Soustředění československých studentů v jednom táboře

73

Neviditelné oběti komunismu
mělo mnohá pozitiva. Především založení Masarykových kolejí, jež umožňovaly čs. studentům
pokračovat ve studiu.
„A mělo to i ohromné důsledky materiální, protože nebýt jí, tak jsme nedostávali extra
příděly z amerických univerzit.“22
Studenti podle svého zaměření navštěvovali přednášky vedené erudovanými profesory, kteří museli taktéž uprchnout před rudým terorem za hranice.
Studijní povinnosti byly stanoveny na 14 hodin týdně, 10 hodin přednášek a 4 hodiny jazykových kurzů.23
Seznam přednášek:24
Ing. P. Blaho

Československá otázka

1+

Seminář pro československou otázku

2

Prof. V. Brdlík

Vybrané kapitoly z ekonomiky a národního hospodářství

2+

Dr. J. Dvořáková

Problematika dnešního umění

1

Kapitoly z čsl. a evropského umění

1

Dr. V. Horák
Dr. L. Hučín

Prof. F. Král
Doc.T. Krejčí
Dr. J. Navrátil

Průmyslová organizace a politika
Seminář: Organizace průmyslu

2

Tělověda a zdraví

2

Hygiena ženy

1

Seminář praktické medicíny

2

Vybrané kapitoly z veterinární medicíny

2

Nebezpečí infekčních a parasitárních chorob ze styku se zvířetem

1

Theorie hospodářského podnikání

1+

Podniková nauka v praxi (s anglickým a německým výkladem)

2

Theorie práva

2+

XIX. století ve světové politice

1

Dr. R. Svátek

Seminář dějin umění (vycházky)

1

Dr. M. Straka

Seminář: Vybrané kapitoly z právního řádu československého

Prof. Z. Ullrich

Ideologie a sociální otázky výstavby budoucí Evropy

2+

Sociologie války a revoluce

1

a/ Výzkumné práce k sociologii života čsl. emigrantů

1

b/ Rozbor a výklad poválečného dokumentu o nacistickém Německu

1

Struktura osobnosti a sociálního zřízeni

2+

Ideje západní pedagogiky

1

Seminář pedagogiký a soc. psychologický

1

Sociální etika

2

Prof. S. Velinský

Dr. J. Vykopal

Přednášky označené křížkem (+) jsou povinné.
Případné další přednášky budou včas oznámeny na vývěsní tabuli.
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Kdo z vysokoškoláků a abiturientů středních škol si tyto – a zvláště povinné přednášky nezapíše, resp. nevykáže
předepsanou presenci, pozbývá nároku na všechny studentské výhody, včetně studijních stipendií. Absence
nesmí přesahovat 25 % u povinných přednášek a v jazykových kurzech.

práci.

Přednášky a knihovna, která byla k dispozici, umožňovaly studentům pokračovat v duševní

„…Měli jsme tam dvě přednáškové síně. Jednu velkou a jednu menší. Ta menší sloužila zároveň jako čítárna a moje manželka Zdena, která byla malířka, tam udělala takový vlis, kde
uprostřed byla obrovská socha svobody, a v tom vlisu emblémy všech fakult. Takže to bylo
docela hezké…My jsme nevydávali vysvědčení, ale potvrzení o návštěvě přednášek. A podepisoval to Zdeněk Ulrich jakožto akademik a já jakožto administrátor. A vím, že mnohým lidem to
pomohlo...“25
Ubytování nebylo nijak přepychové, ale místnosti nebyly tak přeplněné podle pokynů IRO,
jako v ostatních táborech. Studenti se dále mohli věnovat sportu a kulturním a společenským
aktivitám. Promítaly se zábavné i poučné filmy, pořádaly hudební večery, jazykové kurzy, cizojazyčné odborné přednášky a anglická konverzace vedená Američankami. Těmto a mnohým dalším
výhodám se dostávalo studentům v Arsenalkaserne v Ludwigsburgu, neboť koncentrace veškerého
studentstva na jednom místě znamenala značné ulehčení při realizaci stipendijních a jiných pomocných akcí.
K propagaci Masarykovy koleje byla vydána brožura, obsahující nejdůležitější údaje o koleji.
Celkovou situaci československých studentů – emigrantů v Německu, ale i v dalších zemích,
doplněnou podrobnými statistickými údaji obsahuje brožura „Czechoslovak Students in Exile“.
Brožura byla rozeslána do celého světa a sloužila k propagaci československého studentstva a
k informování světové veřejnosti. Pro informaci členů a zemských organizací byly vydávány Informační oběžníky.
Z osob, které navštívily Ludwigsburg a s nimiž bylo jednáno, jmenujme především velvyslance Dr. Papánka26 počátkem roku 1949, byl informován o poměrech v táboře a potřebách
studentů. Přislíbil plnou pomoc a svůj slib také splnil.
V červnu 1949 přijel Dr. J. Novotný – Američan českého původu, člen Ústřední vojenské
vlády a poradce pro otázky pomocných akcí, zároveň i reprezentant American Fund for Czechoslovak Refugees27 v Evropě. Dále tábor několikrát navštívil šéf mise UNESCO pro Německo Mr.
Thompson a přednesl zde také přednášku o práci UNESCO a jeho úkolech. Velký užitek přinesly
návštěvy novinářů a reprezentantů světových agentur. Byly jich zde desítky. Zvláště po uveřejnění
článku o Masarykově koleji v polooficiálním listě Američanů „Die neue Zeitung“ novináři tábor
doslova bombardovali. Studentští funkcionáři jim věnovali plnou pozornost a výsledky se brzo
projevily. Zpráva o koleji prošla všemi významnějšími stanicemi světa a byla rozšířena velkými
zpravodajskými agenturami. Na nejrůznějších místech zeměkoule vyšly obsáhlé články.28

Počátky studia v Kanadě
Po předchozí korespondenci s vyslancem Němcem 29 , konsulem Dr. Kotrlým 30 došlo
k definitivnímu jmenování studentského zástupce pro Kanadu až 4. listopadu 1948. Byl jím ustanoven Jan Ev. Pražák.31 V lednu 1949 přijel do Kanady Vratislav Štafl32, zahraniční referent USČsSE, a po něm i člen předsednictva USČsSE Mikuláš Férik. Jejich veškeré úsilí bylo zaměřeno
k získávání stipendií na kanadských univerzitách pro československé studenty, kteří byli
v táborech v Německu, Rakousku a v Itálii. První kontakt Štafla s torontskou univerzitou proběhl
neuvěřitelnou náhodou a váže se k tomu následující historka:
„…Zajímavý je můj kontakt s univerzitou. Když jsem byl v Německu, musel jsem jet do
Karlsruhe vyřídit své doklady pro emigraci. Potom jsem jel z Karlsruhe do Norimberku vlakem.
A během cesty ke mně do kupé přišli dva mladí lidé a začali si se mnou povídat. Oni německy
neuměli a představte si, byli to Kanaďani. Dva kanadští studenti, kteří se účastnili mezinárod-
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ního studentského kongresu v Holandsku. Strávil jsem s nimi celou noc do Norimberku a jeden
z nich studoval na torontské univerzitě a ten mi zprostředkoval kontakt s univerzitou. Díky tomu
jsem tam na jaře 49 mohl začít studovat. Avšak rozhodnutí, zda mě přijmou či nikoliv, učinili až
někdy v létě. Čili já jsem musel čekat až do začátku září, jestli budu přijat. Naštěstí to všechno
dobře dopadlo...“33
Velké úsilí vynaložili studentští funkcionáři a přesvědčovali Kanaďany, aby poskytli pomoc
DP studentům. Pomocí přednášek a novinových článků informovali o únorovém komunistickém
puči v Československu a upozorňovali na situaci DP studentů v uprchlických táborech. Následně
se jim podařilo navázat kontakt s univerzitami v Torontu, Montrealu a Kingstonu a pronikli až do
vrcholné podpůrné studentské organizace International Student Service, která sídlila v Torontu.
Díky iniciativě této organizace mělo být poskytnuto ve školním roce 1949/50 celkem 35 stipendijních míst pro DP studenty, z čehož českoslovenští studenti měli dostat největší díl. Výše stipendia
byla stanovena na 800 dolarů na školní rok a byla vyplácena z prostředků ISS. Pro lepší představu
o výši částky zmiňme, že školní poplatky v Kanadě činily mezi 200 a 300 dolary ročně. Když se
student uskrovnil, vyšel s 15 dolary týdně. Tato akce se však nevztahovala na studenty, kteří se
dostali do Kanady prostřednictvím IRO nebo na základě individuálních kontaktů. Stipendisté byli
vybráni z řad studentů z Německa kanadskou komisí za pomoci ÚSČsSE.
Studium v Kanadě bylo pro československé studenty náročné a museli prokázat velkou píli
a vytrvalost. Zvláště pak zpočátku, kdy bylo třeba rychle se přizpůsobit novému prostředí a zvyknout si na jiné studijní nároky. Zejména úplné prolomení jazykové bariéry je stálo mnoho úsilí.
Dokládají to slova Dagmar Štaflové:
„…A tak jsem studovala. Moje angličtina nebyla moc dobrá. Do listopadu jsem vůbec nevěděla, o čem mluví. Vůbec jsem jim nerozuměla. Já jsem měla samozřejmě dost angličtiny, ale
když máte kanadského profesora, to není jednoduché. A ty knihy byly velice složité. Najednou
v půli listopadu jako kdyby se opona zvedla. Já jsem psala první zkoušky v prosinci. A všechno
jsem už dokázala… V té době na torontské univerzitě studovalo jen málo Čechů, kteří se dobře
znali a drželi při sobě …A my jsme všichni byli dohromady. To byl Pethard, Pechan, Jarka Pletichová, dnes již Opřátková, Jan Seyfried, Sváťa Tománek, zubař a tak dále. Ale byla to jen malá
skupinka, tam nestudovalo mnoho cizích studentů. A nejlepší bylo, že já jsem studovala na politické fakultě, kde jsme měli asi dvanáct seminářů. A byli zde samí naivní studenti. Zatímco já
jsem to všechno prožila. Já jsem zažila fašismus i komunismus. Moje angličtina nebyla tak
dobrá, ale já jsem si s nimi dobře podebatovala. A nakonec jsem graduovala s honours34…“35
Pakliže student nedostal stipendium, musel si na svá studia sám vydělat, což nebylo
nikterak jednoduché. V Kanadě se uplatňovala zásada „studuj, kdo na to máš“. I sami Kanaďané si
museli během pětiměsíčních prázdnin vydělat dostatečný obnos, neboť stipendia pro ně téměř
neexistovala.
Dostat se v Kanadě na univerzitu na vlastní pěst bylo velmi náročné. Svědčí o tom slova
Rudolfa Rodena, který měl již v Československu téměř ukončené vzdělání na lékařské fakultě
Univerzity Karlovy, a přesto mu trvalo pět let, než byl přijat na univerzitu v Kanadě.
„Já jsem byl ve stavu, kdy mi zbývaly tři měsíce do dokončení medicíny. A scházely mně
dvě zkoušky. Veřejné zdravotnictví a soudní lékařství, takové mini-zkoušky. A v Kanadě jsem
chtěl samozřejmě dál pokračovat, ale trvalo to asi pět let, než jsem mohl začít znovu studovat.
Když mě úplně náhodně přijali na univerzitu v Montrealu, která se jmenuje Queens a je velmi
dobrá. A tam jsem promoval roku 55…
Do té doby jsem dostal asi 187 zamítnutých žádostí. Jelikož to bylo v době, kdy veteráni
z války dokončili kolej a hlásili se na univerzity, hlavně na medicínu. A přicházely mi odpovědi,
že mají přebytek svých vlastních a že moje předběžné vzdělání vůbec neodpovídá zdejšímu předběžnému vzdělání. Protože v Kanadě bylo obvyklé dostudovat dvanáctý stupeň, to jest maturo-
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vat. Potom absolvovat college a z té se hlásit na medicínu. Takové jsme to v Československu
neměli...
Pro mě představovalo obrovské zklamání, že mě nevzali zpátky na medicínu. Když se mi
konečně podařilo dostat k děkanovi, cítil jsem se velmi trapně, neboť moje angličtina nebyla moc
dobrá. Tedy dokázal jsem vyjádřit, co chci a podobně, ale nebylo to nikterak dokonalé. Kupříkladu na McGillu36 dotyčný registrát opakoval to samé. Že má nadbytek žádostí. Na 60 míst asi
3000 lidí, 3000 žádostí. A ptal se mě, kde jsem tedy studoval. Řekl jsem mu: „ Studoval jsem na
Karlově univerzitě.“ A on na to: „Ale jaká je teďka Varšava?“ Už jsem věděl, že to nejde správným směrem. On povídal: „Tady si musíte uvědomit, že McGill je slavná škola, která patří do Aleague a byla založena 100, 150 let předtím.“ Řekl jsem mu: „To je zajímavé, ale Karlova univerzita a lékařská fakulta, na které jsem studoval, právě oslavovala šestisté výročí od svého založení v roce 1348.“ A on otevřel dveře a doslovně mě vyhodil.
…Asi o šest let později, když se mi podařilo medicínu dokončit, jsem byl pozvaný na párty,
kde jsem se s dotyčným pánem potkal znovu. Rozhodl jsem se tuto scénu před velkou skupinou
lidí zopakovat a připadal jsem si ohromně, že jsem se mu pomstil... Já jsem dodělal medicínu,
tedy s těmi všemi překážkami jako překážkový běh, a otevřel jsem si lékařskou praxi, když mi
bylo dvaatřicet let…“37
Studenti tvořili jen zlomek Čechoslováků, kteří po únoru 1948 odešli z vlasti, přesto je jejich
role v emigraci významná. Mnozí z nich udělali za oceánem kariéru a stali se uznávanými odborníky ve svých oborech. Avšak co tomu předcházelo? V kritických únorových dnech roku 1948 byli
jedinou složkou obyvatelstva, která protestovala proti převzetí moci komunisty. Hájili demokratické principy, a proto byli perzekuováni. Rozhodli se uprchnout z Československa a začít svobodný život v zahraničí. Po náročném přechodu hranic strávili dlouhé měsíce i roky v německých
uprchlických táborech. Díky úsilí několika jedinců vznikl Ústřední svaz československých studentů v exilu a později i Masarykova univerzitní kolej v Ludwigsburgu, jež velmi pomohly tisícům
studentů. Ti nejlepší prostřednictvím ÚSČsE získali stipendia na zahraničních univerzitách. Několik z nich se takto dostalo i do Kanady, kde museli prokázat velkou píli, cílevědomost a vytrvalost,
než se jim podařilo získat univerzitní diplom, jež byl klíčem k pozdější kariéře. Jsou příkladem pro
další generace studentů.
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Obrazová příloha

Obr. 1: Doklad členství v ÚSČsE (z archivu
Milana Vítka).

Obr. 2: Seznam přednášek studenta Masarykovy
koleje v Ludwigsburgu (z archivu Milana Vítka).
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První polovina roku 1948
v Československém národním sdružení, reakce krajanského spolku na
únorové události v Československu
Jakub Hodboď

The first half of 1948 in the Czechoslovak National Alliance, the response of the Canadian association to the February events in Czechoslovakia
The article records the situation in the Czechoslovak National Alliance, which is the biggest exile
organisation in Canada, in the first half of the year 1948. The author focusses on immediate
responses to the February events in Czechoslovakia and on the long-term changes in orientation
of the whole organisation after the events. In the introduction he gives the outline of the situation in Czechoslovakia and then deals with the history and inner organisation of the Czechoslovak
National Alliance and its Central Executive Committee.

Rok 1948. Tento rok změnil na více než půl století běh událostí v Československu a ovlivnil
osudy milionů jeho obyvatel. Tři roky po konci druhé světové války, po krátkém období relativní
svobody, kdy se zdálo, že se věci v Československu dávají do pohybu tím správným směrem, vystřídala nacistický teror rudá tyranie. Důsledky můžeme v naší zemi vidět snad až dodnes. „Vítězný Únor“, jak se dnes někdy s notnou dávkou ironie a zatrpklosti říká únorovým událostem roku
1948, jež nadobro znamenaly převzetí moci a kontroly nad státem komunisty, však měly svůj
postupný vývoj.
Komunisté si po vítězných volbách v roce 19461 velmi rychle uvědomili, kdo by mohl být
pro budoucí vedoucí postavení strany nebezpečným soupeřem, a to soupeřem nejen politickým,
ale i ideovým. Začalo velmi důkladné pronásledování všech, kteří mohli potencionálně narušit
šíření komunistických idejí. Velmi často šlo o lidi zbídačené druhou světovou válkou. V roce 1948,
kdy byl jasně zpečetěn osud Československa a kdy vidinu lepší budoucnosti skryly na mnoho let
rudé mraky, se desítky tisíc mužů, žen a dětí vydaly přes hranice své rodné země, aby se už nikdy
nevrátily. Vlastní lidé jim doma usilovali o život, a proto nezbývalo, než se navždy stát uprchlíky.
Riskantní přechod hranice, úmorný pobyt v utečeneckých táborech na donedávna ještě nepřátelském území, nelehké rozhodování, co dál se životem, kam zamířit – to byla procedura,
kterou ve větší či menší míře prošel každý emigrant. Velké procento československých poúnorových emigrantů mířilo do Kanady. Často se jednalo o mladé, vzdělané a talentované Čechoslováky,
kteří nesouhlasili s totalitní politikou, jež s sebou přinášel komunistický režim. Mnohdy začínali
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v nové zemi úplně od nuly, ale díky své vytrvalosti se téměř vždy dokázali adaptovat a ještě udělat
skvělou kariéru.
Poúnoroví emigranti do země javorového listu samozřejmě nepřicházeli jako první zástupci
Čechů či Slováků. Emigrace z Československa, případně z Rakousko-Uherska do Kanady měla
hluboké kořeny a krajané v Kanadě byli na konci čtyřicátých let poměrně kvalitně organizováni.
Již od dvacátých let vznikaly na kanadském území československé, později české a slovenské
spolky.
Mezi nejvýznamnější krajanské organizace patřilo i Československé národní sdružení
(ČSNS) s tzv. odbočkami po celé Kanadě, od Vancouveru až po Hamilton. S organizací, která i
v současné době hraje prim ve spojení s Českou republikou, přišel do styku snad každý
z poúnorových emigrantů. Mnozí z nich se do činnosti v Národním sdružení, jak se také spolku
říkalo, aktivně zapojili a přispívali k rozvoji organizace, která pomohla mnoha lidem v nouzi.
Tisíce exulantů dostalo díky podpoře Národního sdružení šanci do Kanady vycestovat. A tak
vyvstávají otázky, jak taková organizace v této době vlastně fungovala? Jak se připravovali její
činovníci na únorový puč v Československu? Věděli vůbec o vážnosti situace v rodné zemi a bylo
sdružení nachystané na nápor československých exulantů?
Nejprve bychom se měli zaměřit na stručnou historii krajanských organizací v Kanadě.
Ve dvacátých letech 20. století vznikají na území Kanady první krajanské spolky. Nejstaršími byly Československý podpůrný spolek ve Winnipegu (1913) a Československý podpůrný
spolek v Montrealu (zanikl v roce 1939). Spolek vyplácel nemocenské podpory a pořádal divadelní
představení a jiné kulturní akce. Protože Čechů zde bylo ještě poměrně málo, v čele krajanských
organizací a časopisů, jako bylo např. Slovenské slovo, Naše slovo, Slovenské bratrstvo, stáli, jak
už ostatně názvy napovídají, spíše Slováci. Roku 1927 byl založen slovenský katolický Sokol a pro
děti dokonce otevřena první škola.2
Rok 1939 byl zlomem po všechny krajany v Kanadě, poprvé se rozdělili na dva tábory. Na ty,
co si přáli demokratické Československo, a na ty, kteří chtěli nezávislé Slovensko (Kanadská
slovenská liga). Krátce po obsazení republiky Německem se Karel Buzek, Antonín Springl, Gustav
Pokorný a Gustav Přístupa sešli s prezidentem Benešem v Chicagu. Výsledkem setkání byla myšlenka vytvoření společného výboru krajanů, jež se stala realitou, když se 24. a 25. června 1939
v kostele Church of All Nations konal první československý kongres, kde byla založena Národní
Aliance Slováků, Čechů a Podkarpatských Rusínů. Od roku 1940, po spojení s montrealským
Československým národním sdružením, vzniká Československé sdružení v Kanadě.3 Během války
se emigranti snažili materiálně podporovat svoji rodnou zemi. Pořádali sbírky, vojákům přímo na
frontu dokázali zaslat balíčky v hodnotě několika tisíc dolarů. I po válce došlo na materiální pomoc, především ve spolupráci s Červeným křížem v Londýně.
V roce 1948 stál v čele ČSNS předseda zastupovaný dvěma místopředsedy. Ve vedení sdružení dále působili krajané na postech hlavního tajemníka, tajemníka, pokladníka a místopokladníka. Spolu s dalšími dvěma zvolenými členy (a čtyřmi zvolenými náhradníky) sdružení tvořili
výše jmenovaní tzv. Ústřední výkonný výbor jako vrcholný orgán ČSNS. Ústřední výkonný výbor
měl právo jednat o všech členských otázkách a zaujímat k nim stanovisko, činit finanční a jiná
opatření prospěšná pro rozvoj sdružení, spravovat pokladnu sdružení, vydávat jménem organizace oběžníky, letáčky, brožury, statistiky a zprávy o činnosti. Výbor pracoval pod dohledem Širšího
výkonného výboru, který pověřoval Ústřední výkonný výbor řešením nejrůznějších záležitostí a
problémů. Širší výkonný výbor tvořilo kromě členů Ústředního výkonného výboru dalších
10 krajanů a šest náhradníků ze všech koutů Kanady. Mezi další orgány ČSNS patřil Ústřední
kontrolní výbor a pětičlenný Ústřední smírčí soud. Z dnešního pohledu je zvláštní, že oficiálním
jazykem organizace byla slovenština a členové sdružení se mezi sebou oslovovali „bratr“ a „sestra“.
Krajané se v ročních intervalech scházeli na kongresu, častěji se setkávali členové Širšího
výkonného výboru. Jako „výkonná jednotka“ však jednoznačně sloužil Ústřední výkonný výbor,
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který se týden co týden scházel v pozdních večerních hodinách v místnosti ústřední kanceláře,
která sídlila na 45 Richmond Street West v Torontu.4
Toho osudného roku 1948 funkci předsedy ČSNS vykonával Rudolf Koreň, který také
schůze pravidelně zahajoval. Mezi přítomnými nemohla chybět zapisovatelka Edita Haasová.
Často se vášnivé diskuse protahovaly až dlouho do noci, a tak se leckdy dveře krajanské kanceláře
zavíraly až po jedné hodině ranní.
Ze zápisů5 z těchto schůzí ČSNS vyplývá, že situace v Československu byla sice monitorována, ale v popředí se objevuje až do osudného konce února 1948 mnoho jiných témat.
19. února 1948 se koná v Československu schůzka vedoucích představitelů Československé
strany národně socialistické, Československé strany lidové a Demokratické strany Slovenska, kteří
se dohadují na podpoře demise ministrů svých stran. Do republiky přilétá náměstek ministra
zahraničních věcí SSSR Valerian Alexandrovič Zorin, z pobytu ve vlasti se vrací i velvyslanec USA
Lawrence Steinhardt.6 Ve stejný den, ve čtvrt na devět večer, zahajuje za mořem předseda Koreň
schůzi. Ústřední výkonný výbor7 řeší situaci kolem článků uveřejněných v krajanském periodiku
Nová vlast. Noviny Nová vlast (New Fatherland)8 patřily mezi oblíbený krajanský zdroj informací,
ale právě v roce 1948 zanikly a krajané v Kanadě se ocitli na téměř jedno desetiletí bez novin
vydávaných Národním sdružením. Členové výboru poukazovali na články redaktora Nové vlasti
Martina Dudáka, který v nich obvinil Ústřední výkonný výbor a především pak jednoho z členů,
Karla Buzka,9 že zapříčinili zánik novin. Ještě ten večer bylo Dudákovo obvinění prohlášeno za
nemístné. Tento spor byl nicméně tak velký, že se Ústřední výkonný výbor usnesl svolat co nejdříve schůzi Širšího výkonného výboru. Neshoda plnila stránky krajanských zápisnic i v dalších
měsících. O co tedy vlastně šlo ve sporu, který se táhl několik měsíců a vedl k pozastavení vydávání Nové vlasti?
Z dochovaných dokumentů ČSNS vyplývá, že Národní sdružení, respektive Ústřední výkonný výbor byl Širším výkonným výborem požádán, aby Novou vlast převzal a staral se
o vydávání novin. S redaktorem Dudákem se domluvilo, že poslední číslo Nové vlasti vyjde
7. února 1948 a do té doby mu bude vyplacena dohodnutá suma za vydávání Nové Vlasti ve výši
520 dolarů. Pak se Dudák uvolil vydat ještě několik čísel, ale pod pohrůžkou, že pokud mu Národní sdružení slíbené peníze nevyplatí, zveřejní aféru na stránkách listu. Tak se také 5. února 1948
stalo. Situace se stala značně nepřehlednou. Mnoho exulantů i celých odboček Národního sdružení žádalo vysvětlení písemně. Objevily se podobně laděné články v jiných novinách, např. V Ljudových zvěstech. Problém vznikl, když se přišlo na to, že už redakce vybrala i 1400 dolarů na
předplatném na další rok. Celá situace se vyostřovala. Ze zápisu ze schůze je patrné, jak moc si
Ústřední výkonný výbor uvědomoval vážnost situace.
Zaprvé, že zodpovědnost za vzniklou situaci nese nejenom Dudák, ale i Ústřední výkonný
výbor, protože během dvou let nedokázal zařídit převzetí Nové vlasti. Dále si všichni přítomní
uvědomovali, že bez pravidelně vycházejícího periodika, přes které probíhala v podstatě veškerá
komunikace se širokou krajanskou obcí, je činnost sdružení téměř paralyzována. Novou vlast
odebíralo podle Dudáka v této době více než 2500 pravidelných čtenářů. Na druhou stranu museli
objektivně uznat, že sami nejsou schopni z finančních i personálních důvodů noviny dále vydávat.
Ještě toho večera se předsednictvo Národního sdružení usneslo, že musí o situaci co nejdříve
zpravit Širší výkonný výbor. Jaroslav Havlík navrhl, aby se prozatím začal vydávat jakýsi informační bulletin, financovaný z tiskového fondu, který by krajanům nejprve objasnil situaci kolem
Nové vlasti a později sloužil jako zdroj informací z ČSNS. Další návrh zněl, že se zprávy Národního
sdružení budou prozatímně uveřejňovat v Newyorském deníku.
Ke konci schůze se řešila změna poplatků za úkony na generálním konzulátu ČSR. Národní
sdružení mělo v plánu s konzulátem vyjednávat o výši těchto poplatků. O tom, jak si ještě málokdo
z přítomných dokázal představit, jaké záležitosti bude výbor řešit za několik dnů, svědčí poslední
bod jednání.
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Výbor byl upozorněn, že v letních měsících bude nedostatek míst na lodích směřujících do
Evropy.10 Důvodem byl poloviční počet lodí schopných převážet pasažéry. Výbor debatoval, zda se
vůbec podaří najít místo pro všechny zájemce o sokolský slet v Praze. Na tom samém sletu, kde
došlo k perzekuci mnoha mladých lidí, si velký počet kanadských emigrantů uvědomil, že pro ně
už je situace v Československu neúnosná.11
O necelý týden později, 24. února 1948 v poledne, se v Československu konala Klementem
Gottwaldem vyhlášená generální stávka. Účastnilo se více než 2,5 milionu lidí. Msgre. Jan Šrámek
rozpustil Československou stranu lidovou. Situace se stávala kritickou.12
Mezitím se v Torontu stále jednalo o situaci kolem časopisu. Výbor13 se rozhodl svolat na 14.
března 1948 schůzi Širšího výkonného výboru. Řešit se měly události v Československu, o kterých
krajané dostávali zprávy, i problémy kolem vlastního periodika. Protože se zdálo, že se okolnosti
kolem vydávání Nové vlasti jen tak nevyřeší, měl zatím vycházet bulletin, jenž by se rozesílal všem
řádným členům. Obsah měly tvořit zprávy o situaci v Československu, ale v první řadě měl sloužit
jako obrana ČSNS před výpady kvůli zániku Nové vlasti. Večerní schůze se účastnil jako host také
Dr. František Karas, přednosta Krajanského oddělení na Ministerstvu informací v Praze. Velmi
pečlivě celé jednání sledoval. Z dokumentu je zřejmé, že v Kanadě strávil mezi krajany delší dobu.
Po krátkém děkování poprosil ČSNS, aby zůstalo věrné vlasti i v budoucnosti. Ačkoliv debata
o událostech v Československu v oficiálním zápisu schůze uvedena není, všichni v sále si už vážnost situace plně uvědomovali. Československu zbýval v tu chvíli jeden den svobody. Nazítří
prezident Beneš přijal demisi demokratických ministrů a Československo zahalil definitivně rudý
oblak.
Den po pohřbu ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, 14. března 1948, se konečně sešel Širší výkonný výbor Národního sdružení. 14 Do Masarykova domu na 212 Cowan Street
v Torontu se sjeli zástupci z celého východního pobřeží Kanady. Zajímavé je, že kromě jiných se
šest členů nemohlo zúčastnit, jelikož právě pobývali v Československu.15 Hned z kraje jednání se
předčítaly písemné pozdravy, jež ke schůzi došly. Z jejich obsahu lze vycítit, jaká asi panovala mezi
krajany nálada. Jedním z přispěvovatelů byl i Štefan Rudinský16, tou dobou na Floridě.
„L´utujem, že pre vzdialenosť mi neni možné zúčastnit sa tejto schódze. Aj mňa ako iste
všetkých vás bolastne sa dotýkajú udalosti, ktoré sa poslednú dobu odohrávaly v našej rodnej
vlasti. Bezpochyby táto udalosť zranila každého demokraticky smýšlajúceho našho krajana,
ktorí sme pomáhali, a niektorí z nás v oboch svetových vojnách, k oslobodeniu našej rodnej
vlasti a těšili sme sa na priazinivý vývin pomerov a demokratické zriadenie Československa.
Demokracia a Masarykove ideály, na zakladoch ktorých bola ČSR vybudována, sú pochované
násilím.“
Rudinský dále uvedl, že se vyslovuje pro sepsání protestní rezoluce proti takovému jednání
a doufá v obdobnou reakci krajanů po celém světě. O tom, že názory na řešení situace nebyly
jednotné, svědčí hned další písemný pozdrav Antonína Kalivody:
„Bratia a sestry, snaď ste nikdy nemali tak vážný a dóležitý úkol k vyriešenu, ako budete
mať na tomto zasedání. Jednajte preto velmi opatrne. Dovolujem si vám doporučiť tento návrh:
Postoj ČSNS k udalostiam v ČSR nech je neutrálny. Žiaden odboj proti vlastnému ludu.
Zaiste ani prezident Beneš si nepraje, aby sme nejako bojkotovali rodnú vlasť. Mohlo by byť
katastrofálne pre ČSNS, keby sa ono postavilo do opozície proti novým pomerom
v Československu.“ 17
Poté před krajany předstoupil předseda ČSNS Rudolf Koreň. Vedl dlouhou a procítěnou řeč.
V úvodu vzpomínal na poslední schůzi Širšího výkonného výboru (konala se poslední srpnový den
roku 1947), kdy věřil, že se splnil cíl, pro který se ČSNS tvořilo. Vracel se tak k druhému odboji,
jenž skončil vítězně. Ale po pár měsících svobody přichází opět pohroma. Koreň mluvil ve svém
projevu o ruské nálepce „lidové demokracie“, pod kterou se dějí všechna zvěrstva, na něž se
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spouští železná opona. Pak zavzpomínal na pohřeb „miláčka národa“, Jana Masaryka, jenž se
konal den předtím.
„Prečo? Prečo muž plnej síly, nebojácný, spravodlivý, láskyplný mal ležat na márach?
Prečo člověk, ktorý zasvätil celý svoj plodný život svojmu národu, mal býť predčasne odprevadzany plačúcimi davy do zátišia lánského cintorina? Pýtám se vás prečo? Sestry a bratia! Nachadazam len jednu odpoveď: Jan Masaryk sa stal prvou obeťou ludovej demokracie za
železnou oponou...“18
Těžko asi popsat, jak vypadala atmosféra v zasedací místnosti. Předseda dále prohlásil, že
smrt Masaryka působila po celém světě jako elektrický výboj. Svět vyděšený ze situace
v Československu kroutí hlavou nad perzekucemi „nejvzácnějších mužů národa“. Koreň jako
příklad jmenoval Jozefa Lettricha a generála Ambruše.19 Následně se obrátil k plénu. ČSNS podle
něj musí promluvit. Zmiňuje zmařené pokusy prezidenta Edvarda Beneše promluvit do rozhlasu
k národu a staví ČSNS do role osvoboditele Československa z pod jařma železné opony. ČSNS by
se podle něj mělo spojit s Františkem Němcem, Dr. Josefem Kotrlým, Dr. Jánem Papánkem, Dr.
Jurajem Slávikem20 a dalšími významnými politiky a diplomaty v Kanadě. Společně by měli postupovat v boji za obnovu demokracie ve vlasti.
Když domluvil, ve tvářích všech přítomných se zračilo velké odhodlání a touha zabránit další zkáze vlasti. Jen málokdo ale asi tenkrát v Masarykově domě tušil, že jejich boj bude trvat téměř
půl století. Následovaly příspěvky dalších členů Širšího výkonného výboru. Po pětihodinové diskusi se výbor usnesl zaslat tuto telegrafickou rezoluci doktoru Papánkovi do New Yorku:
„Dnešné shromaždenie sa jednohlasne vyjadrilo, že stojíme pevne za vaším postupom. Vo
svojej sturkture sme a zostaneme demokrati!!“21
Obdobně znějící rezoluce byla zaslána i v angličtině do anglického tisku. Zástupci odbočky
Batawa dále informovali o zaslání soustrastného telegramu prezidentu Benešovi k odchodu Jana
Masaryka.
V závěru celodenního jednání přece jen zbyl čas řešit situaci kolem Nové vlasti. Na doporučení Jaroslava Havlíka bylo usneseno, že Národní sdružení požádá odbočku Batawa, zda by se
noviny mohly tisknout v tiskárnách firmy Baťa, která měla v Batawa velkou továrnu. Přes odbočku
v Batawa se měla vést další jednání.
Týden po smrti ministra Masaryka, někdy v druhé polovině března 1948, vytvořili pravděpodobně členové výboru prohlášení pro kanadskou krajanskou veřejnost „Pojďme s Masarykem.“
V úvodu jsou krajané ujišťováni, že současná situace neznamená úplný konec Československa, ale začátek nové těžké éry. Dále je vyjádřena lítost nad úmrtím Jana Masaryka. Krajané mají
být připraveni k boji. Čekat by se ovšem mělo na reakci Kanady a celého světa. Objevuje se několik
zajímavých poznatků. V Národním sdružení jako by tušili, že Západ kvůli Československu nespustí vojenskou intervenci. Podle nich však může malá země v srdci Evropy sloužit jako hranice, po
jejímž překročení by na válku dojít mohlo. Je třeba dodat, že velké množství uprchlíků
z Československa očekávalo brzký návrat poměrů a chtěli se zbraní v ruce osvobodit Československo po boku spojenců.22 Dále vidí Národní sdružení východisko v koalici a spolupráci se slovanskými sousedy – Slováky, Poláky a Jihoslovany. Měla by vzniknout koalice, která bude nezávislá
na Západě i Východě.
Uplynulo šest týdnů od převratu v Československu. Komunistická strana dokončovala přebírání kompletní kontroly nad chodem státu a obyvatelé trpěli pod nově zavedenými pořádky.
První stovky občanů se ilegálně vydávaly přes hranice. Naplno se také rozjížděla komunistická
propaganda, a to nejenom v Československu, ale i v Kanadě. Objevila se série klamavých článků
o ČSNS. Na to vše se krajané v Národním sdružení snažili pružně reagovat.
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13. dubna 1948 krátce před půl devátou oznámil hlavní tajemník Národního sdružení Karel
Buzek na pravidelné schůzi23 v Torontu, že se v uplynulém týdnu zúčastnil v Montrealu schůze
předsednictva Canadian United Allied Relief Fund. Dále přednesl informaci o tom, že Lady Davis
Foundation24 by ráda stipendiem na nějaké kanadské univerzitě podpořila 25 československých
studentů. ČSNS mělo provádět výběr adeptů.
Karel Buzek dále referoval o zprávách, které se objevovaly v kanadském tisku a obsahovaly
mylné informace, až protičeské nálady.25 Kromě toho stoupal zájem o krajanské přednášky. Ty
představovaly další způsob, jak ovlivnit kanadskou veřejnost. Karel Buzek např. přednášel
v torontském Lion´s Clubu v King Edward Hotel.
Na klamavé a útočné články muselo ústředí ČSNS reagovat již několik týdnů. Chtěli k tomu
využít tzv. Věstník, který se měl distribuovat mezi všechny právoplatné členy. Věstník měl posloužit jako reakce na útočné články, kterými byla kanadská veřejnost živena ze strany komunistů a
separatistů. Ústřední výkonný výbor se shodl, že podobná obrana by se měla vydávat za každou
cenu, s hlavním cílem neustále před kanadskou veřejností proklamovat, že ČSNS nesouhlasí
s režimem ve vlasti.
Pro ilustraci, jak se dění v Národním sdružení změnilo za několik měsíců, navštivme naposledy výkonný výbor v torontském ústředí ČSNS v úterý 13. července 1948.26 Na programu se
v poslední době logicky ustálilo jedno palčivé téma: Českoslovenští političtí exulanti. Jednalo se
o vybírání příspěvku mezi členy v jednotlivých odbočkách, ale nejvíce času se jednoznačně věnovalo situaci v Československu a důsledkům, které přinesla. Všichni přítomní se shodli, že jedním
z důležitých úkolů ČSNS je pomoc československým běžencům, kteří opustili rodnou vlast a nacházejí se v utečeneckých táborech v Německu. Ústředí ČSNS dokázalo navázat přímý kontakt
s Mezinárodní uprchlickou Organizací IRO (International Refugee Organisation). IRO sloužila
jako oficiální agentura OSN pro uprchlíky v Evropě. Ačkoliv byla oficiálně její činnost započata až
ke 20. srpnu 1948, fungovala IRO už od 1. června 1947 v podobě Přípravné komise IRO (Preparatory Commission of IRO). K tomuto datu totiž přestávala oficiálně pracovat UNRRA (United
Nations Relief and Rehabilitation Agency) a Mezivládní výbor pro uprchlíky. Až do ukončení
operací 31. ledna 1952 zprostředkovala IRO pomoc pro více než 1 000 000 uprchlíků v evropských
táborech, zajistila domov za mořem pro 1 038 750 osob, což celé stálo více než 400 000 000
amerických dolarů.27
Pod správu IRO spadala většina uprchlických táborů v Německu, kde přebývali českoslovenští uprchlíci. Sama IRO přiznávala: situace v táborech je špatná. Na základě těchto zpráv
vyjednávalo Ústředí s kanadským Červeným křížem. Do Německa měly putovat dary ve výši
100 000 dolarů ve formě potravin a ošacení. Na důležitosti získala v tomto období odbočka
v hlavním městě Kanady Ottawě. Právě zde sídlily všechny důležité vládní i nevládní instituce,
zastoupení zde měly mezinárodní organizace. Nejen ottawští členové ČSNS, ale vlastně celé Národní sdružení měli před sebou nelehký úkol. Totiž přesvědčit kanadskou veřejnost o vážnosti
situace v Československu, potažmo v německých táborech. Krajané z ČSNS při působení na kanadskou veřejnost těžili z dobrého renomé, které si vytvořili svou aktivitou za druhé světové války.
Renomé Národního sdružení překročilo i hranice Kanady. o rady je žádali krajané až z Jižní Ameriky. Nejvíce žádostí o nejrůznější pomoc však chodilo z Německa.
Jako konkrétní příklad může posloužit případ bývalého kanadského občana, který se v roce
1930 vrátil do Československa, tam se oženil a stal se otcem dvou dětí. Kanadské občanství si
neobnovil. Po událostech z února 1948 se chtěl vrátit. Díky intervenci ČSNS mu bylo jeho kanadské občanství vráceno a dotyčný se tak vyhnul zdlouhavé proceduře emigračního řízení. Docházelo dokonce k zasílání léků občanům Československa.28
Mezi další formy pomoci se řadí i snaha shánět stipendia do Kanady pro československé
vědce a nadané studenty, kteří setrvávali v uprchlických táborech. Pomoci měla například již výše
zmiňovaná Lady Davis Foundation.
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Kromě nově vzniklých problémů s exulanty tu již téměř půl roku byla otázka, jak zabezpečit
vydávání časopisu. Karel Buzek informoval o snaze zřídit vlastní tiskárnu v Torontě. Nápad vydávat informace v Newyorském deníku, jenž měl podporu Širšího výkonného výboru, díky finanční
náročnosti Ústřední výkonný výbor zamítl. Karel Buzek ale informoval o nové možnosti, kterou
představoval Denní hlasatel chicagských krajanů. Toto periodikum o šestnácti stranách vycházelo
dvakrát do týdne a krajané z Chicaga se uvolili propůjčit třetí stranu Národnímu sdružení. Finančně se celá záležitost zdála únosná, a tak jediný problém se vyskytl kolem jazyků. Jazykem
Denního hlasatele byla totiž čeština, oproti ČSNS, kde se psalo slovensky. Pár minut před půlnocí
předseda ukončil jednání výboru a krajané se rozešli.
Předcházející řádky snad alespoň trochu charakterizují a mapují situaci, v jaké se nejvýznamnější kanadské krajanské sdružení nacházelo v první polovině roku 1948. Zdá se, že organizace ještě pár dní před převratem netušila, kam až můžou události ve vlasti vést. Pilně se řešila
aféra kolem krajanských novin. Tento problém se v pozdější době, kdy se objevily křivě motivované články v kanadských mediích, přenesl i na jinou obranu. Sdružení potřebovalo nejenom informovat, ale především vysvětlovat, uvádět věci na pravou míru a bránit samo sebe.
S komunistickým převratem přišla další, zcela nová profilace ČSNS. Ještě nikdy nemuseli krajané
pomáhat takovému množství vlastních lidí po tak dlouhou dobu a ještě ke všemu mimo území
Kanady nebo Československa. Poprvé musela organizace bojovat i proti svým lidem, proti Čechoslovákům v Československu. Poprvé museli krajané působit na kanadskou veřejnost.
Následující měsíce znamenaly pro Národní sdružení obrovský příliv nových členů, jimiž se
stávali především emigranti z Německa. Mnoho se jich později zapojilo do práce ve vrcholných
orgánech organizace. Následně ale docházelo i k problémům. Stále častěji se projevovaly rozkoly
mezi starší generací, která se v Národním sdružení etablovala během druhé světové války, a mezi
generací poúnorovou, jež do Kanady nově pronikala po událostech roku 1948 v Československu.
Spory vedly tak daleko, že se sdružení podle některých autorů dostalo do existenční krize.29 Přesto
však krajané neustále pomáhali nově příchozím Čechoslovákům v Kanadě i v IRO táborech. Důsledně se bojkotovaly veškeré akce SSSR i komunistického Československa na území Kanady.
Nový impuls sdružení dostalo s další významnou kapitolou novodobých československých
dějin. Po srpnové okupaci „spřátelenými vojsky“ se opět tisíce občanů vydalo do všech koutů světa,
velké procento i do Kanady.
Národní sdružení pomáhalo Čechoslovákům a pracovalo na obnovení demokracie
v Československu dlouhých čtyřicet let. Krajané působící aktivně v této organizaci obětovali boji
za svobodu a demokracii pro zemi vzdálenou tisíce kilometrů od Kanady všechen svůj volný čas,
někteří dokonce svou kariéru a zdraví. Přesto jejich pomoc zůstává dodnes nedoceněna a pohled
na emigranty značně zkreslen. Snad tyto řádky mohou posloužit i jako poděkování za nasazení a
zápal, s jakým se do dlouhého střetnutí s totalitou pouštěli.
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Volby do Národního shromáždění proběhly 26. května 1946 a Komunistická strana Československa v nich získala 40,17 % hlasů. Voleni mohli být jen členové Národní fronty, případně
bezpartajní, které si některá z těchto stran zařadila na kandidátku. Na Slovensku vyhrála Demokratická strana Slovenska s 62,0 % hlasů. Úspěch bývá připisován poválečným socializačním představám a náladám, které po válce zachvátily celou Evropu. Podrobněji in: Čapka, F. a
kol.: Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače občanské výchovy
I., Brno 1991; Mencl, V. a kol.: Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách, Praha 1990, s. 213-237.
Novotná, J.; Rollerová, V.: Masaryktown – 50 let českého a slovenského národního parku
v Kanadě, Toronto 1998, str. 11.
Se vznikem samostatné České a Slovenské republiky dochází znovu ke změně názvu, a to na
České a Slovenské sdružení v Kanadě. Internet: http://www.cssk.ca/history.
Stanovy ČSNS, RCNS Minutes Boarder Committee 1944 – 1945, MG 28 VIII, vol. 1, National
Archives of Canada, Ottawa, Kanada.
Zápisnice a poznámky Ústředního výkonného výboru Československého národního sdružení,
CSNS Broader Committee 1948, MG 28 VIII, vol. 2, National Archives of Canada, Ottawa, Kanada.
Podrobněji in: Pernes, J.: České dějiny v datech, Praha 1998, s. 132; Kocián, J.: Poválečný
vývoj v Československu 1945-1948, Praha 1991, s. 71-73.
Schůze se zúčastnili: R. Koreň, L. Buda, P. Havlík, J. Mráček, St. Kvarda, L. Myslivec, M.
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svobodného Československa; Slávik Juraj (1890–1969), právník, politik a diplomat, 1929–
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S touto vizí odcházelo do exilu skutečně velké množství Čechoslováků. Podrobněji např. in:
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studenty v exilu. Úzce spolupracovala s montrealským Muzeem Umění a prestižní McGill University. V současné době se organizace fungující pod jménem Lady Davis Fellowship Trust orientuje na studenty z Izraele. Internet: http://ldft.huji.ac.il/upload/who/whoA.html.
Zmiňovány jsou výpady slovenského faráře Zemana z Windsoru a nesprávné informace
v článcích redaktora Dana Camerona. Zápisnice č. 4/1948 Ústředního výkonného výboru
ČSNS, CSNS Minutes Broader Committee 1948, MG 28 VIII, vol. 2, National Archives of
Canada, Ottawa, Kanada.
Přítomni byli: R. Koreň, K. Buzek, P. Havlík, J. Mráček a M. Pavlík.
Internet:
http://www.mhsc.ca/index.asp?content=http://www.mhsc.ca/encyclopedia/contents/I5877.h
tm; http://www.geschichtsatlas.de/~ga2/iro.htm.
Šlo např. o streptomycin používaný proti TBC. Tento lék se v Československu v té době téměř
nedal sehnat.
Podrobněji in Čermák: Čermák, J.: Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě, Zlín 2000.
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Obrazová příloha
Obr. 1: Zleva Hon. Paul T.
Hellyer,
prezident
Masaryk
Memorial Institute Gustav Přístupa a redaktor Nového domova
Rudolf Nekola před sídlem redakce (Převzato z Gem fot the
Canadian Mosaic, MMI, Toronto
1957).

Obr. 2: Masaryk Hall na Cowan
Ave. v Torontu (Převzato z Gem
fot the Canadian Mosaic, MMI,
Toronto 1957).
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Ilegální přechod přes hranice po
převratu v únoru 1948
Veronika Počerová

Illegal crossing of our frontiers after the coup in 1948
The focus of this paper is crossing our frontiers illegally in connection with heightened security
on the borders. All the cases are real stories gained by the method of oral history in Toronto and
Ottawa. The end of the article pinpoints some common features that are characteristic for all
these crossings.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 se pro mnohé obyvatele staly podmínky pro život
v republice neslučitelné s jejich představami o normálním, svobodném životě. Ať už to byli politici
jiných stran, studenti vysokých škol, úspěšní podnikatelé, váleční hrdinové nebo jen obyčejní lidé
jiného smýšlení, nový režim v nich viděl nepřátele lidu a rozvraceče, proti kterým je nutné bojovat.
Osud je postavil před jedno z nejtěžších rozhodnutí jejich života. Zůstat v republice a pokusit se
přežít, případně aktivně bojovat proti komunismu, riskovat roky vězení za ilegální činnost a doufat, že se situace rychle vyřeší. Nebo odejít do exilu, uprchnout pryč ze země, kde neplatí demokratické zásady, a jít za svobodou. Hledat právo na život a případně i bojovat proti komunismu
zvenčí. S útěkem však byly spojené mnohdy opomíjené skutečnosti. Nešlo jen o samotné nebezpečí, které musel každý podstoupit při překonávání hranic, dotyční tu nechali veškerý majetek,
příbuzné, vše, na čem jim doposud záleželo. Právě o lidech, jež se rozhodli odejít hledat lepší
podmínky pro život, je tento sborník a také můj příspěvek, který se soustředí na samotný přechod
přes hranice.
Rozhodnutí odejít do exilu bylo prvním krokem, základem úspěchu však byl až samotný
přechod hranice. Při ilegálním překračování hranice bylo zatčeno mnoho uprchlíků, často celé
skupiny nebo rodiny. Tyto lidi čekal v Československé republice soud. V období krátce po únoru
1948 platil ještě starý prvorepublikový zákon, v němž se za „pokus o nedovolené překročení státní
hranice“ vyměřovaly u okresního soudu tresty odnětí svobody v délce asi dva měsíce až půl roku.
Dne 6.10.1948 byl odhlasován nový zákon, „zákon na ochranu lidově demokratické republiky
č. 231/1948 Sb“.1 Za neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu byl
těžký žalář na dobu od jednoho roku do pěti let.

Způsoby přechodu přes hranice
Překonání hranice však s sebou neslo i další problémy. Pro člověka neznalého poměrů
v pohraničí bylo jejich zdolání bez jakékoli pomoci velmi náročné a hlavně nebezpečné. V průběhu
několika měsíců po únorovém převratu se navíc stupňovalo i zabezpečení hraniční zóny. Dříve
byla střežena pouze příslušníky pohraniční stráže, neexistovala ještě minová pole a oplocení.
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Jedním z důležitých momentů, který zásadně změnil situaci, bylo vydání zákona o ochraně státní
hranice č. 69/1951 Sb.2 dne 11. 7. 1951 a nařízení ministra národní bezpečnosti o právu příslušníka
Pohraniční stráže použít zbraně č. 70/1951 Sb.3 ze dne 14. 7. 1951. Není však vyloučené, že zbraně
byly užívané už předtím. Vývoj zabezpečení hranice 4 se od tohoto roku neustále stupňoval.
Nejdříve se objevila nástražná osvěcovadla, roury se světlicemi, z kterých vedl nástražný drát
dlouhý až 100 metrů. Pokud o něj někdo zakopl, signální náboj se uvolnil a pohraničníkům určil
polohu uprchlíka. Dalším zabezpečovacím prostředkem byly uměle vytvořené lesní průseky o šířce
až 20 metrů a kontrolní orné pásy, v zimě potom sněžný pás, který měl zachytit uprchlíkovy stopy.
Tato opatření s sebou nesla nemalé problémy. Na vykáceném dříví, které nebylo odvezeno z lesa
z důvodu nedostatku traktorů, se hromadili škůdci. Samotná údržba průseků byla také velmi
nákladná. Po pásech následovaly ostnaté a později elektrifikované dráty pod proudem o síle až
4000 voltů. Vrcholem zabezpečení se staly nášlapné miny, jen v okolí Aše bylo zaminováno asi
osm kilometrů. Pro představu, v úseku o délce asi 500 m bylo položeno 1440 min typu DO-Mi-N.
Překážky přestaly být nebezpečné pouze pro emigranty, ale začaly se také zvyšovat počty zraněných pohraničníků.

Pěšky, bez převaděče
Jedním z těch šťastných, komu se podařilo uprchnout za těchto relativně dobrých podmínek, byl i Josef Průcha.5 On a jeho dva kamarádi se vydali přes „kopečky“ v červenci 1948. Cestu
podnikli bez převaděče, pouze s kompasem. Vlakem se dostali do Sušice a pak pokračovali pěšky
směr jihozápad.
„Měli jsme štěstí. Tak brzo po převratu nebyly hranice ještě pořádně zabezpečené, takže to
bylo celkem jednoduché. Nikdo nás nepotkal, nikdo nás nezastavil. Spali jsme v Sušici a pak
jsme šli celý den pěšky. Dorazili jsme do vesnice, kde jsme ještě jednou přespali v nějaké chalupě
a večer, pro zajímavost, jsme šli hrát volejbal s pohraniční stráží. Ráno jsme vyrazili. Měli jsme
plán, vzali jsme košík, abychom v případě, že nás zatknou, mohli tvrdit, že jsme šli na houby.
Nikdo nás nechytil. Všechno proběhlo, jak mělo.“6

S využitím převaděčských služeb
Později se většina zájemců o emigraci obracela na převaděče a různé převaděčské skupiny.
Tito lidé znalí pohraničí se stávali profesionály a podstupovali nebezpečí s převody spojené většinou kvůli výdělku. Za jednorázový přechod se platilo dokonce několik tisíc, někdy až desítek tisíc
korun.7 Mohlo se dokonce stát, že někteří převaděči, kterým emigranti zaplatili, je během cesty
ještě okradli nebo dokonce ze zištných důvodů zavraždili.
Špatné zkušenosti se svými „zachránci“ má i Vlastimír Vrána.8 On a jeho žena přešli hranice
v okolí Aše, kde se seznámili i se svými převaděči. Kromě samotného přechodu jim nabídli, že
později přepraví do Německa i jejich zavazadla. Nedůvěru k nim získali už v průběhu cesty:
„Vedli nás asi čtyři lidé. Nevím, nakolik to bylo upřímné a nakolik hraní na naše nervy,
ale stále říkali: „Teď si musíte lehnout do příkopu, protože tam přechází za čtyři minuty hlídka."
To se opakovalo asi pětkrát nebo šestkrát. Potom jsme přišli na místo, kde před námi údajně
mělo být Německo, tam nás nechali. Jenom nám neřekli, kam jít. Ty kufry, které měli doručit,
nám nikdy nepředali. Později v Ludwigsburgu9 jsme se dozvěděli, že matka po těch převaděčích
poslala ještě nějaké jídlo a zlato, oni tam byli také, ale tvrdili, že to nikdy nedostali.“
Na druhé straně byly zakládány převaděčské skupiny neziskové, které chtěly pomáhat lidem, jimž by u nás hrozila perzekuce. Jednou z nich byla i Lilka,10 skautská organizace, kterou
založil Milan Havlín,11 osmnáctiletý student Ovocno-vinařské a zahradnické školy v Lednici na
Moravě, a jeho spolužák Jarýn Hutař. Prvotním záměrem bylo vydávání ilegálních letáků reagujících na aktuální politickou situaci a vysílání zahraničního rozhlasu.
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Zpráva o úspěšném útěku dřívějšího místopředsedy NS a ministra zdravotnictví Dr. Adolfa
Procházky s manželkou12 je však inspirovala k přeorientování své organizace na pomoc při přechodu hranic osobám, jejichž legální pobyt v Československu byl nereálný. Doufali, že tito lidé
budou schopni lépe pomoci novému odboji v zahraničí. Pro svou myšlenku postupně získali další
nadšence. Nejprve Jana Malinkoviče, mladíka perfektně mluvícího německy, dokonce severorakouským a vídeňským dialektem, žijícího odmalička v pohraničí, a později i jeho nevlastního
bratra Josefa Harru. Oba chlapci měli perfektně zmapovanou pohraniční oblast okolo Lednice a
přechod na rakouskou stranu pro ně nebyl problémem.
S organizací začali postupně spolupracovat i další jejich spolužáci.13 Jednotliví členové však
o sobě nevěděli, vše bylo přísně utajeno, nikdo se neptal, nikdo nevyzvídal. Za svou práci nedostávali nic, dokonce někdy sháněli peníze na cestu pro převáděné osoby. Finance získávali
z průvodcovských cest městem Lednice, které taktéž organizoval Milan Havlín. Jako první úkol si
Lilka stanovila převést do bezpečí monsignora Jana Šrámka14 a monsignora Františka Hálu.15
Dotyční však odmítli. První cestu tedy podnikl Jan Malinkovič s neznámým vojáčkem. Cesta
proběhla bez problémů, sehnal potřebné kontakty a přátele a navázal kontakt s CIC16 ve Vídni.
Zároveň pokračovalo vydávání letáků, jejichž kopie byly posílány právě této organizaci. Největším
dodavatelem uprchlíků se stal Josef Haar, který posílal lidi z karlovarské oblasti, kde přechod
hranic do Německa začaly ztěžovat ostnaté dráty, speciální hlídky a minová pole.
Komunikace s budoucími emigranty byla poměrně složitá, muselo být dohodnuté přesné
místo a doba, kdy se s převaděčem před odchodem setkají. Většinou přecházeli s jednou, maximálně dvěma osobami, pokud byla skupinka větší, převáděli ji oba bratři společně. Cesta trvala
celou noc až na nádraží do Bernhardstalu (sovětská okupační zóna17 kontrolovaná NKVD), odkud
pokračovali prvním ranním vlakem do Vídně.
Celkem organizace převedla asi 30 lidí, mezi nimi např. i Martu Procházkovou.18 Činnost
Lilky ustala po zatčení Jana Malinkoviče a krátce po něm i Milana Havlína a dalšího z převaděčů
„Míši“ při posledním přechodu hranic, kdy ještě dopravili do bezpečí paní Procházkovou s dítětem.
To bylo 12. ledna 1949.
Služeb podobné převaděčské organizace využila i Ludmila Horová se synem, manželka poslance Oty Hory.19 Tato „podzemní“ skupina20 byla vedená profesorem Toufarem.21 Členové se
pravidelně scházeli a plánovali útěky „ohrožených“. Paní Horová přecházela hranice v noci na
1. července 1948 ve skupině 17 lidí.22

S falešným pasem vlakem nebo autem
Další cestou ke svobodě mohl být falešný pas nebo obyčejný pas s výjezdní doložkou. Získat
takový doklad oficiálně však bylo téměř nemožné.
Jeden z těch, kterým se tímto způsobem podařilo utéct, je i Karel Velan23 s manželkou a syny. Pan Velan byl už tenkrát úspěšným podnikatelem, s kolegou Boučkem vlastnil firmu vyrábějící
textilní stroje. Ve firmě pracovalo asi sto lidí. Na jeho podnik se vztahoval nový znárodňovací
zákon 114/1948 Sb. 24. Jedním z hlavních důvodů rozhodnutí utéct ze země však byly spekulace
kolem možného zavedení plánu na výchovu dětí odděleně od rodičů. Karel Velan měl dva malé
syny. Po mnoha letech vzpomíná na přípravu svého útěku:
„Jelikož jsem často míval pracovní jednání ve Švýcarsku a Belgii, nebyl problém získat
povolení vycestovat. Do zahraničí jsem se ale tentokrát vypravil z jiného důvodu. Chtěl jsem se
setkat s emigranty, dozvědět se co nejvíce podrobností o útěku a hlavně sehnat pas pro svou
manželku. V Curychu jsem potkal jistého Spudila, který přesvědčil svou švýcarskou sestřenici,
aby mi věnovala svůj cestovní doklad. Utíkat s tímto pasem by však bylo riskantní, protože jsem
se náhodně dozvěděl, že Spudilova sestra by byla při cestě do naší republiky sledována. Z tohoto
důvodu jsem si radši opatřil ještě jiný. Dostal jsem ho od Norky jménem Coorvin v nočním
lokále, která se také nabídla sehnat vízum pro cestu do republiky. S tímto pasem jsem se vrátil
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zpět. Myslel jsem, že znova zažádám o výjezdní doložku a bez problémů ji dostanu. Jenže nastaly
problémy. Nakonec mi pomohl jeden známý, pan Postřehovský z ministerstva zahraničního
obchodu. Pas jsem tedy měl. S manželkou jsme vymysleli plán, že já pojedu se starším synem
Ivanem autem a ona později dorazí s Petrem vlakem. Sejít jsme se měli v Rakousku, v Linci.
Rozhodl jsem se jet přes Bratislavu, protože tam byl zrovna ministerský předseda na návštěvě. Syna Ivana jsem vepsal do pasu. Na hranice jsme přijeli těsně před jednou hodinou, to se
zrovna měnily stráže, takže se s námi nikdo nechtěl moc zabývat. Všechno proběhlo hladce.
Odtud jsme pokračovali do Rakouska. Ve Vídni jsem šel s Ivanem ještě do zoologické zahrady a
pak jsme se vydali na cestu do Lince. Tam byla hranice ruské a americké okupační zóny. Přejeli
jsme most a byli jsme na svobodě.
Manželka s mladším synem se ubytovala v Praze, v hotelu Šroubek. Já jsem utíkal v neděli
a ona měla přijet ve středu ráno. Kdyby se rozhodla na poslední chvíli jinak, já bych se vrátil
zpět, nebo obráceně, kdyby mě chytli, tak ona. Z Lince jsem jí ještě volal do hotelu, mluvil jsem
německy, ptal jsem se na pana Velana. Ona odpověděla, že tam není, že přijede v úterý. To
znamenalo, že jede.
Cesta nebyla tak jednoduchá. Při kontrole se vzbudil Petr a řekl: „Mami!“ Bylo nebezpečí,
že je nepustí, báli se, že manželka je Norka a veze české dítě. Žena ale řekla, že žijí ve Švýcarsku
a oslovení „mami“ je mezinárodní. Tak je pustili. V jednu hodinu v noci přijel vlak, byl skoro
prázdný a manželka stále nevycházela. Zeptal jsem se průvodčího, jestli tam je nějaká Norka se
synem. Byla. Tak jsme se setkali, byli jsme volní!“25

S platným vízem
Další možností, jak se dostat přes hranice, bylo platné vízum. Základem pro vydání tohoto
dokladu obyčejným lidem byla žádost o něj podaná ještě před komunistickým převratem.
Jedním z takto duchapřítomných byl Rudolf Roden26 s manželkou. Podat žádost o vízum se
rozhodli v prosinci 1947 po tom, co byl Jan Masaryk27 donucen odmítnout americkou pomoc
poválečnému Československu v podobě Marshallova plánu.28 Po únorovém převratu byla jejich
emigrace už v běhu. Pro uspíšení celé záležitosti zažádali o změnu destinace. Místo Kanady, kam
trvala celá emigrační procedura velmi dlouho, zažádali o víza do Kolumbie.
„Ty emigrační papíry sice vypadaly krásně, byly vydané generálním konzulem v Praze,
ovšem nemohli jsme se na ně až do Kolumbie dostat. Stačilo to pouze na to, aby nám československá policie vydala pasy a všechna potřebná povolení. Dostat tyto důležité papíry stálo
enormní peníze oficiálně a hlavně neoficiálně. Získali jsme také svolení vyvézt nějaký majetek.
Dělali nám odhad cen a ten úředník říká: „Jé, to je krásný peršan!“ A večer jsme už chodili jenom po parketách. A bylo to celé úplně neuvěřitelné, neuvěřitelným způsobem dělané, ale skutečné. Dne 30. října nám bylo řečeno, že skutečně musíme ven. Firma29 mé manželky a tchána
měla být znárodněna a je měli prvního listopadu zatknout. To byla jedna z těch maličkostí,
kterou jsme se za ty všechny možné úplatky, které jsme dávali, dozvěděli. Takže my jsme den
před tím odjeli. Jeli jsme přes Dolní Dvořiště. Byli jsme tři v jednom vagónu, museli jsme vystoupit ven a podstoupit osobní prohlídku se všemi jaksi otvory, které existují. A ten vagón,
v kterém jsme přijeli, vyměnili, kdybychom tam náhodou něco nechali. Museli jsme mít povolení
i na kapesník. Měli jsme mít pouze jeden kapesník, ne dva. To mi zůstalo trčet v hlavě. Úplně
oficiálně jsme přejeli přes hranice. Dostali jsme dočasný pobyt ve Švýcarsku, kde jsme čekali na
víza. To bylo celkem strašně jednoduché, ale začalo to tím, že jsme o to požádali už v roce
1947.“30
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Jiné způsoby
Další způsoby nebyly sice tak běžné, ale o to víc kuriózní. Typickým příkladem je příběh
ukradené „Husákovy“ dakoty.
Nejprve bych chtěla uvést všechny informace na pravou míru.31 Žádný generál Husák v té
době v armádě nesloužil, proto je pravděpodobné, že nejspíše došlo k záměně jmen s generálem
Aloisem Liškou. Tento letoun D-47 s evidenčním číslem D-18 (43-48406) posloužil 14. června
1948 k nočnímu přeletu z Kbel32 do Anglie.
V dakotě emigroval generál Alois Liška, plukovník Hugo Hrbáček, bývalý majitel pražské
Černé růže Ervin Sypták, jejich rodiny a další. K útěku letoun připravoval Vlastimil Prášek, naplnil ho pohonnými hmotami a záměrně nechal před hangárem. Dakotu pilotoval štábní kapitán
letectva Josef (František) Bernard. Osádku dále tvořili: J. Šťastný, K. Kanda a Koudela. Letadlo
nemělo dostatek paliva, a tak přistálo na prvním nejbližším letišti v Anglii, v Manstonu. Syn Ervina Syptáka, Ivo Sypták,33 na tento den po mnoha letech vzpomíná:
„Pamatuji si, že táta byl tenkrát náčelníkem Sokola na Malé Straně. Po smrti Jana Masaryka se účastnil s ostatními sokoly protestu na Hradě. Bohužel tam byl viděn. Od té doby se
nemohl vrátit domů, nesměl se nikde ukazovat. Původně z Československa uprchnout nechtěl,
situaci chtěl přečkat na Valašsku, odkud pocházel. Naši příbuzní ze „západu“ ho však přesvědčili,
že musí emigrovat. Útěk jsme měli celkem jednoduchý. Naši příbuzní, letci, ukradli dakotu na
pražském letišti a letěli jsme rovnou do Anglie. Bylo nás tam 21. Původně jsme měli přistát
v Paříži, nevěděli jsme, jestli budeme mít dostatek benzínu, ale když se strýc Karel Šťastný ptal,
kdo umí francouzsky, nikdo se nehlásil. Anglicky mluvila většina.“34
Letoun byl v Manstonu odstaven. Po vyjednání jeho návratu se pro něj dostavila osádka od
Leteckého dopravního pluku ze Kbel. Zpět se vrátil dne 5. 8.1948.
K zamezení úletů z kbelského letiště se začaly Dakoty stavět do tvaru písmene U. Nicméně
stejně se asi jednou měsíčně někomu podařilo utéct na jiném typu letadla.

Společné znaky většiny přechodů přes hranice
Přechody přes hranice probíhaly většinou v malých skupinkách lidí, čím byla skupina větší,
tím větší bylo nebezpečí.
Většina útěků se uskutečnila v noci, za asistence profesionálního převaděče nebo člověka
dobře znalého pohraničí, včetně služeb hraničních hlídek atd.
„Byli jsme čtyři. To už byla moc velká skupina, museli jsme si dávat pozor a moc nemluvit.
Šli jsme během noci a jeden pán, který šel s námi, znal velmi dobře hranice. On věděl, kdy a
kudy chodí stráže, tak nás úspěšně převedl.“ 35
O útěku většinou nevěděli ani nejbližší příbuzní, většina prchajících pokládala za bezpečnější odejít bez rozloučení, mysleli, že tak svou rodinu ochrání.
„Jestli jsme mluvili o útěku s někým? Kdepak. Ne. Já jsem si myslel, že když rodiče nebudou nic vědět, že je nemůžou potrestat, což ovšem byla chyba. Byl jsem naivní.“36
Na cestu si emigranti mohli vzít jen to nejnutnější, všechny osobní věci si totiž až na výjimky přenášeli sami a přechod přes hranice býval velmi náročný.
Většina přecházejících nebyla ani nijak ozbrojena, zbraň měl většinou vůdce větších skupin,
kde bylo riziko neúspěchu větší.
Nejčastějšími místy přechodu hranic bylo okolí měst: Aš, Cheb, Sušice, Domažlice, Dolní
Dvořiště, Hatě a Břeclav.
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Při přechodech celých rodin děti většinou až do poslední chvíle nevěděly, že utíkají. Rodiče
jim většinou tvrdili, že jedou na výlet nebo k tetičce atd.
„Bylo to stále horší a horší, rodiče nám říkali, abychom o ničem s nikým nemluvili. Bylo to
stejné jako za Němců, protože za Němců nás vyslýchali ve škole, jestli rodiče poslouchají rádio
atd. No a potom jeden den přišel tatínek domů a začali jsme balit kufry. Říkali nám, že jedeme
na výlet ke vzdálené tetičce. Služebnictvo jsme poslali pryč a dům jsme zamkli. Dojeli jsme do
malé vesničky, kde jsme přespali. V noci nás rodiče probudili, oblékli a dali nám každému do
ruky kufřík. Vzali nás ven. Seděli jsme na hřbitově. Bratr brečel, byl ještě malý, bál se a já také.
Najednou přišel nějaký pán a řekl tatínkovi, že dnes ne. Tak jsme zase šli k té rodině, kde jsme
spali. Celý den jsme nemohli vycházet ven. Druhou noc se to opakovalo a ten pán znovu přišel
na ten hřbitov a převedl nás do Německa.“37
Hned po přechodu hranic byli dotyční většinou zatčeni a vyslýcháni americkou tajnou službou.
Dodnes není přesně známo, kolik lidí se pokusilo emigrovat, kolik útěků se nezdařilo, kolik
lidí bylo při přechodu hranic zabito nebo kolik jich bylo následně perzekuováno. Důležité je, že
existuje svědectví těch, kteří přežili. Samotný přechod přes hranice byl základem úspěšné emigrace. Byl ale také začátkem něčeho nového, neznámého, co na uprchlíky čekalo. Nikdy si nemohli
být jisti, zda ještě někdy překročí hraniční čáru zpátky do své země a spatří svobodné Československo. Zbývala naděje, snad všichni doufali, že období komunistické éry je přechodné a už zanedlouho zas budou moci žít tam, kde se narodili a odkud byli nuceni utéci hájit své právo na
svobodný život.
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Úplné znění zákona v elektronické podobě na: www.totalita.cz, vysvětlení aplikace zákona na
stránkách Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České Republiky:
http://www.cibulka.com/stblist/2b3.htm.
Úplné znění zákona v elektronické podobě na www.lexdata.cz.
Úplné znění vyhlášky v elektronické podobě na www.lexdata.cz.
Zdroj: www.idnes.cz, název článku: Za komunistů zabíjel na hranicích elektrický proud a miny.
Rozhovor s Josefem Průchou (*1929, Praha), Toronto 15. 7. 2005.
Tamtéž.
Slabotinský, Radek: Do exilu s převaděči (Proces s protistátní skupinou Stanislav Pokorný a
spol.), edice Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948-1989, svazek 3, Brno
2000.
Rozhovor s Vlastimírem Vránou (*1924, Pouzdřany), Toronto.
Jeden z nejznámějších uprchlických táborů v Německu proslavený zejména uprchlickou univerzitou.
Název odvozen od skautského znaku, lilie. Havlín, Milan: Povídání pro Ivu anebo co předcházelo dějům popsaným v knize Petr Roman: Vlečen pod šibenici, rukopis.
Rozhovor s Milanem Havlínem (*2. 6. 1928, Brno), Montreal 21. 7. 2005.
Jeho
manželkou
byla
Helena
Koželuhová;
na
internetu:
http://novyjicin.kdu.cz/text/historie/historie08.htm.
Jaroslav Bastl, Ladislav Šimecký, František Kudlička, Eduard Sedlář, Jan Pavlů.
Monsignore Jan Šrámek (12. prosinec 1870, Grygov – 22. duben 1956, Praha) byl český římskokatolický kněz a politik. Po vzniku Československa byl členem Revolučního národního
shromáždění, v lednu 1919 sjednotil české křesťanské strany a založil tak Československou
stranu lidovou. Byl jejím předsedou v letech 1919-1938 a 1945-1948. V letech 1921-1939 byl
ministrem ve všech vládách a jedním z nejvlivnějších politiků v zemi, což neobyčejně iritovalo
prezidenta Masaryka, který Šrámka i jeho stranu bytostně nesnášel – přitom šlo o čistě jednostrannou averzi. Po Mnichovské dohodě Šrámek emigroval a posléze se stal předsedou exilové
vlády v Londýně (1940). Na tomto postu setrval až do roku 1945 a vzniku košické vlády. V roce
1945 se stal náměstkem předsedy vlády. V únoru 1948 jako jediný varoval před rezignací demokratických ministrů, neboť nedůvěřoval Edvardu Benešovi („A co se stane, jestliže nás prezident opustí?“), ale 20. února 1948 rezignoval spolu s ostatními. V březnu se pokusil společně
s Františkem Hálou (tajemník Československé strany lidové a odstoupivší ministr pošt)
uprchnout z Československa, pokus však selhal a Hála i Šrámek dožili svůj život v zákonem
nepodložené internaci.
Monsignore František Hála (20. června 1893 Dražovice u Vyškova – 27. srpna 1952 Bílá Voda)
byl politik a římskokatolický kněz. Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a Teologickou fakultu v Olomouci. Byl předsedou ústředního výkonného výboru Československé strany lidové a úzce spolupracoval s předsedou strany Janem Šrámkem. Za německé okupace
během 2. světové války odešel do exilu a byl zapojen do Politického ústředí. V roce 1939 pak
emigroval a v letech 1940 až 1945 byl členem Státní rady v Londýně. Po válce se stal ministrem
pošt v koaliční vládě Klementa Gottwalda. V listopadu 1946 se stal čestným občanem Hradce
Králové. 2. února 1948, pět dní před demisí vlády, podal demisi společně s 8 dalšími nekomunistickými ministry a osobně to byl oznámit prezidentu Benešovi. V březnu 1948, po
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komunistickém puči, byl spolu s J. Šrámkem zadržen při pokusu o útěk do zahraničí. Do konce
života pak byl držen v internaci a na jeho vlastní žádost dožil v klášteře Bílá Voda. V roce 1995
mu prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy prvního stupně in memoriam.
Americká tajná služba.
Sovětská zóna v Rakousku: Dolní Rakousko, Burgenland, Horní Rakousko (části ležící severně
od Dunaje). K rozštěpení Rakouska do dvou státních celků (jak se stalo v Německu) nedošlo,
protože Rakousko se přihlásilo k principu neutrality. Dne 15. května 1955 byla pak podepsána
rakouská Státní smlouva vedoucí k odchodu okupačních jednotek z Rakouska (odchod ukončen 25. října 1955) a k získání státní suverenity.
V té době šestnáctiletá dcera manželů Heleny Koželuhové-Procházkové a Dr. Procházky.
Čelovský, Bořivoj: Emigranti, Šenov u Ostravy 1998.
Mezi další členy patřil např. Josef Hajda, Felix Pešina a další.
Dr. František Toufar (1904-1993), za války v Jugoslávii a Londýně ve službách britské tajné
služby.
Podrobný popis přechodu v: Čelovský, Bořivoj: Emigranti, Šenov u Ostravy 1998. Vedoucími
skupiny byli Luděk Kořínek (*1920, zatčen a souzen při pokusu převést F. Hálu a J. Šrámka
v srpnu 1948) a Josef Kraus, další: František Toufar, Ludmila Horová a její syn Otík, gen. letectva Mikuláš Ferjenčík (1904-1988), jeho žena Milada (1916-1982), gen. Antonín Hasal
(1883-1960), jeho žena Joži (1901-1997), syn, poručík Milan Hasal (1925-1979), a dvě dcery,
studenti Josef Hajda, Vratislav Štafl, Felix Pešina, Zdeněk Hruban, Mirek Heler.
Rozhovor s Karlem Velanem, Montreal 21. 7. 2005.
Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě
některých poměrů znárodněných a národních podniků byl vydán 28. 4. 1948 a v platnost
vstoupil
2. 6. 1948.
Úplné
znění:
internet:
http://www.lexdata.cz/web/lexdata.nsf/frameset?openpage&sb=C1256D49002E7CB2C12566
D40073788B.
Rozhovor s Karlem Velanem, Montreal 21. 7. 2005.
Rozhovor s Rudolfem Rodenem, Montreal 21. 7. 2005.
Jan Masaryk (14. 9. 1886-10. 3. 1948) až do své smrti ministr zahraničí ČSR, zemřel za nevyjasněných okolností.
Marshallův plán byl programem hospodářské pomoci USA pro obnovu Evropy. 3. 7. 1948 byl
plán schválen americkým kongresem. Státy východního bloku včetně Československa se odmítly na programu podílet, proto zůstal omezen především na západní Evropu (celkem 17 států). Obsahoval dodávky zboží, přídavky a dlouhodobé úvěry v celkové hodnotě asi 13,5 mld.
USD v období 1948-52. Pro koordinaci pomoci byla vytvořena OEEC (organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci).
Tenkrát se podnik jmenoval „Vonchovský a Štajn“, Dlouhá 39, Praha 1.
Rozhovor s Rudolfem Rodenem, Montreal 21.7.2005.
Týc, Pavel: DC-3/Dakota/C-47 a Československo, Cheb 1999, s. 264-265.
Pražské letiště.
Rozhovor s Ivem Syptákem, Toronto 2004.
Tamtéž.
Rozhovor se Slávkou Janodovou (*1930, Hlinsko v Čechách), Toronto 17. 7. 2005.
Rozhovor s Josefem Průchou (*1929, Praha), Toronto 15. 7. 2005.
Rozhovor s Janou Hladíkovou, Toronto 23. 7. 2005.
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Obrazová příloha
Obr. 1: Doklad DP v Rakousku
(z archivu Dagmar Štaflové).

Obr. 2: Registrace k emigraci do Kanady
(z archivu Milana Vítka).
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Masaryktown
Alena Čechová

Masaryktown
This article gives us an opportunity to see a fraction of activities of Czechoslovak emigrants
living in Toronto. The author focusses on the development of Masaryktown as a cultural centre
of the expatriots living there and on the finishing touches of this park. The sources for this article are taken from materials published by writers near to Masaryktown and the impressions of
the author from the atmosphere of this place.

Každá země proplouvá dějinami na moři, které mění tvar své hladiny podle počasí. Někdy
září leskem zájmu celého světa o její prosperitu a touhou přihlížejících po její jistotě. Jindy zůstává nikým neoslavována, ale také nepronásledována, a někdy zase by raději hanbou zmizela
z povrchu zemského. A to je právě ten případ, kdy lidem často nezbývá, než opustit svou vlast a
snažit se jí pomoci zvenčí s náležitým odstupem dovolujícím objektivní myšlení. Tak se stalo již ve
čtyřech vlnách, že se lidé ve větších skupinách dostali až do daleké Kanady.
První vlna přišla před první světovou válkou. Hlavním důvodem odchodu byl hlad a nedostatek zaměstnání. Skupina Čechů se usadila roku 1884 v Saskatchewanu a založila zde osadu
nesoucí název Kolín.1
Největší příliv československých krajanů do Kanady nastal v období mezi světovými válkami – tedy v letech 1918 až 1939. Z Československa odcházely celé rodiny. S tímto nárůstem vznikají první krajanské spolky, jejichž náplní je zachování kultury a zvyků všemi možnými prostředky.
Zbývající dvě vlny mají společného původce. Stal se jím rudý režim založený na nedemokratických principech, využívající nátlaku, výhrůžek a vyvolávání falešných iluzí. První vlna se odehrála po komunistickém puči v roce 1948 a ta druhá roku 1968, roku plného zborcených nadějí.

Masaryk Memorial Institute
S každou nově příchozí vlnou přišel i kousek země, ze které lidé odcházeli. Tato část vlasti
však byla vystavena obrovskému nebezpečí, že bude pohlcena zemí novou, vše obklopující. Proto
vznikají organizace sdružující ty, co nechtějí na svou vlast zapomenout. Jedním z nejdůležitějších
spolků v Kanadě je bezesporu Masaryk Memorial Institute Incorporated.
Vznikl současně s myšlenkou vytvořit permanentní základnu pro aktivity všeho druhu.
Hlavním aktérem byl Gustav Přístupa, který spolu s Karlem Buzkem, Josefem Chmelem a dalšími
přišel s nápadem koupit starou budovu na Cowan Avenue, navrženou architekty F. Darlingem a
J. Personem už roku 1898, která původně sloužila třeba i jako hala pro jízdu na kolečkových
bruslích.2
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V únoru 1945 vystupovala organizace koordinující koupi budovy pod názvem Masaryk Memorial Hall Incorporated. Toto pojmenování se však změnilo 6. července 1960 na Masaryk Memorial Institute Incorporated, protože už nešlo pouze o jednu budovu, ale o charitativní
organizaci spravující tři budovy a farmu. Prvním programem v Masarykově hale na Cowan Avenue byla Masarykova doplňovací škola, kde se vyučovala čeština, a tělovýchovný Sokol.3

Masaryktown
Právě ona zmiňovaná farma byla zakoupena 18. června 1948 od potomků Roberta Jacksona,
narozeného v Yorkshire, který přišel do Kanady v roce 1803, coby budoucí rekreační středisko pro
československé krajany žijící v Torontu. V té době nikdo netušil, že v Scarborough, v dřívějším
předměstí Toronta, vyroste na místě šedesáti tří opuštěných akrů jeden z nejkrásnějších parků
Toronta. Hned v roce 1949 došlo k rozsáhlým opravám, otevření české restaurace, vytvoření
příjezdové cesty a o rok později k postavení pomníku T. G. Masaryka, jehož dva nosné sloupy
uprostřed nahoře spojené velkým písmenem „M“ tvořili dlouhá léta jasnou dominantu celého
areálu. Padesátá léta vedla též ke zrodu vzdělávacích programů. 2. března 1950 bylo vydáno první
číslo čtrnáctideníku Nový domov,4 navazujícího na dříve vydávaný slovenský týdeník Nová vlasť.
Slovenská nezávislá Nová vlasť vycházela od roku 1934 v Montrealu. Roku 1943 byl list přejmenován a v hlavičce nesl heslo: „Za oslobodenie Československa”. Poslední číslo vyšlo v únoru 1948,
protože noviny údajně ztratily ukončením druhé světové války své poslání. To však byl omyl a
potřeba exulantů si vyžádala nové krajanské listy – tedy Nový domov, který působil i jako vydavatel knih.5
Dalším vzdělávacím programem byl vznik knihovny. Knihy se dostaly do knihovny zpravidla darem, což dokazují i věnování vepsaná do knih původní knihovny v Masarykově hale. Knihovna byla založena převážně na dobrovolnické činnosti, jako téměř všechno na Masaryktown. V
roce 1991 byla přemístěna z budovy pod redakcí Nového domova do prostoru většího v nově
postaveném obytném domě. Její sbírky se značně rozšířily, a to především o rozsáhlé množství
videonahrávek. Nová knihovna je již vedena profesionálně.6
Roku 1950 se stala ještě jedna významná událost – slavnostně bylo zkolaudováno venkovní
koupaliště fungující do dnešních dnů.7 Nejzajímavější na tom všem zůstává, že všechno to zařízení
bylo vybudováno díky dobrovolníkům z řad krajanů, kteří trávili své víkendy prací na obrovském
pozemku a pozorovali, jak se jejich zásluhou rodí malé území Masaryktown, připomínající jim
vlastní, tolik vzdálenou zemi. A jistě není náhodou, že pro krajany nejdůležitější budovy nesou
název největšího českého demokrata. Emigranti často vzpomínali a sledovali dění ve své zemi a
toužili bojovat proti útlaku, jaký museli podstupovat jejich blízcí.
S vytvářením nového vzhledu krajiny na Masaryktown muselo zákonitě přijít vytváření nových tradic a zvyklostí. Jednou z prvních je založení Českého a slovenského dne v Kanadě. Oslavy
probíhaly od roku 1950 vždy pravidelně první neděli v červenci, později koncem června.8 Vyvrcholením každoroční oslavy se stalo vystoupení Sokola, který funguje v Masaryktown už od dob jeho
založení a který hraje významnou roli v životě skoro každého krajana. Opět symbolizuje boj proti
utlačování rudým režimem a často se stává pojítkem soudržnosti českých exulantů. Další téměř
neoddělitelnou součástí jakýchkoli oslav, ať už jde o Český a slovenský den v Kanadě, či jubileum
narození T. G. Masaryka, je ukázka české lidové tvorby v oblasti hudby doprovázené tancem
v českých krojích.
Jak plynul čas, stal se Masaryktown známým klidným parkem, kde čas od času proběhl kulturní večer v Prague restaurant nebo se zde konala svatba v kapličce svatého Antonína. 9
K obrovskému oživení došlo v 80. letech výstavbou obytného komplexu pro krajany. Deset let
trvaly neshody a právní tahanice, protože obyvatelé přilehlých domů si nepřáli ve své blízkosti tzv.
etnický dům. Avšak projekt byl schválen městem, takže se roku 1988 začaly, podle návrhu architekta V. Kuchaře, stavět Masarykovy domky. Tímto krokem snížil Masaryk Memorial Institute Inc.
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hodnotu pozemkové daně a pronájmem zajistil nepatrný stálý příjem, takže se zlepšila jeho celková finanční situace.10
Posledním nejaktuálnějším prvkem v Masaryktown je nepochybně socha Znovuukřižovaný.

K–231
K–231 je označení pro klub inspirovaný stejnojmenným klubem, o jehož založení usilovali
bývalí političtí vězni v Československu v roce 1968. Československý klub byl však komunisty po
invazi vojsk Varšavské dohody vnímán jako hrozba a jeho funkce byla potlačována.
Kanadský klub byl založen 1. června 1985 v Prague restaurant. Jeho název je odvozen od
čísla zákona z roku 1948 na ochranu lidově demokratické republiky, podle kterého byla většina
politických vězňů v 50. a 60. letech odsouzena, uvězněna a někteří i popraveni. Hlavní náplní
klubu byla sociální pomoc v podobě menších finančních obnosů posílaných bývalým politickým
vězňům a vězeňkyním do Československa. Zapojil se též aktivně do řetězové hladovky, kterou
vyhlásila roku 1988 Československá organizace pro lidská práva. Hladovka trvala symbolický
jeden den a sloužila na podporu tzv. vězňů svědomí – tedy těch, kteří byli odsouzeni pro své politické přesvědčení či pokus emigrovat. Každý, kdo držel jednodenní půst, napsal dopis jednomu
z „vězňů svědomí“, předsedovi vlády a prezidentu republiky. Po sametové revoluci se již mohl klub
K–231 přidružit k legální Konfederaci politických vězňů v Československu, a tak oficiálně zanikl
klub K–231 i se stejnojmenným časopisem.11

Znovuukřižovaný
„Ten památník obětem komunismu na Masaryktownu, to byl nápad mého muže. Ten nápad byl nejprve monument pro popravené. No a pak se to rozrostlo…” prozradila Eduarda Ottová o snu svého muže Františka Otty.12
Manželé Ottovi byli zakládajícími členy K–231 v exilu. Oba bývalí političtí vězni měli možnost přesvědčit se o hrůzách páchaných rudým režimem na vlastní kůži. Jedním z posledních
velkých činů K–231 se stalo vytvoření památníku na Masaryktown „na svobodné československé
půdě, na nejvhodnějším místě pro uctění mučedníků zločineckého režimu. Je nejenom pietním
náhrobkem všem obětem. Je svědomím vrahů v Československu, obžalobou rudé diktatury a
mementem svobodnému světu, jak vypadá komunismus ve své podstatě.” 13
„Socha i zahradní úprava jsou silně symbolické. Socha vyjadřuje úsilí člověka vymanit se
z područí soudobého smrtícího nástroje – srpu a kladiva – na němž, ztvárněn do mužské postavy, je křižován celý náš národ. Schůdky vedoucí k soše, symbolizují poslední kroky tolika Čechů
a Slováků, kteří je vystoupili, aby po nich už nikdy nesešli dolů. Lípa nás spojuje s domovem,
borovice představuje odolnost národa žít a růst i v krutých podmínkách na kousku živné půdy.
Pro náš národ ta trocha živné půdy byla vždy naděje, že jednou v budoucnosti se svoboda a
demokracie vrátí do malého státu v srdci Evropy.
Tato naděje a důvěra v lepší vyrostla z krve těch, jímž je věnován tento monument.“14
Dosažení výsledné podoby památníku však předcházela mnohá úskalí. Nejprve se roku
1987 zrodil nápad a šestičlenný „Výbor pro vybudování Monumentu“, jenž se staral zejména
o získání financí. Peníze přicházely do sbírky poměrně rychle od emigrantů z celého světa,15 pozemek poskytl Masaryk Memorial Institute na Masaryktown nedaleko Prague restaurant a celý
projekt také zaštítil. Nezbývalo než rozhodnout, jak bude Monument vypadat.
„Když do Káčka (K–231) dorazil model sochy výtvarníka Randy, dvě dlouholeté muklině
se při pohledu na spoutaného nahatce ušklíbly a pravily: „Ženský seděly taky!“ Vznikl problém.
Někdo navrhoval, že bychom tam mohli dát ty postavy dvě, jednu ženskou a jednu mužskou,
čímž by se problém ženské rovnoprávnosti vyřešil. Jiný cynický mukl mínil, že mají-li být obě
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nahaté, pak snad stačí figura ženská, to má větší přitažlivost a přijde to levněji. Do sporu se
vmísila strana prudérních, která nebyla proti mužské postavě, kdyby ovšem byla jaksi na příslušných místech drobet zahalená. Kdyby se třeba tomu Randovi v tom smyslu napsalo… Jiný
namítal, že Rodinův „Myslitel“ taky nemá plavky a nikomu to nevadí. A vůbec, umělci moc
nemilují, když jim někdo kecá do práce, takže pokud chce někdo psát Randovi, ať to udělá sám.
Situaci vyřešila sestra předsedkyně, která rozhodla, že nejde o muže či ženu, nýbrž o symbol či
alegorii. A tak zůstalo u původního návrhu.“16
Vítězný návrh Josefa Randy z Winnipegu, objevený zcela náhodou básníkem, zpěvákem a
redaktorem Svobodné Evropy Karlem Krylem17, nesl jméno „Znovuukřižovaný“ („Crucified Again“). Na kamenném podstavci jsou kolmo vztyčeny dva obří nástroje – srp a kladivo, ke kterým je
pevně připoután zmítající se bronzový muž. Muž, zcela nahý, bezbranný člověk, napínající hlavu
dopředu, jako by neviděl ostrou špičku čepele srpu nad sebou. Člověk rozhodnutý se vzepřít zatnutím všech svých svalů a odhodlaný položit za svobodu a nespoutanost třeba i svůj bídný život.
Levá noha mírně pokrčená s patou snažící se z posledních sil opřít o klouzající rukojeť kladiva,
levá ruka v pěst a pravá připravena uchopit ruku pomocnou, jen kdyby nějaká mohla být podána.
Smutný osud mu němě dosvědčí i národní stromy všude kolem a kdesi v jejich stínu tkví deska
s nápisem „Obětem komunismu jménem československého exilu K–231. 2. 7. 1989”.
Není divu, že se odhalení monumentu zúčastnilo přes 1 500 hostí18 a že téměř všechny krajanské noviny věnovaly této památce nejednu stranu. Důležitým však zůstává, abychom
v monumentu i nadále viděli vzpomínku na ty, kdož trpěli, ale také abychom si uvědomili hrozbu,
že pokud budeme chybovat a vzdávat se, podobná mementa budeme bohužel za několik desítek let
třeba stavět znovu a připomínat si jiné hrůzné okamžiky destrukce demokracie a humanity.
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Obrazová příloha
Obr. 1: Z ceremoniálu před pomníkem na
Masaryktownu (převzato z K–231 Časopisu
Klubu bývalých politických vězňů v exilu, roč.
5, Toronto 1989).

Obr. 2: Masaryktown v Torontu (z archivu
autora).

Obr. 3: Uvítací tabule
(z archivu autora).

na

Masaryktownu
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Obr. 4: Sokolský slet na Masaryktownu v roce 1954 (převzato z Gem fot the Canadian Mosaic,
MMI, Toronto 1957).
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Nový domov
Michaela Rutová

The New Homeland
In her article the author deals with many benefits that the exile newspaper New Homeland has
brought to the Czechs and Slovaks who decided to leave our country and start the new life in
Canada after the communist coup in February 1948. After the introductory brief depiction of the
situation of emigrants she has randomly picked one issue of the newspaper from 1950s to find
out what the people hoped to read in the newspaper, which created their only bond with their
native country, what they were interested in.

Naše vlast prožila velice bouřlivé století, své první, a proto snad nejdůležitější. Třebaže Československo nikdy nedostalo oněch padesát let míru, které pro jeho rozkvět první československý
prezident T. G. Masaryk požadoval, stala se jeho synonymy slova jako dynamičnost a úspěch. Po
první republice, na kterou dnes nostalgicky vzpomínáme jako na jakési „zlaté časy“ prvotního
rozvoje demokratického systému na československém území, přišly po letech obav ze vzrůstající
moci Hitlerova nacistického Německa pohromy, jejichž následky ovlivňovaly další osudy republiky – nejprve pokořující odevzdání významné části území Němcům na základě Mnichovské dohody
s bývalými spojenci a následně těžké období druhé světové války a protektorátu „Boehmen und
Maehren“. Po osvobození vlasti všichni doufali, že nastane dlouhé období vytouženého klidu a
míru, bohužel se již brzy mělo ukázat, jak tragickou roli bude Československo hrát na pozadí boje
dvou světových velmocí – Stalinova Sovětského svazu, do jehož sféry vlivu se zařadilo, a USA.
Po politickém převratu v únoru 1948 se komunistická strana v čele s Klementem Gottwaldem stala jedinou vládnoucí silou a demokracie se rychle vytrácela. Mnoho lidí záhy zjistilo, že
v daném systému buď nemohou, anebo nechtějí žít. Byli to především občané z řad politiků ostatních stran, demokraticky smýšlejících studentů (kteří se často větší nebo menší mírou podíleli na
politickém životě), podnikatelé (především ti úspěšní byli automaticky označeni nálepkou „třídního nepřítele“, neboť ukazovali, jak lze pomocí komunisty tolik zatracovaného kapitalismu dosáhnout úspěchu a blahobytu, příkladem je např. Tomáš Baťa jr., který do Kanady přemístil své
podniky již před druhou světovou válkou) a všichni ti, kdo se nebáli vyslovit své názory odporující
komunistickému programu. Pro ně se často jedinou možností, jak se vyhnout persekuci, popřípadě uvěznění, stával ilegální odchod za hranice.
Po přechodu dobře hlídaných hranic, při němž riskovali své životy, jejich strasti nekončily.
Následoval mnohdy i několikaměsíční pobyt v ubohých podmínkách rakouských, italských a
hlavně německých uprchlických táborů, který ještě zhoršovaly stále napjaté vztahy se sudetskými
Němci. Posléze se tedy Češi a Slováci začali rozjíždět do zemí celého světa, aby se zde pokusili
nalézt nový domov. Početná skupina exulantů zamířila i do Kanady.
Začátky života v Kanadě nebyly nijak lehké, už jenom získání podřadného zaměstnání bylo
velice těžké, vše navíc probíhalo s téměř nulovou znalostí jazyka. První roky uprchlíci doslova
živořili. Ale o to více cítili potřebu se sdružovat, společně vzpomínat na „staré dobré Českosloven-
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sko“ a přemítat, co se tam děje. Jejich zájem o události ve vlasti byl umocňován tím, že pořád ještě
věřili v brzký návrat domů (většina přestala doufat až po brutálním potlačení protestů v listopadu
roku 1956 v Maďarsku).
„Táta vlastně žil v kufrech, on věřil, že se to obrátí, každý rok, až do toho puče
v Maďarsku v 56. roku, až potom jsme věděli, že se asi nikdy nevrátíme.“ 1
Také jejich příbuzní a známí žili stále ve stínu rudé hvězdy. Korespondence s osobami
v Československu byla téměř nemožná a mohla způsobit persekuci ze strany komunistického
režimu.
„Ano, každý dopis byl otevřen, než odešel z Čech, moje teta nám posílala dopisy a ty byly
otvírané. Spousta věcí, spousta vět tam byla přeškrtaná, že se nesměly číst. A to vím, že moje
teta jednou byla někam zavolaná a řekli jí, že takové věci nesmí do zahraničí posílat!“ 2
Co se děje s jejich rodinami nebo jak se vyvíjí situace v zemi se tedy emigranti mohli dohadovat pouze z obecných a často neúplných zpráv, které si obvykle předávali ústně. Bylo tedy nutné,
aby se mezi Čechy a Slováky dostaly co nejčerstvější a nejobsažnější zprávy z domova. Tohoto
úkolu se zhostilo několik novin, z nichž velký význam měl zejména čtrnáctideník Nový domov.
Jedna z organizací sdružujících československé uprchlíky v Kanadě Masaryk Memorial Hall
Incorporated (od roku 1960 Masaryk Memorial Institute Incorporated, Masaryk Memorial Institute) sídlila od roku 1948 na bývalé farmě ve Scarborough, předměstí Toronta (nyní jedna
z okrajových čtvrtí Toronta). Během několika let se z farmy stalo středisko krajanského života
s českou restaurací, koupalištěm a rozlehlým parkem, jemuž vévodil pomník T. G. Masaryka. Zde
také začala dlouhá historie krajanského zpravodajského časopisu poúnorového exilu vydávaného
Masarykovým ústavem Nový domov.3
Časopis navázal na působení slovenského týdeníku Nová vlasť, který byl založen roku 1934
v Montrealu, ale zanikl roku 1948. Jeho prvními redaktory byli sourozenci Rudolf a Karel Nekolovi, s nimi spolupracovali např. P. Havlík, J. Dočkálek, Dr. Ivanková-Hradská, F. Třešňák. Dalšími
redaktory byli postupně J. Dočkálek, M. Janeček, J. Smerek, A. Březina (1981–1989) a V. Rollerová (od roku 1990). Redakční radu tvoří a vždy tvořily významné osobnosti krajanského života
jako třeba Eda Ottová (předsedkyně K–231, klubu na podporu politických vězňů
v Československu), Zdena Salivarová-Škvorecká (spisovatelka, manželka Josefa Škvoreckého).
K častým autorům patřili například J. Broušek, J. Čermák (dlouholetý předseda Českého a Slovenského sdružení v Kanadě), J. Papánek, M. Zlámal nebo J. Waldauf (pokladník Českého a
slovenského sdružení v Kanadě a předseda jeho organizačního výboru, nejvýznamnější představitel sokolstva v zahraničí). Na konci šedesátých let byly do časopisu zařazovány úvodníky Ferdinanda Peroutky, příležitostně přispíval i Jára Kohout. V devadesátých letech se rozšiřuje síť
dopisovatelů, mezi něž patří mj. Jan Drábek, Jaroslav Kováříček, Radmila Locherová (předsedkyně torontské odbočky Českého a slovenského sdružení v Kanadě), Jožka Pejskar, Josef Škvorecký
a jiní. Noviny většinou vycházely tiskem, pouze v letech 1977–1980 ve fotograficky rozmnožené
strojopisné sazbě. Náklad se pohyboval přibližně od 2 500 až 3 000 výtisků. První číslo vyšlo již
v roce 1950 a až do r. 1955, kdy změnil periodicitu a začal vycházet týdně (50-53 čísel), vycházel
pravidelně jednou za dva týdny. Nicméně v 70. letech se opět navrací k původním čtrnáctidenním
odmlkám a tak je tomu dodnes.4
Mezi časopisem, potažmo redakcí novin a čtenáři je vždy velmi úzký vztah, který se v tomto
případě násobí nedostatkem jiných tiskovin s ekvivalentní náplní. Proto vyjádření textu koresponduje s názory čtenářů, a je tedy možné z časopisu vyvozovat určité závěry o společnosti, která
ho odebírá. Ráda bych se tedy pokusila vysvětlit názory exulantů, jejich zájmy, jejich život
v kanadském exilu a jeho smysl na příkladu obyčejného, zcela náhodně vybraného vydání Nového
domova z 18. května 1950.5
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Vzpomínka na Československo před převratem v únoru 1948
Emigranti s nostalgií vzpomínali na ideály Masarykovy první republiky a také si rádi připomínali světlé okamžiky krátké poválečné demokracie. Proto je na úvodní stránce novin vytištěna velká fotografie Edvarda Beneše, zachycující jeho triumfální příjezd do osvobozené Prahy
v květnu roku 1945. Beneš je vylíčen jako skvělý a zásadový demokratický politik, diplomat, žák
T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, velký a spravedlivý člověk. Článek, pod který se podepsal generál V. Vlček, zobrazuje Beneše jako vlastence, který v těžkých dobách neochvějně bojoval za demokracii, a českoslovenští emigranti by se měli řídit jeho posilujícím příkladem. „Odkaz velkého
prezidenta je největší a trvalou duševní oporou všem, kteří ve vlasti zůstali věrni demokracii.
A tím zůstává i nám, kteří se nechceme odciziti lidu svého národa.“ 6 Podobnou náplň a poselství
má také článek „O vzpomínce na M. R. Štefánika“7 a připomínka stých narozenin T. G. Masaryka.

Pomoc uprchlíkům v Evropě
Květen 1950 patřil do období, kdy stále mnoho Čechů a Slováků utíkalo „přes kopečky“ za
svobodným životem. Po přechodu hranic ale nejprve museli nějaký čas strávit v uprchlických
táborech v Německu, Rakousku nebo Itálii. V těchto táborech panovaly většinou naprosto otřesné
hygienické podmínky, byl zde nedostatek jídla atd. Kanadští emigranti, kteří si těmito lágry sami
jen o několik měsíců dříve prošli, z vlastní, ještě čerstvé zkušenosti dobře věděli, jak to v táborech
vypadá, a ve snaze ulehčit trochu svým krajanům pořádali nejrůznější sbírky, jejichž výtěžky
proměnili v Evropě za potraviny a šatstvo pro české lágry. Organizátoři (v tomto případě ČSNS –
Československé národní sdružení) se obracejí na pocit sounáležitosti všech svobodně (tedy protikomunisticky) smýšlejících Čechů a Slováků. „Naši bratři a sestry, kteří pro své demokratické
smýšlení odešli z vlasti, potřebují naši pomoc.“ 8 Takovéto akce samozřejmě exulanty v Kanadě
stmelovaly, měli dobrý pocit, že i když jsou na druhém konci světa, mohou společně pomoci svým
krajanům v Evropě a tím možná i nějakým způsobem prospět „celé věci“ československého zahraničního odporu vůči komunismu.

Zprávy o aktuální situaci v Československu
Vzhledem k tomu, že snad každý emigrant zanechal ve staré vlasti svou rodinu, příbuzné,
přátele anebo jen známé, velmi ho zajímalo, co se tam děje, jak se vyvíjí politická situace, zda se už
komunistický režim nechýlí ke svému konci… Stále ještě čekali, že nastolený režim dlouho nevydrží a oni se budou moci vrátit domů. „No a komunismus nemůže vydržet, protože je to dělaný
našimi lidmi a naši lidé nejsou tak zlí, aby tam nějaké zlo nechali dlouze, je tam více těch dobrých.“ 9 V rubrice Poslední zprávy se tak dočítáme o válečné přehlídce v Praze. Z tohoto článku je
naprosto zřejmé poddanské postavení ČSR vůči Sovětskému svazu. „Z Moskvy přijel maršál
Bulganin, tajemník ruské komunistické strany Michal Suslov, generál Rodimcev, dále pověstný
Zorin, kromě delegací z ostatních komunistických zemí.“ 10 Tento fakt měl zřejmě Čechy a Slováky
přesvědčit, aby věřili, že díky blízkému vojenskému konfliktu mezi USA a SSSR zamíří po vítězství
Spojených států zpátky do demokratické Československé republiky.

Torontský krajanský život
Emigranti se často cítili v novém prostředí osamoceni a zranitelní, zvláště pokud do nové
vlasti přijeli bez rodiny a přátel. Proto se mezi sebou často snažili pořádat různá setkání, což jim
pomáhalo jak psychicky, mohli se zde svěřit lidem se stejnou nebo alespoň podobnou životní
zkušeností, tak i prakticky, neboť krajané, kteří byli v Kanadě delší dobu, mohli nově příchozím
předat cenné zkušenosti ohledně hledání zaměstnání, ubytování, spolupráce s místními úřady
apod. V době, ve které si lidé mohli o e-mailu či mobilním telefonu nechat zdát a běžný telefon
měl také málokdo, se staly nejpříhodnějším prostředkem pro oznamování akcí krajanského života
exilové noviny, v Torontu a okolí to byl právě Nový domov. „Výbor pro uspořádání oslav
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100. narozenin Tomáše Garrique Masaryka vás srdečně zve na Slavnostní akademii uspořádanou na počest 68. narozenin prezidenta Edvarda Beneše.“ 11
Tyto události měly samozřejmě většinou charakter vlastenecký, jako například tato vzpomínka na E. Beneše, ovšem objevují se i zprávy o dění týkající se opravdu výlučně kanadské, popř.
torontské emigrace. Příkladem může být článek o sázení stromků na Masaryktownu při založení
přilehlého parku, komentář českého koncertu či třeba blahopřání k dvaasedmdesátým narozeninám Vojty Beneše, bývalého senátora pracujícího pro torontskou krajanskou organizaci (a bratrance Edvarda Beneše). Trochu jiného zaměření je provolání Gustava Přístupy k nově příchozím
exulantům „Nestavte plot z kopřiv“, které říká, jak žít a pracovat v novém domově. „Život Čechoslováka v Kanadě šel a jde po poctivé koleji, na tvrdé, již dobře vyjeté, ale poctivé koleji práce a
čestnosti, ze které nikdo nemůže vybočit. A po ní musí dál všichni poctiví Čechoslováci – nebo,
chcete-li, Češi a Slováci. Musí po ní každý, ať profesor, ať dělník, generál nebo voják, ředitel
nebo příručí. Každý z nich musí jít touž cestou pracovitosti, poctivosti, dochvilnosti, mravnosti,
střídmosti, slušnosti, vytrvalosti!“ 12 Článek se soustředí na co nejrychlejší asimilaci čs. emigrantů,
zdůrazňuje, že každý z nich svou prací vlastně reprezentuje svou vlast, a proto mají být čestní a
pilní, poté se jim dostane od kanadské strany uznání.

Varování před komunismem, připomínka komunistického zla
Noviny věnují mnoho prostoru také tématům souvisejícím s komunismem a obraně demokracie. Sloupek „Komunisté jsou vlastizrádci“ reaguje na křivá nařčení komunistů „Toho, kdo
s režimem nesouhlasí, označuje za „vlastizrádce“, ale zpravidla ti, kdož tímto uzurpátorským
režimem jsou označeni jako „vlastizrádci“, jsou v pravdě skuteční vlastenci, kteří vlast milují a
pro ni pracovali už dávno před tím, kdy komunisté se vysmívali byť jen pouhému slovu vlast.“ 13
V dalším článku jsou podrobně vylíčeny poměry v komunistických lágrech: „Vězni jsou nacpáni
v celách, které jsou místy až dva metry hluboké, takže na slunko mohou leda tak vzpomínat.“14
Ústředí Československého národního sdružení v Kanadě varuje před dlouhými chapadly komunistické propagandy: „Upozorňujeme kanadské krajany, že stav staré vlasti a našeho lidu doma je
zoufalý, že všechna propagandistická hesla, články, všechny řeči o vládě československého lidu
doma, o jeho tzv. blahobytu a spokojenosti – to všechno je výmysl a podvod.“ 15
Jako jeden z mála dostupných zdrojů informací měl časopis Nový domov opravdu zásadní
vliv na názory první vlny emigrantů, které z Československa vyhnal komunismus. Posiloval národní cítění ve chvílích, kdy sami emigranti už ztráceli víru ve šťastný konec, přinášel novinky
z krajanského života a tím napomáhal udržování české a slovenské kultury mezi kanadskými
krajany, i díky němu většina z nich stále ovládá český jazyk a živě se zajímá o dění v České republice. Jen je trochu mrzí, že jsme se my Češi nějak zapomněli poohlédnout do nedávné minulosti a
nepoučili se z chyb našich předchůdců.
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Rozhovor s manžely Syptákovými, Toronto 18. 7. 2005.
Rozhovor s manžely Hladíkovými, Toronto 13. 7. 2005.
The New Homeland, Orgán Československého národního sdružení v Kanadě a Masarykova
domu v Torontu, adresa: Masaryk Memorial Hall, Inc., 212 Cowan Ave., Toronto, Ontario,
Canada, nyní 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto.
Formanová, Lucie; Gruntorád, Jiří a Přibáň, Michal: Exilová periodika: Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydaných po roce 1945. Vyd. 1. Rychnov n. Kněžnou Ježek 1999, s. 110 a 111.
Nový domov, číslo 5, čtvrtek 18. 5. 1950, Masaryk Memorial Hall, Inc., 212 Cowan Ave., Toronto, Ontario, Canada.
Tamtéž, s. 1.
Tamtéž, s. 2.
Nový domov, číslo 5, čtvrtek 18. 5. 1950, Masaryk Memorial Hall, Inc., 212 Cowan Ave., Toronto Ontario, Canada, s. 1.
Rozhovor s manžely Hladíkovými, Toronto 2005.
Nový domov, číslo 5, čtvrtek 18. 5. 1950, Masaryk Memorial Hall, Inc., 212 Cowan Ave., Toronto Ontario, Canada, s. 1.
Nový domov, číslo 5, čtvrtek 18. 5. 1950, Masaryk Memorial Hall, Inc., 212 Cowan Ave., Toronto Ontario, Canada, s. 1.
Tamtéž, s. 2.
Nový domov, číslo 5, čtvrtek 18. 5. 1950, Masaryk Memorial Hall, Inc., 212 Cowan Ave., Toronto Ontario, Canada, s. 2.
Nový domov, číslo 5, čtvrtek 18. 5. 1950, Masaryk Memorial Hall, Inc., 212 Cowan Ave., Toronto Ontario, Canada, s. 2.
Tamtéž, s. 3.
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Obrazová příloha

Obr. 1: Jedno z vydání Nového domova z roku 1956 (archiv Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci).
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Projekt
Neviditelné oběti komunismu
a rámcový vzdělávací program
Jan Goll, Václav Ulvr
Na vybraných gymnáziích v celé republice se letos začal zpracovávat rámcový vzdělávací
program do školních vzdělávacích programů. Pro vzdělávací obor dějepis je zavádění školních
vzdělávacích programů prvním krokem k zásadnější reformě. Znalost odborných pojmů, kvantitativních údajů, jmen i názvů není cílem dějepisné výuky, ale stává se sociálně funkčním prostředkem k rozvoji klíčových kompetencí. Jestliže školní dějepis máme dnes chápat jako specifickou
formu sociální komunikace, je třeba, aby žáci i učitelé vnímali samotný vzdělávací obor v co nejširších souvislostech. Dějepis může mladému člověku pomoci lépe se orientovat v současné společnosti v tom případě, že žák nebude vnímat historii jako sled událostí, tak, jak jsou vylíčeny
v učebnici, ale jako důsledek jednání lidí, kteří svá rozhodnutí činili v konkrétní době,
v konkrétních politických, ekonomických a kulturních podmínkách, v konkrétním zdravotním
stavu…
Zavádění školních vzdělávacích programů chápeme jako snahu státu rozbít skleníková okna
tradičního českého pojetí vzdělávání, pustit na záhony čerstvý vzduch a umožnit odolnějším
květinkám skleník opustit, eventuálně opouštět a zase se vracet. Vzdělávací reforma nabízí učiteli
svobodnou realizaci výuky, nikdo mu nepředepisuje, kde bude výuku realizovat, kolik hodin bude
vyučovat určité téma, jaké postupy zvolí.
My jsme se již v minulém školním roce rozhodli, že se třítýdenní prázdninovou výuku dějepisu pokusíme pro dobrovolníky z řad studentů realizovat v Torontu. Naše rozhodnutí bylo ovlivněno obecně pozitivním ohlasem žáků na projektovou formu výuky („Zmizelí sousedé“, „Cestička
do školy“) a zároveň snahou poskytnout mladým lidem možnost pracovat v neznámém prostředí
s neznámými lidmi, jejichž vztah k naší republice je velmi specifický. Náš projekt (stejně jako
většina jiných vydařených projektů, včetně těch výše zmíněných) se ukázal být ideální strategií
k rozvoji klíčových kompetencí. Mezi výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů a klíčovými kompetencemi zeje nebezpečná propast, která může pozitivní vliv ŠVP na výuku zásadně devalvovat.
Přes tuto propast je třeba položit mosty spolupráce jednotlivých vzdělávacích oborů i vzdělávacích
oblastí a určit strategie a obsah přepravy od vzdělávacího oboru ke klíčové kompetenci a zpět.
Troufáme si tvrdit, že projekt je jedním z ideálních dopravních prostředků.
Obecně se naši žáci zabývali v Torontu problematikou československých exulantů z roku
1948. K tomu, aby dosáhli svého cíle (vytvoření dokumentárního filmu a sborníku prací, realizace
přednášek pro žáky SŠ a ZŠ), prostudovali odbornou literaturu k tématu, seznámili se s metodou
orální historie, telefonicky dojednávali rozhovory s našimi krajany v Torontu, pracovali samostatně ve 2 skupinách v různých částech města, porovnávali výpovědi respondentů, hodnotili své
vlastní chování, chování svých spolupracovníků během rozhovorů a snažili se o odstranění nedostatků (ty se vyskytly především při kladení otázek respondentům). Dva týdny bydlela celá skupi-
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na pohromadě v bytě 2+1, který nám krajané poskytli v Masaryktownu. To ovšem znamenalo
nutnost zavést řád, určit každému jeho funkci ve skupině. Obzvlášť atraktivním interview s panem
Tomášem Baťou a panem Josefem Škvoreckým předcházely dlouhé diskuse o tom, kdo se zúčastní… Samotné rozhovory s československými exulanty poskytly našim žákům jiný náhled na chápání pojmu „vlast“, ukázaly užitečnost tvrdé práce pro životní kariéru jednotlivce a v neposlední
řadě přinesly mnoho nádherných zážitků ze setkání s pozitivně naladěnými a činorodými lidmi.
Dovolujeme si čtenáře upozornit, že v činnostech, které jsme vyjmenovali v předchozím odstavci, jsou skryty všechny klíčové kompetence, které by měl středoškolák zvládnout. Nás a naštěstí i naše studenty taková forma vzdělávání baví, pokládáme ji za smysluplnou a budeme v ní
pokračovat.
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O autorech
Mgr. Jan Goll
Pedagog na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci
„Byl bych rád, aby mladí lidé byli seznámeni s nepravostmi, které se v nedávné minulosti na
našem území odehrávaly. Chci, aby ony „neviditelné oběti komunismu“ dostaly možnost promluvit.“
Mgr. Václav Ulvr
Pedagog na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci a TU Liberec
„Vyučuji dějepis částečně na Gymnáziu F. X. Šaldy a částečně na Pedagogické fakultě Technické
univerzity v Liberci. Do projektu jsem se zapojil v loňské fázi a působil jsem především jako
koordinátor a supervisor výzkumu. Projekt mě nadchnul od prvních okamžiků.“
Jakub Hodboď
Student FSV Univerzity Karlovy, 1. ročník
„Díky projektu jsem měl možnost poznat fantastická místa, obdivuhodné lidi a všem ukázat, že
i několik málo středoškoláků dokáže velké věci. Projekt rozhodně nadobro změnil mé uvažování
o světě.“
Lucie Pelikánová
Studentka Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, 3. ročník
„Na projektu pracuji, protože jde o práci v okruhu lidí, které mám ráda a kteří mě nutí stále se
sebou něco dělat. Budu mít možnost navštívit místa, na která bych se jinak asi jen tak nedostala,
a trošku rozšířit svůj omezený obzor.“
Veronika Počerová
Studentka Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, 3. ročník
„Kromě zájmu o historii 20. století chci využít možnost alespoň trochu přiblížit osudy emigrantů
ostatním studentům. Věřím, že dobře informovaní lidé nedopustí, aby ještě někdy někdo musel
utíkat z vlastní země za svobodou. Navíc je projekt obrovskou příležitostí navštívit zajímavá
místa, zajímavé lidi a pracovat s historií z druhé strany- nečíst jen knížky a učebnice, ale vy-
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zkoušet si práci historika. Díky tomu jsem se naučila spoustu nových věcí, které jako mladý
člověk v budoucnu určitě využiji.“
Markéta Kopalová
Studentka Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, 3. ročník
„Mám ráda historii a osudy emigrantů mě velmi oslovují. Setkávání s těmito výjimečnými lidmi
mě obohacuje. Kromě vědomostí zde získávám i cenné zkušenosti z praxe, které mě posouvají dál.
Myslím, že to je výborná příprava pro život.“
Alena Čechová
Studentka Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, 2. ročník
„Na projektu pracuji, protože: nejdůležitější pro mě je schopnost utvořit si objektivní názor
o světě, abych dovedla pochopit důsledky a příčiny každého jednání. Díky projektu poznávám a
seznamuji se a každé poznání tvoří dílek oné nekonečné mozaiky.“
Michaela Rutová
Studentka Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, 1. ročník
„Moc ráda jsem se na tomto projekt podílela. Historie na gymnáziu mě vždy bavila a projekt mi
dal možnost vyzkoušet si, jak vlastně práce historika vypadá. Zároveň se domnívám, že
o tématice, kterou projekt zpracovává, by se nikdy nemělo přestat mluvit."
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Závěr
Vážený čtenáři,
pokud jste pročetl celý sborník, jistě jste získal představu o náročnosti tohoto projektu, do
kterého se pustili studenti našeho gymnázia s obrovským nasazením, neuvěřitelnou pílí a vytrvalostí. Řekla bych, že doslova bojovali i s časem. Vždyť co může být při zkoumání historických
událostí lepší než získání výpovědí těch, kteří je prožili na vlastní kůži? Svědků však rychle ubývá.
Dvacetiletým mladým mužům či slečnám, kteří, ač neradi, opouštěli svou vlast v roce 1948, je
dnes téměř 80 roků. Tenkrát však odcházeli i starší lidé. Z výpovědí těch, jež našli svůj druhý
domov v Kanadě, je cítit, že na svou rodnou zem nikdy nezapomněli, a proto je tak důležité, abychom o tom věděli.
Jsem velice potěšena, že zásluhou našich studentů a profesorů, kteří je v projektu vedli, došlo k zaplnění jednoho z bílých míst naší historie v letech 1948–1989. Věřím, že jedinečnost některých výpovědí, které se podařilo studentům zaznamenat, ocení i profesionální historikové.
Ukázalo se, jaký obrovský potenciál je v našich studentech, jak dokáží odvést kvalitní práci,
pokud mají prostor a podporu v nás starších.
Přeji si, abychom dokázali i v budoucnu vzbudit zájem o vědecké bádání již u středoškoláků,
a to nejenom na poli historickém.
RNDr. Irena Přádná
ředitelka gymnázia
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