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Jan N o v o t n Ý 

K CHARAKTERU OZBROJElitCH OBČANS!áCH SBORfi V PRAZE 

V REVOLUCI 184ij- lB49 

V příspěvku se omezuji na stručnou charakteristiku 
ozbrojených občal1sk:ých sboru v Praze, tak jak vystoupily 

v pruběhu buržoazní revoluce 1648- 1849. Nebudu ee proto 
zabývat 8n1 tak jednotlivými událostmi, které ee váží k je
jich vlastní činnosti - 1 když od nich nelze abstrahovat -
jako spíše jejich sociální :Iláklednou, tř:íd.ním elohnim a 

politickým profilem . 
Každá buržoazní revoluce postavila zcela zákonitě už 

na samém počátku do popředí otázku vytvoření takové ozbro_ 
jené moci, která by pro nově nastupující společenskou tří
du představovala spolehlivou oporu jak proti nebezpečí ze 
strany revolucí ohrozených all, tak - při široké sociální 
základně revolučního procesu - proti nebezpečí ze strany 
těch složek , jejichž představy o hloubce sociálně politické
ho převratu pře~staly třídní zájmy vlastního hegemona re
voluce - buržoazie. Současníkům bylo jasné, že vytvoření 
podobné síly vyžadovalo především ozbrojení těch, v jejich! 
zájmu revoluční proces prcbíhal, a kteří stáli v jeho čele. 
Z této potřeby se ve v ětšině zemí, které v létech 1848-1849 
evropská buržoazní revoluce zasáhla, zformovaly Da eamém 
počátku měštanské národní gardy jako nové ozbroj~né s l ožky 
občanského charakteru stojící mimo regulérní armádu e v řa
dě případů vystupujicí i proti ní . Obdobným vývojem prošla 
za revoluce 1848-1849 habsburská monarchie a v jejím rámci 
též čes\.::.e země . 

vzbrojené měšrenské sbory měly v Praze s v řadě dal
Šíct. čeSkých měst starou tradici eahající a! do středověku. 
V předbřeznové době existovaly v Praze tři ozbrojené sbory 
měštenstva : os trostřelecký, měštenská pěchota a městští gra
nátníci. Byly to sbory privilegované, skládající se výlučně 
z městSkých pat ricijských složek , byly orientov~~y výrazně 
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německy a politicky zcela konzervat lvn č . Jejich funkce ne
byla příliš vyhraněnB a v době rozkladu feudálních poměrd 
se ! v Praze stávaly určlt~ anachronismem . Spíše ne! opo 
rou ~etternlchovBkého reiimu při udržování veřejného pořád

ku byly lesklou stafáž! ~znych veřejných slavností B~ět 
skýcb 1 církev:::.ích. NemWie např . doloženu jejich spoluÚčast 

při potlačování nepokojů zaměstnancu pražských kartoUDsk 
nebo nepokojů dělníků na stavbě olomoucko- pražské dráhy 
y červnu a v červenci 1644 . 

Nápadné oživení v t ěchto sborech ee však začalo proje
vovat na s amém prahu událoet í revolučního roku 1848. Sotva 
SB v pražs kých ulicích objevily letáky svolávající obyva
telstvo k veřejnému ebrogáždění do Svatováclavských lázní. 
kdy Úřady z jejich obsahu usuzovaly , že ehromážděn! bude 
neseno výrazným revolučním e sociálním duchem, jednali jak 
nejvyšší purkrabí Rudolf Stadion , tak zejména pražský purk
mistr Josef MUllsr s velitsli ozbrojsných měštanskýcb sbo
rů o jejich spoluúčasti při udržení klidu a pořádku ve měs
tě . Považovali ji za nezbytnou a ddležitou i proto, že 
pražská vojenská posádka nebyla v té dobli příliš s1lnli . Ve·· 
litelé všech tří ozbrojených sborů (Jose! Schebelka za 
oetrostřelce , Ondřej Haase za měětanekou pěchotu e ~atyáě 
Berndt za městské granátníky) pomoc ochotna přislíbili , 

poukazoveli v šak současně na nízké stavy mužs tva a také na 
jebo přestárlost . K údivu purkmlstra vznesli návrh na vy
zbrojení ve šker ébo měštanstvs bez rozdílu a trvali na něm 
bez Ohledu na Mňllerovy námitky. Purkmistr posléze při slí
bil, že se pttmluví u Stadione , aby j edno tlivé setniny sbo
rů moh\f být v případě nutnosti doplněny o další občaay . 

Není známo, jak dalece byli velitelé měštenekýob ozb~ 
je'Jých sborů informováni o obaahu připravované petice pro 
shromáždění ve Svatováclavských l áznícb a jak dalece chtěli 
předejít evým návrhem to , co v jednom z bodd požadovala -
zřízení obecních gard . Zde nutno připomenout, že ani v pů
vodním náv rhu petics připraveném rsdikálními demokraty se 
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n ehovoří o v šeobecném ozbroj ení lidu, j ak bývá někdy in

t erpretováno (podo bný požadavek Be objevil pouze v jednom 

z le táků ěířených před shromážděním ve Svatováclavských 
lázních ) , ale o zříz ení měš t anakých gard e volenými důstoj
ní ky v če l e. Sociální základna gard jako ozbrojených ob
čanských sborů byla t ak u ž v návrhu petice jasně určena a 

t ím také dáno jejich hlavn í poslání - udržení a ochrana 
veře j néhO pořádku proti proletariátu a na venkově proti 
chudině . Ve Výkl adU k původnímu návrhu patice pro shromáž
dění ve Svat ováclavských l ázních je poslání národních gard 
jednoznačně fOI1llulovŘno v tom slIIYslu. aby " byla proti n_ 

pokojům a proletariátu vždy hotová ozbrojená síla, kteráž
to stát žádné vydání nest Ojí, a kdyby potřeba nastala, že 
by ee řádné placené vojsko jinam stáhnouti muselo, zůstala 
by co mocná ochrana bezpečnosti pohotov ě ••• ". 

Ještě než po revoluci ve Vídni a pádu Metternicha vy
hl císařSký patent z 15. břez;na 1848 s příslibem konsti
tuce a legalizací mezitím ve Vídni vzniklých národních gard, 
snažili se velitelé dosavadních praŽSkých ozbrojených sbo
ru převzít iniciativu do vlsstních rukou a předejít tak .o:!l

bezpečí hroz í címu z f ormování kvalitativně nOVýCh ozbroje
ných složek vlas tním výs adám a prestiži. A tak už 13. břsz
na vyzvali veřejnou vyhláškou pražské měětany ke vstupu do 
stáva jících sboru s upozorn ěním, že k tomu nepotřebUjí Ulli
formu, ale jen zbraň. a že výcvik bude prováděn tak, aby 
jim co nejméně překážel ve vykonávání povolání. Tuto inicie
tivu podpořil p .... sl éze i sám Stadion, zvláště poté, co se na 
něho 16. t}ezna obrátila deputace zámožnýCh pražských měš
tanu p upozorněním na nebezpečí hrozící veřejnému pořádkU 
a mLjetku srocováním toveryšů a dělníků. Nutno zdůraznit, 
že ve všech vys toupeních pro vznik národních gard v březnu 
1848 - a to nejen v Praze - je jako jediný důvod uváděna 
obave před dělnickými nepokoji a nutnost zabez~ečit veřejný 
klid a bezpečnost majetku . Takové byly oficiální argumenty 
představitelů buržoazie jak německé tak české , liberální 
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kruhy nevyjímaje . 
Teprve 5. května 1848 Karel Havlíč ek v Národních novi

nách položil v úvaze o smyslu a poslání národních gard na 
první místo ochranu konstitučních svobod a národní rovno
právnosti, aniž tím jakkoli omezoval jejich Úlohu proti těm, 
kdo by rušili pokoj , bezpečnost a ohrožovali majetek dru

hých. 
A tak se v březnových dnech vytvořila pražská národní 

garda jako nejpočetnější ozbrojený občanský sbor (k 21. břez
nu mele už ne J 500 členó) v pOdstatě kolem zmíněných tří 
převážně konzervativních a německy orientovaných předrevo
lučních měětanských sborů 8 posláním Úzce spolupracovat 
8 vojskem a plnit hlavně policejní Úkoly při udriování kli

du a pořádku ve městě . Koncem března vydáním 4 000 vojen
ských pušek byl dořešen t aké problém jej í ho vyzbrojení. 

Celkov ě kon ze rv a t i vní a ve velitelSkých slo žkách až 
reakční zaměření pražské národní ga rdy (skládala se ze tří 
bataliónů. pro jednotlivé části města roZdělených v setni
ny) se ještě upevnilo volbou dosav adního ma j ora sboru měš
tanské pěohoty Ondřeje Haaseho celopražským velitelem (plu-
kovníkem) gardy s volbou dosavadního velitele ostrostřelců 
Josefa Schebelky jeho zástupcem (podplukovníkem). Také důs
tojnický sbor zůstal vesměs v rukou příslušníků předbřezno
vých ozbrojených spolků . K Haasemu be je ště podotknout. že 
při volbě Svatováclavakého výboru ll. března jako jediný 
z navrhovaných kandidátů neprošel a také v dal š ím VývOji 
událostí se svými politickými s občanskými postoji zcela 
zdiskreditoval. Výrazný třídní charakter národních gard ko
difikov-;.J. poaHze jejich prozatímní organizační statut. vy_ 
daný 8 . dubna 1648 Filleradorfem ve Vídni a hned poté dne 
1) . dubna interpretovaný na české poměry Stadionem a pozdě
ji ll . kvĚtna znovu rozvedený jeho nástupcem Leo Thunem 
v "FrozatÍlnních pravidlech o uspořádání národní stráže 
v Čechách". které zůetaly v platnoati až dc zrušení národ
ní ch gard v srpnu 1651. 
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J e skutečností . že jak Svatovác lavský výbor T březno
VÝCh dnech, tak jeho nástupce Národn í výbor nevyvLDuly j ako 
vedoucí politické orgány č eského hnutí, ovládané jeho libe
rále! složkou, výraznijěí iniciativu o získání vlivu na for
mování národtlÍ Bardy v Praze a tím méně na českém Tankově . 

Zbavily ee tak možnos ti vytvořit z ní ozbrojenou záětitu kon
stitučních svobod v zájmu samotné buržoazie . Je to jistě je
den z dok!ad~ politické n eprozíravosti a patrně také nezku
lenoeti vedo ucí ch člnlteló č eského hnutí . 'ormování národní 
gardy, zvlá ště v případě Prahy , zóatalo tak zcele" rukou 
konzervativn í složky převážně německého měštanetva, její orga
nizační říz ení pak v rukou reprezentant ó starýcb Úřadó. kteří 
také gardami fakticky disponovali a vytvářeli z nich od počá.t . 

ku pouhý přílepek armá.d,. . Celý tento vývOj 8iln~ kontrastu
je e odliěnou úl ohou národních &Brd v Itá.lii nebo ve Prancii ; 
pokud jde o habsburskou monarchii , pak odliěnou r ol i zde 
sehNI,. národní gardy v samotné Vídni , jak ukázaly květnové 

bouře a zejména pak říjnové povetání 1846 , kdy se stal y jed
nim z roZhOdU jícíCh činiteló boj e proti rakouské reakci. 
Ale ani čeětí radikální demokraté nevěnovali v počáteční fp-
zi r evoluce formování národních gard , jejich pol itickému cha
r akteru a poalání zvláštní pozornoet, kroml něko lika prokla
maci naivní víry, že jsou a v případě potřeby budou záštitou 
konstitučních s vobod. • 

Vratllle ee však do prvních d..od revolučniho hnutí. Národní 
garda , která Be v březn u zformovala v Praze kolem bÝVal ýCh 
měštanekých ozbrojených s borU orientovaných politicky konzer
vativně a n4rodnostně německy, nezůs tala v té době jedinou 0-
zbrojenr~ oběanskou organ izecí . Zejména příklad Vídně , kde za 
březnJv ého povstání doělo k pomě rně širokému ozbrojení oby
vat f.lstva , vedla taká v Praze k pokusům o f ormování dalších 
slolek mimo národní gardu. Tento proces byl j edním z proje
vů postupUjící národnoetní e soc iálně politické diferencia
ce mezi praŽským obyvatels tvem , která měla kořeny ul v před
březnová době a v průběhu revoluce se dále prohlubovala. 
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Samostatně Q S velkým esbev~domím vystoupilo především 
pražské studentstvo. Už 15 . bře~na vzneslo požadavek na 
vlastní studentskou petici a zřízení ozbrojené studentské 
legie . Rektor univerzity Josef H. Zeldler okamžitě povolil , 
oby ea za účelem udržení veřejného pořádku studUjící podob
ně jako jejich vídeňětí druhové zformovali v ozbrojené od
díly . které by e8 or3snlcky připojily k ozbrojeným 8bo~ 

móAtans~va. V průběhu několika málo dnd ee tak v Praze vy
tvořila akademická legie , rozdělená - jak známo - podle fa
kult na čtyři koborty v čele e protesory . Kohorty eB déle 
dělily na centur1e a dekurie . Kromě toho vznikly 1 kohorty 
středoškolských studentů . 

Svým sociálním složením ea akademické legie a Její jed
notlivé složky výrazně odlišovaly od národní gardy , což se 
kromli jiného projevovalo i v rozhodniij§ÍJJ, odporu proti sta
rému re žimu a jeho předstaVitelům . V rámci ozbrojených ob
čanských sborů v Praze představovala akademiCká legie za re
voluce 1848 v podstatO pokrokovou demokratickou složku. Přes
tože se i ona podílela jako národní garda na ud~žování ve
řejného pořádkU (např . při nepokojích v Praze počátkem květ.· 
na 1848) , spatřovali její členové hlavní smysl její existen
ce a pOsobení v ochraně konstitučních a akademiCkýCh svobod. 
To také stavělo studenteké legie v Praze stále čsstliji do 
konfliktu nejen 8 vedením národní gardy (např . už při volbě 
celopraŽSkého velitele Hasseho) , ale tak é s Úřady a v před
ve~er červnového povstání s předstaViteli armády _ 

ZpusOb fOI1llcvání pražské národní gardy . její ovllid.outi 
konzervativními a převážně němeCkými eložkami mě!tanetva , 
mobly ,1-:;0. s těží uspokojit ty představitele praŽské buržoa
zis ~ inteligence , ktsří UŽ v před březnové době stáli ve 
v ětáí či menší opozici proti metternichovskému režimu , kte
ří stanuli v čel e březnového vystoupení a s pádem ab8olutis
ItU spojovali nadlije na postupné a konstituční řešení základ
ních spOleč enSkých n politických pfaměn , Ir: nimž z českého 
hlediska nálsželo současné řešení probl ému národnostní rov-

• 
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Doprávnosti. Je zřejmě příznačné, že mezi č leny pražské ná
rodní gardy nenalezneme v podstatě žádného z významnějších 
předetavlteld jak českých , tak německých libe rálů. Přestože 
1 pro ně mělo požadované ozbrojení měětenetva hlavní účel 
v udržení veřejného pořádku před případnými lidovými nepoko
ji, přece si jen na druhé straně uvědOQovall, že by měětan
ské gardy měly být současně záštitou proti pokusům reakce o 
reBtltuc~ sterých poměrů, 

Tento stav , který se vytvořil v l'rezB v březnových 

dnech 1848 v důaledku dosti specifického formování národní 
gardy, byl zřejmě jedním z hlavních popudů k ustavení delší
bo ozbrojeného eboru Concordla . Vytvořili jej původně čeští 

a n~ečtí umělci a s pisovatelé B cílem cbránit pomníky a 
umělecké památky v Praze před eventuálními útoky pouliční 
"lůzy". Pražské politické rulUU mělo ovšem od saI!Iotného po
čátku český národni ráz a výraznou hegemonii v něm vz~piti 
ziskali představitelé české buržoazie a int.ligan~ •• To vsd-
10 k další diferenciaci také ve stávajicich ozbrojených ob
čanských sborsch, když už 18 . března se od Concordie odtrhli 
jeji češti členov é a ustavili ryze český sbor Svatováolavské 
bratrstvo , jehož hlavnim progral!lem byla obrana českých ná
rodnich zájmó. , Výhradně české veleni a propagace slovanská
ho kroje . 

Tento sbor , v jehož čele stanul vlastenecký spisovatel 
baron Karel Villani, ne stal rázem velmi popUlární a češti 
Pražané se do něj hromadně hlásili , přičemž někteři proto 
vystoupili i z národni gardy . Svatováclavské bratrstvo při
jalo Pó.vodnf:. za avůj znak , který členovt! no81l1. na preou ka
bátce et::"l. brného čeakého lva na č erveném podkladě a červený 
kříž T, bílém poli na pravém rukávě . Vznik národnostně české
ho o~brojeného sboru nepřijaly kruhy pražských Němcó. ss sym
patiemi a záhy se po městě šiřily pověsti o jeho útočných 
Úmyslech, s čimž byl dáván do spojitoeti i krvavý symbol 
zminěného křiže ve znaku sboru . J eho vedsni ve snaze přede
jít nedůvěře a rozdmycháváni nacionálních rozmiěek v dObě , 
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kdy bylo naopak voláno po svornosti a spolupráci, upustilo 

už 22. března od původního "odiózního" znaku, který nahradi
lo na rukávě kabátce červenobílou páSkOU 8 nápisem Svornost, 

od čehož přijal sbor 1 svůj nový název. 
Fřeetože počet členů Svornosti v porovnání B několika

tisícovou národní gardou nebyl vysoký (něco přes 600 přis
luš.o.íkŮ), zBsáhl sbor dosti výrazně do pražského veřejného 

života Od jaře 1848, a to spíše neustálou pozornoetí . kte
rou evou existencí vzbuzoval, než skutečnými činy. Ve svých 
řadách edružila Svornost příslušníky téměř všech Bložek 
pražského obyvatelstva; mezi jejími členy byli umělci , l é
kaři . advokáti, spiaovatel é , měětané , učitelé , herci , Úřed
nici (1 státní) , obchodníci, redaktoři, řemeslníci apod. 
V řadách sboru se setkáváme s většinou předních představi
telů obou proudů českého buržoazního hnutí - liberál~ a 
radikálů. Přes pestrou společ~nskou základnu členstva stála 
Svornost po celou dobu své existence na straně demokrat ic
kých složsk rozvíjejíc:ího se pOlitiCkého a veřejného života. 

Ryze česká, ele současně demokratická a svobodomyslná 
orientace Svornosti narážela na odpor nejen u pražské ně
mecké buržoazie a vedení národní gardy, ale také u státních 
Úřadů. Sbor však dokázal čelit otevřeným i skrytým útokům 
a ubrá:lil se pokusům o rozpuštění , přičemž mělo být proti 
němu využito prozatímního statutu národních gard , který po
voloval zřizování ozbrojených občanských sbol"l pouze podle 
obcí , tj . podle bydliště členů. což vnitřní organizace 
Svornosti nesplňovala . Přestože Svornost vydala v duhou a 
květnu něk"lik prohlášení , že se považuje za iategrujic:í 
součást pražské aárodní gardy . že se podřiZUje jejímu vrch
nímu veleni a plní všechny z toho vyplývající povinnosti . 
udr~ela sl fakticky po cslou dobu své exiatence autoaomní 
postavení a organizaci . Vnitřní jednolitost aboru byla dá
na nejen aktuálními Úkoly nároaními . které oledoval . a kte
ré za prohlubujícíhO se česko - aěmeckého nacionálního kon
fliktu byly nesporně jednotícím faktorem. ale také tím , že 
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a ž do červnového povetání v Praz e nedošlo de facto k hlubší 
konfrontaci politických postup\Í českých liberálů a radikálů. 

Ovšem ani sama pražská národní garda SB nevyhnula 

vnitřním konfllk t Um , které odrážely v podstatě sociálně po
litickou a národnostní diferenciaci . Její téměř výlučně 
měštaneké složení neslo sebou 1 určitou patrialchální po

hodlnost této vrstvy. Jakmile opadlo prvotní neděení břez
novÝCh dnů , poklesla ochota plnit povinnosti spojené se 
členstvím v gardě . Rovněž otázka důstojnických hodností ved
la ke stálým sporům mezi nov~l členy národní gardy a eta
rými členy integrujícíCh měětanských ozbrojených sborů. kte
ří žárlivě střežili svoji : preetlž a vesměs 88 zdarem WlilovQ-

11 o rozhodující vliv ve ielHelakém sboru. :Proti velení 

pražské národní gardy se záhy ~ytvořila opozice, byt neov
ganizovaná, zvláště z těch nových členů , kteří do gardy 
vetupovali s odlišnými představami o jejím poslání a nesou
hlasili s tím, že byla degradována na přívěeek rakouské sv
mády a případně policis. ~ředmětem sporu ss záhy stala otáz
ka velící řeči, kterou se v pr ažské národní gardě stala od 
počátkU němčina . Byli to právě noví členové, kteří začali 
požadovat uplatnění principu rovnoprávnosti také v gardě. 
A tak s narůstajícím nacioná l ním konfliktem v politickém 
životě vzrůstaly i neshody mezi č l "ns t vem pražské národní 
gardy, zvláště když německy orientovanÝ velitelský sbor 
přes sliby a prohlášení zůstáv al u německé služební řeči. 
Za t"ěchto okolností neela v sobě pražská národní garda od 
počátkU zárodky rvzporú, vedoucích k rychlému poklesu její 
autority a ~polečenské prestiže . 

Je Ilostatečně známo, že za červnového povstání pražské
ho Udu proti rakouské reakci nesehrály ozbrojené obČanské 
sbo:.-y v Praze významnější úlohu a zcels propadly dezorgani
zaci. Část velitelského sboru národní gardy se dals k dis
pozici vojenským orgánům, sle většina proatě dezertovala . 
Když po vzplanutí povstání byla pro národní gardu vyhlášena 
pohotovost , dostavil ee na určené shromaždiště jen nepatrný 
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zlomek členstva e Ale i ti větěinou odmítali do událostí za
sahovat a poukazem na to , že Je t o záležitost! voJskae Na 
řadě míst v Frozs , napře na ~lé Straně. Na příkopě a Jin
de . pomáhali gardisté odstraňovat barikády. Snaha některýCh 
poli tických a voJenských představitel~ využit pražskou ná
rodní gardu k pacifikaci eitu.e.ce tÍID , že bude postavena me
zi povstalcs a armádu , což znamenalo. že vlastně bude hlav
ní ai l ou při potlačování povstání , skončila nezdareme V 
předměstSkých obcích Prahy (předměstíCh) se národní gardy 
postavily k povstání záporně a mnohde přímo napomáhaly voj
sku . Tento obraz totálního politického selhání pražské ná
rodD.í gardy a ozbrojených občanských sboru ve chvíli, kdy 
se v praŽSkých ulicích poprvé rozhodovalo o osudu revoluce 
v celé habsburské ~onarcb il, neznamená . že by mezi jejich 
oIeny nebyli takoví , kteří se po boku povstaléhO lidu ú
čaatnili boj~ pro ti rakouské reakci . Byli to však jen ne
velké ekupiny nebo Jednotl ivci . nejpočetněji zřejmě členo
vé pražské akademické legie a Svornosti, zejména v bojích 
v okolí Karolina a Klementina . Roz,Sah Jejich konkrétní 
účasti však nelze z dochovaných dokumentu přesněji určit . 

Další vývoJ nár odních gard a ozbrojených oběansk.ých 
sboru v Frsze po porážce červnového povotání byl v jejich 
celkem krátké historii už Jen období.m rychlého úpsdku . Na 
tom nemohls nlc změnit snaha českých radikálních demokratu, 
kteří poučeni červnovými událostmi začali odbslovat proti
lidOVý charakter pražské národní gardy a vyvíjeli v t isku 
i v samotných o~broJenýcb sborech úsilí o jejich demokra
tizaci a ~fcměau politického profilu . 

P_led 16 . června 1848 v souvislosti s kapitulací l'rahy 
nsHdil V'l.ndiachgratz od~'brojení pražské národní gardy , 
k:djž se pokuail obvinit její členy z přímé účasti na po
vstání. Vzápětí byl v šak nucen od tohoto radikálního po!a~ 
davk:u ustoupit n alespoň část pušek národní gardě ponechat . 
17 . č ervna rozpustil Thun Svornost fl odtlvodnenllu , že cd ob
zvlá ště volký podíl na "tres tuhodných" pražských bouřích . 

• 
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Vučl Svornosti byla vznesena obviněni, že jej! členova od
mítli v předvečer povstání rozehnat pražský proletariát de

monstrující na Staroměstském námBstí , že se účs3tnl11 stav
by barikád e jejich obrany , že pomáhali vyzbrojovat povstal
ce, rozšiřovali pouliční letáky, agi tovali na venkově pro 
pomoc pra žskému povstání a že vdbeo holdovali nteroriatic
kému" prinoipu. Přestože v edoucí činitelé Svornosti vYTlnu-
11 značné úsilí, aby rozpuštění sboru b,ylo zrušeno, dosáhli 
po dl ouhých jednáních - a to až e Doblhoffovým kabinetem Te 
Vídni - jen toho, že byl očištěn od vznesenýcb Obvinění, a 

rozpuštění bylo nakonec zdůvodněno potřebou ejednotit organi
zaci ozbrojených měštsnekých e borů v Praze. O několik měsíců 
pOzděj i - na přelomu let 1848-1849 - zasáhly Úřady proti 
atudentským legiím, nejprve ve Vídni a hned poté v fraze. By
ly rozpuštěny se vší slávou a se zdůvodněním, že blavní po

vinnoetí vysokoškolská mláde že je studovat, což se neslučuje 
se službou ve zbrani . Několikeré pokusy o reorganizaci praž
ské národní gardy, v níž docházelo k delším konfliktům mezi 
čl eny před březnových měětanských sborů a novými gardisty a 
nebyla dořešena otázka velícího jazyka, skončily nakonec u 
někdejšíCh Thunových "frozatímní cb pravidel". 

Březnový státní "převrat " spojený e rozehnáním říěského 
sněmu e proklamací oktrojovené úst avy , odhalení májového 
apiknut í a následná perzekuce umrtvily politický život a 
urychlily agónii národní ch gard nejen v pražských městech, 
ale i v českém a celorakouském rámci vů bec. Téměř všude usta
l a aktivní pořádková elužba a národní gardy ee prezentovaly 
nejvýše účastí na různýCh slavnostech . V době nastupující 
reakce byl y už jen hrubým anachronismem; vláda a Úřady na ně 
pohlíž~~y jen jako na nepří j emný pozůstatek překonané revo
lučnJ doby. Vše nakonec vyřešil císařSký patent z 22. srpna 
1851 o zrušení nárOdních gard a reorganizaci ozbrojených 
občanSkých eborů, který ve veřejnos ti už nevyvoval žádný 
vět ší r oz ruch . A tak ee postupně obnovily v téměř předbřez
nové podobě sbory měštanskýc h ost rostřelců a g ranátníků , 
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které svým členům umožňovaly ukú jet touhu po pozlátku e. k. 
uniformy, prokazovat prorskouakou loaj alitu a být ozdo bou 
měětáky oblíbených slavnosti a militarism em prodchnutých 

parád. 
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Jan N o v o t n Ý 

Zum Charakter der bawaffnaten BUrgerverbande ln Prag 
.&brand der Revolution Ton 1846-1849 

ZuaammeQfaeeWlg 

z~ Bagian der Revolution Ton 1848-1849 ro~.rt&D e1eb 
41. llat10nalgarden in Pr as l'or allem \ID dral trad1tlonell 

exieti.rende bewartnete Verb&ode de. preger BUrge rtUM8. 
Ibre tUhrende.n Vertreter sua den Reih6.ll dea ton •• l'9'aUTe.D. 
Teile d •• deutechen Bu.rge rt\ID1I eta.aden such &ll der Spltz8 
der neullD Batioe_Igsrd., dia vor allero zur V.rte1d1gung 

der čttentllchen Ordnuog und de. E1gentuma vor den ~.Dtu-
811en reTolutionaren Erbebungen d8. Proletar1ata entatan
den. So begrUndeten den Beder! nauer ba.alfn.tar Biirger
Torbande 1m weae.atl1chen alle Telle d8. Prager B\irgertum.e. 
und dam1t .ar such d.ren Kl a.8encharakter gegeben. lrat 
in der •• it.ran EDtw1cklung begann di. tacbeob1aehe liba
rale und raditel. Publ1z1a t ik darauf autmer ka&m zu macheD , 
da!} zur Hauptaufgabe de r lII at1onalg:arde die Verteid1gung 
der konetitutioDellen Ordnung gegen die Versuche der aaak
tion um dle Reet l tutlon der Vormarzverhaltnie8e gehoren 
8011te . Die Prager Nstlonalgarde hatte jedoch mit 1hrer 
Zuaemmenaetzung einen polltiach konaervstiven und deut.chen 
Charakter. aia atend unter de r dlrekten Kontrolle der tm
tar und war nur ein ÁDh&ngeel de r reaktlonaren Armee. Darln 
unhrechi.,d Bie s ieh l n lhrem Charakter und lhrer fatig
kelt I:edeutend Ton den Nationalgarden nl cht nur in lrank
rej ~h und Italien. eondern such ln Wlen. wo 4eren be4euten
de felle in der welteren Entwicklung aut der So1t e der ra
volutionaren Krafte a tanden . 

Von den anderec bewaffnehn BUrgerv erb&n4en . in Preg; 
wáhrend der Revolutlon von 1848-1849 ente tandon. hatte 1m 

Vergleich mlt der Nat10nalgsrde die akadem18 Cha 1ag10n. Ton 
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den Studenten der Proger Unlversltat und der Polytechnik 
Ml tte Marz 1846 geecbetten , elnen abwelchenden Charakter. 
I bre Mlt glleder eahen den haupteachl lchen S10D der Bx1atenz 
di.ser bewettneten Studentenverb8nde 1D der Ver1eld1gung 
der Konetltutlon und der akadam1ecbeD lrelbeltea . Die Unzu
!rledenhelt der demokretlech denkeoden Schlchten des Prager 
BUrgertuma m1t den Verhaltnlaun 10 der Bat1onel gard. au6or
ta dob :'..D. der GrUnd1J.D8 e1.oee eelbetandlge.o. bewat!neh.c V.~ 
bandee , zusammsngeetellt baupteachllch eus den i ntel ektuel
len Tel1en "Concordla". ! uch 14 dia Porml erung der be.att· 
a.ten B\irgerverbinde dra.ogen all.mŠhllch dia &.IJ1I'&cbsellden 
Nat i onalltatenkontllkte a1.o. VOD der "ConcordlaR trennton 
e1eh pl otz llch lhra t echecbl echeo Yltglleder und grUndetau 
den aelbatÉLnd1gen Verband "Svornost" (B1.atrecbt). Der Ver
band ba t te eloe zlemlicb breite Boziale Baela, und in eelneo 
ae1heo war such die »ehrzahl der bedeuteoden Vertret er der 
techecbischen oational politiacheo Beweguag . Trotz der Ba
etrebungeo der Imter um eine Autloeung verstand ee die 
"Svornost" w~rend der &aQzen Zelt lhrer Existenz , lhr e 1m 
Grunde autonome Stellung zu verteldlgen . Sle gehorte zu den 
damokretlschen Tellen der tacbecb1echeo Bewegung in Prag in 

der ersten Eteppe der bUrgsrllchen Revolutlon von 1848. 
WShr end des Juniautstandee in Prag splelten dia be

.sttnaten BUrgerverbande ~eine bedeutende Rolle, und ale 
vertielen ganz der Geaorganlsatlon. Eln Tel1 der Batlonal
garde hal! dam Heer bei der UnterdrUckung des !utstandea, 
aut den Barr1~aden kamptten gegen die oaterreichiache Reak
tlon hauptsachllch die Angehortgen der akademlacheo Legloo 
und Gruri'en von Ml tgl lederD der "Svornost". Rach der Ni e
derlP~e des Autetands8 wurde dle "Svornost" von Amte wegen 
au!~elo8t , und die Rolle der Netlonalgarden nabm aebr 
s chnel l sb . Zu Beginn des Jahres 1849 wurde such die Preger 
8~sdsm18che Leg100 au!gel ost . Denech wurden durch des ~ei
serliche Pstent vom 22. August 1851 slle Netionsl gsrden 10 
der ganzen Habsburgsr Monsrchie abgeschattt . 
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Mlrj~ Mor a v c o v á 

NÁRODU! STEJIWKROJE OZBROJENtCH SBORe 

v REVOLUČNíCH LETECH 1848 a 1849 

Význam stejnokrojů národních gard v životě národní spo

lečnosti revolučních let 1848 a 1849 88 v souvisloetecb s 
by{ problematickou Úlohou těchto sbaŇ jevi z dnešního ble
diska jako podružný a zanedbatelný 1/. V období revolučního 
vzepětí a politického nástupu české bužoazle měly však tyto 
stejnokroje svou zvláštní funkci a váhu. 

Ve čtyřicátých letech 19. atol. byly uniformy stále od
znakem etavovské důstojnosti vOjenské, byrokratické i měětan
aké. Jejich společenská prestiž ovlivnila 1 postoje členů · 
nově zakládaných občanských ozbrojených SboIŮ. Logicky vy

volávala touhu veřejně ukazovat zdání důstojnosti, kterou 
domněle přinášelo členství v národních gardách. V ohraniče
ném společenském rozhledu nadřadili mnozí z maloburžoazních 
gardist~ význam s tejnokroj e zájm~ o ostatní činnost národ
ních gard. 

Sous~ředění pozornosti ke stejnokrojóm nebylo oveem 
záležitostí pouze národních gard v Čechách. Zasáhl o v plná 
intenzitě v zásadě celou revolUČní Evropu. Příklad Itálie, 
Vídeě, ostatních rakouských a také nětneckých metropolí zo
jména v JarníCh měeících r . 1848 podněcoval k následování. 
V prvýCh týdnsch po vydáAí konat1tučn:lho patentu (15. břez
na) se intenzita těchto vnějšíCh impulzů projevila v přímáa 
napodobování. Např . část praŽSkýCh gardistů přijala jako 
odznak ~iíslušnoeti k národní gardě bílé kalabrézy, klobou
ky it~lakých revolucionářů. které náležely i k oděvu národ
níct gard ve Vídni. v Lipsku. Bavorsku 21. Také student i 
zvolili po vzoru student~ vídeaských za prvý znak akademic
ké legie bílé kříže na praVýCh rukáveoh JI. Zapůsobilo 1 
civilní řešení atejnokroje (Itálie. Vídeň). které v době 
náatupu revoluční aktivity symbolizovalo občanskost ozbro-
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jeaýeb abord a jej i ch distancování B8 od s tátaibo maoao.ká
ba Tojelee. 

Specifika úvah o stejnokrojích národních gard v Če
cháoh, zprvu v Praz e a posléze 1 na českém veJlkoTi, spoč í
vala T uvědomělém začleněni úsilí o jejich výty.mé feianí 
do národně politického zápasu. S myll.oleou přijetí stejno
kroje , který by charakterizoval čeekou národní svébytnost 
a demon~troval č.šatví gard1atd, vystoupili členo.,.é praž
ského ozbrojeného s bo ru Svornost . Přijatí tzv. národního 
odivu plni zapadalo do cílavidomich snah Telení tohoto ry
Z8 českého sboru o počeštění veškerých st ránek TOjeDského 
života. Myšlenka "národníbo" stejnokroje byla nastolens 
záhy po veřejných sporech o prozetím.aí znak Svornosti 4/ , 

jími .8 z podnětu Karla Havlíčka Borovakého etal červený 
kříž na prav8m rameni 5/. duhy o Jeho výtvarné řeliení 
lze klást do doby, kdy i Conoordie, druhý ze tří 6/novl 
založe.ných samostatných sborll pražské národní gard7, kon
oipovala svdj sborový odiv 7/. 

Základním problémem ověem bylo, kde bez předChozí 
tradice nalézt národní osobitost převeditelnOU nejen do 
oděvní kultury. nýbrž přímo do stajnokroje oZbrojenibo 
sboru. 'I'v11rei sborového oděvu vt ěli li hledanou předs1;a't'u 
"národního" předevěím do českých národních barsv, do h_ 
ral diokého znaku čeek ébo lva a do aňůrového zapínání. kte
ré česká epolečnoat vnímala jako charakteristický rys odě
vu Polák1l . Ukraj1ncd a Cb.arvátl\ 8/ . Znak stříbrného lva 
v čel"Y"e.ném poli zdobil čapku 1 hrud, v národníob bal"Y"áoh 
byly prov edeny šňdry na kabátě. lamp88y a také čapka re
apaktoYala symboliokou barevnou kombinaci I č ervené dýnko, 
atHorohdý beránek a stříbrný či bílý střapeo 9/ . Přitom 
ovijeUl střih "Zbrojního" kabátu a také řahní iňdrového za
pínáni 't'ycháze1y ze vzoru husarských uni!orem a Tolba bar
vy ěedomodrébo kabátu a černýoh kalhot zřejml byla zámlr
ni sj ednoc ena a e stejnokroj em Conoordie 10/ , z Jejíž člen
ské základny BS Svornost vydělila a s níž v době konc1po-

• 
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vání etejnokroje udriovala přátelské i organizační kontak
ty 111. Originální tvar měla v podstatě pouze 8Tornoetnlcká 
čapka, T níž t~rcl spojili lem o nestejné výši, převzatý 
z české vydrovky, a protažené měkké dýnko, zakončené střap
cem, jebo! vzor nalezli v obervátekém eerežánekém kalpaku a 
ályku záporožakýcb kozá~. Tvdrci stejnor.roje spatřovali te
dy zdroje národní oeob1:tosti v symbolecb české státnosti a 
v začl~ění české kultury do širší skup1Dy slovanské. 

Stejnokroj Svornosti S8 ovšem nestal nikdy uniformou 
v dnešním slova smyslu. Měl aice stanovenu přesnou předlo
hu 12/, aveak z dílem pražskýoh krejčíoh vyila řada variant, 
nej~dnou zDačně odliěných 13/. Daeledně dodržovány byly p~_ 
vě j.n ty prvky. které VYjadřovaly utvořenou předetevu "ná
rodního". to znamená červenobílé e!ídrovátlí a č apka. záhy 
nazvaná poděbradkou. 

l'řea ro~an1tost výsledných tvarů ae národní odh Svor
noeti stal již v jarních měaíoích r. 1646 pojmem. Č.8kou 
spolei5ností 14/ i prdekým1 Němci 15/ byl vnímá:D nejen jako 
vnějií znak českébo ozbrojeného sboru. nýbrž i jako sJlllbol 
uvědomělého a neohrož~ného češetví. Fředstavitelé české po
litické reprezentace bo pak záhy zařadili k národaě politic
kým znakOm a aoučaaně i Ir. národně politick3m ddkezdm. Toto 
stanovieko zaznělo např. již 15. května v Osvědčení, jímž 
valení Svornoeti veřejně odpovědělo na zaetavaní činnosti 
eborul ".lby se pro budoucnost předešlo ddm1..ooe proti nám. již 
doeti dlouho slovem i skutkem používané. jako by n.byli 
v Praze žádní Čechové. alespoň žádní č eští měšEené a ddatoj 
níci, musí p"řece /Seskému obyvatelstvu volno býti. olJVidčiti 
8e zjevn~ alespoň v oddělení Svo~noeti českým velením ft při
měřeni.ID národnÍIII kroj6!ll co praví Čechové . " 16/ 

Myělenka národníbo atejnokroje jako národního práva na
Ila relativně široký ohlas u uvědomělýCh účaatní~ i5.ského 
národního hnutí a již před červnovým povstáním S8 začala lí
řit i na čeaký venkov 17/. Sympatie v této době .oBlezla i u 
demokrati cky smýšlejícíCh Němod, jak naznačily úvahy Á. Spr1n-
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gera, napsané na počátku června, tři dny před vydán~ prvé
ho ustanoveni o atejnokroji pražské národní gardy 18/ • 

Otázka národního charakteru stejnokroje národních gard 
byls však na jaře r. 1846 spjata s dalším požadavkem. pro 
revoluční Prahu noméně závažným . Stalo se jim odlišení nově 
zakládaných občanských ozbrojených ebord od státního vojska. 
V době politického nástupu buržoazie bylo toto odlišení, 
které zároveň symbolizovalo mocenský postoj, pocltováno ja
ko nezby~noet . Fožadavek nevojenského vzhledu etejnokroj~ 
národn:ich gard zakotvi l T radikálně orientovaných 1 llberál
ních kruzích českých 19/ 4 našel své stoupence 1 u demokra
ticky smýšlejíoích Němců 20/. Á. Springer pOVýŠil demonstra
ci občanskosti "svobodné lidov é obrany tl dokonce na program. 

Přestože v základní motivaci požadavku civilního vzhledu gar
distického stejnokroje vyšel jednoznačně z mocenských pozio 
měštanských. n • • • ukázalo se, že prudké vzbouřani mas rych
leji se uklidní, jde- li mu vstříc občan •• • Národní garda 
k zcela jiným Úkoldm , zcela jiné službě je utvořena, té 
padne dobře i volná svoboda, nesvázanost ••• n 21~ i jeho úva
hy VyÚstily ve vyjádřeni vhodnosti "národnín koncepc e stej
nokroje národní gardy, jejíž přijetí bylo V Praze na pře
lotou lcVětna a června 1848 aktuální. 

Správní rada národní gardy v Praze, pověřená přípravou 
obecného ustanoveni o stejnOkroJi, ee však ve svých úvahách 
ubírala zcela opačným směrem 22 • Neopustila vžité předsta
vy o stejnokrojích měětBnských ozbrojených sboró. Nepřihlí
žela k "nebe:z.pečnýmn snahám české i.o.teligenoe, která stála 
v pozadi úsilí o vytvoření národního etejnokroJe Svornosti, 
ani k j~1ciativě německÝch a jazykově nevyhraněných umělcó 
sdrul:ených v Concordii. Nebrala také zřetel na požadavky 
čés'1 členské základny neuniformovaných sborů národní gardy, 
která chtěla podržet kal abrézy a civilní vzhled kabát d . 
O~án. v natož si udrželi pozice konzervativní pravicově 
orientovaní měštané, koncipoval nový stejnokroj zcela ve 
stylu vojenských d~stojnických uniforem. Ustanovení, publi-
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kované 5. června. které podepsal velitel národních gard v 
Čecbách kniže Josef Lobkovic, předpisovalo etejnokroj poja
tý jednoznačně vojensky 2J/. Zejména v české společnosti vy
volalo toto rozhodnutí okamžitý ostrý nesouhlas. Kritika po
etihla vojenský vzhled i nenárodní charakter. Anonymní auto~ 
podepsaný Národní strážník praŽský. v článku zveřejněném 
7. června v Národních novinách. rozhořČeně volalI ~ •• • a ta
to praže~á národní stráž hodlá opět vlézti v staré otrocké 
ja~o kroje cizozemského a podle vojska za čas~ ještě nekon
stitučníoh přísně přistřiženéhO I - O hanba těm. v jej1cbž 
nevlesteneckém mozku takový nekroj 8a vylíhnul. z něbož smě
sica francouzského, pruského a alglrekébo vycpance a ušně
rovance es vyvlnu je~ •• " 24/. Delší úvahy o stejnokrojícb 
však přerušilo červnové povstání a překotný běb událostí, 
vyvolaný represivními opatřeními po jeho porážce. 

Teprve obnovení činnosti pražské národní gardy v červen
ci r. 1848 8. její reorganizace znovu otevřely problém oděl1í 
občanskýcb ozbrojených sborů. 

Širší. veřejně formulované diskuse o národním rázu 
etejnokroje národní gardy v Praze zabájili v měsícícb vrchol
ného léta studenti . Novou organizací národní gardy, při níž 
byly i aetniny akademické legie nadále sestaveny podle místa 
bydliště a nikoli podle fakult, ztrácely různobarevné čapky 
a jim odpovídající zbrojní kabáty fakultních kohort, přija
tá v druhé polovině března, svá opodstatnění. dvshy o jed
notn~ stejnokroji akademické legie se s t aly nezbytností. 

Již v jednání komise pro reorganizaci akademioké legie 
se střetly ná~ory ns Hoárodní H či Hpoli tickou· koncepci 
stejnok~je 25/ • Zstímco vyjádření političca se víceméně 
kry10 se iĎ\lrovým ZIlpínánim zbrojcibo kabátu, v Praze při
jatjm současně jako jeden z výraznýCh prvJcl "národ.nfbo" 
odívání. na otázku vyjád.fen.í "národ.níhon se hledala odpo
věd. !. Brádka např. navrhoval u zbrojních kabátll převzetí 
úpravy zapínání kebátll eedlákll z Klatoveka a její provedení 
v čeSkýCh národních barvách (červaná vyložení klop, bílé 
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knoflíky) 26/. 

Konečný návrh, který 8. září odhlasovala ustavujíoí 
schůze akademické legie, S8 sjednotil na světlemodrém zbroj
ním kabátě B čern.ÝIII atuhov.Ýll1 zapiaáním, na i!íedýcb kalhotách 
a na č srnám klo bouku tvaru koni ckého cylindru B výrazně 
Úzkou krempou. šedivým perem a znakem českého lva 27/. 
Z blediska národního odívání byl tedy nový etejnokroj kom
proa1aem. Č.ští studenti jej také T podstatě nikdy jednoznač
ně nepřijali. Námitky, které zaznívely trvale až do okamži
ku zruaaní legie na počátku ledna 1849 281, odsuzovaly ze
jména klobouk pro jeho nevkusnoat. neúčelnost a nenárodní 
Tzhled 29/. Naproti tomu zbrojní kabát česká společnost re

spektovala a přiblásila 88 k němu jako ke kabátu národnímu. 
STětlemodrá barva plně zapadala do "národní" módy. v ní! 

zakotvila obliba "slovanského blB.D.k)'tu" (národní ba:rvy Ji
hoslovanské a ukrajinské). Také uplatnění šňůrového zapíná
ní bylo vnÍllléno jako prvek "národní" , i když v středoevro~ 
akých souvislostech právi u studentll jej lze vysvětlit i ja
ko symbol radikálního postoje JO/. Z tohoto shlediska je za
jímavé, že právě v řadách nejradikálnějšíeh českých etuden
tll, blízkých okruhu J. V. lriče, nenalezl ani zbrojní kabá't 
sympatie a byl spolu s kloboukem zamítnut jako nenárodní. 
Jejich jednoznač~ě odmítavé stanovisko ovlivnila zřejmě 
představa stejnokroje Slavie, tedy his'tOrizUjící "staročes
ká" koncepce národního oděvu , v civilním odívání prosazená 
na jaře tl znovu i na podzim r. 1848 Jl/. 

Velení pražeké národní gardy obnovilo jednání o stej
nokroji v ;>Ňběhu července a arpna J2/. Probíhalo však: mimo 
pozorno:.at Českého tiaku )J/. Také nový návrh z konce srpna, 
v řgdách německých gardiatů dále diakutovaný 34/, byl ozná_ 
men českým čtená~ téměř s nezájmem JS/. Bez komentáře Zů
etala nezměněná ryze vojeneká koncepca stejnokroje, která 
na počátkU června vzbudila zásadní neaouhlas. 

Nezájem české Prahy o etejnokroj národní gardy, která 
jinak s nadšením horlila pro národní odívání a obhajovala 
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své právo na svébytaý oděv , lze přičísti oílevědomému ú8l1í 
o zachováni Svoruoetl, zruěen é po č ervnovém pov;atání . ~l'i. 

kdo uvedli v život národaí stejnokroj a zajietili mu STOU 
činnoatí v č eské společnosti prestiž, zápssili o Jeho za
r.hováni. Svého cíle na počátku zář! zdánlivě dosáhli. Dek
ret z 1. září, rdepSarlÝ m1D.letrem DobelhoQm, Jlspotyrdll 
Jeho užívání )6 • Tím ovšem dal zároveň legáloí možnost 
k realizaci dvoj íhO unltormováni v pražské národní gardě . 

Kritika "lle.oárodDíbo" . "prušáck'ho" a tedy z hlediska 

národně uvědomělých Čecbd nevkusnébo stej nokroje zazněla až 
na samém konci září 37/. v době, kdy stejnokroj 88 stal ma
jetk~ části gard1atů JS/ a kdy sl zřejmě 1 č lenové de fec 
to neexistující Svornosti postupně uvědomi li, že budou po
sléze muset respektovat platné ustanovení o jednotnán odění 
pražeké národní gardy J9/ . Pro politický VývOj č eské repr_ 
zantace a souč asně pro dobovou mentalitu vě tain)" účaetníkd 
českého národního zápasu v r. 1848 bylo pak příznačné, že 
opakované podněty ke změně ste jnokroje vycházely nadále od 
řadových člen~ národní gardy z Prahy a zejména z čes kého 
venkova 401 . Na podzim r. 1848 předevěím široký tlak zdola 
přinutil uměleckou eekci Slovaneké lípy vypracovat návrh na 
"národní" stejnokroj národních gard v Čechách. 

Nutno ovšem kons tatovat, že Slovanská lípa, která 8e 
v podzilDaích měaících r . lB48 stala centrem národně politic
kýCh akcí, ~žadavky širší základny národního hnutí Zp1"l"U 
podcenila 4 I. Za situace, kdy svou pozorno et 8oustředova
l a cele k revoluční Vídni a ke vztahdm k ostat ním slovan
ským národ~ID , vnÍlDala otázku národního s tejnokro je jako 
podružn~u . Zde se již Výbo r Slovanské lípy vysoko nadřadil 
zájm~ maloburžoazních č lenó národních gard. V jistě správ
ném stanovisku nedocenil ovšem nejen vjznam nárOdního stej
nokroje v zápass o národn ě politický protil národních gard 
ev té to souvislosti ovšem zejména na českém venkově), ani 
j eho Úlohu jako prostředku národní ~ancipece, který byl 
s rozumitelný jazykov ě nevyhraněným IDalobur žo aznÍID vrstvám . 
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Své stanovisko výbor Slovaneké lípy revidoval teprve 
v polovině listopadu. J eho provolání X venkovské národní 
obraně! ze 17. l~stopadu neznačilo, že i druhořadá otázko. 
za kterou plným práv~ považoval řešeni stejnokroje cáro4-
ní gardy, začala z hlediska postoje výboru Slovanské lípy 
znamenat otázku prestižní 42/ . Výbor SB rozhodl nejen před
ložit n áVrh ".národDího" stejnokroje, nýbrž také jej obhájit 
Jalco závazný pro národní gardy v Čechách na sjezdu národ

ních gard Království českého . V záležitosti uspořádání 
sjezdu také vyvinul i niciat ivu a tlak na Bprávní radu prei
ské oárodní gardy , ovšem bezúBpěěoě 43/. 

Předloba "národního" stejnokroje, kterou po širších 
diskusích v umělecké sekci Slovanské lípy vypracoval J . V. 
Hellich 44/ . vyšla v závěru r . 1848 45/. Byla vydána zřejmi 
jako součást příprav sjezdu Slovsnakých lip v Praza (29 . až 
Jl. prosince). 

Nový národní stejnokro j se inspiroval plti výchoz~ 
vzory 46/ . V celkové koncepci vycházel z představ civilního 
"národního" městského oděvu , jak vykrystalizovaly v české 
společnosti v próběhu podzimu r . lB4B. Kabát měl střih jed
nořadých úzkých kabátd s e stojatým límcem a iňdrovjm zapí
náním. Černá barva upínacích stuh li prjmkd , které nahradi
ly áňdry , naznačila vliv stejnokroje akademické legie, opa
sek , znak českého lVa , štětec a jejich umístění na klobouku 
byly převzaty ze stejnokroje Svornoati . Původ nízkého kula
tého klobouku naz.načovel jehO tvar i sám název "slovácký", 
s nímž vstoupil v jarních měsících r. 1848 do českého národ
ního odíváDí. Pro jeho zařazaní do stejnokroje národních 
gard v ř.echách bylo jistě příznačné , že vypracování návrhu 
spad&~o do doby intenzívních příprav druhé slovenaké dobro
voluické výpravy . V barvě kabátu a kalhot se pak návrb Slo
vanské lípy st riktně přidržel stejnokroje pražské národní 
gardy . Tvdrcl tedy zřejmě počítali a případným přeBitím 

stávajícího stejnokroje a doufali v motnost budoucí změny 
již platného ustanov ení pražské národní gardy. 
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Ve složité situaci panuj ící v pražské národní gardě 
bylo ovšem přijetí "národního"s tej nokrOjs věcí nedoblsd.llou. 
V. Hanka a V. Gauč alce jménem Slovenské lípy zaslali před
lohu národního stejnokroje správní radě pražské národeí 
gardy 47/, avšak ta národním snahám nevyšla nijak vstřío 
a pro občanské ozbrojené sbory v Praze je nevzala vůbec 
T úvahu 4S/. Představitelé české politické reprezentace 8e 

v podstatě ani nepokusili o vážné ovlivnění velení pražské 
nérodoí gardy., tomto směru. ProeazB.nf návrhu umělecké sek
ce Slovaneké lípy ponechali na osobní iniciativě řadových 
člen~. Znovu ee stalo aktuální dvojí unlformování v praž
ské národní gardě. 

Ze živelné iniciativy se však záhy stal program. VeřeJ
ně je dva dny po vydání Stadionovy oktrojované ústavy for

muloval L. Rittereberg, zastánce politickébo středu a člen 
Výboru Slovanské lípy. Y okamžiku nástupu vládní reakce na 
stránkách Novin Lípy Slovanské vyzval k infiltraci národníab 
stejnokrojll do pražské národaí gardy a tedy k bojkotu plat
ného ustanovení. Jeho slova byla jednoznačná, " ••• jestli 
může v obyčejném šosáckém civilním kroji službu v národní 
obraně /každý/ vykonávati (což kazdodenně Vidíme), tedy ne
lze ani proti tomu nic namítati, kdyby se hned bez okolkd 
kterýkoli obrance v národ.aim. kroji česk:ém do řady postavil 
••• každý mllže hezky dlouho říkati. že peněz ll:: tomu nemá. 
a tak si mllže třebas i deBet let v nácodním kroji i při ny
nějším zřízení gard1atickém službu vykonávati ••• Právo zbra
ně nositi má vllbec i krom služby kaŽdý obrancs. a kdyby li
dé bodně přivJkli nB pohled ozbrojených mužll v kroji čsském. 
nabýval tj poznenáhlu národ náš bojovnějšího rázu - snad i 
ducha, COŽ by v nastávsjících těžkých časech bezpochyby ne
škodilo." 491y ne jisté politické situaci byl národní stej
nokroj vyhlášen za symbol a Jeho živelné prosazení za sou
část boje o udržení dossžsných pozic. Byl vyzdvižen jako 
prostředek v tehdejší maloburžoazní základně českébo národ
níbo hnutí již csvědčený v civilním odívání. 
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Za nejednotného stavu uniformovácí v pražské národeí 
garda, kdy nový stejnokroj sl z finančních důvodů opatřila 
pouze část gardistů. kdežto jiní oblékali civilní šaty 
(v době elužeb 1 cvičení) či předbře~nOTé uGlfo~ měě!an
ských ozbro jeaých abo~ (oetrostřelci, pěchota . granátnícl\ 
byl program 1.nflltrace programem reálným . O jeho byt krátk~ 
dobá realizaci nemáme ovšem doklady. Skutečnoetí však z~tá
vá, že na počátku padesátých let a také po zrušení národ
ních gard 22. srpna 1651 byla v Praze českou národní módou 
oblékat vedle černých také temně modré kabáty Ba ěňůr~ a 
a černými prjm.ky. Vrcholným aktem demonstrace v těchto le
tech však zůetávalo oblečení mnohokrát zakázaného a od břez
na 1849 policejním vězením trvale ohroženého stejnokroje 
Svonloati . 

Poznámky 

1/ Problematika národních gard v Čechách je nejsouhroiJi 
zpracována v pracích J. Křížka. Národní gardy v roce 
1848. Praha 1954 a J'. Roubíka, Národní gardy v Čechách 
v letech 1848-1851 a jejicb registratury. SAMi 2. 1929. 
a. 163-254. ~lobou a činnoatí akadsmické legie 8e zabý
vaJí A. Slavík. Děj1ay českého studentstva. Fraha 1874; 
A. Werner, Di e Studenten-Leg1on der prager Univeraitat 
von 30-jŠhr1gen Kr1eg bia 1848. Prag 19.34; r. Jílek, 
PražBká , pol~techniks a studentské hnutí v revoluci 
1848- Hl49. I. Sborník Národního technického Illuzes 4, 
1~G5. s. 268-366; II. Sborník Národníbo technického mu
zea S. 1968, s. 337-508. Zde i další literatura. 

2/ Tři měštanské ozbrojené sbory, kter6 v Praze existova_ 
ly již před r . 1848. měly také své stejnokroje. Ve vý
zvě purkmietra J. MUllera ke vstupu do těcbto sborů, 
adresované 10 . s poté 13. J. pražskému měštaastvu, bylo 
však výslovně uvedeno , že "zvláštního obleku (unifonllY) 
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třeba neni ." Toto s t anovisko, které podepsali 1 velite
lé setniny ostrostřelců , granátnikd a městeké pěaboty 
E. Schebelka, O. Haase ft M. Brent. Be nezměnilo ani po 
15. J., kdy konstituční patent vytvořil prostor pro bu

dování národních gard . Nově přihlášení gardisté. kteří 
početně rozšířili stávající měštanské ozbrojené sbory. 
utvořili neunl!ormované setniny. Přijetí k81ab~z v 
p.~žBké národní gardě dokládají dobové litografie 1 če~ 
ně iD.zeráty. uveřejĎov8.D.é zejména v .německém oznamova
teli Prager Zeltung (LDt el11genzblatt zu der Prager 
Zeltung) . Podle J. J. Toužimského byly prrým odznakem 

nově zřizané národa! gardy v Praze červe.o.obíU kokardy 
neeoueí číselné označení sboru . Návrhy na kokardu č er
nožlutou ft také červenobílou vroubenou černožlutě (bar
vami Starého Měeta) byly zamítDuty . J. J . Toužimaký, Na 
úsvitě nová doby. Praha 1898 . s . 8J. 151 . 

J/ A.kademická legie byla 16 . J . 1848 zorganizovLDa do čtyř 
kohortJ právDické, lékařské , filozofické a technikd . 
Jednotn.ým odzDakem byl zvolu bili bedvábný křiž na pra
vém rameni . Dle J . J. ToužiMskébo (Ra Ýaviti , s.155- 151) 
se tak stalo z podnětu Ufo Horna . ' akultní kobort7 •• 
odlišovaly rdznobar.v~ čapkami I práVDíci mšli červe
Dá. medici černá, technici modr é a filozofové zelené. 
Sbodllá byla pouze červenobilá stužka kolem dýnka č apky 
nad stínítkem , K č apkám přiřadili Děkteří studenti i ba
revDě odpovída jící "Zbrojní" kabáty . Akademická legie 
přijala i rozlišuJící odznaky bodnostní. Odznakem veli
tele ,,"ohony (t ribuna) byla červenobílá šerpa a červe
r.ubíl! páSka nad křížem , odznakem velitele setniny (cen
turie) červenobílá šerpa s stříbrný kří ž na č ervené páa
ce na rameni , odsnakem velitele čety (dekurte) .t říbrný 
nebo bedvábný kříž na červené pásce na rameni . V břazDu 
1848 se utvoři ly i gymnasiální kohorty . Za odznak přiJa
ly bilý kříž v červ eném poli na pravém. rameni . Gymna
sisté zvolili pro č apku barvu fialovou , realisté barvu 
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oranžovou . Tribuni této kohorty měli odznaky sametové, 
c8Dtur1onl červenobílé pásky pod křížem a dekur10nl 
stříbrný kříž. J . J . Toužimský , Na úsvitě, 8. 155-157. 

4/ Spor o prozatímní znak Svornosti byl ukončen 22 . J. 
1846. O této otázce např . J. Marian , Čechové a Němci 
v roce 1848 8 boj o Frankfurt. l'raba 1948, a. 15-18. 

5/ SďA, KV 1848, kart. 1. rasc. ll/I. Villani dne 4. 7 . , 
otázka Č . 2 . 

6/ Třetim samostatným sborem založeným v březnu 1848 
v Praze byl hasičeký sbor. 

7/ Z. Šamberger klade existenci stejnokroje Svornosti do 
prvých dnd dubna . Zmiňuje 68 o něm v souvialosti 8 ce8-
tou E. Arnolda a J . Krejčího na Mladoboleslavako ca po

čátku dubna. Z. Šamberger. Emanuel Arnold, radikální 
demokrat z roku 1848. SAMY 1, 1951 , 8. 151 . poza. ll). 
114. Početnější oblékání stejnokroje dokládá až zpráva 
o slavnosti ns Invalidovn~t konané při příležitosti na
rozenin Perdinanda V. 

8/ ~daJe o tvdrcích stejnokroje se mi nepodařilo nalézti . 
Z jejich řad věak nelze vyloučit K. K. D. Villan1ho a 
L. Ritte reberga. Villani 8e jako bývalý ddstojník ÚČast
nil i práce na sestavení české vOJeneké terminologie; 
mohl ovlivnit i vzhled "zbrojního" kabátu , který vycbá
zel ze střihu busarskýcb kabátd. Na podíl L. R1ttera
berga při tvorbě návrbu stejnokroje Svornosti lze usu
zovat ze dvou nepřímých svědectví. Ses tra Rttterabergo
va H8lI.r1stta v r. 1848 vyráběla vzory pro svornoetnic
kou čap :"u "poděbradku". Prvá zpráva o stejnokroji pak: 
na"l'"ala evornoetnický kabát " čOl1lerkou". tedy termÍJlem 
převutým z ukrajinského prostředí, jež bylo v r. 1848 
důvěrně známo práVě Rttterabergovi. a ovšem 1 K.v:. Zapovl. 
Zaníceným obhájcem národního odívání a národního stej 
nokroje národních g$rd byl věak Rtttersberg. M. Morav
cová , Národní oděv roku 1848. Ke vzniku národně poli-
tiokého s~bolu (v tisku) . 

• 
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9/ Ubbov é zprávy hovoří j ednoznačně o stříbrném střapci a 
tieké Bvornostnlcké č apky uložené ve fondecb Muzea blav . 
města Prahy jsou opatřeny střapci ze stříbrného dracou
duo Pragm ent poděbradky Petra ~užáka v Podještědském 
muzeu Karol iny Sv ě tlé v Českém Dubu, viak má střapeo 
Vilý. Bílá paspule veazená mezi §Vy dýnka naznačuje , 

~e bí l ý střapec nále ž.l k této poděbradce již v okamžl
~u jejího .hotovení. 

10/ Barva kabátu Concordls je v módním časopiae praga !11.
$sede Blatter, Hauptblatt der Herrenmode 1848, č. 5. 
s. 2 popsána jako kouřová. Barvu kabátu Svornosti ozna-
411 K. M. D. Vl11anl za Itikove ěedou.(Srv. poza. 5.) 
~ totožné barevné skladbě zachytily oba kabáty 1 doOo
~é poutové figurky (Národopisné muzeum Národaího muzea 
v Praze ) . Některé barevné litografie z poloviny 19.e~oL 
3aznamenaly ovšem kabá~ Svornoa~i v ~ónu o oda~ín svět
lejším než kabá~ Concordia . K a~ e jnokroji Concordie ná
l ežel JednořadOVý ke krku uzavřený kabát . zakončaný 

~tojatým límcem . Zapínal ae oa drobné. huatě našité 
~erné koetěné knoflíky a také jeho podšívka byla z lát~ 
Ky černé barvy. Čern é kalhoty - pantalony zdobily čer-
1ené l~pasy. Pokrývkou hlavy člena Concordte byla šedá 
~alabréza e červenobílými péry a kokardou v národních 
larvách. 

111 leč Eraz1ma Vocela, Pražské noviny 1848, Č. 24 z 2J . J . , 
s. 94; Květy 1848 , Č . 44 z ll. 4., s. 194. 

12/ 1nonym lB . Anděl?l. Člen sv . Václavakého sboru. Tiak P. 
!ír. Nápretkovo muzeum XXI/190 . 

131 ~o~~vé portrétní malby s kresby doložily nejméně šest 
tariant kabátd Svornosti . Lišily se prokazatelně počtem 
& úpravou šňdr pOUŽitýCh jako základní výzdobný prvek. 
SimulUjící zapínání. Odchylky prokázala i úprava výlo
žek. Přestože litografie zobrazující hr . V. Deyma a 
Hellichova kresba K. K. D. Villanibo (ve skupině účest
níkd Slovanskdho ejszdu) nezaznamenaly na jejich kabá-
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tech výložky, mobli někteří členové Svornosti naznačo
vat výzdObou výložek evé hodnostní zařazení. Varianty 
kabátu Svornosti srv. Li. Moravcová, Národní oděv ev ti

sku) • 

Např. Národní noviny 1848 , Č. )8 z 19 . 5., 8. 151. 
Např. Národní noviny 1848, č. Jl z ll. 5 ., a. 122. 
Osvědčení. Národní noviny 1848, Č . 35 z 16. 5 ., s. 140. 
M. Moravcová, Národní oděv (v tisku). 
A. Springer, Die Unlformlerung der Nstionslgarde . Bohe
mis 1848, Č. 88 z 2. 6 •• s. 2. 
Národní strážník pražský. Má-li národní atráž národním 
se odívati krojem. Národní noviny 1846, Č . 5J z 7. 6 •• 
a. 210-211. 
Srv. poza. 18. 

Srv. poza. 18. 
I. Roubík, Národní gardy, s . 178. 
J. J. Touž~skÝI Na úsvitě. s. 481-482. 
Národní strážník pražský. Má-li národní stráž, a. 210. 
Komise pro reorganizaci akademické legi e zahájila čin
nost již 16. 8. 1848. A. Slavík, Dějiny, s. 65. 
A. Brádka navrhoval pro stejnokroj akademické legie 
černý kulatý klobouk s mírně zahnutou krempou, zdobený 
černou stuhou a přezkou , dále šedomodrý či světleěedý 
"zbrojní" kabát s bílými (tzn. etříbrnými) kulatými 
knoflíky našitými na červeném pOdkladě. Jako kalhoty 
doporučoval šedé či modré pantalony e červenými lampa
sy a k nim Cervené polovyeoké boty . A. Bradka, Wleder
bewaflnung der Prager Studenten. Constitutionelle All
gp~eine Zeitung von BOhmen 1848, č. 49 z Jl. 8 ., s. 
271-272. 
V původním a zprvu také realizovaném návrhu měl stej
nokroj akademické legie na kabátě umístěny podlouhlé 
schránky na patrony . POZdější vývoj je však odstranil , 
přestože právě tyto schránky byly obhajovány B odkazem 
na analogie charváteké . Ranní list 1848, č. 2 z J. 10., 

• 
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B. 7; Pražský večerní list 1648 , Č . 71 z 9 . 9 ., s. JH; 
tamtéž Č . 13 z ll. 9., e. 324; COD8t1tutlonelles Blatt 
HUS BOhme.o. 1848 , Č . 59 z 1. 9 ., 8. 2; tamtéž Č . 61 z 
9. 9. , e. 2; Náro dní noviny 1848 . Č. 129 zlO. 9., 8 . 
5l 0 j Y. B. o SQb~zky studeatd pražskýcb od 8 .-10. září . 

Národní noviny 1848 , Č . 1)2 a 1)) ze 14. 9., 8 . 520 . 
28j K. Mecséry vydal příkaz k rozpuštění akademické legie 

v Praze 6. 1. 1849. P. RoubÍX, Národaí gardy , 8. 201 . 
29/ Výtah z prot okoló pražského studentstva. Lípa Slovan

eká 1848, Č . 24 z 24. 12. , 8. 99; Ra.c.aí list 1848, Č. 
62 z 12. 12., 8. 248; V. D. 18mbl, Z výboru studentaké
ho . Pražský večerní list 1848 , Č . 156 z J. 12. , 8. 

105-706. Srv. též poza . 21. 
)0/ Kabáty e8 š.Čórovým zapiná..Dim náleŽely .aapř . 1 k: odivu 

radikální oh studentd berlínských . Illustriarta Ze1tung. 
8V. 1.2 , Lelpzi g 1849 , Č . 295 z 24 . 2 ., a. 124 . 

JIl 14 . uoravcová, Národní oděv (v tiaku). 
J21 F . Roubík , Ná rodní gardy, a. 194. 
JJI Jedi oou atručnou zmínku o obnoveném j ednání o stejno

kroji Národní gardy v Praze přineel článek, hodaotíci 
si tuaci v hlsvním m.ěstě po zrušení stavu obleianí, u
veřejněný v Květech a plodeoh 1848, č. 4 z 29 . "f , e. 
108. Požadoval stejnokroje levné a sestavené 8 ohledem 
na "národní kroj" . 

J41 Cons titutionel1es Blatt aus BObman 1848 , Č. 59 z 7. 9. , 
a . 2. 

J51 Národa! noviny 1848, Č . 115 z 26 . 8 ., 8. 456 . 
J61 R~zho~~utí m1niaterstv8 o Svornosti od 1. záři . lárodní 

n('"'ilIy 1648 , Č . 124 z 5 . 9 ., s. 487 . 
J71 Vč ela 1648 , Č . 78 z 27 . 9., s . J05 . 
Jsi V novém stsjnokroji národní gardy odjeli někteří z 

praŽS kýCh gsrdiat~ koncem z áří na o!iciální návštěvu 
vídečeké n~rodní gardy. Srv . poza. J7. 

J91 F. Roubík (Národní gardy, 8. 202 ) uvádí , že ust anove
ní o stejnokroji národní gardy v Čechách bylo vydáno 
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koncem listopadu 1648 . Ke stejnokroji náležel temněmodrý 
kabát s červenou obrubou, se stojatým límcem bez výlo
žek , B bílými kovovými knotlíky (DB prsou ve dvou řa
dách) , 8větleledé pantslony 8 červeDou na coul ělrokou 
C) brubou (lampa8~) . čsruá uniformní kravata bez bílého 
proužku, čáka bez chocholu B rozetou, PQkryto~ voa kovým 
plátnem , ěavla v kožené pochvě a brainy na patrony B 
černými řemeny , Odznaky hodnosti byly umístěny Da lím
cl.Podd~8tojnícl měli stříbrné prýmky - četař dva, vrch
ní četař tři. Odznakem hodnosti dóstoJníkd byly hvězdič 
ky. Poručík nosi l jednu , nadporučík dvě , setník tři. 
Každý gardista měl právo nosit bílý (etříbrný) střapec. 
lla Jehož Jedné straně byl český lev, na druhé iniciá-
ly P. V. Stejnokroj národní gardy v Praze měl mít dle 
zprávy PUblikované v srpnu v Národních novinách ( lB4B. 
Č . 115 z 26. B., s . ( 56) červené výložky a na čákách 
označení setniny I granát u granátníkó. trubičku u ostro
etřelc~ a ~žičku (kokerdu?) u pěChoty. O výlo!káeb ho
voří ještě zpráva publikovaná v říjnovém čísle časopi
su Pr ags lliegende Blatter. Hauptblatt der Herrecmode 
(1848 . č . 10 . s . 2) , uvádí ověem pro stejnokroj praž
ské národní gardy výložky modré . Barvu čáky označuje 
jako červenou . 

40/ M. Moravcová, Národní oděv (v ti~ku) . 

41/ J . Novotný . Slovanská lípa 1848- 1849 . K dějinám první
ho českého politického epolku I , Acta Musei Pragensis. 
Praha 1975 . e . 20- 62 . 

42/ X veD~ovské národní obraně l Pražský večerní liat 1848, 
Č . 40 z 17. ll., s . 630- 631; Lípa Slovanská 1848 , č . 

15 z 20. ll , e . 69- 70. 
4J/ F. Roubík , Národní gardy, s. 206 . 
44/ ARM , Rok 1848 . kart . 2, rasc . Slovaneká lípa e je 

noviny , účet z 2 . 1 . 1849 . 
45/ Lípe Slovaneká 1848, č . 25 z 25 . 12 . , e . 
46/ Návrh doporuči l ěedé pantalony s červe~~~ .lJwi lam ru ~ , 
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černý nízký kulatý klobouk e rovnou krempou a si rokou 
stuhou, S9 znakem českého lve a štětcem. T e~ě modrý 
jednořadový kabát byl ke krku uzavřený a : 3končený sto
jatým límcem . Zapínání měl řešeno ze sedmi párů širšícb 
černých atuh (prýmků) a kulatých černých knoflíků . Ke 
stejnokroji řadovébo člena nálež el opasek , u důstojníků 
nahrazený pasovou červenobílou šerpou . 

47/ F . Roubík , Národní gardy, 8 . 202. 
48/ Z Prahy dne 24 . prosi nc e . Lipa Slovanská 1848 , Č. 25 

z 24 . 12 . , 8 . 99 . 
49/ L. Rlttereberg, Národní kroj e garda pražská. Noviny 

Lípy Slovanské 1849 . Č . 58 z 9 . J. , 8. 236 , mimořádná 
příloha. 
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Seznam vyobrazeni 

Stejnokroje sborů pražské národní gardy z března 18481 
1. Svorno8tnfk, 2. člen Concordle. J. členové národní 
gardy, 4. ostrostřelci, 5 . d~8tojník ostrostřelců , 6. 
městský granátník, 7. ostrostřelec ve funkci adJutaa
ta, 6 . vrchní velitel národní gardy, 9. tribun (veli
tel kohorty) akad~lcké (studentské) legie, 10. měst 
eká pěchota , ll. velitel setniny v národní gardě, 12. 
člen hasičského sboru, 13 . důstojník městských granát
níků. 14. člen akademické (studentské) legie. Pražský 
purkmlatr a národní gardy, březen 1848 , tisk E. Kut
Bohera. ~uzeum hl. města Prahy, 81gn. 11 226. 
Stejnokro je pražské národní gardy . Stav z konce léta 
1848 (1). Členové Svornosti , Coocordle , ostrostřelců, 
pěchoty, granátníkŮ . hasičského sboru. Národní gardy 
v Praze. tisk F. Šír . vyd. J . Loth. Muzeum bl. města 
Prahy. sign. 14 377. 
Prvá předloha stejnokroje Svornosti. Anonym lB . An
děl?/. Člen sv. Václavskébo sboru, tisk F . Šír. Ná
prstkovo muzeum . sign . XXI/190. 
Stejnokroj Svornosti. J. V. Hellich , Svornostník 
(F . L. Rieger v době Slovanského sjezdu?) . kresba 
tužkou. Graf. sb . PNP, I . k" 1494. 
Módní předloba stejnokroje člena národní gardy v Pra
ze z května 1848 lčlen Concordie?l. Prags fliegande 
Blštter. Ha~ptblatt de r He rrenmode 1848 , Č. 5, tab. 2 
(detaj 1) . 
M0~í předlohy "zbrojních" kabátů a čapek studentů, 
členů akademické legie z dubna 1848 . Prags fliegende 
Blštter 1848 , Č. 4. tab . 1 (detail). 
Ustanovení o stejnokroji národní gardy v Praze z 5 . 6 . 
1848 . J. J. Toužimský . Na úsvitě nové doby. řraha 
1898, s . 481- 482. 

Kabát sodláků ze Štěpánovic II Klatov z poloviny 19 . 
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stol . Kresba podle akvar elu Sedlák ze Štěpánovic u Kla
tov . !.!uzeum bl . oěeta Prahy. 

9 Stejookro J akademické l egie přijatý v z áří 1646 . Prage 
!11egende Bl atter 1848 , č . ll . t ab . 2 (detail ) , 

10 Ste j nokroj ná r odní gardy v Praze ze září 1848 . Prage 
fliegende Bliit t er 1848 , ě . 9 . t a b . 2 . 

II Předloba "národního " stejnokro j e . J..nonym j J . V. Hell:!.c~ 
Náv rh od ěvu pro NárOdní obr any od Slovanské lípy , tiek 
P . šír. Muz eum bl. měs ta Prahy , sign . 9 924 . 
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MlrJam .14 o r a v c o v á 

Die nationalen Unl!ormen der bawatfnaten Verbande ln den 
R.volutlonsjBhren 1848 UQd 1649 

Zusamme.ntse6ung 

lm Z.ltraum dea revolutiooBr8n Zuaammenacblus.8s und 
de. polltlechen Antrltte der techechlecheo Bourgeo181e bat
te di. Prage der Unlformen der Natlonalgarden el08 beeonde
" PUlIktloD. und .in be.ooderaa Gew1cht. Da. betrU!lt. B8.tr8-
beo u. lhra kUnetler1eche LOsUD.g war - zu janer Z.it elcber-
1ich uberwertet - alo B •• tandtel1 de. natlcnalpol1ti8cheo 
Kamp! ••• Kit der Id •• der Anaahme eloer UA1torm, dle dla 
tachlchische Detlonale Elgeoetandlgkelt obarekter1alaren 
uod da. Techecbentum der Gardleten demonetrieren wUrda. tra
ten ale erat. die Kltglleder de. Freger bewattneten Vereioe 
·Svo:moet" /Sl.o.trachtj aut. Die An.!labme ei.o.er 80g. nat1ona
len Kle1dung pa{3te volllg 1LI dle zlelbewul)ten BIIIIIUhungall 
das Komalldo8 dleea8 relll tsehecblecbell Korpe um die Taebe
ch1aleruDg eamtllcber Seltell das mllltariechall Leb~8. Der 
Gedsllke der "Ilationalen" Unirol'lD kam plotzl1ch nach der 
ofrelltlichen Diaku88ioll uber dae Vereinezaichen. welch~a 
dae rote Kreuz aul der rechten Schulter wurde. aut. Bal 
Niebtanweeenbeit der vorbergehandell Unirormtraditionen ging 
die "Ilstionale" Vorstellung vor allem von den tecbech1echen 
Nationalrarben aue und ergBnzte die Unirol'lD mit ebarakteri
stiseben M~meoten der Bekleidung der Polen , Ukrainer und 
Kroat e~. Die Originalmutze eehmuckte dae Abz eichan ainee 
eilbJrneo LOwen. dia Jacka halte den Schnitt der Huearao
jae.un mit "alaw18ChlllQ" SChnururechlut). Die Uni fo rmen • dia 
lDdividuall angarertlgt wurden, nur aul der Grundlaga etner 
elnbeit lichell Vo rlage, batten eina R.ihe v on Varianteo. 
tro t zdem wu rd e die nationsle Bekleidull8 der "Svom<.let" zu 
einem Begrl rf . Sle wur de von der tecbecbischen Goaell achaft 
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und den Preger lleutschen ale Symbo l des bewuQten Tecbechen
tume veretanden . SChOD vor dem Junlau!etand begann e ieh el
ne Bekleldung di ases Type such au! dem Landa auszubre lteo. 

Im Gegeneatz zur "Svornost" unterdruekt a des kOne81"
vatlve Kommando der Nationalgarde die BemUbungen des tecbe
chlechen Tel lB der Mauoecheft um eia zivl1-revolut l onaree 
~UBe~ben. das m1t den AazUgen und Huten der Revolutionare 
in Wlen und Ital1en korreepOJld1erte. und eetzte dia mll1ta

rfeche Unlform durch. Die Erwagungen uber sine Unlform der 
"JJcade.mlB ch en Lag100" mUndeten zur Abwechelung im Septem
ber 1846 i n einen Komprom16. den dia tachechlechen Studen
ten ln ealcar Ganzhelt nlcht anaahmen - m1t Ausnahme der 
ballbleuen Jacka m1t dem Bcnwarzen Schlelfenveracblu9 . zu 
dem eieh die techechleche Geaallachsft a la zu einem natio
ne len Element (elewischee H1mmeleblsu) beksnnte. Slew1sch 
typiochere Elemente versuchte auch "Slovanská Lípa" /S1s
w1sche Linde! seit Ende des Jahrea 1848 fUr die Un1formen 
der tschechiechen Nstionslgarden durchzusetzen . In der un
slcheren politiech en Situstion wurde die natlonele Unlfo rm 
zum Symbol erklart und lhre elementsre DurchBetzung zum 
Bests ndtel 1 dee Ksmp!es um die Erhsltung der errelchten 
Posltionen . Zu Beginn der fUnfz i ge r Jahre wur de nech der 
Au!'heburg der tlatlonalgsrden das Tregen von J acken . dle sn 
die Unifo rm erinnerten. zur nationalen Mode . Eia Hohe punkt 
der Demonet ret loo blieb jedoch das ADkl eiden der oftmals 
verbotenen und mi t Polizeihaft bestraften Uni ! orm der 
"Svornoet ". 
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Pavel Bě l i n a 

PRAHA V PRUSKÝCH STRATEGICKÝCH PLÁNECH 18 . a 
19. S1'OLETt 

Prakticky a ž do let Velké francouzské revoluce v Prus
ku generálaí štáb v pravém slova smyslu neexistoval, nebot 
absolutistickým panovnikům 18 . století evokoval nepobodlný 
stavovský prvek, omezující velitelskou pravomoc paaovníka 
nad ennádou . V době "vojáckého krále " Bedřicha Viléma I. 

představovalo vrcholný orgán militarizované státní admini
strativy tzv. generální ředi telství. Paralelně 8 ním p~80-
bll štáb generálníhO ubyt ovatele. který v mírové době ře
šil řadu čistě technických Úkol~ 8 v době války SB staral 
o vytyčování vojenských l ežení a přípravu pochodd . Perso
nální otáZky spadaly do kompetence generálních pobočníkO a 
strategické plácováQí zůstávalo výsadní doménou panovníko
vou. Plány nealy pečet tohoto etavu a nebyly prosty poezie 
všedního dne i kouzla nechtěného. 

Do feudální idyly drtivě zasáhly napoleonské války . 
Prueký vojeoský debakl v letech 1806-1807 vedl mj . k závěru, 
že má-li být pruská armáda v budoucnu schopna č elit moder
nímu francouzskému vo j enskému eystému, je třeba uvést v ži
vot instituci ministerstva války a zorganizovat generální 
štáb. Jejich význam vzrostl ve 2. polovině 19. stol. , kdy 
se zvýš enou naléhavostí vyvstala otázka s jednocení Německa 
jako příČina a z1roveň dueledek j eho industrializace. V té
to souvislooti je třeba připomenout tři významná data. 
7. řijn~ 1857 převzal funkci náčelníka generálního štábu 
gene;.-ál pěchoty Hellmuth von MoUke senior, 5. prosinoe 
18~j byl do ministerstva vá lky povolán generál pěchoty 
Albrscht von Roon a konečně 24 . září 1862 se pruekým mini
sterským předsedou stal Otto von Bismarck , kníže ze Schon
hausenu. Pruský tzv . Velký generální štáb se v té době roz_ 
padal do tři základní ch sekcí - pro výcho dní, střední a zá-
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padni válčiště, dále zeměměřičské a topografické kanceláře, 
plánovací komory, litografického ústavu a sekce válečných 
dějin . Příprava války a Rakouskem 8 tedy strategické a ope- : 
rační plánování v prostoru čeekých zemí příslušely do kom
petence 2. sekce - pro tzv. střední válčiště. 

V letech války o dědictví rakouské (1740- 1748) 89 před
mětem pxueké dobyvačn é politiky stela právě jedna ze součás 
tí Koruny české . totiž Slezsko, zatímco Čechy a jejich metro
pole SB staly cílem francouzeko-bavoreko-aaaké ofenzívy . Fo : 
pádu Prahy do rukou spojeného nepřátelského vojska a po prua

kém vítězství u l101v :!.c r • . 1741. u:;:avřel prueký král Bedřich 

II. B habsburskými zplnomocněnci příměří, které však porušil 
ve chvíli, kdy habsburské armáda začala úspěšně operovat 
proti jeho spojencům. Vídeňský dvůr ke své škodě spoléhal 
oa úWluvu a pruekjm králem a ponechal vojensky nekrytu morav
eko- slezskou hranici, takže pruská vo jska mohla bez většího 
odporu obsadit většinu Moravy. Bedřichovi II. však v žádném 
pří padě nešlo o plnění spojeneckých závazků , jinak by usilo
val spojit se s francouzsko-~aským sborem v jižních Čechách, 
aby poIIlohl kr;,~ Frahu před očakivan.ým náatupem habsburských 
vojsk. Rovněž tak neměl v úmyslu obsazenou zemi anektovat, 
protože již neblahé zkušenosti z Horního Slezska ukazovaly, 
jak obtížně lze pacifikovat katolicky a prohababursky emýěl~ 
jící obyvatelst vo . Prot o také na Moravě začala záhy Prusy 
pálit půda pod nohama a přesunuli se do východních Čech, kte
ré představovaly stejně výhodné strategické předpolí i před

mět polit ické licitace jako aeverní Morava a navíc ležely 
mnohem bJ :":ie Praze, dosud ovládané Francouzi . Po dobytí 
Kladsl<.d. Pruay a zejména po jejich vítězství u Chotusic v 
květ,~u 1742 ztratil Bedřich II. zájem o své výboje v Čechách 
a na Moravě a uzavřel s Marií Terezií separátní mír, který 
mu zajiětoval Slezsko. 

Habsburská amáda , zbavená diplomatickou cestou nejne
bezpečnějšího protivnÍka , záhy vypudila vojska ostatních 
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nepřátelakých ~OCD08ti nejen ~ ira~Y t ale ~ ~ a ljen Čech a 
přenesla vojenské akce ns ú2smi i . " Koncem r . 1 , 4 ) Sardi

nie a Sasko ukončily nepřá~e lu~". . ,ui.lbu rekou _,J.) ,rcuii a 

uzavřely a ní dokonce e poj eneckJ e .. .4.ul.;vj ' .,,,d r'1ch 1 • . <18 

domýšlel . že tajné klaueule t .. CI.~" <I_J. I.V .. ;.. .• ~ ~~. ze a ~ rfWY 

vídeňského dvora ke z nov una byti .:;;le':8 d: a , .. ,'_ s e ob/;!

vanému protivníku opět předvés t hrozivý ~n..J "J v .o" ro j po

tene'iál . Přálo mu š tiisti. ne bot hlsvní si l y .. <H.d ..... :·"'.:;> a .,;)á
dy operovaly na t'rancQuzeko -říšské hrani c i a. v Č e.::' .... ~:.. tj " n:.. 

cháze la v ě t ší posádka pouz e v Praze - 17 000 ~utů de lJ J Od
ly , IcteH měli čelit více jak 70 t1f:lícŮUI frusů tl 2Jb dé ly. 

Při takovém poměru sil mohl Bedřich ll . bez vtH.H ho r izika 

realizovat konc~ l é ta 1144 svůj plán koncentrickébo postu
pu k čeeké metropoli ze tří etran. Hlavní ebor pod velením 
pruského krále překroČil zemské hranice u Petrovic a zamířil 
k cíli přee ďetí nad Labem , Lovosice , Budyni nad Ohří a Sla
ný , detašovaný ebor maršála Leo polda, dědičného prince Aa
baltsko- Dessavského vstoupil na č eskou pOdu u Hrádku nad Ni
eo u e postupoval POjizeřím k Brandýs u na d La bem , zatímco 
sbo r marliála hraběte Sch ..... erina ee ahrom áždil u BroUlllova a 
ubí ral oe oměrem přee Hradec Králové , Pardubice a Kolia rov
n ěž k Brandýau. Pruská vojaka ee neetřetla s odporem a 10 . 
září společně Zahájila obléhání pra žokých měst . ObhájCi se 
bránili a nezačali ipatně . Ji ž 12. září zabila d ělová koule 
bratra pruak ého krále , prince Vil~a , i e j ebo pá!etem ve 
chvi li , kdy z obléhací baterie poblil Ovence přiblí! ell o
střelováni Frahy . ~tas t ný záeah byl přič ítán Pražskému Jezu
látku , jehož doška byla v době obléháni noš ena ulicemi měs
ta . Sto .i:;': za =í..aku , že proceeí ee zúčastnili i někteří z 
vy á ěí~b důs tojníků . kteři v té době epíš ~ěli atát v řadácb 
obrf~cú . Jej ich odevzdanoet do rukou oeudu nezůetala bez 
demo ralizujícíbo vlivu na měst ekou honoraci, které v obavách 
z hmotných škod a nepřátelského plenění přimela vojenekého 
velitele pražských l:Iěat . generálmajo r a Harsche , aby se rad ěji 
o Pruey dohodl , třeba za cenu kapit ul ace. 

• 
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Ka pitul aci zíekali Prusové nej en o brovskou kořist a 
kontribuci, ale zárov eň bez většího odporu za plavili téměř 
celé Čechy. Habe bursk é velení vychá zelo z předpokladu, že 
., otevřené bitv ě nemá š anci 08 lÍapěCll 8 zaměřilo 88 Cla drob

nou v álku proti Pruaúm. Neus t ál é přepad~ záso bovacích kolon 
od husarů a paaduró . každodenní dezerce; nepřá telský postoj 
obyvatel země a obratné manévrov ání habsburské armády proti 
citlivým opěrným bodúm e spo jovacím liniím protivníka při
nutily prueká vojska v pom ěrně krátké době opustit Čechy . 
Vyčerpávající atretegle maršá la Treuna slavila mimořádný ú
spěch a čím snáze Prueové zpočátku pronikli až k Praze , 8 
tím většími škodami ji koncem r . 1744 opouštěli. V severním 
s t r ategickém předpolí Čech , které tvořily Dolní Sl ezsko a 
Sasko . ovšem habsburská vojska úspěěaá nebyla a po porá žc e 
u Dobromierze (Hobenf riedberg ) a Keseelsdorfu z~stala větši
na slazských knížec t v í B Klads kem v rukou Prueka . 

Bedřich l l. ov s em ~u'il . že s e !.larle Te r ezi e so ztrétou 
bohaté korunní země jen t ak lehce nesm iři , a ne~ě l v úmyalu 
spoléhat na náhodu . Když se jeho di ploms tickému pro t ihráči, 

státnímu kancléři Kounicovi podařil mis trov s ký protitah vy
tvořením mocné koali ce s Ruskeo i e t ra dičním soupeř~ babs
burské mona r chi e , e Francií, pr ohl áSi l prueký král, že hpra_ 
vým útočn!kem Je nepochybn ě ten , kdo nut! druhého , aby ozbro
jil" s r. 1756 bez vyhl ášení vál ky přepadl a obsadil neutrá l 
aí Sss ko . Jeho dalš í pos t up byl ~otivován v záeadě správným 
předpokladem , že po och romení hababurské mon a rchie by se ne
přátelská koa lice s nejv ět ší pravděpodo bnost! rozpadla . Ob
sazen! Če cb . !,io ravy a Vídn ~ před pokládalo ov š em předchozí 
obsazeni t"iahy , takže v p raxi vyzkoušený kon centrický pochod 
z r . :744 se opakoval r. 1757 pouze s ne patrnými zm;:;:n8l!l1. 
H1a"ní Bíly pod krá l ovým vedenÍl:l pos t upovaly na proe t o at e jnou 
t rasou j ako před t řinácti l ety, st e jně Jako prvý z detašova
ných sborů , prOCházejíc í Fo jize řím ; tsdy se změnila pouze 
oeoba vel itel e . namís t o Leopolda Anhr.lt sko-Dessevského velel 
generll poruč:ík vevoda ilrtL"l ňvlcko-Bev e rneký . Schwerin tent o-
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krát namísto u Broumova překročil hranice u Trutnova, zamířil 
k Jičínu a u Z\i ledó Boloslavi ee spojil s Bevornem. Mimoto -
a to byla největ ší změna plánu z r. 1744 - překročil u Háj~ 
(Reitzonhalnu) hranice ještě sbor gaJler~la pěchoty ~ořlce. 
knížete Anheltsko- Dessavakáho, prošel Chomutovem a jest! nB 
severním břebu Obře se připoji l k blavnim silám . Větěí rozptj. 
lení sil Jle~ v r . 1144 bylo vyváženo sn8hou o Jejich opětné 
spojení co nejblíže hranic , nebot r. 1157 situaci Prus~ kom
plikovala přítomnost hlavních sil habsburské armády v Če
chácb . 

Velkorysý strategický záměr Bedřichův ovšem již sám ea
bou nesl plody . Jednotlivé habsburské sbory byly vymanévrová
ny ze svých původních postavení , donuceny etáhaout se ku Pra
ze a část jich navíc zůstala izolována ve východních ČeCháoh . 
Tato závažná chyba oe ovšem pozdě ji shodou okolností změnila 
ve strategickou výhodu . Mezitím etrávil pruský král noo z 
1 . na 2. května v letohrádku Hvězda, následUjící tři dny po
býval v Bubenči . 5 . kv ětne přeěel s větěí částí svýcb s11 
pontonový most přes Vltavu u Ssdlce a přes Bohnice a Kobyli
ey se dostal Qa prosecl!:ou pláň , kds S9 spojil ee sbory vévo-· 
dy Bruošvicko- Bevernckébo a maršála Schwerina . PriQc Karel 
Lotrinský měl molnost se postavit sboru Bedřichovu na Bíl é 
hoře nebo přoJjít ne pravý břeh Vltavy dříve , ne ž tak učiní 
PruBký král . spojit se s maršálem Daunem a zaútočit na Be
vernovo a Schwerloovo ležení u Brandýsa nad La bem . Nakoneo 
neudělal ani jedno , ani druhé , pouze prošel Prahou a zaujal 
postavení na t áhlám návrší mezi Vítkovem a KyjSkÝ1!l rybníkem. 

Pruaký král při obhlídce hrozivého postavení protivoíka 
shledal : ie čelní útok na o ě přes Vysočany buds mít pramalou 
naděj~ na úspěch . Šance oa vítězství ee otevírala pouze v 
pří~adě pokusu o obchvat pravéhO křídla habsburské armády 
přes Štěrboholy a pruský král se rozhodl riskovat . Spoléhal 
na to , že S8 mu podaří nepřátelskou a:rnJádu " řádně promaaíro
vanou II dObře oholenou" zahnat it:&mai k Táboru , do té míry , že 
ani nepovažovel za nutné upoutat pozornoat nepřít ale před-

• 
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stíraným čelaím útokem 8 rozhodl se obcbvat provést praktic
ky veškerými al1aci , které měl po ruce. ~Ý81edek ale předčil 
1 Bedřichovo očekávání . Část habsburské .~ády s& skutečně 
zastavila až v Benešově 8 část ee jí dokpnce nechala uz8vfít 
y blavní zemeké pevnosti , Jejíž obraaY8c~opnoet a1ce podstat 
něji nezvýšila, zato však Y obleženém m~tě rozmnožila počet 
hladov jeh krkll . 

Habsburské velení mělo během lieetto'edělního oblehní 
Prahy dost času na to , aby zpytovalo svi!áomí . Hl avní et8.ll, 
doprovázený francouzskými , ruskými, bevolrskými • • urhmber
stými 8 easkými přidělenci. aídl l1 tou dobou v Klementinu, 
princ Karel Lotrinský 8e ubytoval v Clam-Gslleeovekém paláci 
a těžce raněný maršál Browne byl přenesen do Colloredo
Yanstsldskébo paláce . Sn~d by ekutečně bývalo bylo lépe po
nechat Prahu , která tak jako tak osudu obl ežené pevnoeti ne
unikla, pod ochranou početné, asi třináctitieícové posádky a 
u.atoupH na jižní břeh Sázavy, jak Karel Lotrinský pdvodni 
zamýilel . Prueký král by nemohl poetupovat za ním a nechat 
ve svém týlu mohutnou nepřátelskou pevnost. Navíc by jej z 
boku nebezpečně ohrožoval Daunův sbor. I tak se prueký úspěcb 
u Štěrbohol 6. května 1757 e tal vítězstvím Pyrrbovým, ne bot 
prueová je zaplatili neúměrnými ztrátam~ , zvláště II elitních 
pěěích jednotek , protože jedině rychloa~ a bezohlednoat po
stupu jim ekýtala naději. U Štěrbohol d~le padl marěál 
Scbwer1n a byl těžce raněn generálporučík Winterteldt , dva 
nejschopnějií z vojenských rádců a přímýCh podřizených prua
káho krále. Nemohli tedy samolibému Bed~icbovi , který se , 
před pražB~jmi hradbami cítil na vrcholu svá voj enské slávy , 
zabrán.1-:', aby u Kolina o nčkolik týdnů l10zději nezaútočil 
na početně eilnějěí a výhodněji poetaveQOu armádu maršála 
Dauua a neutrpěl zniČUjící porážku . Roz~ití obléhacího kruhu 
kolem :Prahy dovršil habsburský polní zb~jmlst r Kbeul , který 
20. června porazil na bělohorské pláni dblébeci s bo r pruské
ho marěála Keitha . 

Kolín znamansl zlomení prueké strs4eglcké iniciativy. 
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Jeutllže r . 1757 prueká ofenziva směřovala II:: ovládnutí Prahy 
a v ddaledil::u toho 1 celých Čech a míř116 tedy na samá zákla
dy monarchie, pak o rok POzději sl Bedřich ll . Již netrou-
tal zdaleka na něco podobného a veškeré úsilí eoustředil k 
obsazení Olomouce, kde mu již nelilo oftrateglcký. tzn. trvalý 

z1sk, ale pouze o aktivní obranu slezské hranice před očeká
vanou protiofenzívou habsburských vojek. Ale ani tohoto 8k~
eábo cíle nebylo díky Laudonovi d08ažeao a od r . 1758 až do 
samého konce sedmileté války r. 176) ee již české země ne
etaly jevlětěm závažných vojenských akcí. Neste..ly se jimi a

nl v letech 1778-1179 za války o dědictví bavorské. Francouz
eká revoluce pak zatlačila načas rakousko- pruský antagonis
mus do pozadí a př1ml1a tmdič-ní protlvn:::':ky k: neupřím.o.ému. ale 
přesto realizovanému spojenectv í. Po Napoleonově porážce pak 
Svatá aliance, jako syetém evropské kolektivní bezpečnosti 
sui ge~eris , nedovolila rakousko- pruská soupeření otevře~ě 
pěstovat . 

Přihl v ěak revo lučaí rok 1848 s aktuálnÍIII požadavkem 
sjednocení NěmeCka. Již zmíněný náč elník pruekého generální
ho štábu MoUke napeal r . 1862, že Prusko je povinno "atát 
8e pánem ~alého Německa /bez Rakouska - pozn. aut . / . ďatup 
by pro nás byl nebezpečnější než prohrané bitvy . byla by to 
politické aebevraida . Ka ždá prostřsdnos t vsde ke zkáze. jea 
bezohledná ofenzíva k cíli ." Při příprs'l'ě podobaé Ofenzívy 
se měl prueký geaerální štáb o co opírat . Praktické zkuAe
nosti z tažení v polovině 18. etol. mezitím zobecail ve 
svých strategických poUČkách ředitel pruské Věeobecné váleč
né školy a bývalý plukovník generálního štábu KarI von Cleu
eewltz . ";ojeoeká příprava konfliktu s Rakouskem těeně sou
viseJ.a s přípravou diplomatickou (spojenectví s Itálií, ne
utr~lita Ruska a Francie) . dále vnitropo litickou (posílení 
pozic konzervativní strany sociálními Zlepšeními vs prospěch 
eedláka) a konečně i morálně-politickou (militarizace veřej
ného života , operování národnostním cítěním) . Z celého eou
hrnu opatření pak vyplývala nutnost bleskového jednání. 
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V pamětním spise z duhna 1866 MoHko prohlásili " Jalcu.11e jed

nou provedeme mobilizaci, nesmíme se bát výtek o agresi. Kaž
dé vyčkávání zhOr8uje naši situaci velmi podstatni. H 

Čas skutečně pracoval pro Rakušany . Už jejich BOUBtře~o
vání kolem olomoucké pevnosti jednak chránilo Vídeň před pří
padným ohrožením, jednak vytvářelo nebezpečí rakouskéh? vpá
du do Slezska, kterým vedla pohodlná cesta oa Berlín. Koltke 
mil ta~é v úmyslu v případě, že Rakousko a a nim spojené 
Sasko budou va svých VOjenských přípraváCh rychlejií, soustře
dit pit annáda!ch sboru v Lužici a alespoň dva sbory ve Slez
sku , vyčkat nepřátelského nástupu a protiútokem v ětšiny ail 
81 zjednat iniciativu. V opačném případě , jestliže ve vojan
ských přípravách pokročí dále Prusové , navrheval Moltke 
v duchu známé zásady " odděleni pochodovat. spOlečně udeřit" 
koncentrický poetup pruské armády do Čech . na Prahu. a sice 
třemi sbory po levém a dvěma po pravém břehu Labe. dál s jed
ním sborem na Trutnov s jeden al1lládní sbor měl krýt moravsko
elezekou hranici . Tento plán předpokládal vojenské obsazení 
Saska. ke kterému také skutečně d08lo. nebot saská armáda 
před pruekou přesilou vyklidila vlastní území a stáhla se 
do Čech. 

Zdstane paradoxem. že zmíněný koncentrický postuP. pro
jektovaný na základe exaktních a přesně vyhodnocených Údajd . 
nebyl realizován a nastoupila jistá míra strategické impro
vizace. kterou znechucený Uoltke označil jsko systém vzájem
ných výpomocí. Ostatně o tom. že Woltke improvizaci nemilo
val . svědčí věta z jeho závěti . že nic není tak proměnlivé 
jako vítr. žena a válečné štěstí, a jeho takřka osudový 
strach z .l epředvídaných událostí měl konec koncd v událo
etech r. 1666 své opodstatnění . Praha zmizela ze strategi c
kéhc zřetele pruskébo velení prostě proto , že pruské sou
středění v Praze bylo po příchodu Sasd a rakouskébo I. ar
mádníbo eboru do české metropole prskticky nemožné a v době 
masových armád a kvalitních komunikací vůbec ztrácelo smysl . 
Navíc zde hrála roli úvaha politická , nebot Bismarck chtěl 
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Rakousko vystavit do role útočníka a prueké obsazeni Prahy 
v počáteční fázi konfliktu by agresívní plány Pruska uká
zalo před evropak~ veřejným míoěn~ v přília ostrém světle . 

B1smarckovi šlo o vojenskou poráŽku a nikoli zničení soupe
ře , a proto nepočítal příliš vá~ě ani 8 vojeoským obsazením 
Vídaě, Debot věřil, že sám postup k ní přlm~jo rakouskou 
stranu k uzavření míru , jak es konečně 1 stelo. Froto so ce
lý pruský válečný plán redukoval na provedení strategických 
kleští , jejiohž východiskem Be atal východní 8 západní okraj 
Krkonoa, e namísto Prahy ee měl evědk~ spojení obou pruskýeh 
armád stát Jičín . Ale 1 on v d~Bledku shody okolností o tuto 
pochybnou čest přišel 8 rozhodující bitva byla svedena před 
hradbami Hradce Xr álové . Po rozhodné po rá žce Rekula.od vtrbla 
pruaká a rmáda na ~oravu a pronásledovala rakouská vojska 
k Vídni , ze.tim.co vojenslcým obaazellÍ.ID Prahy byl pověřen jedi
ný z pruských zeměbraneckých záložních abord , který se taže
ní v Čechách zúčastnil . Pruská okupace Prahy měla vedle -ga
stronomiCkých" příČin v zásadě dvojí účel - strategický a 
politický . ProCházely jí to tiž železnice ze Saska a ~voraka 
na Olomouc a Vídeň a za druhé tu existovalo nebezpečí -
ověem značně přecellěné - konepirace zemskýcb Úřadu v~ěi 
pruekému okupačnim.u systému v Čechách. 

l'ražané s1 jisti nemobli být v té době vědomi skutečoo
sti , že u Hradce Králové zvítězili nejen Prusové nad Rakuša
ny, ale i pruiáctví nad demokracií v celoněmeckém měřítku, 
avěak jejich správný inetinkt se zřetelně projeVil ulehče
ním oad odchodem pruských jednotek , nebet cítili , že 1 Čechy 
by se mobly enadno ocitnout pod pruekou piklbauboou. Ostatoě 

pruský y.~ál a jeho OkOlí , včetně generáloího štábu, o aAexi 
země ,lebe alespoň strategicky významné severní poloviny i 
s P~:ahou uvažovali. Záhy však tento projekt oželeli, D.ebat 
NěJaecko D.aatoupilo pod vedením Pruska ceetu ke světovládě a 
Praha se na delší Čas vytratila ze atrategického plánování 
pruekého , resp. němeokého generálního ňtábu . 
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závěrem bych BC chtěl pokusit o stručné shrnutí: 
1. Pro zkoumané období BB ve značné míře potvrzuje teze , že 
Praha (v roli barokní pevnosti) byla dobyta pokaždé , kdyko
li SB o to někdo váž~ějl pokusi l . Neunikla by tomu ani v r . 
1757 . kdyby její záchranu nepřivodila úspěšná akce zvenčí . 
2. pád Prahy nemusel logicky vést ke ztrátě celých Čech a 
ani vojenské obsazení země nepřineslo trvalejší strategic
kou výhodu, jestliže nedošlo k zásadnimu rozhodnutí na bo
Jišti . jak kODečně dokázal 1 nezdařený pruský vpád r . 1744 . 
Proto také klič k pruekému úspěchu v Čechách r . 1666 spočí
val nikoli v ovládnutí Prahy , ale v porážce rakouské polní 
sItIlády . 

3. Čechy 1 ss svou me tropolí představovaly s vého druhu 
strategickou past . Proto také neprostá v ětšina rozhOdUjícíCh 
tažení a bitav třicetileté války , slszekýcb a napol eooských 
válek se Čechám vyhnula a válečným jeviětěm se staly Saako . 
Slezsko a Podunají . Operace v Č .Sk~ kotlině vždy sledova l y 
spí ě ekonomický a politický ne! strategický zisk a přikro
čovalo se k nim jen za mimořádně Výbodných předpokl ad~ . 

V žádném přípa.dě tu nehrá la roli nadměrná obava z "přiroze_ 
ných hradeb". tj . horských masív~ a lesních komplexll , je
jichž exis tence - jak v še ukazuje - představovala vět Aí 

problém pro obránce než pro útočníka . 



'84 

Použitá literatura 

F . Klutechek , Die Krlegsjahre Prage 10 der ~ltte des vori
gen Jahrbunderte. Dral Epieodea eUB dem osterr. Erbfolge
und dem eleoenj8hrlgen Krtege . Preg 1866. 
P. A. Slavík , Pruské usilování o země Zseké. Praha 1901. 
B. Swi eteczký . Bitva u Štěrbohol 6. cvětna 1757. VHS 1/2, 
1932 , 8. 89- 1)2. 

p. Trutnovský, Moltke. etreteg 8 taktik. VHS 111/2. 1934 , 
8 . 5- 66. 
G. Porater - H. Helmert - H. Otto - H. Schnltter. Generálo
vé v pozadí. O Úloze němeokébo generálního štábu 1640- 1965. 
Praha 1968 . 
O. Groebl er . Die Kr1ege Friedr icha II. Berl1n 196B. 
C. von CleUBew1tz , O válce . Dílo z pozůstalosti generála 
Carl von Cleusewltze, Praha 1959. 
H. Helmert. Krlegepolitik und Strategie. Polltiecbe und 
ml11tarleChe Zlele der KrlegefUhrung des preusaiacben Gene
ra1atabee vor der ReichsgrUndung (1859-1869). Berlia 1970. 
P. Bělina . Využiti pošty . železnice a telegrafó v českých 
zemícb za války roku 1866. Sborník Poětovniho muzea 1983. 
s. 127-147 . 



JBS 

Pavel Běl i Jl a 

Prag 1.0 den preu~18chen atrateg:1seheo Plin,n des 

18 . und 1 9 . Ja.hrhunderte 

ZUSlUDlllent88 fJung 

,lir de.n unterauchte.n ZeHNum beetatlgt sieh 1ll be

dautsndem KeBs dia The.e. daB Prag ( ln der Rolle der Ba
rocld'8stung) jedu Mal ,roberl Mlrd., Bobald sieh Jemand 
emsthstter dsrwa bemUhte. Ba .are dem Buch nlcht 1m Jahre 
1757 entg&D.gen. W.AD sein. aettUD8 nlcht dne erfo lg relche 
Aktlon von ~uaen berbelgefÚhrt hatte. Der lall Praga mUOte 
.cstUrllch loglacberwala8 nlcht zum Verlust von ganz Bo~.n 
tUhreo und Buch dle milltar1acha Beset zung brachta kelnen 
dauernden strategiach.o Vortail, waon 8. nlcbt Zll ainar 
grundaatzllchen Entscbaldung au! dam Kampfplatz (wia 4&8 
80bl1eol10b Buch der .clcht gelungene preu~18cbe Eio!811 
1744 bawi8a) kam. Deshalb war der SchlUsS81 zum pr.u~lecb.n 
Erfolg ln BObmen 1m Jahra 1866 nicht in der Beherrechung 
Prage zu Buchea , Boadern in der Niederlage der oet erre1chi
echen Feldarmee. BOhmen atellta au! ee1ne Art auch mlt aa1-
nar Uetropole a1ne etreteg1eche lalle 4ar~ Daehalb wich 
die Mebrzahl der entecbe1denden PeldzUgs und Schlachten 
des drei~1gJ8hr1gen Krleges , der ecblee1acbsD und napoleo
n1s chen Kriege BČhmen aue, und S.cheen . Schleelen und das 
Donaugeblet wurden zum Kriege8cbauplatz. Die Operetionea 
1m bObmle~ben Becken varlolgtea eber einen okonGmlscben 
un4 ~~1t1acbea ale einea strateg1ecbea Gewion und man 
gl1 fl nur unter beeonderen Umatanden und Voreueaetzungen zu 
itnea. Au! keinen Pall 8pielts hler alne uberm801ge Purcht 
vor dan "natur11cben Erdwal len", 4. b . den Ber8IDBe81v8Q und 
Waldkomplexen , eine Rolle, deren Ex1etenz - w1e sleb zelgt 
- eln grO~sree Probl~ IUr den Verte14iger ale IUr den AD
greiler daretellte . 
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JiH P o k Drn Ý 

VYSLOUŽILECKÉ HNUTí NA KONCI OSW>ESÁTtCH LET 

MIN ULÉHO STOLETí 

V t omto příspěvku napdJde ani o Čechy bojující ani o 
Čecay pustošená válkOU, nýbrž o Čechy k válce vychovávan4 . 
Český antimilitarismus 19. a počátku 20 . století je totiž 
znám už r eletiToi dobře - tím mén ě by 88 ovš em mělo zapomí
nat na to, že zde působil i ideologický proud naprost o od
lilného zaměření . Cht ěl bych 8e tedy atručně zmiQ1t o vy
eloužl1eckém hnutí a o hlavním proatředku propagace Jeho 
ideálů - kalendáři epolkd č eSkých vojenekých vysloužilců . 

DOlII.Dívá.m 88 . že vzhledem k tomu , že sidlem t1středního sboru 

vo jenských vysloužilců pro Království č eské byla Praha a že 
a8 naěe město stalo také dějlšt~ v šech hlavních parád vy
sloužileoleých 8pol~. je připomenutí toho t o fenomenu na 
konferenci věnované pražským vojenským dějinám celkem pří
padné. 

Nejprve se pokusím charakterizovat samo vys loužilecké 
hnutí . Frvní vysloužilecký spolek vznikl 1825 v ďetí nsd 
Orli cí . Na konci osmdesátých let 19 . atol . bylo ve v ěe ch rs
kouských vyelouži leckých spolcích organizováno 164 225 muž~ , 

z toho asi 65 000 v ČecháCh , což je v každém případě nejvíce 
z celého R. kouska 1/ . R. 1886 podnikl spolek vojenských vy
sloužilců korunního prince Rudolfa v Plzni akci k vytvoření 
sjednocujícího ~rgánu na zemském zák ladě . Proti těmto sna
hám se postavily především pražeké spolky , mj. také nspř . 

namít aJ~ , že etanovy nejsou sepsány doat jasně , t ak že by s1 
nově ustavený ~třední sbor mohl dokonce přivlastni t majetek 
j~ ~notlivých spolků . Tato námi tka a~ozřejmě zcela padla , 
když byl do čela ~Btředního sboru poataven Jeho Bxcelencs 
Emanuel Salolllon svobodný pán Friedberg Mí roborský , c . a k . 
po lní podmerěálek , jehož mimořádné mo r áln í i odborné kValit y 
byly více než dostatečnou zárukou zdárného vývoje nové o rga-
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01Z80& 2/ . Protesty z Prahy by ovšem stejně nebyly nie plet 
né; pro spojeni vehráDekých epolků "v jeden š1k " BIlI prý .,y

.lovilo 1 "nejvyšší !IIie to" J/, Jenže c8ctral1zBce veterán
ských spol ků - ~e které se definitivně přikročilo 19 . prosin
ce 1686, kdy byl založen 6etřední sbor vO jenských vysloUžil
cd pro Království české - neeplnilo. aei přání "nejvyěěího 
míe te" dokonale 4/. Proti dosavadní nacionálně utrakvlstic·· 
ké orientaci většiny e polkd prosazoval 6etřednf sbor jedno
značni začlenení vysloužileotya do národníbo livota . Český 
vyelouUlec ee prostě lIIusel sUt opravdu českým. a to "v do

bil kdy národ náš potřebuje každé paže k odražení út oku do
tírají cíhO nepřítele ..... J ako ddkez národní pobloudilosti 
bylo uváděno to, že mnohé čeeké vysloužilecká spolky vyři
zovaly došlé německé přípiey německy a používaly německýCh 
či dVOjjazyčných blan~etů 5/ • Loajalita vůči státu a nejvyš
šímu vOjenskému pánu nebyla ani trochu zpochybĎována, nic
méně svým nepokrytě odmítavým stanoviskem vMi Nemcdm a vy
pjatým zpdsobem vyjadřov ání se ~střední s bo r postavil někam 
do sousedství ~8třední mati ce Školská , Národní jednoty seve
ročeské , pošumavské či podobných organizací . 

Jak vyplývá ze etanov , měly veteránské epolky blavně 
charakter podpůrný - ostatně tato skutečnost zavedla do je
jich řad také mnoho příslušníků dělnick é třídy, z nichž mno
zí byli dokonce členy sociální demOkracie 6/. Veteráni se na 
veřejnosti projevovali nejčast ěji při pohřbecb svýcb člend, 
kdy mohli "naposledy pookřáti pod perutěmi dVOjhlavého or
la, seřaditi se j eště jedenkráte pod tímto nejvyšším jich 
symbolem. p!"\J nějž rádi život nasazoval!. •• " 7/. Kromě toho 
pořádal~ oběae také jiné zábavy . vedeni dále ideály činné 
druž~osti, spolupráce a vzájemné podpory vytviřeli karetní 
a s ".otní společnosti, kupovali výrobky svých kOleg\\ a dáva
li se jimi volit do obecního zastupiteletva . Takové byla 8si 
ekutačnost. Vysloužilci se vš ak cht ěli vidět trochu jinak, 
a to ei můžeme ukázat např. na č lánku Vysloužilec a svépo
moc, který v prvním čís le Kalendáře otiskl Prokop Bořek 8/ 



)as 

Vylo~11. že dříve bylo postavení propuštěného vojáka, tedy 
muž e, " který za idey člověčl:lostva obětoval mládí evé ~. dosti 
krušné . Vysloužilec byl chudý a hrubý. býval ne obtíž obci e 
odcizil SB vlaeti . Z6vedením v~eobeené branné povinnosti e8 
situace zaačně změnila, "ale století clábeleké. chci říci 
praktické". pokračuje Bořek, 1 zde nestavi l o mnoho překážek, 
před~v!ím vytjěl10 požadavek vzděláni , bez něhož Be člověk 
19 . stol . hned tele n8obe.!íel . A proto měly také spolky o 

vzděláni pečovat , hl avně pořádat přednášky - tedy přednáŠky 
".oe snad o nadpozemských výšinách, celních smlouvácb, luč eb
ních záhadách 8 m1110nem cifer a tabulí . Fři t om usíná před
nášející e posluchač. Proto také stalo se slovo přednáška 
poet racha:n l1dektl společnosti . Přednáška zahrnuj T B obě to , 
co nám SChází, byt to 1 ze školn í kni hy se mělo předčítati, 
vypravuj nám o přík ladech ctnosti, dOmyslu, chladnokrevnosti, 
vel ikomyslnost i , věrnosti, l áSky a upřímnosti , učiň nás vá
žiti si druh druha navzáJem •• • " Charakter tohoto vzdělání -
nepraktiCký , nekonkrétní , netechnologický - Je vyjádřen tu
lím velice jasně a je pro podobné organizace typický 9/. 
Cílem potom také nebylo ani získání nových vidomostí jsko 
ideologizace starýCh. 

Al už tedy byly konkr étní pohnut ky pro vstup do vete
r ánských spolkó Jakékoli, můžeme řici , že ss v nich shro
msž!ovali lidé s celkem pozitivním vztahem k vojn i II Ilr=ádě, 
které pro ně znamenaly vytriení ze stereotypů dosavadního 
života, daly jim moc, jakou potom už třeba nikdy ne~il1 atd . 
V každém případě byl jej i ch myilenkový svět do určitá miry " 
ov livňován tiskovinami , která spolky vydávaly , a Č inoost í, 
kterou vjViJely. Lze proto vyelouži lecké hnutí povaŽovat 
skutp~ně za představitele urč itého typu militaristické 
pror,agandy . 

Ka lendář a seznam spolků českých vOjenekých vysl oužil
ců přadstavoval. Jak Již bylo řečeno , nejmOhutnějlí prostře

dek propsgace ideálů č ss kého vysloužilectva . Bude tedy na 
místě , když ee pokuaÍIDe o stručnou charakteristiku jeho ob-
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aahu 1 IormJ zpracování. Především je nutno zdůraznit, že 
tento kalendář začal vydávat až dstřední sbor a že v něm te
dy převazuje zcela jednoznačně nota vlestenecká, 1 když spí
še v podtextu a nikoli v podobě programových prohlášení, ja
ko tomu bylo v tiaku. První rok vycházel v nákladu 3 000 vý
tiaků, potom v nákladu 5 000. Stál 50 Krejcara. 

Pomlneme~ll stabilní vybavení každého kalendáře, které 
sa skládalo z vlastního kelendar1e. přehledu výročních trhů 
či kolkového zákone. obsahoval kalendář spolků vojeoekých vy
sloužilců především údaje o ďstředním sboru a o všech ostat
ních veteránSkých spolcích, Jejich jednací řád, etanovy atd. 
Vedle této. dalo by SB říci , Úřední části seznamoval kalen
dář eB životopisy členů panujícího domu, významnýCh českých 
válečníkó . přinášel pojednání o typech uni forem sp. Jako 
všude jinde i zde se objevovalo nejčastěji jméno "otce" Ra
deckého. kt erý byl oslavován jsko nejslavnější český voje
vódce. K nejzajímavějším článkům v této oblaati patřily úryv
ky z pamětí Friagberga Mírohorakého, který vzpomínal na svou 
účast v bojích lat 1848/49, kde např. odsuzoval Windisohgrat
ze za nemístně shovívavý postoj k Maaarllm, který kontrasto
val s jeho chováním vůči Čechóm . V jiném čísle popisoval. 
jak maloval podobiznu tříletého korunního prince Rudolfa a 
Jak byl při této příležitosti pozván nejvyšší rodinou k hosU .. 
ně. Milá je jeho vzpomínka na událost ze cvičebného tábora 
1852 v Budapešti , kde se Jako host pozvaný pruský husar po
koušel vsednout na ohnivého rakouského hřebce, který jej _ 
vytušiv v něm budoucího nepřítele _ s chuti shodil. "Kéž by 
roku 1866," povzdychl si Friedberg, "celé naěe severní voj
sko se 7~slepeným vůdcem v čele se bylo řídilo hrdinSkým 
příkl ddem této němé tváře I" 10/ Nesmělo se ovšem zapomínat 
na r.árod. A tak r.larie Pope lková, která svými články o národ
ních navštívenkách a národníoh obětinách zaplavovala snad 
v ěechny tehdejší kalandáře, rozšířila známost těchto vlaste 
neckých podniků i mezi českými veterány 11/ J an otto navr
hoval pro kalendář české verze povelů _ díky této činnosti 
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&8 vysloužilci zařadili vedle Sokold mezi p~kopníky moderoí 
č eské brannosti 12/ . Vdbec otázka Jazyka eB těiila značné 
pozornosti, T mnoha č láncích bylo vyjádřeno přesv ědčení. že 
každý voják BB dá radostněji zabít, když us lyě! pove ly ve 
Bvé mateřštině . a že Je tedy její znalost pro ddstojofky 
nezbytná 1)/ . 

K politickým prouddm. zvláště II: socialismu, zachovávaly 
veteránské spolky celkem vlažný vztah . O socialismu čteme 
v kalendáři č eSkých vojens kých vyeloužl1cd zhruba jeD totOI 
"SocialislllUS pravý 89 OI:lB I!I snahou veškerému lidu dobré vůle 
za poctivou práoi opatřiti slušnou odměnu , vyrovoati proti
vy • •• Je to myšlenka krásoá , 1deální , ale my oejeme pro nl 
ještě and51y • •• " 14/ atd • Tent o postoj dosti kontraatUj e 8B 
sit uací v Německu. kde byli veteráni považováni za hlavní 
prot i váhu socialls tó . Kdy ž se např . sociální demokracie -
podle znám. antiutop1o Emils Gregorovia Nebe na zemi", le
t ech 1901- 1910 - zmocnila v Namecku Vlády a celou zemi 8Yým 
hospodářstvím a politikou zniČi la} byly to právě veteránsk' 
spolky, kter' obnovily pořádek 15 • 

TUiiti působení kalendáře spočívalo ovšem bezpochyby 
v beletristická čáaU . I když se kalendář nevyhýbal an1:- zco
la civilní tematic e , povídky z vojeoského proatředí dosti vý
razné převažovaly a jejich ideov é vyznění bylo tak' jedno
značnější . Budeme se tedy v ěnovat výhradně jim. 

V historické povídce se často zdórazňovala tradice české 
vojeneké zmužilosti. Tak např. v povídce Ke dni 24 . července, 

kde so popisuje bitva u Custozzy, velí hrdina setník Živsal 
"Ne zapome ;'"i:e , že jsme Čeéi. husiU;." a s ám evou smrtí pro
kázal, "jak ee Čech pro vlaet a krále bíti zná" 16/ . V po
víd~e Tomáěe Kočího Ne přívoze zatukeli ne dveře fřevozníko
vy chaty pruětí vojáci II proebou , a by je převezl 7/. Vybrali 
ei ovšem dobu značně nevhodnou; převozn ík el prévi Č etl v 
Hájkovi e litoval, že není Trocnov, Karel , Otokar a pochybo
val dokonce o tom , zda v čeekých žilách ještě proudí krev 
tá boru . Vyruěen popadl s výkřikem "vy jste oa!! vlast i a 



• 

3'1 

králové nepřátelé Úhl avo:!" Bachor a začal do v ojáJcl bulit. 

Nedopadl přirozeně ne j lépe, ala za 14 dní 1 Jeho pomstil vé
voda Lotrinský . Vlastenecká četba se nevyplatila a.a1 Jindři

chovi, znalci české historie, který se rozhodl po vzoru přad
~ poatavit na odpor řádění Jiných clzákd. t ento krát zběsi
lýob francouzských dragound. O tom vypráv ěla prÓza ~valliieřl. 
opět z pe ra T. Kočího 18/. Dal ším motivem brdlnetví Je vo
jenská čest . V beletrizované podo bě skutečn é události zapá~ 
111 myslivec Hora r. 1866 most přes Jizeru . Pak v dallích 
bojích zemřel, ale byl r ád , že Bi generál zaznamenal Jeho 

19/ ' " jméno - povídka Jeden z 18. chB8y • V Jiné praze ětame l 

"Nám oeilo vice II l1vot . nám jednalo S& o čest zbraní." 201 

Čtenáři kalend~e nacházeli nepochybDi také zalibeDí 
v romantických milostných pfíbězíCh , která byly Situovány 
do minulosti - i celkem nedávné. VojeDské proetfedí v nich 
hrálo roli celkem vedle j ší, ale DB patř1čDém míetě se vyeu
Dulo výrazDě do popředí . V skioe z vojeDského livota Na pev
noeí 21/ , která vypráví historii neětaetné lásky kadeta Ála
dara Losinského a měěíanské dcsrky Márie Kostlánové , se ob
jeví jalr:o výrazný dějový moment bitvs u Hradce, která oba 
milence rozdělila - a j e pochopitelné , le si autor nedal u
jít příležitost tuto bitvu pořádně popeat. Rovněž dóvod, 
proč se milenci neshledali, epočívsl vlaetně v neznaloeti 
vojenBkých reálií - Marie neuměla hledat Te vojenských sche
matismech, a proto Demohla zjistit , kam válečná litice Ala
dara zavála. 

Kalendářové historky jakO typický předatavitel triviál
ní literatury byly velice podmiD.ěny starší literární t r adi
cí , m! . také užíváním literámíoh proatřed~ v závislosti 
na l'Iociálním postavení hrdiny - zde tedy konkrétDě v zárts
lo~ti na vojeneké hodnosti. D~stojník zažíval většinou tra
gédii, prostí VOjáci a podd~stojníci vystupovali víoe v hu
lIIoreskách. Na jejich úrovni také platilo úaloví " život vo
jenský, život vS6elý". Ctnost se osv ědčovala ns válečn~ 
poli , když 8S všsk Debojovalo , považovalo ee za normální, že 
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S8 vojáci nebudou chovat vzorně a budou překračovat ustano
veni Vojfinského disoiplinárního řádu. Za to byli pochopitel
ně trestáni, nikoli však morálně odauzováni. 

Ve vyeloužl1eckjch kalendářích 8a mluví nejčastěji o 
válce 8 na válce také nejvíc zálež! hrdlnOm povídek 1 Je
Jich auto~. Proto 88 také celkové ideOlogické zamiř6aí 
těchto kalendářó dá nejlépe zjistit právě zde. Pokusme e8 
tedy závěrem J8~ti stanovit, jak Je zda vlastně zobrazována. 
Válka je Chápána Jako příležitost k vykonání brdinekýcb čl
ad, je poetizována a patetizována. Hle, Jak o ní a o emrti 
přemýšlel r. 1866 sterý veterán napoleonakých válek I "O.tat
ni starý náš hrdina byl rozecbvělý zvlá! tním blahem vnitř
ním a nemyelil na nlc, co ee mdže státi, myslil Jen na onen 
zvláětní vzduch válečný, na onen život, na nějl vždy myslí
val a který dnes poznovu jakoby se k nmu pHblUoval ••• " 
(Hrdina nechtěl zsmfít v klidu.l "On přál si vždy, aby.ly
lel hukot děl, rachot pUlek, cvrnkáDoí Aavlí, ř1D.čaní kY17I1I1, 
dusot kopy •••• jak by mu bylo v té ralct'i blaze, jak b:r to 
bylo hezké, až by ji ae 8t~rým1 jeho kostmi apouitěl1 do 
dlJada810 hro bu I" 22/ . • 

Vidíme, že dulce et decorum platilo i pro č eek' vyslou
žilce. Utrpení , zranění, epidemie - to vie v kalendáfi ne
existuje, každt jen padne sražen střelou k zemi a je to. Na
turaliemu ee zde nedařilo - bylo to OV8em do určité míry 
dobře, alespoň do kslendUe nepronikl eadlemus. Nicméně prá
vě tato heroizace války byla pro kritiCký smysl č"taniN nej
zhoubněJěí. T~ ae napomáhalo také přeevědčení, pro přelom 
19. a 20 . ?toletí tak typickému, že mírový život Je nudný a 
přízem~í a že je třeba 8i zažít trochu dobrodružství - vzru-
ěUjicího a pohodlného z'~veň. . 

Čtenáři kalendářd byli vychováváni v úctě k IIIOcniř1, 
lásce k vlasti, národní aktivitě _ to vle však lIIohlo.zdatat 
j eA na Úrovni elov a ma~feBtač.ních akcí bez hluběího za
ujetí. Kdyby ale čtenáři chtěli vzít naproato vážně vlech
no, co ee jim předkládalo, museli by toužit po tOlll, aby 8e 
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mohli války aktivně zúčastnit nejen v řadách 8rmády, nýbri 
také jako dobrovolní pomocníci ••• I deový či lépe řečeno 
ideologický vrchol vyeloužl1eckého kalendáře mohou tedy 
znamenat věty, které řekl velite l výzvědného oddílu onomu 
atař1čkámu vojákovi, který 81 přál umřít ne boji6tl 1 "~áě 
pravdu I V době válkY je 1 občan vojákem I Každý má přispěti, 
jak m~že . Pojedeš a námi. ukáže! nám cesty a provedeš náe 
koleml" 22/ 

Foznámky 

1/ K dějinám vysloužl1eckých spolků. Kalendář a seznam 
8pol~ českých vojenských vysloužilců (dále jen KYV> , 
1886. 

2/ ďetřodní sbo r VOjenSkých vysloužilců pro Královetví 
české. Vysloužilec 1 . ll . 1887 . 

JI Jednota praŽSkých a vůkolnich spolků vyeloužl1eckýcb , 
Vysloužilec 1. ll . 1881. 

4/ Různé zprávy. Z ústř. sboru spolků vojenských vyslou
žilcd v Království českém , Vysloužilec 1. ll. 1887. 

5/ ijspř . článek Český vysloužilec bua českým vysl oužil
ceml. Vysloužilec 1. 12. 1867. 

6/ Stanovy otištěny ve Vysloužilci 1. 6. 1888; o vztahu 
vy8loužl1eckých spolků a dělaictva arv. J . Jakubec, 
Národoplsná výatava českoelovanská. Naša doba 3, 1696 , 
a. 5931 "Wir slnd Soldaten und Sozialdamokraten , bei
des mit Leib und Seele . Die ~ilitarvereine 8ind Sold8-
ter.- und zuglsich Unteretutzungaverelne ••• und nr ha-
0&0 lange Jahre auch m1t in ihre Kasse gsst6\!art . Wlr 
haben a1ao eln Aarecht ~ dam Genu88 ihrer Vorteile . 
Schon desholb durfen w1r ln den Vtrelnen bleiben. !ber 
do deren SotzungeD dle polHische Gosinnung der Sozlal
domokratie 6U8acblie88en, 80 ware es l!lodain.n und '1'011-
kUhnheit, sie in den Vereinen zu 8U8sern oder gar Fro-
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paganda datUr Zll maehen." Tento názor prý nobyl T Ně
mecku vůbec ojedinělý. jak tvrdí Paul Gabra, Drol ~o
Data Pabr1karbelter und Handwerkebureehe. Lalpzlg 
1891 , 8 . 1220 . 

7/ Výměry zaslané c. k . ministerstvem pražským 8 vůkolním 
vojenským vyelouil1c~ . Vysloužilec 15. ll. 1887. 

aj P. Bořek , Vysloužilec a svépomoc. Slovo přítele přáte
lWn, KYV 1888. 

9/ K tomu arv. R. Seb.oda, Volk ohne Buch. Studlen zur 30-
zlalgeech1cbte der popularan Leeeeto!!e 1770-1910 , MUn
eben 1977. p&8a1m. 

lol E. S. Miroboreký. 2 při běhy ze života v táboře cvičeb
ním. KYV 1888; týž. Vzpomínka z roku 1848. KYV l.8B9; 
tiž , Vzpomínka na J . V. C. korunníbo prince Rudolfa . 
KYV 1890; týž, Bitva II Kápolny. 26. a 27. Únor 1649 . 
KYV 1890. 

11/ Mařenka Popelko.,.á, Národní D8Tlití"eoky. KYV 1889; u'ž, 
Národní obitiny. KYV 1890 Izde psáno obJetlnyl a 18gl. 
Popelková psala 1 úderné vojenské ver še . Ukázka z její 
básně vypoví dostatečně o jejím nadánú ••• Kdo mO ej·· 
lu v žilách m1adu / vzhllru k branám Vyšehradu / b;Jetře 

mlat sl hraňl /1/ • • • ; táž, Výzva k boji. KYV 1891. 
12/ J. Otto , Veleni pro české spolky vojenských vyelouJil

cd . KYV 1888. 
13/ A. J . Kojetický , O starém M.~ičičovi . KYV 1888; E. S. 

Míroborský , Vzpomínka z roku 1848. KYV 1889. 
14/ P . Bořek, Vysloužilec a 8vépo~oe. Slovo přítele přáte-

111m. KVV 1888 . 
15/ E. f!l'egorov1us , Der Himmel aut Erden in den J&.hr en 1901 

'~is 1910 . Leipz1g 1892, cU. dle L. Uartiessen - B. 
Bellamys , wEin Ruckblick aus dem Jahre 2000" und die 
Polgen. lni Literatur und proletariscbe Kultur . Bei
trige zur Kulturgeechichte der deutschen Arbe1terklaaae 
1m 19. Jahrllundert, hrag . v . D. WUhlberg/R . Rosenberg , 
Berlin 1983 , e . 264 . 
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16/ Ke dni 24. červ ence . Vypravuje Jeden od "Benedek". 
17/ T. Koč í, Na přivoze. Črta z druhé válk7 alezBk' . KYV 

1 .... 
181 T. Kočí, Šva11šéř1 (Chevaux légere ) . Libn1cká povídka 

z roku 1799. KYV 1889. 
19/ P. E. Konig, Jeden z 18 . chaey . Skutečná událost . 

KYV 1689. 

201 J . B. Šlechta , pře. Montebello k Solter1nu . Z upomínek 
starého válečníka. KYV 1690. 

21/ J . E. Šlechta , Na pevnost . Skizza z vojenského života. 
KVV 1691. 

22/ P. X. Svoboda , Starý v oják . Upomínka z roku 1866. 
KVV 1889. 

2)/ TamtU . 
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Jiří F O k O r n Ý 

Die Veteranenbewegung Bm &ode der eohtzlger Jahre 
des TergBDgenen Jabrbunderts 

ZUSarDmaafSsBuog 

Die Yerelne der tecbecblechen Heereeveteranaa beton 
1hren J.lltglledern nicht Dur rlrtschaftliche Vortel1e (ver

BohledeDe Unterotutzungea, die Zue&mmenarbelt der elnzel
nen Gewerbetrelbenden u. š.l. Bondem verhalfen Buch Zll ib

rer gesellecbeftllchen ADerkennung und zur Bl1dung beetimm
tar Verbaltensmueter. Grundlege dleBer kollektlven Uentali
tat wsr das GetUhl des GemeiDslnns und der Kameradechaft, 
dia eotweder au! dem Kamp!plstz oder - und das noch ofter 
- in den Kseernen entetand. 

Die techechleche Veteranenbewegung richtete s1eh vor 
ellem eu! die Unterotutzung der netionel-neutralen Dynestle
und Staatsor1entierungi 90 wurde aie Buch lange VOD der 
techechlschen I5ffectliehke1t begriffen. Nacb ibrer Konzent
rleruog, die im Jahre 1866 mit der GrUndung des ftZentral
korpe der Heereaveteranen fUr das Konigreich BOhmen" endete, 
anderte eicb die Situation jedoch. Daa Zentralkorpe - begann 
sin nstionsl suegerichtetes Programm durchzueetz~n, unter
stutzte die Rechte der tschechiechen Sprache und lIIeldate 
eelnen Anepruch au! aeinen Platz in der nationalen Bewegung 
ano Die Veteranen betonten allerding8, da~ die Acbtung, die 
8ie vor ihrGn Monarchen haben, dadurch nicht 1m geringaten 
bezweif~lt, eondem gerade beetarkt w1rdl D&III Kaiser konnen 
nur "' en8cben gut dienen . die au! ibr Vaterlend und ibre Na
ticn stolz sind. 

Nicht kleln ~ar such der EinflUO der Veterananvere1ne 
auf die Bi l dung des breiten geeellechaftllchen BewuOteeins. 
In dies&lll SlllIle wirkte beeonderB der "Kalendář" (Kalender) 
und des Verzeichnle der techechiechen "Heereevetertlnen. lm. 



• 
397 

Kalender erech1enen Erz8blungen, die dem alnfachen Men.cben 
daa Soldatenleben n8berbrachten und aut Batne IUlgeaehm..
Selten verwiaaen . De dla Sebr1fta t eller , dia in den aQhtzl
ser Jahren des vergangenen Jahrhunderte wlrkten. in einar 
1m GaAzan erfreullcben, t'riedlicb en Z.U labten, euchten 
ale haupteachllch in der Vergaagenbelt InBplretlon . Sle 
wuGten nlcbt , da~ der Tod in den Kriegen graus8m und 
ecbmerzhaft l e t - ala kannten Dur Rubm und Heldentum. Uad 
dle Hauptakteure der Heldentaten. di e steh maachmal Buch 
der kommlUld1erende General . Karechell Radetzky oder lrgend
_in end!rer H8ertUbrer me rkta, wereo selbetveratsndllch 
Tacbecben . 
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Milan P o a piš 1 1 

VO.n:NSK1 KOLORIT V ČESKt' OPE1tE 19. STOLETí 

MUj příspěvek se z jednání konference poněkud vymyká. 

protože její téma není zastoupeno z hlediska uměnovědných 
obo~. ?Ťeeto ee pOkuaím zodpovědět, co může k Praze jako 
městu ve válkách a revolucích přinést pohled na českou operu 
19. stol. 

Vo jenský kolorit zaujímal v opeře odedávna význačné po
stavení a opera 19. atol. SB svou estetikou coul eur 100s1e 
jej pochopitelně dále rozvinula. Z rozsáhlého repertoáru 
prostředkŮ eB zaměřím ne dva: budu je záměrně demonstrovat 
na operách, kt eré nepatří k tzv . národni klasice, nebot prá
vě různá schopnost autorů zapojit zvolené součásti lokálního 
koloritu do organismu díle může osvětlit specifické operní 
možnosti pos tupů vytvořených tradicí. 

V oblaati lokálního koloritu představovaly pro autory 
vděčné pole působnosti taková situece, které už svým reálným 
pr6během vycbázely vstříc potřebě uplstnit určitá prostředk-J 
operního vyjadřování. Vezměme hned tak podstatný útvar , ja
kým je dvouvětá forma, v šeobecně zastoupená od árie až po 

ansámblové finále, s výrazným kontrast em mezi první větou ~ 
pomalém a druhou větou v rychlém tempu. Vidíme, ze tomuto 
achématu odpovídalo v realitě válečnictví zahájen! bitvy, 
skládející se ze dvou obřadů: modlitby B povelu k útoku. Ko
incidence reálného sktu a drameturgie dvouv ěté formy pak vy
svět luje ve 'I slečných výjevech opery 19. stol. mimořádné 
rozšířel"i odchodů do bitev utvářených ve dvouvěté formě . 

'/ojenská sféra se nabízela opernímu pojetí ještě jinou 
strfinkou . Ve skutečném ž ivot ě byla totiž sema nerozlučně 
spjata s hudbou. 19 . atoletí konfrontovelo aoučeaníky s vo
jenskou budbou i mimo její funkci doprovodu militsristických 
sktů. Množství dechových hudeb vojenských posádek, které pů
sobily i ne malých městech, tvořilo hudební osvětí každoden-
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niho života městských obyvatel a v mnoha přípodeeh právě v 
Čechách vojanské kapely nahrazovaly nae~i8tuJíeí profsalo
náln! konasrtni provoz. V dané dob! jame svědky pozoruhodné 
vzájemnost i mezi operou a vojenskou dechovkou. Na jedné 

streně 6i dechová kepel y upravovaly oblíbenou operní hudbu, 
na druhé straně naopak opera využívala zapoj ení vojenské de
cllOV' hudby j ako hudebniho druhu 1 t ě ls8B k obdobným účln
~. jaké vojenské kapely vykonávaly na své posluchač e. V 
opeře e8 vojanská dechov é hudba , " banda ml11te.re", upla tňo
vala výhredni jako "reá lná" hudební slo žka určitého prostře
dÍ. Stala S8 tu prakticky výlučným typem orchestru na scéně, 
který účinkovel při podobnS ch příležitostech, jež v reelitě 
19. atol. doprovázala dechová hudba, Jako byly vojenské, ci
vilní i církevní obředy, slsvnosti, taneční scény a p~vody . 

Zde si povšimnu užití bsndy jen jako s oučásti výSlovně vo
jenského koloritu ll. 

Skladatelé t ělili nej sn z chsrakteristické zvukov é bsr
vy, sle využívali bendu té ž ke zvláětnim efektóm , které di
vákovi rodiřovaly prostor , v němž se odehráv á viditelný 
děj, o pomyslnou vzdŘlenoat jeho zraku aice akrytých, ale 
akusticky zpř:itOlllllěn$"ch proceaó. Tskové zvukové rodířeni 
prostoru zvyšovsl o účin masových výjevó na jevišt i tím, že 
div áke vt ahov alo do dění jeko myěleného výseku skutečné ko
losélní skce. Sloužily k tomu např . hro na jevišti či za 
ním, blížení s vzdalováni zvuku, střídání nebo současnost 
hl avního orchestru 8 bandy . 

Jako krajní případ extenzívního využití vojenské hudby 
móžeme uvést ~eyerbeerovu operu Ein Peldlager in Schleaien 
z r . 184~. V opeře, která oslavuje dynastii Hohenzollernd 
dějelrl z doby Friedricha II. , ve finále druhého jednáni po
cho~ují královské pluky každý s vleatní hudbou. Na závčr 
přehlídky zaznívají dva dechov é orchestry na acéně současně 
s třetím pochodem v hlavním orchestru a zpěvem sólistů s 
sboru. V Meyerbeerově přepracování pod názvem L 'Stoile du 
Nord se dílo hrálo němeCky r. 1858 též v Prs ze. Ns divadelní 
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ceduli byly uvedeny: Die ~uBlk einse Grenedler-Reglmente a 
Die Musik einee Tetaren-Regiments jako kolektivní dramatické 
osoby. Tento údaj dokládá, že na jevl~ti skutečně vystoupily 
předepsané dva dechové orchestry. Dostupnost vojenských hu
deb pro účinkování v operníCh představeních nebyla totiž 
všude stejná a skladatelé museli 1 B touto okolností počí
tat. 

Podívejme SB nyní ne téma vojenských dějin Prahy v če~
ké opeře z obou na~načených hledisek: tj . obecná situace ZB
hájení bitvy, řešená jako dvouvětý útvar, B zapojeni vojen
ské hudby do scény z vojenského prostředí. 

V bitevních výjevech De nabízí v pl"Vé řadě Praha jako 
dějiště. Vzhledem k postavení Prahy v českém historickém vě
domí přicházela v úvahu především obrana, B dodejme úspěšná 
a slavná obrsna proti cizímu vetřelci. Jedna z dramaticky 
nejfrekventovanějších událostí - švédské obléhání Frshy za 
třicetileté války - ae stals i námětem librets Josefa Pečír
ky pro Jana Nepomuka Škroupa Švédové v Praze (kompozice je 
z r. 1845. úplné provedení se konalo r. 1667) 2/. Opera ke 
srozumitelnosti děje vyžaduje a předpokládá u diváka znaloa~ 
hiatorické látky, je vlastně jakouai ilustrací vybraných 
reálií. Tam, kde libretista fabuluje eamoshtný openú pří
běb, ulpív á na neproměnné situaci konfliktu v milostném pá
ru. Otovsldaký nenávidí vlast a Prahu, jeho mi l á Lidmila 
vlast a Prahu miluje. Motivace Otovaldakého zrádných úmyal~ 
chybí, opět se pouze předpokládá u diváka jakési povědomí o 
existenci této historické poatavy. Možné zdroje dramatických 
konfliktů v látce, jak je více či méně naznačili v činoher
ních zp~dcováních např. TUrinský nebo Tyl. poneChává opera 
zcel~ atranou JI 

Jak bývá v opeře 19. stol. pravidlem, bitve mezi Švédy 
a Pražany se přímo nepředvádí. Probíhá v pomyslném čeae mezi 
druhým a třetím jednáním. Odchod Pražanů do boje ve druhém 
dějství Č . 9 je vystavěn jako dvouvětá scéna . První větu 
tvoří ansámblová modlitba, na ni bezproatředn~ navazuje 
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druhá věta , válečný sbor. Potud představ uje ecéna dramatur
gicky 1 hudebně jednoduché a situací přijatelně motivované 
u ži tí obecného modelu . To, co je ne jeho aplikaci netradič
ního, lze označit jako dramaturgickou neobratnost. Zminěný 
typ totiž v operách vyznívá ekutečným odchodem bojovník~. 
casto ne závěr aktu. U Škroupe veak následuje Ještě č. 10 
f inále , ve kterém SB objeví uprostřed Praženů Otovaldeký i 

Lidmile. Jednáni ústí do konfrontace mezi zrádcem a vlasten
ci, v souladu B myšlenkou opery , že v ětší nepřát e lé než clzí 
útočníci jsou vlastizrádci. Z tohoto zřetele má nehrazení 
odchodu do bitvy takovým finále jistě svou logiku. Ovš em ne
proměnnost situace me zi Lidmilou a Otoveldekým , kterou pouze 
zmno~uje na straně Li dmily přítomnost Pra žanů . jen zvýrszňu
je slabiny motivace jednání postav. Primární zůstává potřeba 
demonstrovat vlssteneckou myšlenku, která se však nevtělila 
do oparního dění. Látkou 8 situací přímo nabí zené nasazení 
scénického typu se kvůli moralizující proklamat ivnosti kon
textu jeví jako nevyužité z hlediska operní účinnosti tomuto 
typu vlastní. 

V provozních podmÍnkách Prozatímního divadla bylo z fl ·· 
nančních důvodů angažování celého dechového orchestru prak
ticky nemyalitel né. Cizí opery. které ho vyžadovaly, se pod
robovaly pOdstatným redukcím. Autoři původních čeakých oper 
pak muael1 obtížné pOdmÍnky chtě nechtě respektovat a vypo
máhat si různým způsobem tam, kde by byli dechový orchestr 
potřebovali . 

Za příklad řešení můžeme - vzhledem k pražské tématice 
- zv ol i t operu Nevěsta hueitská od Karle Šebora na text 
Eduarda ~~ftera z r. 186B 4/ . V ní se předv ádí jedna z mála 
váleč:J,jch výprav proti Praze , která SB dal s soudobému publi
ku ~rezentovat tak, aby ae s ní mohlo žádoucím způaobem 
identifikovat. Je to - pokud jde o historickou skutečnost -
fiktivní , ovšem v rámci samo zřejmé licence opery naprosto 
přij atelné obranné taženi táboritů, vedených vůdcem Dal j~o

rem, proti Praze a preženům v době před bitvou u Lipan, 
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které tvoří finále druhého jednání. Skladatel je ko~ponuJe 
jako závěrečný ansámbl v pochodov ém rytmu. Tentokrát nepřed
chází modlitba, nebot dramaturgie výjevu vyladovala po Dali
borově oznámení o zradě praženň okamžitou reakci. Nepochybně 
zde hrála roli též dramaturgie celku díle, kdy celé páté 
dějB~í předvádí porážku bue ltó u Lipan B veškerým arzenálem 
vojenského koloritu I modlitbou táborských kněží 8 žen, vá
lečnou píani Dalibore B válečnými sbory husltó. chorálem 
Kdož jet. bOží bOjovnici ap. Zjevně B ohledem ne tuto grada
cl doprovází pochod táborltó ve druhém aktu jen operní or
chestr, satímco v pátém j ednáni hrají 1 nástroj e na Bcénl B 
se jeVištěm. ~ebor použil pro "reálnou" hudbu husitského 
vojek. na Bcéně dvou trampet B č tyř lesních robil, tedy stej
ného obsazeni těch !estových náetroj~. které má hlavni or
chaatr. Skladatel je v doslovném smyslu přemístil z orches
tru n. jeviště (party mohli hrát tíž hráči). Pr~běh bitvy za 
eC~DOU pozorují ne jev1ěti táborskl! bDY (opalrují znovu cho
rál). boj líH nukomalebně hlavni orchestr s aeat !eatoyých 
náatroj~ za scénou dotTáří jako signály vojenských trub bi
tevní vřavu Y pomyelná hloubce proetoru. 

Šaborova Nevěsta husitská dává příklad přiměřeného, ne
dostatečnost provoznich možnoetí překonávajícího užití vo
jenské hudby. K~že nám zaatoupit případ dobré poučenoeti 
ekledatele a libretisty o divadelních možnostech v ojenskáho 
koloritu, zvládnutého nadto patrně v nejrozlehlejií bitevní 
scéně české opery 19. stol . v~bec. 

Do třetice b"Jch chtěl zmínit jednu čeakou, ovaem jazy
kov ě německou operu 19. stol.. kde se aetkáváme s naaazením 
vojensk~~o koloritu zs plnéhO využití jeho operně dramatic
kýCh ~lnoBtí. Skladba vděčí ze tuto kvalitu naprosto jad
nozr.sčně libretiatovi, což nepi'ekvapí, víme- li. že autorem 
textu ja Richard Wagner . Jeho libreto Bianca und Giueeppe 
oder Die Prenzoeen vor Nizza předepisuje skladateli drama
turgii hudebních prostředk~ velmi detailně 5/, a kromě toho 
známe z Wagnerovy koreapondence B p~vodcem zhudebnění, ře~t-



tele~ pražaké konz ervatoře J ohDnnem Pr1edrichem Ki t tlem, že 
se mu ane žil vnutit avou divadelní předa tavu 6/, 

Fř!klad jedinečného dramatického začlenění voj enek! 
hudby e vóbec hudby ze s cénou podává č . 5 finále druhého 
dějství. Spiklenci v čele s Vincenzem Sormanem se v horách 
chystají k útoku na Nizzu, pouze Giuseppe ještě váhá s při
pojením k povstalcdm. Do situsce vpsdne pootupně trojí hudba 
zs scénou. Každá akueticky zpřítomňuje skrytý děj tak, ze 
tento děj bezprostředně, smyslově názorně ovlhni rozhodová
n! osob na s céně. Nejprve oblásí vzdálené vířeni bubnu při
bl ižováni francouzského revolučn!bo vojska . V radostném 
vzrušení poklekají spiklenci k němé modlitbě. Nsto zazDÍ z 
pozadí ze jeviětěm vo jeneká hudba Prsncouzó a vyvolá u pří
tomnýCh oaob rozdílnou reakci . Spiklenci jásSjí, Giuseppe 
naopak touží po návratu k milované Biance. Vzápětí je slyšet 
za scénou zleva pohřební sbor, který po chvíli vejde na je
viště. Pak ae ozve za acénou zprav s svatební hudba . Tsto 
dvojí charakteristická hudba zpřítomňuje skryté děje (upouš 
tím zde od bližěího výkladu ) zasahUjící do privátní aféry 
Sormana a Giuaappa a spolu B třatím dějam, tj . francouza~ 
tažením , ajednocuj~ všecbny osoby na jevišti v odhodlání k 
boji. Závěr finále kumuluje situaci simultánním zaznívánim 
pohřebníhO a válečného sboru . Ns scéně SB odehrává součssně 
modlitbs i povel k útoku a oba pr~vody - pohřební s vojenský 
- se dávají do pohybu. V úplném konci druhého sktu Kittl 
rovněž sleduje Wagnerdv předpiS v libretu. Pochod Prancouz~ 
za acénou zni jsko symbol blížící se o~udové historické udá
losti , které pak v záviru opery dovrší dramatickou katsstro
tu. Wasr.drova divsdelni představa výstupu byla natolik swe
rodstaá , že umo žnils i skledsteli s dsleko menšími tvňrčím1 
sch~pnoatwl alespoň přibli žně dosáhnout účinu, který Wagner 
zamýŠlel. Dramsticky nezbytné zapojeni vojenské hudby zs 
scénou arusel Kittl respektove.t s provedeni opery se bez 
účaeti bandy nemohlo v žádném případě obejít . 

Třeba že ae dě j odehrává v Nizze r . 1793 , má 1 tato ope-
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rB vztah k Praze . Měle pre~léru v únoru 1848 8 získala záhy 
netušenou aktuálnost. :Frllr.eouzeký pochod, k němuž Kittl z 
obavy před cenzurou neužil Llareel11eieu , jak by si byl přál 
Wagner, SB tehdy stal oblíbeným číslem dechových kapel . 
Operní stylizace revolučního pochodu tak vlastně doprovázela 
revoluční události ve skutečném život ě . Sáw Wagner na tuto 
okolnost vzpocíná později ve evé eutobiografii: "Aut der 
Ruckre1ee von dOl't berUhrte 1eh Pras, 'IVO leh melnsn Blten 
Pround Klttl, bei eu!3erordentlich zugenommener Korpulenz , 

noch 1m krempfheftseten Schrecken uber die dort erlebten tu

multuerlachen Erelgn1ssB ontrat . Er Bchlen der ~elnung zu 
sein , de!) die Auf'lebnung der tacheehlachen Parte! gegen die 
oe t errelchlsche Herrseheft 1bc ganz pereonllch gegolten ha
ba und nament11ch glaubte er a1ch den Vorwur f machen zu 
mUseen, deO er andreree1ts durch Be1ne Kompoe1t1on jenea 
Oporntextee der "PrallZosen vor n1zzo" von rnir, aus welcher 
e1ne Art von revolut1onarem Chor Bohr popular geworden se1n 
eollte, die echreck11che Bewegung jener Zeit beeondere aD
gefeuert hatte" 7/. 

M~žeme shrnout: Vojensky lokální kolorit byl oblíbenou 
eoučáetí čeakých hi storických oper, 1 když jeho plnému roz 
v1nutí dlouho bránily nevhodné exietenční podmÍnky českého 
divadle. Soudobé historické vědomi nedávalo velkou možnost 
látkám, kde by Praha byle dějištěm bitev . Obě uvedená omeze
n:! - nepřihlížíme-li Ic cenzuře - j1etě přiepívala k tomu, že 
ae až na jednu výjimku taková událost neetele předmětem děje 
celé opery. Vojenský kolorit - ze jména sbory a pochody - vý
znamně přiepívaly k úopěchu opery a pronikely odtud do re
pertoáru početných pěveckých sborli ft vojenských deChových 
kapel . Jej i ch prostřednictvím pek alespoi v této podobě po 
zná'lalo původní českou tvorhu obe censtvo , kterému jinak náv 
štěva opery byla nedoetupná. 
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chard Wagner, Samt11che Brlefe . Ed. 2, Lelpzlg 1970, 
e. 585- 58S. 
R. Wegner, Meln Leben. Ed . 2 , l.1unchen 1915. 
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Milan P o 8 pí ! 1 1 

Daa mdl1tar1ecbe Kolorit in der bObmisCbeD Oper 
des 19. Jahrhuoderle 

ZUS8llllll1tll!as8W18 

Daa a111tsr1e che Kolorit nabm in dar Opar sait lang.a 
JahrsD sina bedeutsDde Stellung aln, und d18 Oper des 19 . 
Jahrbunderta m1t lhrer 18thetik "couleur 10eale" 8ntw1ckel
ta 88 walter. AUS dem umLangrelcheD Repertolre der Ktttel 
werdsn hle r zwel 8ussew8hltl 1) Der Gebrauch der &llgem.in 
Yerbrelteten zwele8tzlgen 70rm in den Szenec der Schlacht-
8rčrrnung ( lange&mer Setz • Gabat, Bchneller Betz. a.lehl 
ZUIII Allgr1tf). 2) Die Atlwandung Ton YllHarblaemuellc au! der 

Biihne ale "rasIer" Bestaad der mllltariach8n SZ8D.8D.. Balda 
Verfahren wurdan in den Opere "ŠvédOY~ v Praze" (Dle Sehwe
den in Prsg; Text, Josef Pečírka. Musilu Jan Něpomuk §krouPt 

UreutfUbrungl Prsg ' lB67), "Nevěsta husitská" (Dle HU8s1tec

braut; Textl Eduard Rii.tfer, Kusikl Karel Šebor, UrauffUbr
rungl Prag 1868) und "B18l1ca und Giua.pp. od.r Die Pr&O.zo
sen Tor Nizza" (Text, Richard Wagner, ~us1kl Jobann Pried
rich Ktttl. UrauffUbrungl :Prsg 1848) vorgeBtellt und vom 
5tandpunkt der unterech1edlichen rSh1gkeit der Áutoren. die 
gewShlten Bestandte1le des m111tar1Bcben Ko l orite in den Or
gan1smus des W.rkes e1nzug11edern und ihre apez1f1schen 
Opernmogliebkelten 8uszunutzen. untereucht . Ungeacbtet der 
Zenaurbea~brinkungen gab daa zeltgenoseiacbe bletor1ach. Be
wuata~~n keine gro~e Gelegenhelt den Stoffen , in denen Prag 
5cbauplatz von (aiegr.icben) Scblacbten ware. Die volI. Ent
faltung dea ml1itariacben Kolo r it e verbinderten die unbe
f riedlgenden Bed1ngungen des tBchechlachen Inter1matbeatera . 
Trot z d1eeer EinschrBnkungen war daa ml l1tariacbe Kolorit 
ein b.11ebter Beetandte11 der bObmlechen h1ator1ecben Ope m 
und trug bedeutend zum Erfolg der einzelnen Werke bel . 

• 
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Robert K v a. č e k 

PR.I.HA V mrurf NA OBRANU REPUBLIKY V ROCE 1938 

Bude zítra válka? - ta~ ee Jmenovala kniha jednoho am e
rického reportéra a publicisty, vzniklá v polovini třicát ých 

let . Titul měl nejen vzbudit zájem čtenářa , ale odpovídal 
u! obavám, jimiž zase ze,č i.cal fít svět. CHil , že aB z po
.ilečnébo mění již opět v předválečný. V r . 1938 se ob j evil 
telata reportér v Praze a 8 ním pl.no da lších noviDUakých es . 

Přijeli . aby měli ruce na tlačítku , jak S8 v žurnalistické 
mluvě označuje místo, kde Be něco etane. Přijeli Jako budou
ci váleční zpravodajové , protože zít r a mohl vzplanout boj 8 

Čeekoelov ene ko být jeho účastníkem , cílem 1 obětí . 
Praha při poutávela v těch zt ěžklýcb týdnech roku 1938 

pozornoat celého evěta . Samu 88 zase obracel a do dálek -
chtěla vědět, jak se chovají a myslí v jiných metropolíCh , 
kde se také rozhodovalo . Spínala aYÓj osud o nimi , nehot 
nobyl-li u~ mír nedělitelný. mohla tělko vzniknout jen 
míotní válka . 

Praha byls zároveň v tom vyhraněném čase skutečným 
atředobodem státu , tady se zevnitř určoval jeho oeud. odtud 
zn ěla slova a rozhodnutí , jimž naolouchala celá republika . 
Byla středobodem , ale nikoliv jedi ným význačným českoelo
venekým místem v oněch horečnatých dnech, které mě ly fo rmo
vat tvářnost desetiletí . Odležité bylo t aké , co se děje v 
Liberci , v Karlo'lých Varech a v Aši. v Ost rav ě , Brat islav ě . 

Brně a na ~~lOha dalších místech této země . z nichž někt e rá 

neměla ~i jméno , jen č íslo kót y a jiná dokonce pouze krycí 
oznaěaní . V Praze však byly soustředěny hlavní moceneké 1D
sti~uce s t átu , v nich ee Jednalo a rozhodovalo vs jménu c e
l é r epubliky . Zároveň se i tady aspoň zčásti určovalo , bude
li zítra vál ka, nebo jaký bude napříště mír. Tento příspě
vek se pt á po odpov ědi na otazník, jak do t ohoto určování 
mohl y proml uvi t d~kazy o odhodlanosti národa čslit ne bez peč í 
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vzpřímeně, jak je mohlo ovlivnit rozsáhlé lidové hautí na 
obranu republiky. 

Hnutí mělo více inspirací, podaětó a motivů . Obráželo 
SG v něm úsilí komunistické strany o důeledDé bránění ea 
fai1Bmu zahrRAičnímu 1 vnitřnímu , založené na jednotné a 
l1doTé či už na národní frontě , na niž stranu orientoval 
od konce květne 1938 Výkonný výbor Komuniatické internacio
nály. Hnutí neprobíhalo přímočaře , mělo 1 odlivy, bylo epi
ije reakcí na průběh událostí, než aby je určovalo. Proto Be 
také zpožaovalo. Naráželo na vážné obtíže vnější, které pů
Bobily i na jeho uvažování a hledání vni třní I nemělo přede
vším pevnější institucionální vyjádření , které by rostlo do 
alternativní podoby vůči dosavadní moci . Ve chvílích napja
tějšíCh . uzlových či přímo krizových mohl o sa však opřít o 
smý~lení a pohyb v široké veřejAosti, především česká. 

Její chování s e Důže pozorovateli zdát živelným, spon
tánním , náhle vytrysklým. Není však úplná živelnosti v děj i
nách, tento pojem by měl být sp:íše ztotožňován 8 termínem 
neorgani zovanost. V oné lidové "živelnosti" z r. 1938 byly 
ukryty mnohé spodní proudy ideová a politická, bylo v něm 
názorové klima, vzdělávané dobovými ideologiemi , t i skem , ŠKO
lou, politickými stranami, epolk~ a také zkušenost goner ací 
a vědomí odpovědnosti. Motivace nebyly jednolité , neměly 
vždy společný názorový či politický zdroj , proto ani anti
faaismus české veřejnosti nebyl homogenní a z jednoho kusu . 
Skládal ee z víc a formujících prvkll včetně nacionálních. zdů
vodňovanýCh přesvědčením , že nacismus představuje v ~cholný 

pangermaniamus a že jeho nápor proti Českoelcvene ~l Je kul
minujíc~ vyhraněním dlouhověkého zápasu Němců proti Čechům . 

:d.nutí na obranu republiky dávalo o sobě vědět nejrůz.aěj-

šíml projevy: rezoluce~ (kv~tnový manifest Věrni zůstaneme I 
a miliónem podpisů představoval vlastně jeho nejmasovější 
akci), manifestacemi a demonstracemi . Od počátkU září , kdy 
čtvrtý plán československé vlády , vynucený tlaky z váleč
nýoh a appeesementských míet. už zem/ šlel vnitřně dělit čes-

• 
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ká zamě, S8 toto hnutí početně znásobovalo , stalo 88 ještě 
hlasitějším. Jeho prohlášení a postoje těžkly naléhavoetí 
slova závažností č!nó . které mohly následovat a před ni
mlž 8e nemínilo uhýbat . 

Pak vláda přijala n6mecko-br1tsko- francouzeké politické 
ultimátum žádající odetoupit pohraničí českých zemí Německu . 

Zprá-rB o tom Be rodif11a odpoledne 21 . září . Čeekoelov8.1lský 
stát SB ocit l v hluboké politické krizi. Vzápětí začínalo 
střetnutí o další postup. Jeho účastníci neměli rovnocenné 
pozice, co ž muselo na výsledek působit . ale rozsah etřetů 
to neumenšilo . Dějištěm byla Praha , oficiální 1 obČaoeká, 
rdzué Úřední 1 další budovy a ulice a náměstí. D~oDstranty 
Ba zaplňovala také další města , byly to akce znásobující 
pražské . které mohly působit bezprostředně a přímo OVlivňo
vat vládní Qiata . 

Fražské demonstrace roetly nojprve z hloučků vzrušeně 
rozmlouvajících . Fak z nich byly zástupy a proudy . Fřicháze
ly do etředu měste i z okrajových čt vrtí . dokonce z okolních 
obcí . FOlicie je nedokázala zastevit . a někde ani nechtěla. 
Flné bylo Václavské i Staromostské náměs tí . davy postupova
ly také k Hradu. Společným pojítkem byl odpor proti kapitu
laci, V'Ille vzdorovat, třeba i z braněmi I "Dajte .Dám. zbraně , 

dali jse Bi na něl ". "At Uja československá amádal " patři
l~ k nejčastějším heslům v zástupech . Objevov aly ee snahy 
dát demonstracím politický cíl a přicházely zřejmě z více 
stran . 

Komuni sté m~li organizátorský a politický podíl na 
Účasti dělDik~ v demonstracích , orientovali se na záVOdy a 
postare!1 se o to, aby navečsr po skončení práce Ukázali 
dělnici v ulicích . jali: smýšlejí . Definitivně taká komunisté 
ode~řeli dOBUd podmín~nou podporu Hodžově vládě . Až dosud Be 
zaměřovali na izolsci burioazní , hlavně agrární pravice . 
V dosavadní vládní sestavě sice neviděli záruky pro ddsled
ná hájení republiky, ale neatakovali ji přímo . Byli připra
veni podporovat ji tam . kde jednala odpovědně . a zároveĎ se 
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snažili ovlivnit vládní reform i stické strany, aby poznaly 
spornost Bvé koaliční vazby 9 buržoazní pravicí a pracovaly 
k jiné skladbě vlády. Tea už komuniatické strana považovala 
ustavení nové vlády Z8 nejnsléhavajši nezbytnost . Hnuti na 
obranu republiky ústící do masovych demonstrací mělo nejen 
napomoci k vládní změně. ale také ea spolupoetarat o to, 
aby to byla vláda skutečné obrany státu odmítající ustou
pit nátlaku výhrůžných slov , trhaných smluv 1 zbraní . Osoba 
prezidenta nebyla předmětem kritiky , jeho obecná or1entace 
zahraniční 1 vnitropolitická vedla k názoru, že raprezentu
je tu část buržoazie. která především považuje soudobé 
Československo za svůj atát.' 

Některá dobová vyjádření uvádějí, že také vládní míeta 
SB pokusila demonstrace politicky ovlivňovat a usměrňovat . 
K1Aiatr propagandy Vavračka mluvil zanedlouho o tom, že 
"demonatraca v Praze byly řízeny a d.1r1gová.ay , Výkřiky byly 
předepsá.ay , nebyla to spontánní dsmonstrace . oýbrž potřebný 
ventil" . Myslím . že nechybíme. když budeme toto prohlášení 
považovat za poněkud nadsazené , za plaidoyer miniatrova obo
ru. Samozřejmě to nevylučuje . že ee z vládního prostředí 
na záetupy také působilo - asi ve prospěch "rozvahy a klidu". 
a také se sympatiemi pro al.1lládu. Za prokázanou lze mít sna
hu zdusit hnutí na obranu republiky silou . Ministerstvo vnit
ra si 21. září pospíěilo s tiekem vyhlá§ek o stanném právu a 
zřejmě právě 000 ai vyžádal o vojenskou asistenci proti de
monstrant~ - stěžoval si ns to velitel pražské poaádky 
hlavnímu stanu. Tato žádost měla účel nej en represivní. ale 
1 politický. Plné a rozbouřené ulice neodpovídaly ani tak
tice vl~~ích socialistických stran, jejichž předatavitelé 
dáva!1 přednos~vyjednává.aím s dohadováním ve vládních ka
b1.n"t ech . 

Další dobová evědectví a vyjádření upozorňují , že mezi 
demonstranty mohli pů.eobit i provokatéři pracující pro cizí 
mocnost - podle jedné policejní zprávy prý agenti německé 
výzvědné služby . Z~čřovall se hlavně na útoky proti pre-

• 
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zldentovl. ten byl ostatně terčem hitlerovské propagandy už 
dlouho . Silnou aktivitu připisUji přímí účastníci české bur

žo azuí pravici. včetně faěletlcké. Nepochybně e8 Její agitá
toři a třeba také Jen čtenáři tiskovin 2 vydavatelství Tempo 
v navečerních e nočních akcích uplatňovali . loni zřejmě 
DeJvíce útočili ne prezidenta , tradiční už objekt skrytých 
a nepřímých k8.Ulpa.c.í , pozl1etáv ajíc.ích j eště z dob politické

ho Boupeření v Jedné straně . Te~ ho mohli obviňovat přímo , 
e to z kapitulant ství , které oami zamítali, připsat mu ne
zdar zahraničního zejlětění, v němž S8 Francie uk'zal a po
Chybným spojencem. Aa1 máme právo BB domnívat , že takové 
BOudy znily souhlasně 1 mnohým, kteří k faŠizuJící prav i c! 
nepatřili , naclonál~ . v jejichž řadách e8 objevovali jed
noznační odp"drci kapitulace . "O hranicích se Jlediskutuje , 
za ně SB bojuje" - bylo jejich přesvědčením, zou!'alým a 
rozhořčeným , zaskočeným kataetrofickou vládní Ú8tupnosti , 
kterou nečekali , ale a Jliž se nemínili ztotofnit. Jejich po_ 

city - to Qyla beznaděj i hněv a vztek , i anarchii blízké 
gesto . Z nálad této části damonatrant~ povstal ael pokus o 
útok na kasárna Jiřího z Poděbrad a ty fáze demonatrací na 
Hradl , kdy davy náeilně pronikaly do nádvoří . Komunisté 3e 
právem domnívali i obávali , že z nich bude mocensky těžit 
buržoazní pravice , a čolili jim. Tyto fáze demonstrací při
spěly , cyelím , k tomu , le se nakonec prosadilo prezidentovo 
řešení vládcí krize . 

Za pozitivní výsledek prežekých bouří m-džeme jiati po
kládat příznivě Mjdříve vyhlížející pokus o ustavení výbo
ru ns obranu republiky večer 21 . září . Uplatnily ee při něm 
bobatějpi politické kontakty komunietů s určitými pol itiky 
z vU.i.ních etran . Někteří tea: odmítali přijmout berchtes_ 
gadFnsko- londýnský di ktát. Výtar zamýšlel ovlivnit utváření 
nové vlidy . bs podíl et se na její sBatavl . Dotvořen a záro-. 
ven veřeJnlt představen měl být na demonatraci příštího dne , 
22 . září , která tvořila součást Chys t ané gene r ální stávky . 

Organizačně pol i t icky ji v Praze zejištova l i zas e pře-
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devěím ~omunloté. B~y ráno zastavila většina závadO práci . 
D~lnlctvo z Vysočan , Libně a Ktl.rlí.ca Be dalo na pochod do 
etřsdu města . Přicházeli sam dělníci ze Smíchova a dalších 
čtvrtí . Už kolem sedmé hodiny byly ulice v centru Prahy za
plněné. Do průvodu se vřazovali diváci stojící doeud na chod
nících, zastavovaly S8 tramvaje a lidé míato do zaměstnání 
šli e proudem. Keala ozývající 88 Z8 zástupů volala po el1-
né vládě , a to za účasti armády . V Praze S8 generální stáv
ka stala úplnou . práci zastavili 1 stavbaři a na hod1lr.u také 
zaměstnanci elektrických podoikd . Před parlamentem 86 sbro
máždilo na čtvrt miliónu lidí. Uslyšeli, že Hodžova vláda 
už odstoupila. Chystala S8 sama k demisi - po souhlase 8 od
stoupením pohraničí čaských zemí jí ostatně nic Jiného nezbý
valo _ ala chtěla odejít za několik dní, až prý zvládne si
tuaci. Pak se tato předatava ukázala nereálnou a demonstrace 
pád Vlády urychlily a hlavně etvrdi l y . Kdo na její místo? 
To byla nejddležitějěí otázka československého 22. září . 

Komunisté jednali v parlamsntě s představiteli přede
věím reformistických stran o poSledníCh detailech spOlečnéhO 
postupu vedoucího k vládě obrany republiky . Klement Gottwald 
mluvil k shromážděn~ o tom , že se taková vláda tvoří a že se 
bude opírat "o lid, annádu, o poctivé demokraty ze veech po
litických stran". V záznamech politbyra KSČ je o Hchto udá
loetech poznamenáno. že "se konala porsda tří stran , na níž 
byl jednomyslně přijat Gottwalddv aávrb vyalat k prezidento
vi deputaci a požadavkem vytvořit vládu obrany republiky 
opírající se o lid , armádu a politick:;; strany" . 

Delegace na Hrad odešla . prezident elíbil ustavit novou 
vládu , ~e ta nevznikla v době, kdy statis í ce byly jeátě 
před parlamentem a v ulicích . Tl ak demonstrací stačil k to
mu , aby s i např . politická pravice uvědomila , že se svou 
vládou - a uvažovala o ní , jen ona přece mohla uskutečnit 
dalek:osáhlý vnit řní a mezinárodní Freissúv plán na řešení 
německo-českoalovenského napětí - teJ neuspěje, že ji nepro
sad!. Dávala proto přednost nové obdobě vlády předealé , šlo 
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ji o zajl ňt ěni vlivu dříVěj š í koalice, kterou do Jisté míry 
ovládala, na dalš í vládní postuP. na vládní rozhodováni ft 

konání. Nova vláda byla okamžitým politickým dílem především 
prezidenta. Získal sl pro ni takový souhlas dřívější vládní 
koalice, že odchylky v něm ne~UBel považovat za podstatné. 
Fodpořl1i ho reformisté , kteří opustili nedokončený výbor 
na obranu republiky e tím, že nemohou ft nabudou šířeji, do
konce na provládní bázi , spolupracovat 8 komunisty . OdŮVOD
ňovali to vnějšími ft vnitřními těŽkostmi, které by prý z ta
kového propojení vznikly, ale ještě silněji tu působily tra
diční, nepřekonané postoje znehybnělé ideologie ft politiky . 
které je nadále vtahovaly do l etitých koalic . V úvahách vy
bírajícíCh nového premiéra SB objevilo jméno pražského pri
mátora Zenkla . ala tento chvilkový kandidát. jeden z nikoli
ka , se pak uspokojil místem v Ůřednické vládě generála Sy
rového. 

Její ustavení mělo být přijato jako dókaz vážného hle
dání a nalézání východiska z krizové 'situace státu. Voják 
v čele vlády mohl být považován za výsledek i ústupek tlaku 
lidOVýCh demonstraci . Byl přijímán s oČskáv8.DÍJII . ale vcslk'). 
příznivě. Mobilizace tento kladný dojem utvrdila. Dávala za
pomeDout i DB to, že vláda převzala závazek souhlasu e Deci s 
ticko-appe8Sementekým Územ.nÍlu. vydlračstvim. 

foliticky nedospělo hnutí na obranu re publiky dále Dež 
k aktivitl . projevům a výsledkům pražského 22 . záŽí. Akce 
v jiných částech republiky jeho próběh doploovaly . umocoova
ly . ale jiDem nsposUD.ovaly . Ovlivnit přÍJIlo uetavení Vlády 
hnuti nesta':ilo. muselo by k tOClU mít pevn ějěí 8 věsstrann.ěj
ší před~oklady. své už iDstitucioDalizované opory 8 také vi
ce ČP-dU. Čaa byl v těch dějinnýCh hodin~ch faktorem nanejvýš 
nutLavým a naléhsvým, a vabec ns přízniVým . 

I tak byla v tom mocDém lidovém hnutí sila jedinečná . 

Rostla z vale nepokořit se , neustupovat . bránit se , bojovat. 
Třeba BS zbraní v ruce . I kdyby měla být zítra válka. 
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Robert K v a č e ll: 

Preg ln der Bewegung zur Verteidlgung der Republik 
1m Jabre 19)8 

Zuoammentsesung 

Prag .ar 1111 Jabre 19)8 etner der emp!udl1cbe.o. Orh 

der Welt, sine Stadt, die ln den Nechrichten der Journall
eten m1t der Mogllchkelt der Entetehung .14e8 neuan gro9an 
Krteg •• 14 Verblndung gebracht wurde. Bedeutend .ar jedoch 
s.ine Stel1uag Buch 1m Rabmen de. polltlechen Lebena der 
aSR. Sier WBran dia haupte80bllcheD Macbtloetltutlonen d •• 
Stestea konzeotriert, Bm deutlicheten zalgta steh hier Buch 
d18 Volkebewegung zur Verteldlguag der Republik. Die Be.e
gu.ag. von den kommunlatlschsLl BemUhungen lili sine el.nbe1tli
ohe Volkelront gageo den Pa8chlsmus b8e1ntlu6t, hatt. k.in. 
testa lnatltutionelle Struktur. Der Autor vertolgt di. ua
organlelerten Volketsndenzen der aewsgung nad !hra pol1-
tlach-1doellaa untarea StrOm., dia Ton der Unterstutzung 
d88 Uanl!uh "Věml zůstanemel" (Trsu bla1beo rlrl) Tom 
Mal 1938 bls zu den zugespltzt nationslen Stellunga.ll eloa. 
Tel1a der Tailnehme r sn den Septamberdemonstratlo.llan. Ihrem 
Varlau! und den Vereuchen der Reglerung und der e1nzelna.n 
l'srteien zur A,uer1chtung der SU.mmungen der Msaseo, die ge
gen die Kspltulatlon Tor dan deutschen lorderungen prote
etiertan , 1st den.a der Kem des A,rtlk:els gerldmet. Ela po
eltlTee Er~abni8 der l'roger Erbebungeo war der Versuch zur 
Bl1dunF elnes A,usschusses :tur Vert ~~digung der Republik Tom 
21. Septsmber , der den bedeutenden Tel1 der polltlechen 
KreZte, dle entschlossen wsren, die Republlk zu verteldigea, 
Terelna.n eollte . Andereraelts hsl!en die DemoDstretloneo 
aur, die Bl1dung eloer Reglerung der polltiachen Rechteo 
zu vertsgeo, dle neue Reglerung des Geoersls Syrový . vor 
sIlem sln Ergebnle der BemUhungen des Prasidenten um die 



LOsung der Sltuatlon, war alne bloOs Variante der abtreten
den Hodža-Reglerung. Ml t der Tel1nahme an dleser Rsglerung 
gab slch echlleOlich auch einer der Torhergehenden Kand1da
ten !Ur de~ Premiermlnietersessel - der prager OberbUrger
meleter Zenkl zu!rleden . Dle Bewegung zur Verteld1gung der 
Republik echa!!te es aber trotz 811 lhrer Bedeutung und 
Kra!· nleht mehr, dle Entechelduog der Beamtenreglerung zu 
beeln!lussen. 
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Jan K II II: 1 í II: 

NŠKTERlÍ ASPEKTY ŽIVOTA PRAHY V l'RVNi FizI 

NACISTICKt OKUPACE V ZRCADLE ILEGÁLNíHO TISKU 

(Poznámky Da okraj rozsáhlé problematiky) 

Po vytToře.ní Protektorátu Čecby a Morava byl ve!kerý 
tisk, který mohl vycházet legálně. "zglaJchšaltován". Výraz
ně to platí především pro politickou a ideologiokou stránku 
jobo pÓBobení. V oblasti společeo8ko-kulturnÍbo působení 
byl proces "usměrnění" protektorátního tiaku přece jen po
stupný, zejména kulturní rubriky nškterých deník~ (České 
slovo, Národní práce) rozvíjely "obraaaou" kulturně poli
tickou orientaci, tak charakteristickou již pro období tzv. 
druhé republiky, pro kterou byl příznačný jak "návrat ke 
kořeo1lm" národní enshnce v děj1.nném 1 kulturně lDiileckém 
obledu, tak 1 favorizování nes po rn ých uměleckýob bodnot Te 
všech uměleckých oblastech. ~ to - vyJádřeDo ve zkratce -
~utDě muselo být cbápáno Jako alegorická, JinotaJná, ale 
začasté i prakticky Dezastře~á a váŠDivi polemika proti 
&kulturnosti a barbarství dominu jícího nacismu. V je~tě vět
ší míře 8e uplatňovala "Obranná" kulturně politická or1eD
tace v časopisech kulturně politického a uměleckého charak
teru. I když je všeobecně známo, že od počátku D&cistické 
okupace prudce vzrostl obecný zájem o kulturn~ život, přece 
je~ o masovém dopadu a obecně přijímané sdělnosti ai DeDí 
možno v tomto případě činit iluze . 

S" .... éásH nacistické Okupační politiky vdH protektorá
tu bilo zejména v počátečním období - a zvláště ~ vypuknu
tí 2. světové války - zddrazňování tzv. protektorátní &uto
Domie a v JeJím rámci i "českého kulturního svérázu". což 
inspi.ovalo a limitovalo propagandiatickou konstrukci "pro
tektorátního Vlastenectví", které měl šířit 8 pěstovat pře
devším protektorátní tiak. Ten 8e v politickém a idoologie-

• 
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kém ohledu Btále ... íC8 stáTal hlavním nástrojem pokl •• l' -
• vzbledem ka skutečným nacistiokým plán~ • če.kým náro
dam beznadějné a zboubné - snaby , Jak ceetou kolaborace 
e nacistickými okupanty zajistit národu "přežití" pod tZT. 
"ochranou" třetí říle. Protektorátní tiak - na něji .e ná
roky stupĎovaly T závislosti na tom , Jak .a zdokonalo ... aly 
formy a .etody nacistického ovládání protektorátu - mil do
kázat nemolDé, ziaket Uroké ... ret.:1 če.kébo národa pro 
my!l_oku. že jejich budoucnost j. spjata. Hitlerovým "00-
vjm pořádkem ., S't'ropě", pro jabol uek:uhčn8ní .lD.ěli l1uazo
... &t "doslov8 vš echnu pracovní aílu". 

Pro atudJ.\D české kol. boNe e • oaclatick' okupační po

litiky ~čl českým zemím je proto protektorth.í tiak prue
nem nazaatuplt elAým. Č.ská his toriografi. má T současné do
bi poměrně ucelanou předataTu, o jak rozaáhlou pramen.aou 
bázi ae jedná, a to díky Soupi.u legálnícb nOT1n, čaaopi
ad a Úřednícb T ěBtnikd čeakýob ZeMí z lat 1939-1945 , k1arý 
UTád! eelk.m 2 218 tituld periodik Tčetn ě naei.tiekábo tia
ku, Tycbázej!eibo na Územ! protektorátu 1/. Intenz!Tn! a 
komplem! TyuHd.n! Uto prpenn& báze biatorlk)' proUfaU
at1ck&bo odboj a je ala zatím Hp!ie ojed1nilt a Týj1mečn&. 
(Nejsp!ěe proto, že studium protektorátn!bo tiaku předpoklá
dá přímo proeem1nárně klaaieky provedenou TnAji! i Tn1třo! 

kritiku pramene . ) Nadoatatek ja to o to TAti!, že bez ddklad
nébo kritickábo etudta protaktorátníbo t iaku Be _těží mdi8f_ 
pokusit o komplaxní analýzu kaldodenních raalit liTota obr
Tatal protektorátu. 

dvr.~í poznámka byla pronesena i proto, že al adoTání li
Tota rraby v první fázi naciatické okupace, jak . a odrážel 
T t!sku , Tyžaduje konfrontační atudlum protektorátníbo a ile
gálního tieku, který brál Týzn&mDOU roli již T samýcb počát
c í cb formoTán! čeaké protifašiatická resi_tance. 

Ilegální tisk se stával praktickým a č aato i prrotním a 
rozhodujícím organizátorem ilagální rasistenční činnosti, na-
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bot kolem kOlportážníCh aít! 11egálcích tiskovin Ba tormovaly 
organizační struktury podz~ícb organizací. pfedavlím vlak 
soustavně rozbíjel nacistickou 1 protektorá t ní propagandu, 
ko~.ntoyal výToj mezinárodních válečnýCh událostí • Ž1Tl1 du
oha protinaoistického odpo ru T nejširšíoh vrstvách národa. 
Snažil .8 přinášet 1 autentlok' svědeotví o sociálně politic
ké. bL8 podářaké a kult urní aituaci T protektorátu. Vdbac nej
závažněji! stránka pdeobení i legálního tiaku spočívá T t om . 
že odrážel - • lntormoT81 o vš am - závažné politické. názoro
Té proměny č a.ké společnosti, kterými procházela T letech ná
rodaě osvobozeneckého zápasu . (Jak tu nevzpomenout pozoru
hodnou cestu programového bledání • oBzorového vyepívání, 
kterou demonstroval ilegální č a.opia ~eski kurýr -. hlavní Ja
ho tTdrce Rostislav Korčák . ) 2/ 

Zaměř!m se ve svém příspěvku předevě!m na 8ituaci v po
ěátečn!m období nacistické okupace, kdy vycházelo neJví ce 
ilegálních ti8kovin , a t o Jak komunisti cké, tak i nekomunia
tické. buržoazně demokraticky a raformisticky oriantované 
proven1ence. (Největší rozmach komuni8tického ilegálního u..
ku t rTal jeět i do j ara roku 1942, za Pučíkova řízení . ) J/ 
Dáležité je povědět , že většina nejrozšiřovanějších a obaabo
vi nejzávažnějších ilegálníCh tiskovin vycházela v Praze . 
(Z profilujících a informovaných t iskovin komunistické pro
venience. které nevycházely v Praze, stojí za po zor nost ze
jména královéhradecký Čin a Hlas y z podzemí. předchódoe Mo
ravlká rovnost1. ) Bylo t o přirozené , nebo t Praha i za pro
tektorátu z.1atala mocenským , správním a kulturním centrom , 
kde 8e :ozhodovalo - alespoň na vrcholu nacistické okupační 
moci - a tudíž bylo nejblíže k dóležitým informacím. 

Z dalších ilegál níCh tiaků je třeba upozornit zejména 
na lnform.ční s lužbu národního osvoboz ení ( ISNO), kterou vy_ 
dávala akupina levicově orientovaných lnt elaktuáld (Oaanac 
a další ) . Těžiště jejího půe obení spadá do JarníCh a letních 
měaíců roku 1939 . 

• 
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Mezi ilegálními tiskovinami , jejicbž orientace byla -
lEIoubrnně vyjádfeno - přnáŽlli buržo azně d.emokrat1ck:á . z •• lu

buj. pozornoet zejména časopla V boj , jeho saatereké č.8opl
.Y Signál a RČS . letákový čaaopla K situaoi ; od podzimu 1939 
začala vycházet pozoruhodná t i skovina odbojové organizaoe 
Petiční výbor V ěrni zdatanema tzv. detektivky a konečně 04 
zběl'l.l roku vydával Rostislav Korčák apolu lEl illg. K1roalayó,'D. 
Satranam a dalšími apol upracoTníky Českébo kurýra 4/. 

Ilegální komunistický tiak - y Praze bylo přadeviím kol
portováno Rudé právo a kováoká Pravda, později 1 dali! ti.ko
T14y - odráží zejména základní ideovou a politickou or ientaci 
komUDiatlcké s t rany. Podat.tnj ja ddraz kladený na sociální 
problematiku. V ilegálním Rud~ právu jda např. o známi čl~
oak, který komentoval 8ituaci po zaYedani nejaa lietkováho 
syatému na potraviny, ale i bodll na šaty a bot)' v proa111ci 
1939 5/. 

Jiný dllkaz trvaláho a eous tavného zájmu o aociálni prob
lematiku předatavuje koyácká Pr avda, která reagovale na ofi
ciální propagandu v edenou kolem zvyšování mezd y kovoprdmya
lu a drabotních příplatkll. Poukazovala na rychlé ZTy50váni 
caa (zYllUtě na če rnám trhu bylo opravdu závratná) a kon
atatoyalal "Skut ečnoat vypadá tak, že dě lníoi dnee vyd_láva
jí T mnohých případeCh a zv lált5 dělníci praCUjící T úkolo
vých mzdách a různýCh prémiOVýCh syatémech méně, na ž před 
Umto Zyyšová.oÍID , provádšným a takovým humbukem. " 6/ Z toho 
vyvodila proetou praYdu l "Každý d$D předkládaji nám ustara
né hoapody~; dělnických kuchyní bezradnoet nad drahotou a 
nedoet.~~em." 7/ Připomínám, že Y i legálnim tiaku nalze hle
dat l.onkrétní číal., data , jež by přesně charakterizovala 
ao c~ální 8ituaci o byvatelstva . Hi sto rik musí pro tento pří
pad aáhnout po pramenech Jiného druhu. 

Knožící se výekyt ilegálníCh letákll a ilegálníCh tisko
Yin naciet ický pot lač ovací aparát znepokojoval. Svědčí o tom 
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jedna z prTých souhrnných zpráv o situaci v č eském hnutí od
poru, kterou gestapo vypracovalo lB. února 1940. Fsalo •• 
v nít HFo vstupu německých vo jsk do Prahy Y březnu 1939 Ba 
začala roz81řovet va všech kruzích čeekého obyvatelstva 
obranná propaganda proti německé vládě, proti zřízeni Úřlll.dd 
protektorátu, proti všemu, co bylo německé. Jako prostředky 
této propagandy sa objevily letáky, brožury a čaaoplay, J"
jichž obsah mua! být označen za státu nebezpečný. Tyto letáky 
byly jednotlivými GQobBmi předávány z ruky do ruky, nebo po
sílány jako tajné dopiey, nebo roZŠiřovány právě organizova
nými skupinami mezi českým ob)'l'&teletvem. Byly paány ruČili, 
na pBac~ etroji, 8 použitím rozmnožovacích strojd, nebo 1 
vydávány kniŽDě." a/ Zpráva gestapa pak uvádí seznam letákd, 
které Be šířily Již od konce března a počátku dubna 19J9. 
NejfrekVentovanější byl - podle údaj~ zprávy - výskyt těchto 
letáků, Pozdrav panu říšskému protektorovi, Tisíciletá mod
litba Čechů, Všem věrným Čachůa, Legenda 1939 a Projev E. Be
neše k českému národu. Gestapo pak uvádí názvy ještě mnoha 
dalších letáků 9/. 

V citované zprávě pražeké řídíci služsbny gestapa se 
rovněž analyzuje činnost rozsáhlé ilegální skupiny, která v. 
Škodových závodech na Smíchově vydávala ilegální tiskovinu 
K situaci. Vedoucí postavení ve vydavatelské skupině měl Ka
rel Báša a záhy se kolem jeho nejbližšíCh spOlupracovníků 
sous tředile poměrně rozvětvená kolportální sít, v níž měli 
aktivní postavení rovněž železniční zaměstnanci, rozvážející 
ilegální tiskovinu 1 mimo Prahu. Přím é s pojení měla vydava
telská skuD!.na s tiskárnou jednoho z nejrozšíře.nějŠích pro
tektorátních deníků - Národní politikou. V. vět/Hm rozsahu 
začala vydavateleká skupina tiskoviny K situaci svou činnost 
na konci dubna 1939. Nejprve přetiskovala zprávy ze zah ranič 
ního rozhl •• u (někteří spolupracovníci se epeciali zovali na 
odp08lech zpráv) a ze zahraničního tisku (až do vypuknutí 
války bylo možno některé velké zahraniční deníky - například 

švýcarské - číet) a později přetiskovala rovněž článkY z jl-
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ných ilegálních tiskovin, především z časopisu V boj • z 
Informační služby národního o8Tobození . Náklad ilegálního 
tiaku K eltuacl rychle stoupal a gestapo uvádí, že Již T 
květnu čini l náklad Jednoho číala 150 kued. NeJproblematl~ 
tějěí at rá.akou c elé činnosti TydaTstelská skupiny leUkoTé

ho časopisu K situaoi - a rovn ěž rozsáhlé kolportálDí eí ti 
- by~a slabá zakonspirovanost. Proto také byla v říjnu 19)9 
většina přísluAníkd Tydavatelské skupiny 1 kOlportérd zatče
na a apolečně byli také postaveni před nacistický BOud. 
Z matariáld nacistické provenlence vyplývá, že to bylo cel
kem 63 osob. Zmiňuji s& podrobn ěji o činnosti skupiny, Ty
dávající tiskovinu K situaci především proto, že obsah Její 
čillnoet1 8 lIIetody práce byly pro počáteční tázi fomoTán í 
protinacistického odporu typické . 

o pozoruhodném názorovám VývOji mezi mladou levicově 
orientovanou inteligencí sv ědčí stránky ilegálního čeeopisu 
Inlonaační služba nérodního oBYobození (ISBO). ISNO othkla 
řadu zajímavýcb rozbord mezinárodní situace před vypuknutím 
druhé světové války. které taká 80ustavně ft s pochopením 
složitosti situace komantovaly a vysvětlovaly jednotlivé 
kroky sovětské zahraniční politiky. Těchto aspektd z činno
sti 15KO 81 již historiografie dostatečně povšimla 10/ • 
Proto bych .e chtěl zmínit Zvlá ště o t om. le lSKO byla jed
ním z prvýCh ilegálních č asopied. který zaznamenával narda
tající projevy protinacietického odporu v řadách českého 
obyvatelstva, komentoval jednotlivé incidenty e Okupační 
mocí ft .rážky mezi č eským obyvatelatv~ a představiteli 
okupační~~ orgénd • 

. ;ako příklad zjevnýcb projevd živelného protinacistic
kého odporu uváděla lSNO zpěv národních písní. který se la
vinovit ě rozšířil v reatauracích. vinárnáCh a veřejných 
místnoetech. dokonce nat olik. že protektorátní minieterstvo 
vnitra vydalo v červnu 1939 zákaz jejich zpšvu - a to pře
devším píaní "Hej Slované I" a " 6. července ". Za porušování 
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zákazů docházelo k z~týkání 11/ 
Stejné č íslo Informační služby národního osvobození -

číslo 6 z 19. června 1939 - se rovněi zabývalo otázkou, z ja
kého dóvodu byly dočasně zakázány sportovní podniky. ZWn1n
kou tu byl neklidný próběh fotbalového zápasu lraha - Berlín, 
jenž se uskutečnil 8. června 1939 a skončil vítězstvím rrahy 
v poměru 2 I O. (Ještě borší to bylo v zápas s T Proa tijovĎ. 
píše ISHO, v jehož druhé po lovině byl vyloučen hráč Beneš. 
Poté za~alo obecenstvo hlasit ě skandOvati "Yy chceme Ben6-
h . ") 121 

Svědectvím nardetajícího protinacistického odporu T řa
dách českého obyvatelstva sa stávaly i projevy bagatelizace 
protektorátnibo tisku, bojkotu filmových týdeníkd a vjmlUYDé 
v tomto směru byla 1 tzv. "řeč dlaní", kterou dávalo najavo 
STé skutečné minia! obecens tvo v divadlech. 

O jednotliVýCh případeCh takových více či méně zjevných 
projevd protinacistického odporu nalezneme komentáře nejen 
na atránkách ilegálního tisku, ale reagovat na ně musel i pro
tektorátní tiak. který přitom č aeto odbalil absurdnost své 
propa,gandiatické role. A tak se dovídáme, že filmová předeta
vení byla rušena šoupáním nohou, kašláním a kýcháním, le 8e 
množily damon8t~ativní pozdní příchody po zač átku představe

ní, které se staly prakticky pravidlem od okamžiku, kdy vy
pukl válečný konflikt a filmové týdeníky promítaly zprávy o 
úspUícb německýcb vojak na frontách. Hladté proj evy nevole 
provázely také vystoupení herečky Lídy Baarové , která ee kom
promitovala etyky s nacistickými mOCipány . V pOdzimníCh měsí

cích roku 1 ~ J9 demonstrstivní projevy v praŽskýCh kinech do
sábly t~~ové intenzity, že v některých kinech došlo na Úřed
ní pokyn 11: přerušení promítání. Tak tomu bylo v kině Adria, 
Beráuek, Hvězda. Protektorátní Úřady vydaly rovně ž nařízení, 
aby v praŽSkýCh kin ech byla ustavens funkce zvláětního dozor
ce . a když ani to nepomohlo, sáhlo ee k výst ražnému uzavírání 
kin. O celkové situaci v pražských kinech napsal zajímavý člá-

• 
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nell: Ml klen d~v ilegál ní čaaopl0 RČS pod t i tulkem ProjeYy v 
biografech v Pr aze 1)/ . 

Zjevné a demons t rativní protinacistické smýllení před_ 
stavovaly 1 hromadné projevy a~p&tlí v divadlech. "Řeč dla
ní" byla natolik výmluvná - a dále byla rovněž častým před
mětem ěeptaaé propagandy - že na ni reagoval i protaktorátní 
tiak. V Národoí poli tice ee 1. dubna 19)9 objevila téměř 
"aprilcvá" výzval "Žádáme obecenstvo. aby průběhem představe
ní netleskalo. Opakování árií je naprosto zakázáno. Projevy 
zasahující do děje, poru!uJíef 810b Národního divadla a po

!kozUjící umělecké 1 národní moinosti předníhO a odpovědného 
divadla státního . Teprve na konci každého dějství 1 předata
vení je vbodná doba II: projevům uspokojení a souhlasu. Tato 
přlpomÍDka se činí Te shodě 8 projeve.n.Ý!ll přáním TáinlSho ob_ 
eanstva . dmYS1ní rušitellS budou z divadla odstraněni." 14/ 
Vit~1na vlsetenecky smýŠlejícího obecenstva však na "přání 
v.u.nlSho obecenstva" příliŠ velké ohledy nebrala a "fecH dIa- 
ní" se hovořilo dále neJe.o v Národním, ale i v oetatních 
pražskýcb divadlecb. 

K bojkotu všebo. co připomínslo nacistickou okupač.oí 
moc nebo Ji symbolizovalo, oedocbázelo Jenom na poli kultur
ním. ale samozřejmě i v každodean!m běžnlSm životě . Ilegální 
tiak vyzýval protektorátni obyvatelstvo k bojkotu všeho ni
mecklSbo. včet.o ě německýcb obcbod~. jak to .oapt . činila lA
tonnační službe národnÍbo osvobození. NeChybily ani an&hy 

tormulovat zásady, Jak bojkot provádět. Český kurýr dokonoe 
již vs svú P!'Tém č ísle tomuloval Pravidla pro styk s Nělllo:!. 

Znělal 

-1.. O!rdzovat 88 v osobnícb stycícb 8 Němci na nejnutJliji:í po

třs'~UI jen co je nevyb.D.utelné pro Výkon Úřední elužby, nebo 
pokud je ~o neZbytné pro existenci vlastní rodiny, nebo když 
to vyžaduj. národní osvobozovací akce . 
2. Ve všecb případecb vystupovat vdH llimcWn s8bevědomě a 
s d~stojnoatí příSlušníka vzdělaného národa . Nikdy se nssní-
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zi t k chováni p~nizenému nebo dokonce k podlízavosti a k 
zlebčování v l astní národní ~uloBt l. 

J. K těm Němédm. kteří SB chovají sluině a s taktem. budme 
zdvořile korektní, ale 1 ve styku 8 t ěmito elulnjm1 Němé1 
mWlíme zachovávat Telkou opatrnost, být rez el'YOTanÝIDl. n_ 
pouštět se do žádnýoh důvěrností. 
4. Zásadně. nenakupovat v nlmeokjan obchodecb, nepředpláoet 
německé noviny, nedávat zakázky německým podnikatelům. Žádat 
jen ě •• ké zboží podle starého českého bea l a "Svůj k •• &mu". 
5 . Při ozbrojs.a'ých útvarech vždy rozlišovat mezi příslušní
ky nimecké branné moci. kteří vykonávají rozkazy bez nená
viati k českému lidu, a fo~acaml nacistické strany. jimi! 
JSou gestapo, černí ss a hoědí SA. Tyto pomocné Oddíl y apo
lu aa sUdetoněmeokými politickými činiteli jaou hlavními 
atrdjoi násilného postupu proti českému národu a proti nim 
především je namířen náš odpor. 
6 . Míti v evidenci. kde vznikají bloky němeCkých domd a z 
khrých bytd jsou vT'Ueny prapory s hak.o.krajcem. Dobře a1 

zapamatovat a sledovat místní Němce, kteří se po 15. březnu 
a hlavně po 28. říjnu opovržlivě vyslovovali o čeakých ana
hách . 
7. Stále míti na pamět i, že nacietický r ežim vydržuje ai 
všude pozorovatele a donášeče. Agenti geetapa a ddvěrníci 
henlajnovcd jsou ve všech větších záVOdeCh, Úřadech a orga
nizacích. Slídí po kavárnách, v tramvajích, na poštáoh, ve 
vlacích, němeoká "národní hl áená alužbe." má buňky ve všech 
čtvrtíoh, v jednotlivýoh domech, i ve venkovakych městečkáoh 
a vesnioíoh. 
6 . Kdyby tě při výkonu národní akoe přes všeohnu opatrnost 
zatkli, devyzradíš své kamarády a své pos lání . Nestaneš se 
zrádoam národní věci a svýoh přátel, ani kdyby t ě 8t~ry ge
stepa umučily k smrti." 15/ 

Pravidla pro styk s Němci naznaČUjí , j ak silným zdrojem 
protinacistických postojd byl český nacionaliamua, zejména 
T kruzích převážně burioazně demokratické a reformistioké 
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poli tické orientaee. Ale Český kurýr zároTe~ demonstroval. i. 
ae vždy muselo vypjatě naci onalistické • vlaeteaecké emillení 
přejít .ž do krajních pol oh , 1 když náznaky vyhraněného a 
primitivního nacionalismu , až šovinismu. bychom naproti tomu 
mohli dokumentovat při rozboru stránek nejroziířenijiíbo ne
komunistického i l egálního č ae o pi su V boj 16/ . 

Akce bojkot u mohl y být úč1aaé zvláště T okamžiku . kdy 
už osmely Jen ži velný a spontánní ráz, ala když se do jejich 
org.nlzoTání zapojily 1 ilegální OdbojOvé organizace. PrTOU 
opravdu významnou orgaal zov&Dou akcí protinacistiokého boj
kotu byl bo j kot t r aMvají )0 . zář! 1939. Byla uspořádána za 
spolupr áce viech hl avních odbojOvých organiza cí a výrazně .a 
na ní podílela rovniž ilegální KSČ . jak to př •• vidčlYi doká
zala A. HáJkováw Fřiprave4s byls Jako věs4árodní proteat při 
příležitosti prY4ího výroo í M4i caovs s roV4~Ž Jako projev 
neeouhlasu ae zavede4ím dvojj azyčDých Dápiaó. ale odbojové 
organi zace j i Chápal y také jako zkoušku akces caopnoat1 před 
cay_t&Aim1 demoDst ra cemi 2Bw říJoa 1939. výzvy k bojkotu 
tramvaj í přines l ilegální t i ek , a le z e j~éna množ_ tví letákd, 
k~unie t ické i nekomunist ické prove4ience. Reagovale na n~ 
velká většina Fražanů . 30 . září ae tramvajemi prakticky ne
ces tovalo . Dělníc1 1 zaměstnanci Daetupovali do práce pěŠky. 
Tramvaje zely prázdaotou. Oproti aobotě 23. září, kdy pří
jem z t ržby v tramvaj íca oioi l BOO 000 K, oinila celodenní 
tržba za ) 0 . září pouhýoh 450 000 K. Ilegální čaaopia V boj 
k t omu pozoameoal. že v t en deD jezdili v tramvsjíoh převáž
ně jen N ěmci , jimž prý byly na jízdné poskytnuty zvláštoí 
přía pěvkJ • aby tramvaj e nezóetaly úplně prázdné 17/. Ot1c1il
ní zrráva v rozhlase a v tieku vi ak záminku k bojkotu tram
vaj ~ vysv ~tlila vskut ku o riginálně, tak, aby nacističtí 
e t rdjoi propagandy mohli být epokojenil Fražané prý nece.to
vali tramvajemi pr oto, že proteatovali proti používání tram 
vají Židy, a proto pro t ektorátní vláda připraví zákaz dopra
vy Židó tramvajemi lB/ 
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Tramvajový bojkot prokázal, že Odbojové organizace již 

dokáží aktivizovat široké lidové vrstvy a ž. tyto široké li
dové vrstvy Jeou už po organizačn í 1 psychické stránce prl
prs,nny pro rozhodné vystoupení proti okuplLlltWl, Jež bylo. 
opět paralelně, připravováno komunistiokou 1 nekomunistic
kou resistencí na 28. října 19)9. 

Integrální součástí proJevd protinacistickébo odporu 
byla šeptaná proFagenda, kterou 8a marni snažil stíhat naci
stický potlsčoyací aparát a zlobně na ni reagovaly zprávy 
gestapa 1 3D , ale proti které byla prakticky be~ocná i celá 

propagandistická mašinérie. Provázela každodenní život fra
žand a bylo příznačné, že 8 touto mocnou zbraní operovaly 
prakticky všechAy TratVy obyvatelstva. Ve velmi obtížné po
stižitelnosti a také rychlosti, B jakou se šířila, měla ne
sporné klady. Přinášela ale také zápory. Nebezpečné bylo ze
jmáca zneužití ~znýcb zmatenýcb a nepodloženýoh zpráv. Bylo 
také skutečností, že prostřsdnictvím šeptané propagandy se 
v protsktorátní veřejnosti šířily i mylné a poplašné fámy. 
I ilegální tiak pouštěl do oběbu ne zcela prověřené ioform~
ce. které se staly předmětem šířeni šeptané propagandy, ale 
to bylo vcelku ptlcbopitelné vzhledem k informačním možnostem, 
se ~terými byl nucen pracovat. Ale cbtěl bych ee T této aou
vis.lost i =ínit 1 o příkladu, kdy se ilegální t1ek postavi l 
proti šíření neopodstatněných rám a kdy přímo varoval před 
omyly šeptané propagandy . Český kurýr, redigovaný R. Korčá
kem, přinssl článek , ve kterém upozornil, že se šíří zprávy 
o zákeřn~ německém očkování českých dět í. Pravda byla však 
jiná, ~ednalo ae o dobrovolné očkování dětí proti záškrtu. 
Čeaký kurýr z t oho vyvodil: "i'aké v š eptané propagandě musí 
bý~ pořádek, musí byt rozvaha. Napřipuatte, aby ae do toboto 
nepostradatelného proatředku podzemní činnosti vneal chaos 
panickými žvanily." 19/ 

Na stránkácb ilegálního tiaku mŮŽe.:l8 v šsk nalézt 1 zprá-
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vy, které mají pro histori i protifašist i c kého od bo j e zvláň t 

ní význ~D . Jedná se t oti ž o zprávy týkající 8e akci protl
Dacla t ickébo od poru, které byly lnBplro~ány. nebo 1 přimo 
o rGanizov ány fo~ujícíci S8 odbojovými organizacemi . 

V této s ouvislos ti je třeba S8 ales poĎ zmínit o vzpo
mínkových slavnostech k 55. výročí úmrtí Sedřlcha Smetany 
(navázaly bezprostředně na převoz ostatkd K. H. Máohy), vel
ký oblBL 1 v Praze měly národní poutě, zejména pout zbra
slaveká, Jež ee konala JO. července 1939. (Kázal na ní tehdy 
populární děkan Tylínek.) Alo pro Prahu bylo charakteristic
ké ze jména demonstrativní uctění památky M. J. Husa. Oslavy 
Husova dne proběhly 5. a 6 . července 1939 a to za oficiální 
pa t rona ce Národního souruč enst ví. Praha byla vyzdobena pra
pory , Huaův pomník na Staroměstském námestí tonul v záplavě 
věno~, květin a ozdoben byl i ru~i kalichy. Po jeho stra
nách plály dva řecké ohně. 6 . července veče r přednáiel ve 
velkém sále městské knihovny na téma Husova pravda mesteký 
archivář, univ. pro!. dr. V. VOjtíšek. Na závě r shromáždění 
byla ~azpívána hymna a účastníci shromáždění ee odebrali k 
Husovu pomníku, kde se sešlo na 5 000 Praženů. Slavnost ukon
čil zpěv busitokého chor álu 20/. 

Generální zkouěkou na celonárodní akci protinacistické
ho odporu se stel - jek již uvedeno - bojkot tramvajové do
pravy v Praze , po něm ee všechny hlavní odbojové orgenizace 
začaly připravovat oa organizované masové akce k 21. výročí 
vyhlášení eamostatné Českos1ovenaké republiky. Podle svébo 
třídn ě politického zázemí a ideové tvářnoeti 8a vš ak lišily 
v názorech; jak celou akci o rganizačně připravit a zejména, 
zda jí ~át j ednoznačně bojové zaměření, jak to požadovali 
komu-. i sté, Ci .1i cbápat spíše jako pasivní damonstraci. Ne
chc ... tuto problematiku podrobněji rozebírat. je poměmě po
drobně zpracována 21/. Rád" bych pouze připomněl, že právě 
v ilegálním tieku nalezneme důkazy, že i nekomunietické síly 
domácí resistenční fronty - přes všechny ideové rozdíl y -
Chápaly připravované demonstrace 28 . října 1939 jako příle-
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žitost k projeveni potřebné antifašistické jednoty T nej
základněJší otázce. Přesvědčí nás o to~ výzva nejrozšíře
něJší ilegální nekomunistické tiskoviny, výzva časopisu 
V boj, který k výročí 28. října 1939 napeal, "Tak k nám 
promlouvá letošní 2B. říJ&n1 Stdjme opit avorně vedle •• ba, 
učitel vedle dělník., řemeslník vadle studenta, rolník vad
le Úř.~íka l katolík vedle českého bra t ra. komuniata vadla 
národoTca. Blaho vlasti budiž nám nejvyšším příkazem." 22/ 

Celkovou atmostéru v Praze vystihují a charakterizují 
rovniž polemiky ilegálního tiaku • protektorátní a nacistic
kou propagandou a zejména ee snahou prOkázat, ž. př8Tátaá 
většina protektorátního obyvatelatTa pocbopila reality pro

tektorátu, je vedena pocitem rozvahy a "příSlovečná "slič
noeti" a je prý také ochotna s třízliva vážit "Tlhody nimec
ké ochrany". Z mezinárodně pol1t1ckéiho hlediska .. nao1etllm 
zdálo užitečná takto vystupovat zejména bezproetředna po 
1. září 1939. Protektorátní vláda tehdy ústy STého mini.tra 
vnitra "nerála četnictva J. Ježka v rozhlaaovém vystoupení 
oficiálně demento.ala zprávu zahraničního tieku o "domnělé~ 
odboji českého národa. který ee již také projevil nakterými 
ekcemi". J. Ježek doslova prohlásili "ČeSký národ zachovává 
dokonalý klid a pořádek a žádný jednotlivec ae nedáTá strh
nout k nepředlo ~ eným čin~. SpolUObČané. vláda vás vybízí. 
abyste dále fili klidna za svou prací, nedopřáYajíc e aluchu 
rozmanitým zprávám přenášeným z Úat do úst. Nedejte ae néat. 
jaouce pamětlivi toho. že následky by poatihly nejen pdTOd
ce takových čind. nýbr! 1 okruh osob daleko ěirfií . " 23/ 

V~'(rcholením celé kampaně se atalo pozvání 27 berlín
ských zpravodajd zahraničního tisku do Prahy, aby a1 zde ově
řili . jaká je ve ekutečnoBti situace. V pátek 22 . září 1939 . 
přijal v Praze delegaci novinářd přednosta odd ělení Úřadu 
řífiského protektora pro věci kulturně politické a tiskový 
fi él dr . K. von Grego ry. Za nepřít omného protektora pak při 
vítal v Černíns kém paláci novináře státní podaekretář Burge-

• 
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dortf. Po dvoudeoni cestě čeekými ze~ěml. na niž novináři 
kromě Prahy navětívili Plzeň, Kutnou Horu a Brno, 88 delega
ce třetí den vrátila do Be rlína . S halasem pak oznamovaly 
protektorátn! noviny zji štěni novinářeké delegacel "V Pro
tektorátu je klid , je to v naprostém rozporu k dramatické
mu l ondýnskému vypracováni agentury Reuter a Hevaa." 24/ 

Cesta oovinářó po protektor átu nez~8tala bez pově1mAu
ti v ilecálním tiaku. Právě jen tam se mohl vyjádřit skuteč
ný názor na festival nacistické propagandy . V boj k tomu 
konstatoval i "Němci dovedou hrát divadlo, ale zapomínejí, 
že jenom děti zaměňUjí hru a divadlo za skutečnost. Proto 
také výprava cizíoh novinářd, kterou nerychlo zorganizovali, 
aby ee pOOhlédla. jak je český národ spokojen, selhala. vý
prava se totiž v pravém slova smyslu &oi nepoohlédla, proto
že byla v Čechách necelé tři dny a ty byly vyplněny oficiál
nostmi a b&Okety ••• Do styku s českým lidem také nepřišli, 
aby byli, když ne slyšeli, alespoň vyčetli z očí, co oítí 
český člověk a jak je ujařmen." 25/ 

Co skutečně cítil český člov ěk , to s havlíčkovským. ilati
rickým oetnem zachytil ve verších neznámý autor v "detektiY
ce" z října 19391 
Poslal Goebbela žurnalisty / aby si náa prohlédli / Svět prý 
není zcela jistý / že jame řádně prohnědli / Usneali ea, po
tvrdili / Češi zrajÍ na Naci / SJ. zatím vztekle bili / zatče
né na Pankráci / Přijeli a hodovali / všuda klidno, všude 
ráj / a Prankem dlouze rokovali / a tiak hrál j im na šalmaj / 
Vzácní páni noviaJ.ř1, / ohoeme Vám jen po tvrdit / že z oá. 
každý jenom září / chutí Němce pověsit. 

Os~ ré pero ukazovalo pravý stav věcí, burcovalo ducha 
o dpoT~, který se jen o necelý mšsíc později vzepjal k akcím 
na r,alavu výročí 28. října. 

Ve stejné "detsktivce" se můžeme přesvědčit, že český 
národ v t ipem, ironií a sarkssmem bojovat uměl. Psalo ae T ní , 
"Dvojblaa I 
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Vládal Není / osní / žádné pObouření / milujem sv é ocbránce. 
Lidi Jsk pak mohu nahlas křičet / když mám hrdlo v oprátce./ 

Mlčím / mlčím / als v tichu / sypems vši do kožichu." 
Nebo jiný příkladl V ilegálním tiaku "Seznam vhodných vánoč
ních dárlro" ss na adr esu nacistické e.rmády psalOI "BaJone
tem ee zapíchává prase , otvírá konzerva . štourá dekunk . oběd
vá, zkrátka bajonetem jds dělat všschno. Jenom sedět na uam 
nelze . u '\v ěsk vtip nsšetřil malost a ustrašenost i ve vlss t
ních řadách. K prototypu č esk ého maloměětáckého intelektUÁla, 
tea už ne pana Čshoay, ale pane. Hrdiny , směřovala tstv cha
rakter istikal "Ze stanoviska intelektuále, at subjektivně 
nebo kolektivně vzato , je nu t no národ šetřit . J á se, zkr á t 
ka . strašně bojím. Ale ~řijdte za mnou po válce do Mánesa, 
já vám t~ ze všech stránek osvětlím , co jste dělali špat 
ně . " 26/ 

V ilegálním tisku bychom mohli sledovat řadu dalších 
otázek , které podstatnou měrou OVlivňovaly charakter života 
Prahy a Pražanú v první fázi nacistické okupace. 

Velkou pozornost věnoval ilegální tisk např. otázkám 
samosprávy, jejímu postupnému odbourávání a procesu její na-· 
ci!ikacs. Soustavně byla v ilegálním tisku rovněž sledov3.na 
nacistická persekuční a germanizační opatření na úseku ěkul
ství a kultury. Informační služba národního osvobození např . 

podrobně referovala o známýoh událostsoh v gymnáZiU v Kře
mencově ulici, Český kurýr se několikrát vracel k problema
tice naoistiokýob zákazó čeSkých ~ih a komsntoval seznam 
zakázaných s pisovatelú . 

Těchto rldkolik poznámek nikterak nechce potlačit sku
tečnost . l.e v protinacietickél!l zápase české resistence zo.stá
vela ~ominantní s f érou oblast zásadní politické a ideologic
ké ,I:oafrontace s nacistickou okupační mocí a postupně i ob
last aktivniho protinacistického odboje . který se začal pro
jevovat i aktivními form~i - zpočátku především tzv . DSpO
stižitslnými sabotážami, prvními stávkami a populárním a to
lik rozšířeným zpomalováním válečné výrOby v duchu hesla 
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pp - pracuj powalu. V těchto obl as t ech vykona l ilegální ti ak 
díl o , bez kterého 91 nelze českou res i atenci předst avit . 
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Jan Kuklili: 

Einiga Áspekte des LebeDs von Prag ln der eratan Pbaee 
der nazlstlechan Okkupatlon 1m Spiegel der 111688190 
Prasea 

Zuaam.::Ie.'l.f'sBeuag 

Nech dar Scba!tung des Protektorate BOhMen uud K8hren 
wurda dia geeamta Prase. , die legal arech.iDea konnta, 
"gle1chgeschaltet" - beeondere aut ideell-polltlacbem Ge
blat. Au! kulturell-geaellecbettlicbem Geblat war der Pro
ze~ der Gleichricbtung lockerer. Daa erlaubte, steh um d1a 
Realisi.rung von "vartaldigaodenH kulturpolltlecban und 
kUnstlarlschen Prog~.n zu bamUhen . Glalchzeltig wurde 
sbar in der Prasee dia "tacbsoblscbe kulturall. Blgenart" 
des Kollaborantenpstrtotlamua des Protektorata durebgeB.tz~ 
der sleh unter dem "Scbutz" des dr1ttan aalchea entw1okel
ta. PUr des Studium der techeohlechan KollaboretloD und 
der taachlat1achan Okkupat10nepo11tlk lat die Protektorata
preeae j edoch gerade deahalb elne unvertretbare Quelle, 
WBllQ such blaher nur var.lnz.U genutzt . E1n um ao grO!)erer 
Mangal lat es. de wir ohne grUodllches krlt1echea Studium 
der Protektoratepre8se (lnsgeaamt 2 218 legale periodleche 
Zeltacbriften) una nur echwer um elne komplexe Analyse der 
alltagllchen Reelltat des Lebena der Protektorateeinwohner 
bemUben kO.ll..Den. 

Scbon 1::1. den ereten Anfangen der Po:rmlerung der tacbe
cblecher. ant1faacbletiachen Reelat enz eplelte demgegenuber 
di. 1.:1.1egale Pres8a aina Rolle .• oft der prima" und ent 
ecbJlndende Organleator der Tatlgke1t . Daa Kolportag.oetz 
wurde oft zur Baals der Struktur der ll1egalen Organlaetlo
nen. Die unterlrdleche Preeee zer8chlug kontlnulerllcb die 
amtllche Propaganda, kommentlerte dle lnternationele Ent 
w1cklung und nŠhrte den Wideretendegelst der Netlon. gl.ich-
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zeltlg ~derepiegelte uod to~erte aie wlebtig. politi.che 

Mei nungs&nderungen der ta chechl achen Geeel l s cha!t ln der 
Zelt des B.!relungskamp!sa o 

Der Baitrag lat vor &Ilem au! die Sltuatlon 1m An!anga
zeltraum der fsacblatlechen Okkupation ble zum Jahre 1942 
susgerlcht et, ala dia melaten 1110gslen Fresseorgaae -
aowobl kommunletlsche ale such der bÚrgerlicben demokr~tl
echen P1'Ovenle.nz - berauskamen. Der Áutor unter8ucht dl. 

elnzolnen profl11erten Zeltechrl!tea. lhren lnhalt - auOor 
A.cht gelaeeeo wi rd bla beute dle 4u!merkeamkelt, die 410-
ee Pres8eerzeugnlsse eozlalen PI'll8en wldmete.n, aber such 

den Kosten und Reektlonen von Selteo der Polizei. Die 1110-
gale PrasBa or gsnlelerte und kommentlerte Boykotta und De
mODetretlonen (z . B. das Proger StraOenbahnboykott vom 
,30. 9. 1939) , wamte vor lrrt\imem Oer nústerpropaganda 
und polemleierte mit der faecbi8tiacben fropaganda . Gro~e 

!ufmerkeamkel t widmet die illegale Preaae den Frogen der 
Selbetvll""altung , ibrer Ab8chaftung und FaeclU.alerung , ', ... 1-
terbln der fereekutlon dea tecbecb1echen Schulweeene und 
der Bucbkultur . 

• 
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Tomáš P Q B ! k 

PRAžsKÉ U~ITELSTVO V PROTIPAŠISTICKtM ODBOJI ~ 
Y KVtTnO~ POVSTÁNÍ ROKU 1945 

Okupace českých zemi nacistickými vojsky dne 15 . března 

1939 a existanee Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) ná
leží mezi nejtěžší údobí našich národnÍch dějin. 

Nacistická okupace měla pro obyvatelstvo tíživé a tre
glek' d~Bledky. Permanentní zatýkáni. paychóza strachu, 
exemplární popravy českých vlaBtenc~. brutální a masový te
ror, připravovaná hrozba germanizace českýCh zemí - to vše 
mělo demoralizovat, decimovat český národ 8 vytvořit tak 
předpoklady pro využití ekonomického 8 zbrojního potenci álu 
Čecb a Moravy ve prospěch válečnýCh cíl~ nacistického Němec
ka. Avšak ani okupační "furor teuto~cuB" nezlomil morální 
aílu a Jednotu národa posl1ovenábo vírou v naplněni proroc
tví J. ~. Komensk4ho ll. 

Proti nacistickému útlaku se od prvníCh dn~ okupace za
čal formovat odboj, jehož počátky m~žeme sledovst již. po

mnichovském období . Rezistence komunistická i nekomunistická 
měla sice shodné antinsciatické cíle , ale mezi oběma druhy 
odboj a docházelo k diferenciaci e k polarizaci . Tento jev 
byl ovlivněn nejen polit ickou orientací na moskevský nebo 
londýnský zahraniční českoslovenaký odboj, ale také třídnimi 
a politickými zájmy , které diferencovaný odboj sladoval . 

Komunietická atrana vstoupila do protifašistického od
boje Jako orbanlzovaná aložka. Její nesmiřitelný postoj k 
fašio~u ji! v období předmnichovaké republiky, zvýrazněný 
výal~dky VII. kongreou Komunistické internaCionály , ji před
ur~il k výrazné a vedoucí úloze v protifašistické rezietenci 
za okupace v letech 1939-1945 . 

Komuniatický antinaciamus mšl nejen pOlitický protifa
šiatický cherakter, ale také třídní obsah, který SB promítl 
v boji za novou a sociálně spravedlivou ~eakoalov enskou re -
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publiku ve srovnáni B republikou předmnichovakou. A v tomto 
pojetí byly také obsaže~ antagonistické zájmy dělnické tří
dy a buržo azle~ Dělnická třída a její vedoucí síla - komuni
stická strana _ vtiskly rez istenci ne j en její údernost, ale 
také pokrokovost . Na sílu a význam tohoto odboje ukazuje ta
ké He)'drlchova zprávo z 2. srpna 1941: "Nejsilnější komunis
tické hnutí na území Velkončmeck~ říše je v protektorátě, 
kde KSČ svou soustavnou č innos tí vytvořila ělrokou frontu 
českého lidu proti Německu B cílem obnovit samostatnou Čes
koslovenskou republiku" 2/, Tento Jev móžeme sledovat po ce
lá období nacistické okupace , přičemž se priorita komunis
tického ilegálního odboje v posledníCh letech druhé světové 
války stále stupňovala. 

S vedoucí úlohou komunistické strsny v odboji byla spo
jena i jiná otázka. Byl to prosovetský postoj v mínění čes
kého národe. Sovětský svez byl jedinou neději poroben{bo ná
roda po trpkýCh zkuš enostech z Mnichova 1938 a byl také je
dinou zárukou jeho budoucí svobodné existence. Prosovětský 
poetoj čaského národa v době nacistické okupace byl jadnim 
z hlavních nosných pili~ záchrany porObeného národs před 
vyhubením nacistickými okupanty. 

Kromě komunistickébo odboje exietovala řada jinýCb .ý
znamných odbojových organizací a skupin, jako kupř. Obrana 
národa, Petiční výbor Věrni zdstaneme (PVVZ) , "střechová" 

organizace Politické ústředí a po něm ďstřednÍ vedení odboje 
domácího (ĎVOD), sokolaká organizace Jindra, Rada tří, Pří
pravný náródně revoluční výbor B jiné akupiny, které svým 
pOjetím a i deologickým zaměřením nebyly jednotné. Z toho 
vyplývel~ i členitost nekomunistického odboje, která v jis
tém s~slu odpovídala - i kdyz ne vždy přesně - ideologické 
dif~renciacl politických stran v předmnlchovském období. 
Pokrokové s levicové složky nekomunistického odboje kladly 
d~az ne apolupréci s komunist i ckou rezistencí, na nový ob
sah budoucí r epubliky, včetně znárodnění, s charakteristic
kým pojetím "Revoluce, nikoli restituce" 3/. Toto tvrzení, 



437 

obsažené v depeal do Londýna . se vztahovalo k obnovení cl 
neobnovení předmnl chovské Československé republiky. 

Levicová ~íd18 v nekomunistické rezistenci vytvářela 
předpoklady pro spolupráci 8 komunistickým odbojem, e tía 1 
základy národní fronty, která zvláště po přepadení Sovět~ké
ba svazu nacistickým Něme ckem v r . 1941 a po podepsáni čes
kosloveusko-sovětské a~ouvy z r. 1943 sehrála v domácím a 
v zahraničním odboji významnou Úlohu. 

Významnou součástí odbojového hnutí byli učitelé, kteří 
byli součástí celonárodního odboje . Nebyli v rezlstenčním 
hnutí ani výluč~ sni určujícím činitelem. Byli, podobna 
jako Jiné spole čenské vrstvy, pouze součástí všenárodního 
hnuti odporu. Mezi odbojové pr acovníky náleželi učitelé mla
dí 1 staří, učitelé národních (tj. tebdejěích ObecnýCh a 
měětenakých ěkol), pokračovacích, odborných a střednich 
lkol, vysokoakolští učitelé, učitelé bojující tajně na svou 
pěat, jakož i ti, kteří se sdružovali a ostatními Odbojový
mi pracovníky v ilegHlních organizacích. Diferencovali a. 
mezi aebou politickou příslušnost! a ideologickými názory , 
což konečně odpovídalo politickému členěni odboje v t é době, 
al e na druhé straně je spojovala láska k národu, k vlaati, 
přesvědč ení, že za novou republiku je třeba bojovat. Větě! 
část učit elstva byls ovlivněna ideologií prvníCh dvou česko
slovenských prezidentd - T. G. Mesaryka a E. Beneše - a je
jich tzv. hradnÍ politikou. "DrBng nech Oaten", jakož i ví
tězství nacistického Německa v druhé avětové válce apolu s 
totální germanizací českých zemí , jak to plánoval R. Heyd
rich, to byle pro pOkrokové učitelstvo také jeho smrt. Proto 
v porážc~ nacismu a ve znovuobnovení nové a lepší republiky 
nacbp."eli záruku budoucnosti svého národa 4/ 

Nacistický teror zasáhl učitele v ěech atupĎó a typó 
akol. Prvním úderem okupantó proti českému školství, nepočí
táme-li nacistické policejní zásahy ne počátku okupace (Ak
tion G1tter) nebo v září 1939 při zahájení války přepadením 
Po lska (Akt ion Albrecht der Erate. kdy učitelé byli zatýkáni 
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ve v ětěí miře ve orovnáni 8 akcí 15 . - 16. března 1939, k~.rá 
S8 týkala vět~lnou komuni atů a německých emigrantů), jako! 
1 neuetálé zásahy proti školství .a s naze je co nejvíce ome
zit, bylo uzavřen! č aský ch vyeokýeh lkol 17. listopadu 1939. 
jakol 1 poprava devíti vysokoškolských s tudentských tunkclo
ntřd • deportace 1 200 studentů do koncentračního tábora 
Secbeenhsuaen-Oranlanburg. Tento úder nebyl veden pou~. pro
t i vysokým školám a vysokoškol skému studentstvu, ale proti 
Če .ké kultuře a proti českému národu vůbec 5/. 

Uzavřenim českého vysokého Ikoletv! byly pOBtl!.~ uni

verzity, techniky, aamoetatné vysoké ikoly • takulty, včetně 
Akad .. 1. výtvarnýCh umění v Praze. Devět studentských tunk
clo~ bylo popraveno. Mezi zastřelenými byli JUC. Josef 
Adamee, KUC. Jan Černý, doc. dr. Josef Matoušek, JUDr. Pran
tišek Skorkovský, Václav Šafránek, prof. Jan Weinert, JUDr. 
Jaroalav Klíma a JUC. Bedřich Koula. Devátým popraveným byl 
Slov(k ing. N. Prauw1rtb. 

Ačkoliv většina popravených studentských funkcionAřd 
náležela ke kruh~ z bývalé národní demokracie , reep. Hárod
níbo ejednocení ee všemi ideovými d~aledky z toho vyplývaji
cími, v případě Jana Černého i k funkcionářóm Vlajky, přesto 
byli popraveni, nebot gea tapo je označilo jako funkcionáře 
Svazu českého students tva v Praze a Národníbo svazu českého 
etudentatva v Čechácb e na Moravě ze póvodce demonetrací 
15. listopadu 19)9 6/. Nelza vyloučit, že úder proti čeakým 
vysokým ěkolám byl i nacistickou odvetou za boj o 1nalgnie 
z první poloviny třicátýcb let. Kramářóv národně demokratic
ký bojovný nacionalismus cbápali nacističtí ideologové jako 
protině~dcký šovinismus, který byl pro ně v Protektorátu Če
chy ~ Korava nepřijatelný 7/. 

ďdajnou vinu zatčenýCh studentskýcb tunkcionářó nikdo 
z nac1etó nezkoumal, studenti nebyli postaveni před žádný 
aoud, ale ne základě návrbu německé bezpačnostni služby (SD), 
především však Waltere Jacobibo, a rozhodnutím K. H. Pranka 
byli prosti zastřeleni. Nacisté potřebovali mrtv é, aby mobli 
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zaatraiovat če ský národ . Mezi po pravenými byl též devatenác
tiletý Václav S.íránek, studující prvního ročníku vYBok' 
!koly inženýrského stavitelství v Praze, kt erý jako potomek 
starobylého rodu Krocínd~a!ránkd. jehož příaluinícl b~all 
primátory měata ~rahy. se v r. 1938 j ako student gymnáz ia 
v Křemencově ulici po náv r atu % Prancle hlásil dobrovolně v 
době ohroženi Česko s lovenské republiky nacistickým Německe. 
do českoslov enské armády 8/ . Jes tli že zimní semestr zač al DB 
pražských vy sokých ěkolách v r. 1939 kolem 5 . října, vysoko
školským studentem byl pouze necelých šeat týdnd. 

Studentští fUnkcionáři byli popraveni v ruzyňských ka
sárnách. která v t é době měla j méno po říšském vddcl SS 
Helnrlchu B1mmlerovi 9/. Tat o kaaArna ea také stala p~ním 
poprevlštěm českých občand za naciatické okupace ~dbec. 

~e8ký podzim 1939 byl velmi dram8tic~ obdobím, • ~o 
nejen ~ Preze. V této době č eaký národ ~yj'dři1 epontánně 
svoji nes pokojenost s nacistickou nadvládou. Bylo tomu tak 
nejenom při bojkotu pražských tramvají v den prvníbo výročí 
mnicbovského diktátu, ale hlavně v den 28. října 1939. Toho 
dne prob!hela v Praz e 8 v Jiných městech českýCh zemi bouř
livá protinaci atická demonst ra ce . V řadě pražakých továren 
dělníci st 'vkovsli. Němci začeli střílet. Zastřelen b~l děl
ník Václav Sedláček, těžce zraněn byl J an Opletal, studující 
mediciny, který b~dlel v Hlávkově koleji, jenž na náaledky 
zraněni také zemřel 10/ . 

Není možné opominout , že německý poatup proti Karlov ě 

univerzitě byl po 15 . březnu 1939 započat vydáním nařízeni 
Adolfa Hitler~ v Beyreuthu dne 2. erpna 1939 o přev z etí ně 

meckých "ssokých škol v protektorátu do správy t zv . Velko
němec'...é říše. Naří zení ae odvolávalo na ~ýnoa vůdce a H š
ského kancléře o zřízení protektorátu ze 16. bře zna 1939 a 
vztahovalo ae na německou uni verz itu v Praze i na vys oké 
školy technické v Praze. v Brně. V § 3 .e v Hitlerov ě neří 

zení ze 2. srpns 1939 uvádě lo = "Všechny státní pozemky po

užívané k úč e l~ vysokýCh škol německých s také všechna Z8-
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řízení vysokých škol pře cházejí bez zatížení do vlastnictví 
Hše" 11/. 

V ddaledku realizace tohoto výnosu nařídil říšský pro
tektor Konstantin von Neurath ministru škole tví a národní 
osvěty J eDU KeprBBov! předat zástupcdm německé univerzity 
v Praze starobylé insignie Karlovy univerzity, žezl e rekt ore 
univerzity a děkand čtyř fakult, teologi cké , filozofi cké, 
pr!vnické 8 lékařeké ze století 15., 16. 817 . , spolu eB 
stříbrnou pe čet! z r. 1348 1 B řetězy akademických tunkclo
nářd. Zároveň nacisté tvrdě začel1 usilovat o budovu Karoli
na a o celý univerzitní archiv, kde byla uložena zakládací 
listina Karla I V. z r. 1)46, papežská svalovec! listina z 
r. 1347, ne jstarší děkaneké kniha filozofické fakulty od r . 
1364. nejstariií 
stébo dekretu z 

HUBa T r. 1414, 
l&mskou ke.pli a 
"gerzitni obce z 

právnická matrika z r. 1372 , opis Kutnohor
r. 1409, pořízený pro potřeby Mis tra Jana 
listiny vztahUjící sc na kolej Karlovu, Bet
při Husovu, vz ácn& stříbrné pečetidlo uni
r. 1348 Jako! i jiné památky 12 / . Zároveň 

si němeCká univerzits přisvojila název "Německé univerzity 
Karlovy" a ten jí byl přiřknut Hitlerovým rozhodnutím. Na 
okázalé slevnosti německých vysokoškolských funkcionář~ za 
přítomnosti němsck&ho minia tra VýChovy Bernbarde Rusta, žup
DÍho vedoucího Konráda Henleine., zmocněnce brsnn& moci II 
říěského protektora gen . Fridericiho, atátního tajemníka 
K. H. Franka, vedoucího svazu říŠSkých docent~ brigadefUbre
re SS Schultzeho, vedoucího řlšských student~ obertUhrera 
SS Scheela a Jiných nacistických č initel~ tuto akutečnost 
oznámil Konstantin von Neursth ve Stavovak&m divadle dne 
4. liat r~adu 19J9 lJ/. 

~dálosti ze 17. listopsdu 1939 byly znamením nové tak
tiky naclat~ v~čl českému národu a odbojovému hnutí v~bec. 
Weetoup l 1a ére těžké a tvrdé perzekuce. České vysok& 8koly 
neměly být již nikdy o t evřeny. 

Zatímco z učite ls tva vysokých škol byli zspojeni jed
notlivci sktivně do hnutí prot ifašistického odporu, jak uka-
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zují příklady prof . lng . Vikt ora Palbare. bývalého rektora 
Českého vysokého uč ení technického (popraven 1. června 

1942), který spolupracoval B Juliem Fučíkem v národně revo
lučním výboru inteligence l~/. dále pak prof. Alberte Pražá
ke. v době Květnového povstání českého lidu předsedy České 
národní redy (v době okupace bylo z pražských vysokých škol 
popraveno nebo zahynulo v koncentrečn:(ch táborech Jl pedego
~) 15/, učitelstv o z pražských základnich nebo středních 
škol bylo zapojeno v něko lika odbojových složkách. 

Ideově nejjednotnější odbojovou složku mezi učiteli zá
kladnÍch škol představovala Učiteleká unie, jejímž tiakovým 
orgánem byly až do rozpuštěni v lednu 1939 Učitelské noviny. 

Ještě v době před německou okupací docházelo v Ufitel
ské unii k formováni skupin, jejichž 'liv se promítl v rezi
stenčni činnosti. Vytvářely 88 stUdijní kroužky. ve kterých 
se probíral LeDin~v Materialismus a empiriokriticismus, pod 
i nstruktáží Josefa Nov otného a Bohumírs Kujsle se studovala 
Pistrekova Pedagogiks 16/. Významnou úlohu při formován! 
protifašistického odboje v Učitelské unii měl i Ladislav Ha
nus. Ladislsv Koubek. VáClav Jaroš, Karel Hanuš a jiní . 

Učitel sk á unie nebyla samostatnou odbojovou skupinou. 
ale byla součástí rozvětvané rezlatenční sítě Hegállú komu
nistické strany. Činnost této skupiny nespočívala pouze v 
činnosti uvědomovscí, v šíření ilegálního Rudého práva a ji
ných ilegálních tiskovin, v překládání Dějin VKS(b). ukrývá
ní ilegálních pracovník~. sle tské v činnosti zpravodajské. 
Ilegální Rudé právo se do Učitalské unie dostávalo prostřed
nict vím Karla Hanuše, Zdeňky Varhulíkové, Miloslava Bartáka 
a Jiných ilegálníCh pracovník~ 17/. 

':elký význam pro činnost Učitelské unie mi1a spolupráce 
s Juliem Pučíkem. Kontakty mezi ním a Učite1 ekou unií vychá
zely již ze spolupráce v období předmnichovské republiky. 
Julius Pučík byl v r. 1941 t s ké iniciátor em vzniku národně 
revolučního výboru inteligence a t uto č innost vyvíj e l z po
věření II. ilegálního vedení KSČ . Karel Hanuš (bývalý ředl-
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tel obecná a m!atanské školy v Hrdlořezích) nalezl prostřed
nictvím spojek ilegální ubytováni pro Julia Pučíka II členO 
Učitelské unie Oldřicha Štelc lelna (učitel ne měštsDské ško
le v Kunrat icích a pfedválačqý J ,pnatel Svezu učlteló mie
tonakých škol pr o okr es Preba-veJkov v Kunraticích) a JOBefr 
Baxové (učitelka pokusné akoly v Nuelích , kde byl ředitelem 
Ladi slav Hanus) lB/o 

Kromě toho byli někteří členové Učitelské unie - podob
ně jako Zdeňka Varhulíkov' ( učit elka na obecné škola chla
pe cké 8 dívčí v Sušieké ul. 1000 v dřívější Praze XIX - dne s 
Praha 6) 19/ - napojeni na Cyrile Šumberu, který nál ežel 
mezi blízké spolupracovníky II. ilegálního vedeni KSe vede
ného Janem Zikou. Další činitelé Učitelské UDle pQsobl1i ja
ko redaktoři dět~kých č aaopis~ (Ladisl av Hanus a Jaroslav 
Lebeda, učitel na pOkusné škole v Nuelicb, před t.lnichovem 
učil v Nebušicích a na pfední Kopsnině - oba řídi l i č 6sop1s 

Roj , kam přispíval pod pseudonymem Julius ?učik) 20/ , Jaro
slav Lebeda je také autorem kresby e protinacistickým obsa
hem v ilegálním Rudém právu z dubna 1942 (dělnická ruka 8 
nápisem SSSR drti hákový kříž), khrll bylo vydáno naposled}' 
Jul ie~ ?učíkem 21/. 

Dne 29 . ledna 1943 byls v ětšina pražských člen~ Učitel
eké unie zatčena. Toho dne podniklo gestepo hromadn' zatýká
n! ilegálních pracovníkO z řad učitelO . Mezi zatčenými byli 
Ladislev Hanus , Kerel Henuš , Narie Dráatová, Václav Jaroš , 
Helena Mužíková, Zdeňka Varhulíková, Marie Kožíšková, Jaro
Blav Lebeda, Václava Pavlíková a jiní . Předtím zatklo gesta
po j l ž !dolfG Zejí ce a Josefu Baxovou. Na zatýkáni měli nej
v ětší prjil konfident i, kt eří Ba vydávali za precovníky 
Inte~!igence Service, ale přitom byli napojeni na dr . Koni
ga . pracovníka německé bezpečnostní služby (Sn) 22/ . Pražaká 
ústředna sn v polovině ledna 1943 předala celou záležitos t 
k vyřízeni gestapu. Asi 25 učitelů by l o 29 . ledna 1943 zat 
čeno v Praze. Jaroslav Lebeda, Zdeňka Var hulíková, Milos lav 
Barták a Vác lav Runczik byli popraveni , poslední dva v kon-
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centračn!m táboře v Ueuthaue8nu, Jaroslav Lebeda 22. březne 
1944 gilotinou na Pankráci 8 zdeĎka Varhulíková týmž zp~o
bam 31 . če~ence 1944 v DrálAanech. Ladislav Hanue, Jiřina 
Picková 8 JOBef Štulík zemřeli v koncentračním táboře. 

Masové zatýkání v lednu 1943 nepost1hlo všechny 11egál
ní pracovníky v Učitelské unii, nebot gestapo při výeleCbu 
nezjistilo nová spojeni. Na svobodě dále pracovali Ladielav 
Koubek, Bohumil Kádnsr, VOjtěch Pavlásek, Josef NovotQý, 
Bohumír Kujal, Sáve Racek, Oldřich Štelcleln, Václav Peká
rek, Jan Hoatáň a řada pražských 1 ~opr8žBkých učit.Id 2J~ 
Zároveň někteří z učlteld byli zapojeni il egálně nejen v 
Učiteleké unii, ale také v jinýCh komunistických OdbOjOvých 
organizacích, jako byl např . iktlv (Jose! Novotný , Karel 
Ángelis). nebo potom v Přsdvoji (Jindřich Sitte, ředitel 
školy v BraPiku, byl zapojen též ve skupině Pochodeň) 24/ 
nebo přímo ve atruktuře ilegální komunistické organizace 
(Vojtěch Pavlásek, Vlaata Šarapatková, Oldřich Stelclein). 

Je nepochybné, že záseh proti odbOjové činnosti Učitel
ské unie znamenal též nutné oslabení odbojové činnosti komu
nistických a levicově orientova~ch učitel~ až do doby, kdy 
ea našle nová vhodná ilegální to~a práce, nová takt ika 
pro t i okupant~. 

Učitelaká unie Be neizolovela od ostatnícb odbojových 
skupin, kde pdeobill učitelé, ale snažila ae s nimi spolu
pracovat. 

ďzké kontakty byly navásány mezi Ladislavem Koubkem, 
činitelem odborové skupiny učiteleké jako součáeti ďstředÍ 
veřejnYcb zamestnancd, význačným pracovníkem Učiteleké unie , 
• Joset~ reěk&m, který pd50bil v OdbOjové Skupině Petiční 
výbor ~irni zdstsneme. Joset Peiek byl atarostou Zemského 
úst f ednÍho apolku učitelského a redaktorem čaBopisu Český 
učitel; byl zatčen )0 . ledna 1942. 

Významnou Úlobu v této odbojové orgsnizaci, ve které 
p~sobili většinou levicoví aociální demokraté a národní so
cialisté , měl protesor obchodní akademie v Preze Woltgang 
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Jankovec, j eho přít el :ll téže karlínské Akoly ing. Miroslav 
Setren 8 docent filozofie na Univerzitě Karlovi Josef 'i
schar . Profesor Váelav Petzek, který se rovněž pOdílel vý
znamnou měrou na vzniku této organizace, emigroval VCS8 do 
Londýna. V londýnském zahraničnim odboji měl na starosti 
školeké otázky. V zá\' ěru války se účestnil moskevekýeh jed
náni o KoUckém vl ádním programu 25/. 

Duií Petičního výboru Věrni zlletaneme byl 'Prof. Vojtieh 
eí!ak, před okupaci jednatel detfedního spolku českoslovan
ských prof880r~. jeho! v11a ve Střesovicích 5K1idná ul. Č . S) 
•• atale místem tajných schllzek ft setkání 26 • Prof. Vojtěch 
Čížek nAlažel mez i pfední organizátory domácího protit.iia
tického odboje. Již na počátku č.~na 1939 88 podařilo zfor
movat zárodečné vedoucí jádro ilegálního Petičního .iboru 
Věrni zdstsneme, které bylo t~ořeno doc. dr. Josefem ~ieche
rem, dr. ing. Jaroslavem Fukátkem, generálem Jaroslavem Či
hákem-Znamenáčkem a profeaorem Voj tichem Čílkem. Jek ~zpomí
nají pamětníci, předsta~ovel prof. Vojtěch Čílek, který byl 
znÚl Jako "Petr z Vořechovky", "hlavu III dynamo" celé odbojO
.é skupiny 27/, 

Petiční výbor Virni zdstaneme mel širokou organizační 
.íi v továrnách, va školách. v Odborových organizacích. ns 
poště, železnici a jinde a opíral se o č lenitou dd~ěrnickou 

• zpra.odejskou skupinu evých apolupr.covníkd. Záro.eĎ měl 

přímé spojení do zahraničí. Ne podzim 1939 vedl Vojtěch Čí
žek epolu e Jaroslavem Pukátkem a Karlem Bondym jldnání s 
představit e li Politického úetředí prof. Vladimírem Klacan
dou (před Mntcho~em pdsobil jako profeeor archi~niho studia 
ne brat1~ 1 D~Bké univerz1tě. koncem r. 1936 se vrátil do 
Prah~' a byl jmenován ne filozofickou tskultu Uni~erz1ty 
Ka~lovy). dr. Cebem-Haberským a dr. Mejatříkem o sjednoceni 
nekomunistického odboje 28/. Jednání neskončila úspiěně, 
nebo! předstsv1telé Politického úatředí žádali, aby se j1m 
organizace Petiční výbor V; rni zdsteneme plně Dodřídila . 

Prof. VOjt ě ch Čížek kladl ~ odbojové~ hnutí ddrsz no roz-



445 

oáhlé politické a sociální reformy při obnovi Českoeloven
eke. Zatčen byl koncem ledna 1940 a zemřel 26. ěerYna v mni
chovské nemocnici, k~ byl převezen z vězení. Jedním z jeho 
epolupracovníků byl proto Josef Jan Kratochvíl , vl se tenJc a 
antireělsta, který vyučoval na reálném gymnáziu v Praze -
Vreovieích. Širší veřejnosti byl znám z rozhlasového vysílá
ní, nabot byl zakladatelem rannicb čtvrthodinek tilo~lku 
"Vessle do nového dne", které začal vysílat praž.ký Radlo
journel 29/, 

Spolupráce mezi Učitelskou unií a pokrokovými prou~ 
v nekomunistické rezistanci má mez! učiteli Bvé kořeny ji! 
v období předmnlchovaké republiky, a t o z doby, kdy JOBef 
Pelek jeko předseda Zemskébo úatfedniho spolku jednot uči
telských v Čechách pdaobil ve Výboru pro demokretick' Šps
nileko. Postavil se proti Prancovu fašistickému puči , V1ZÝ
vsl v eřejné mínění na podporu španělské republiky, nebot, 
jak prohlásil , "na p~dě ě~anil sk' se vede boj o naši demo
jracli i o naši svobodu" ol. Jeho výzva z června 1939 "Ne
chceme odnárodnit ani jedno cizí dítě , ale naproti tomu za 
přednÍ národnÍ povinnost musíme p:ova!ovat1 uchrániti před 
odnárodněním každ' naše dítě" 317, publikovaná v eeekém uči
teli, byle výzvou boj. proti germanizačnímu úsilí o~pant~ 
při jejich plánech převýchovy české mládeže. V té době měla 
Pei§kova slova zvláětní politiCký amysl. 

Z popudu Joaefa Paška vypracoval a akupina pedagog~, v 
niž byli vedle Joaefa Peška také docent Václav Příhoda, ea
něk Štěpánek, dále Ladislav Koubek a Joeef Keprt e , návrh 
zákona o školské reformě, jakož i o reformě školské správy. 
návrh by'! pojet do progre.mu Petičního výboru Virni zůstane
me 32/ e vycházel z koncepce jednotné školy prezentované 
JH v pfedJnnlchovském období . Vlivnou osobností při koncipo
vání tohoto ilegálního odbojového programu ne úseku školství 
byl docent Václav Příhoda, který ns sjezdech sociálně demo
kratické strany v meziv álečném období vystupoval jako hlavní 
mluvčí ve ěkolských otázkách a propagátor školské reformy33( 
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v počátečním období nacistické okupsce velmi úzce spo
lupracovali Josef Peěek 8 Ladislav Koubek. Tím byly zajlěti
ny kontakty učltelu-komunlstO z Učlteleké unie Ir: učltel~ 
z Petičního výboru Věrni zdateneme . Ladislav Koubek soustře
dil kolem sebe v ZáJmové~ oboru uč lteld měš!sDskýeb Ikol po
četDj kolektiV spolupracovníkA, který vedle t oho, 18 vypra

coval rdzné pedagogické pomOcky , učebnice 8 osnovy pro po
třeby znovuobnoveného Československa, plnil též úkOly zpra
voda j eká 34/ 

Dallí odbojovou organizací, ve které byli učitelé zapo
jeni , byl a ilegální vojenská organizace Obrana národa . Tato 
skupina vznikla bezprostředně po 15. březnu 1939 a jej! po
litická orientace byla ovlivněna celkovým politickým profi
lem vel eni bývalé č eskosl ovenské srmády. Učitelé práci v 
Obraně národa chápali v j ist ém smyslu jako vlestenoc~ou po
vinnost. nebot mj . zčásti byli záložDÍmi dóstojníky. Zstímco 
v mimoprsžských oblsstech nschézíme pomě rně hojné zapojeni 
učiteló v Obraně národa , v Praze je pro ně zatím málo dokla
d~ ) 5/. Je to zpÓ8obeno též ekutečnoatí, že některá odbOjové 
aložky se vzájemně prostupovaly a tím byl stírán jejich ch~
rakter. Bylo tomu tak především u Obrsny národa a sokoleké 
odbojové organizace Jindra, v jejímž čele byl středoškolský 
profesor Ladislsv Jindra-Vsněk. Tato odbojová skupina spolu
pracovalo e paraěutiaty vyaazenými ne úzamí protektorátu, 
j ejichž Úkolem by l o uskutečnit atentát na Reinhar de Heydri
cha. Ilegální skupino Jindra-Vaněk měla radiové spojení ns 
londýnDkou vládu. Významný člen této odbOjové organizace a 
ředitel pražgké ěkoly Jan Zelenka-Hajaký (bydlel no ~ižkově . 

BiakupcC'".a ul. č . 4) pomohl obstarat parašutistll,m ubytová
ní J6

1
• Parašutisté nsini též příatřetíi v rodini profesore 

na tehdejším gycnáziu Elišky Krásnohorské v Praze, dr. Joee
fa Ogoune , a to nej en před atentátem, ale i po něm, bez 
ohledu ne následky, které z prozrazení pro Ogounovu rodinu 
vyplývaly. Josef Ogoun v bytě v Praze - Dejvicl:ch ukrýval i 
jiné ilegální pracovníky z Obrany národa. Spojení učiteló se 
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sokolským odboj~ bylo poměrně dost široké 37/. Sokol ové ne
vytvářeli v ěsk až na určité výjimky homogenní odbojovou or
ganlzaci a byli zapojen! ve vš ech skupinách rezlstenčníbo 
hnutí. 

Nacistický teror v období heydrichiády v r. 1942 po
stihl velmi krutě české obyvatelstvo. Ještě týž den, kdy vy
buchle puma vržená na Heydrichovo auto, bylo vyhléěsno stan
né právo. Soudy vynosly přes 1 ) 00 rozeudk~ smrti, nepočíta
je v to popravy v koncentračních táborech. Byly vypáleqy 
obce Lidi ce a Ležáky. Český národ mil být popravami decimo
ván a zBstrašen. nacleté rozpoutali vedle teroru rozsáhlou 
politickou k~PDň. jejímž hlavním organlsátorem z české 
strany byl protektorátu! ministr skoletví B OBvěty Emanuel 
Moravec. Búod ee vhk: ani hrllzami poprav . ani vYlltupňovanim 

terorem nedal zaa t rašit. Vyhlášky o popravách na základ' 
rozsudkó naciatických atanných soud~ byly pro výatrahu vrle
povány us nárožích , rozsudky smrti byly veřejně vyhleěovány 
tiakem i rozhlaaem. ~ezi poprave~i vlastenci bylo mnoho 
uěitel~ ze všech oblastí Čech s Moravy. Z Prahy např. byli 
podle dOBtup~ch pramen~ popraveni uč itel' všech etupňd 
škol, a to Vikt or Pelber , Jaroalav Štorkán, Jaromir Šámal, 
Joaef Páta , Miloalav Skořepa, Václav Šprysl , Jan prěek, Jen 
Dohnal, Vladimír Petřek. Jan Zelenka-Hajský spáChal před 
zatčením geatapem sebevraždu J8/. 

Mezi poprave~i školakými pracovníky byl i inspektor 
Miloslav Skořspa , který přišel na městský školní výbor do 
Prahy v pohnutých dobách protektorátu . Ji ž v té době měl za 
sebou bohat ou publiksční činnost, která naušla pozornosti 
okupant~ Ve své funkci vystupoval na obranu~pražekého škol
ství ;. uč1telBha . Dne 14. č ervna 1942 byl nllpoaledy v prá
ci, tého ž dne byl zstčen a již 15 . června ee jeho jméno ob
jevilo mezi popravenými vlastenci J9/ . 

Doba nacistické okupBce byls soumrakem a temnem výcho
vy. Jedním z cíl~ okupsnt~ bylo omezit vzdělanost čeakého 
národa na co nejmenší miru . Proto okupace v r. 1939 přinesle 
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záosdní změny do organizace B do systému Bprávy českého 
akolství. Byly přímým projevem perzekuce B germanizačního 

tlaku okupentň v~č i českému národu 40/, 
Nejcitelně ji! úder provedli nacisté 17. 11e~opedu 1939· 

Po 11~ld8ci českých vysokých škol soustředily okupační úřa
dy pozornost ns česká střední školství. Nacistické okupační 
úhdy při.toupily k útoku ne střednÍ Bkolstvi. zcele plánoVi
tě, přičemž však volily zcela odlišné formy zásahu než proti 
ikolBtvi vyllokému. ll:kolství mělo býti v první 8t spi převede

no ne stav z r . 1918. Z toho dňvodu také úřad říšského pro
tektore prosazoval zavřeni českých střednich škol, někde je
jich pře~ěnu ve školy odborné. Za zvlál! nepřípustné považo
val K. H. Frank rozšíření č eského středniho ško lství v Praze 
• " Brně ni. 

Tlak na české střední školy vyvrcholil ze otrany oku
pantd v létit1941. Dne 27. června 1941 vydol říěeký protek
tor Konotantin von Neurath příkaz k ok~žité redUkci českých 
střednÍch lkol 42/. 

V Prsze bylo počátkem školního roku 1941/1942 zrušeno 
•• dm středníCh škol, jedna měl a býti zrušeoa postupně. Ha 
zbylých středních školách bylo možné otevřít pouze jednu 
první třídu B nejvyšším počtem 40 žákd. Zřizování poboček 

(paralelek) bylo zakázáno. Na tlek okupantů Ukezovsls násle
dující skutečnoet: V r. 19)8 bylo v Praze 24 )J6 atředoško
lákd (v tom 9 520 dívek) 43/, v r. 1944/1945 jich zbylo jen 
10 102 (v tom) )80 dívek). !iacied ae zároveň IIInalili vymý
tit ze škol národního ducha. Pro Prentiike Pslackého, Pavla 
Joeefa Šsfaříka , Jana Kollára a jiné národní vlsetence neby
lo na ill:oJ.:1:ch místo . Zvláštní útok byl veden proti PrantUku 
P.lec~~mu a T. G. Masarykovi jako filozofům smyslu českých 
dlj1n. Jejich spisy i se spisy Deniaovým1 musely být dány do 
.tcupy 447 . Černý aoumrak výchovy naetal, když ae atřední 
školy dostaly do rukou Gustava Wernera, nacistického zemské
ho ikolního inspektors. Období msturit náleželo k nejhorěím 
obdobím střední školy ze okupece. Gustav Werner vyhrožoval 

• 
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prote8or~ pověšením (Lobkovicovo náměetí) , vynucoval 81 
nejméně 20 % propadlých a na udatě suspendoval i předsedy 

komisi, pokud nevyhovovali jeho představám 45/. Vyučováni 
dijeplsu bylo v~bec ~a8tBv8no. protože vycházelo z ducha 
'rentlěke Palackého. 

Po dohodě B říšským protektorem zř1dilo minieterstvo 
školství e OBvěty přeěkoloveeí kursy pro učitele dějepisu 
v RankenI.eimu u BerlÍne . ďČBstnícl kure"ó' byli úřady vybráni 

8 do nich nekomandovánl. Ve skupinách po ěedseátl lidech 
byli odesláni vždy na deset dna do Renkenhelmu , kde měli být 
infikováni nacisticky upravenou historií 46/ , Po~ S8 však 
nezdaři l. 

Relnherd Heydrich považoval školskou problem.tlku e je
jí vyřešeni ze jeden z nejdóle žltějších úkoló. Tuto otázku 
začlenil do kompl exu opatření, která se rozhodl t~rdě prosa
zovat v Okupov ané zemi. Bezprostředně po nástupu Reinharda 
Heydricha do českýcr. zemí oznámil zsstupující říšeký protek
tor ministru školst~i s národní osvěty Janu KepraB ovi , že 
~ trpěllvost německých úřad~ je vyčerpána a že za trest je 
připraveno trvslé uzav ření všech č eských středních s vyšěíca. 
odborných škol v eecbách a ns Koravě. 47/. Toto adělení bylo 
také obsaženo v projevu ministra školství a národnÍ osvěty , 

který byl určen řediteldm středních a odbornýcb škol 48/ 
V souvislosti s reorganizací protektorát ní správy bylo 

také přebudováno minister stvo školství a osvě ty, e to pro
to, aby bylo přlzp~sobeno naciat i ckému duchu . Do čel a mini
sterstva školství ee 19. ledna 1942 dostel Emar,uel Moravec , 
který. zsčal ~vrdě prc,azovat německou koncepci 49/, Šéfem 
prezldi'.. v ministerstvu likolshí byl jmenován Heckd, dosa
v8dn~ generální referent školského oddělení pfi úřadu říl-
8k~ho protektora. Správní změny ae ve školské politice zača
ly realizovat v r. 194) . Dne 1). srpne 1942 bylo vydáno na
řízení o změnách organizace školské správy, podle kterého se 
školství přebudovávalo 1 v roce nésledujícím 50/ 

Velmi těžce bylo poatiženo také základní školství . 
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Z 213 škollÚeh budov bylo v Praze zabráno 59 pro vojsko a 
pro civilní protileteckou ochranu. Pro neweck ou pořádkovou 
policii byly zabrány J budovy. Několik jiných budov bylo za

bráno pro úřady, jimž byly vlastní budovy Němci vzety. Dal
ších sedm budov obsadily německ~ ~koly 51/, Mnohé české Ako
ly ee stehova ly do hostinců, restaurací a biografů. V jedné 
budově S8 střfdelo 1 šest škol. Zru!eno bylo 21 hlavních & 

obecných škol. Z celkového počtu 2 BOO pražských učitelů za
hynulo na poprevlš tích a v koncentračních táborech 25 aktiv
nich uč1telll. persekvováno (suependovÚlO hlavně pro 18g10-
nářet ... !, dál e vyslýcháno 8 podrobeno domácím prohlídkám) 
pře s BOO oeob 52/, 

Nacisté vedli útok 1 proti vyššímu stupni základního 
školství. K. H. Prank nařídil, že je nutné č eské "mBštanBké 
školy přetvořit podle vzoru německých llIěšte.nalcých škol". 
K tomuto požadavku vydal striktní směrnici: "Proto nesm~jí 
Již více v budoucnoeti téměř všichni žáci po ukončení obecné 
školy přejít do první třfdy školy mUtaneké, jak tomu bylo 
v mnoha cístech zvykem, ale nejvýše v počtu 35 ~ , pro pře
chodnou dobu dvou let nejvýše v počtu 40 %. Nepřijatí žáci 
na školu měětanskou dokončí školní docházku na obecné škole. 
Ruku v ruce e touto přestavbou muaí bezpodnúnačně jHi sní
žení počtu českých měětanských ijkol" 531. Čeeká měitenská 
škola se tak stala školou výběrovou ve smyslu výroku K. H. 
Franka: "eeši ae jen hodí k tomu, aby j ich bylo použito jako 
dělníků a sedlák~" 54/ 

Dne 1 . července 1941 byl publikován výnos miniaterstva 
školství o z~~nách v organizaci čeakých Obecných 8 měěten
ekých ělr-:'l 55/. Pro měěte.l1Bkou š kolu byl vyhlášsn numerus 
clau!'..ts . llařízení o výběrovosti měětanské školy bylo tě7.kou 
perzekucí ze strany nacist~, uv ážíme- li , že obecné školy na 
venkově byly mnohdy jednotřídkami na bo dvoJtřfdkami. Výno
sem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 27. arpna 
1941 doch6zí k další změně u ~ěšten9kých škol 56/. S oka
mžitou platnontí bylo zrušeno doaavední označení měštenská 

• 

• 
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ěkGla a z Bveden název hlavní škola. 
Ve lmi tvrdě b~lo pražské učitelst v o postiženo pracovním 

totálním naBazením , B to 1 mimo Prahu. Zatímco v jiných 
okresech byli ne nucené práce pfikazováni většinou mladí B 
svobodní, nejvýš ženatí bezdětní , v Praze tomu bylo jinak. 
Na nucené práce byli vybíráni i padesátiletí otcové dvou 1 
tří dětí. Aade učltel~ by la vzata ze škol, aby konali slUžbu 
II civilní protiletecké ochrany. 

Ti, kteří ve školské službě z~atBl1 . museli po vyučová
ní kopat vodní nádrže, konat hlídky ve školních budovách 57/ 
Učitel byl bez práv tl zBstání. 

Pražské školství se nacházelo v období Protektorátu 
Čechy e Mor ava ve stavu h lubokého úpadku. K tomu přispěla 

nejen reorgani zace a správní změny, ale především hlubOký 
útlak českého národa, přičemž ěkoleká politi ke byla pouze 
eoučáeti tohot o útlaku . Likvidace vysokých škol , zrušeni ně 

kterých střednich š kol, radikálni o~ezeni studie na měštan
akých a středních 3kolách, zatýkáni a popravy učitel~, mno
hastranná perzekuce byly adakvátni brutálnímu a vyhlazovací
mu postupu Okupačních míst v~c i českému národu v~bac 8 plně 
odpovídaly t aké nacistickým potlačovatelským záměr~ v čes

kých zemích. 
Učitel é na š kolách byli bOjovníky za katedrou. Větš ina 

učit elů se snažila zabránit Odnárodněni dětí, jak to pláno
val Emanuel Moravec a kolaborantští představitelé Kuratoria 
pro VýChOVU ~ádeže či Li gy proti bolševiamu. Byl to onen 
"vyšší mrav ní prinoip". který byl vlastni pokrokově a vlas
tenecky orier:tovanému učiteli a na ktarý již na počátku oku
pace upo~ornil významný č initel Učitelské uni e a pozdější 
člen ~evolučniho národního výboru v Praze - Břevnově Josaf 
Novotný: "J sme přesvědč eni, že lid v štsstnou budoucnost 
svého národs v ěří. Nebot nlc neskončilo a vš e chno zsčí ná,, 58( 

Odvolávání se na J . Á. Komenského v tisku, jako tomu 
bylo v časopiae Pražnké školství, kde byl v r. 1942 zveřej
něn odvá žný článek "Věčně živý Komenský" . označený Emanuelem 
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Moravcem za protlněmeck~u provokscl 59/, vycházelo z pojetí, 
že v dHech je národ v ěčný . Va zdllrazňováni etických zásad 

S8 nacházela jistá mravní obrana v6č1 nebezpečí germanizace. 
U.čital se hk stel na kulturním B politickém poli význsmnýul 
činitelem národně obrsnářekých tendencí . Nacisté tuto sku
tečnoet zneli a podle toho také postupovali 60/, 

V rezletenčnďm hnutí pražských 1 mimopražských učltelá 
měla 8v6j J61ežltý význem odbojová skupina vedená Ladislavem 
Koubkem . Pod pláštíkem legálně povolené odborové organizace 
ee scházeli vlastenecky orientov aní učitelé v organizačních 
mistnosteeh učitelské skupiny v ~ímBké ulici (tehdejší ?ra
ha XlI). Prostřednictvím spoj ovací .íti byli v této organi
ZBci též učitelé , pokud to konspirativní činnost dovolovala, 
informováni o situaci na frontách, byly rozšiřovány zprávy 
z ilegálního Rudého práva a z jináho ilegálníbo tisku , za
hraničního rozhlasu, podporovány rodiny učiteld. kteří byli 
atíháni geatapem a jiné. Pro poválečné období ae připravoval 
v Koubkově organizaci také nový Školský zákon 61/. Nová si
tuace vyžadovala také nové oaobní aaskupení pracovník~. Byli 
to Ladialav Koubek, Joaef Keprta, Josef Trajer, Václav Pří
hoda, Karel eondl , Václav Jaroš, Joaef váňa a jiní. Zároveň 
8a v této organizaci připravoval návrb k uatavení poválečné
ho Výzkumného ústavu padagogického 62/. 

V r. 1944 byla řada pražskýCh učitelů zatčena v aouvis
loati a odhalením ilegální sítě v rámCi PřípravnéhO ná.l'odn~ 
revolučního výboru v cele a prof. Kamilem Kroftou

t 
Jarosla 

vem Kvapilem, Prent1škem Richtrem 8 Emilem Lánym 3/. Toto 
zatýkáni postupovalo až do jara 1945 a jednou z jeho posled
ních ob~~í byl doc. dr. Vladimír Túma. který do uzavření 
vyso~ych škol půaobil Jek ne vysoké škole zemědělskáho inže
nýrství v Prau , tak ne lékařské fekultě 64/. V únoru 1945 
byl zat č en v zemědělském výzkumném ústavu v DejvicíCh a 19 . 
dubna 1945 umučen ne PankráCi 65/. Jeho odbojová č innost by
la mnohostranná. Ns počátku okupsce apolupracoval a Obranou 
národa , především však se zpravodajskou skupinou Balsbán _ 
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~8áín - Uorávek , v r. 1943- 1944 zajlštovel v rámci Pfíprev
n~ho národně revolučního výboru přefotogrefování zpráv a do
kuaentd ne ~lkro9nimky. které eB potom dostávaly z Prahy 
přes Slovensko do z ahraničí 66/ 

Dne 28. srpne 1944 podnikli nacisté v Praze další hro
madnou zatýkeci akci , namiřenou př-edevěím proti pfedvále<':ným 
komunistům B sociálním demokret~. Toho dne zatkli najednou 
179 osob (S) komunletd 8 96 sociálních demokrató ) - bývalých 
poalancd . eenétoró. městských 8 okresních funkelonářó. Mezi 
nlmi byli 1 někteří učitelé. Zatčen byl bývalý ředitel alt-oly 

v Praze - Vokovicích Václav Rod (předč asně Němci penzionova
ný v r. 1939). Předtím byl č lenem ústředního zastupitels t va 
B mj. póaobl1 jako jednatel okresní organizace sociální de
mokracie pro Prahu XIX. Fo zatčeni byl spolu s ostatními 
deportován na Pankrá c a odtud do Dachau, kde 12 . únore 1945 
Mmřel. 

Výrazný podíl mel i učitelé Da formov ání revolučních ná
rodních výboró . Tyto odbojové orgány vznikaly pod při~ 
ohlasem článku Jana Švermy , ktsrý byl vysílán zahraničním 
rozhlasem a přetiskov án v odbojovém tisku 671 . Ty to rsvoluč · · 
ni národní výbory lII~ly velký význam v letech 1944-1945 , v 
záverečné fázi války a konečně v Kvě tnovém povstání č eakého 
l idu . Učitelé plnili svoji úlohu v odbojových akupinách 
Aktiv 8 Předvoj. významntB činite l em Předvoje byl Jindřich 

Si tte z Prahy - Braníku I , který získa l pro Pře4voj spoje
ní až no Drahenskou vysoč inu. V břevnovském národně revoluč
ním výboru působil Josef Novotný , v kunrstickém psk Oldřich 
Štelclein 69/ . Předsedou revolučního národního výboru na 
Spořllo"~ by l Ladi s lav Uuchke , před tím dlouholetý ~ředeeda 
učit~leké odborové or ganizace v Praze _ Vršovicích Ol . 

Na jaře 1945 mele Koubkova ilegá lní uč i teleké akupina 
přímé apojeni ne ilegální revoluční odborové hnutí vedené 
Evženem Erbenem a na IV. prozat ímní vedení KSe. Zástupce 
učit e lské organizace Ladislev Koubek se účastnilI . květne 

1945 echůze tfetřední r ady odboru v pr8~eké ~1vnoatena k é 
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bance 71 /, Vojt ě ch Pevlá eek byl napojen na i legá lní kr a j ek é 
vedeni KSČ v Praze 72/ 

Koncem dubne 19 45 s e vytvořila z ini ciat i vy ilegá l ního 
komuniatického hnutí 8 ilegál ní ch revolučr.í ch odbor~ Če ská 
národní rada . Konstituov ala s e od ledne , s le k j ej ímu defl
nithnírnu u s tavení došlo a ž v předv"čer Květnového pov s tan:L 
Do Jejího č ela byl ;.oos t av en pr ofe eor Univerzity Kar lovy Al 
bert Pre žák. Jeho blízkým spolupracovníkem v tomt o orgánu 
byl bývalý přednosta osvětového odboru ministerstva ikoletvi 
a národní osvěty Zdeněk Wlrth. 

Kvčtnov é pov s tání č eského lidu , kterým vyvrcholilo ná
rodně osvobozenecké hnutí naěeho l idu, ukončilo šest let na
cistické okupace. Součástí Květnového povstání bylo povstání 
v Praze . U č itelé spolu B os t a tními občany 88 úč aatD111 . e 
zbraní v ruce stavby barikád , bojů na nich a Jiných ozbroje
ných akci v oblaatech , kde pedagogicky působ11i nebo bydleli. 

Pokrokoví uč itelé na Zemeké školní radě (Leteneká uli 
ce) Be také účaetnili bojů B Němci. Se Bouhlasem Čeeké ná
rodní rady tam vedl protiněmecké akce Kare l Čondl 73/. Zde 
byl také zatčen zemaký š kolní inspektor Guatav Werner. Bohl:
mir Kujel oe podílel ne bojových akcích na j ednom z nejohro
ženěj šíc~ úseků povstání - v oblastech Pankráce a Krče. 
V Senohrsbech u Prahy oe epolupodílel ne organizov áni party
zánského hnutí univerzitní profesor Antonín Matějček 14/. 

">/ době povetání padl v boji o keaárna Jiřího z Poděbrad 
(7. května 1945) učitel Václav Bekr . Prvni den povstání byl 
osudný pro Růž e nu Hroudovou-Horáčkov ou. Byla zastřelena ve 
vlastním by t ě německým vojákem. Antoní n Stslich by l zastře

len esep~an,y při dobýváni Pankráce 75/. 
rlada pražských učitelů působila v zahraničním odboji. 

Ne.1 výrazněJ iíc pře datavitelem uč iteletva v zahraničí byl 
profeaor Zdeněk llejedlý , který náležel mezi významné oeobno
!Jtl moskevaké emigrace vedené Klementem Gottwaldem. Zdeněk 

Ile j edlý měl výrezný vliv při f Ol'1!lulov áni Ko i.'í ického vl ádního 
prop;rernu a koncipování cherekteru novl! povále čné /íkoly, 
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Její demokr a t i zace e z l idov ění . Koš ický vládní program Jed
noznačně kons tatoval : "Bude provedena diieledná demokratiza

ce, 8 to nejen umožněni co nejširším vrstvám přístupu do 
škol 8 k jiným pr8~en~ vzd ě láni a kultury , ale 1 v ideov4m 
aměru: zlidověni samého systému výchovy a povahy kultury, 
aby sloužila ne úzké vrstv ě lidi, ale lidu III národu" 76/. 

MyšlenKY obsažené v Ko§lckém vládním programu byly vý
dobytkem rezletenčního hnuti na úseku ěkolstv! e kultury. 
Realizace toboto záměru předpOkládala jednotnou škol~ která 
by odpovída la duchu národních tradic, poveze lidu a Jeho 
touze po vzdělání . 

Květnové povstání českého lidu z r . 1945 Je nedílnou 
součástí národně osvobozeneckého hnutí našich národ~. ~lo 
vyvrcholením národní a demokratické revoluce, kterou zaháji
lo Slovenské národní povstání. Po státněni slovsnského škol
ství, které se realizovalo výnosem SNR 5. září 1944, byl~ 

přík l adem pro české školství. 
Nscistická okupace a druhé sv ětová válka byly v elkou 

zkouškou a zároveň dějinnou křižovatkou pro český národ. 
9. května 1945 byla Praha osvobozena Sovětskou armádou a za-
chráněna před dalším puatoa~ním . Nebyl o náhodné, že dne 10. 
kv ě tna 1945 byl jmenován re~erentem pro školství , v ědu a 
umění na pražské radniCi Václav Jaroš 77/, který se atsl 
j edním z nejbližš íCh spolupra covník~ Václsva Vacka. 

Těžká a duená dobe německé okupace pominula. Vedle osu
du nors kých učitelů vyvola l ve světě největší zájem osud 
č e ského učitelstve s nešich škol; pselo ae o nich ze války 
jako o hrdine ch ze katedrou 78/, Výrazný podíl ne tom měli 
tské uči~e l é všech stupňů a typů škol z Prahy. 
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Tomáš P fl 8 á k 

Die Prager Lehrerschatt 1m antlfaachletlschsn 
Wlderstandekampf und 1m Malaufetand 1945 

Zusammenfa8suog 

Die Tel1nahme der Lehrerschaft Bm antlfaachletlacben 
Wlde rstandskampf wŠhrend des zwelten Weltkrlegse mu~ man 1m 
Zusammenhang mit der Rolle des Lehrerberu!ea bei der Erbal
tung des nationelen Bewu~tBeine uad der kulturellen Tredi
tlonen der techechischen Nation in der Sltuatlon bewerten. 
ale die PerBekutlonama~ahmen der faachletiachen Okkupan
ten die UnterdrUckung eelner Bl1dung und Kultur und die 
ellm&bllche Verdeutechung des techecblechen Raumes aDstreb
ten. VOll dieeem Geelchtepunkt her werden die Bedeutung der 
Schli eQung der tschechlschen Hochechulen Bm 17. ll. 1939 
und die aDschlleQenden Peraekutionen der HochBchulpadago
gen (Jl wurden hingericbtet oder kamen in Konzentratione
lagem um) geeeben. ebenso dle UeBnehmen, dle auf die al1-
mŠhllche Reduzlerung und Llquldierung des tscbecbiscben 
Grund- und Mit telechulwesens gerichtet weren. Seit dem 
Schuljabr 1941/42 wurdeo ln preg 7 Mltte1scbulen sufgelost 
und io den ubrigen wurde dle ErOffnung von nur einer K1esee 
pro Jahrgeng erleubt. der Geschlchteunterrlcht wurde elo
geste11t. von den 213 Schulgebauden ln Prag wurden 59 fUr 
die deutscbe Weh~aeht und den zivl1en Luftschutz. 3 fur 
die Ordnungapolizel und 7 fur die neu elngeriehteten deut
sehen P~hu1en beechlegnehmt. Aueh die sogenennteo Burger
eeh\:J.en (6. - 9. Jebrgeng der Sehu1pfl1eht) wurden zu eue
scJ.l1eBl1chen Aueweh1echu1en, und hochstene 35 % der Schu-
1er der Grundechu1en (der eog . V01keechu1en) durften zu ih
nen ubertreten. 21 Volke- und Burgerschu1en in Prag wurden 
aufgeho ben . 

Nebec einer Raihe von Peraonlichkeiten unter den Hoch-
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echullehrern batte 1m entlfe8chletleeben Wideratendekampf 
die zahlreiche Reaietenz der Grund- und ~ltte le cbullehrer 
aine gro1e Bedeutung. l hre orgenlastorlache Basla war dar 
Vers1a "Učiteleká unie" (Lehrerunion ) . der ao das kommunl
etiecha 1118g818 Netz aogeechlo8een war. Eng erbel teta ar 
mit den Aktivisten dee 2. Illegelen ZK dar KPTecb, mlt J. 

fučíll: und C. Šumbera zUBamroaa . Am 29. 1. 1943 wurde dia 
Mehrzahl der tUhrenden Wlderet andekampfer der "Učitelská 
unie" in Prag varil.ttst . Zu lbrer Au!dlckung tl'U880 die 

Konfldenten des SD bel, die sleh ale wtterbeiter des ~tel

l1geDc8 Servlce 8UBosben . Ein Tell der Angehor1gen dea Wi
deretandekampfee der Lehrer entglng Jedoch der Verbaftong 
und BohInO s1eh anderen kommunletlechen 1110g8100 Organlaa
tlonen ("Aktiv", "Předvoj" IVorbut/) &O . 

Eine bedeutende Rolle spielton die Preger Lahrer ebea
tslla in der Wl derstsndsgruppe "Petiční výbor Virnl zl1ata
oame l" (Petitionaausaohuse 'Treu bleiben nrl") . 1.n der 
die linken Sozialdemokrateo"und die Nationaleozlalisten ver
eioigt waren. Hier wurde zunt 8&1epiel der Voreehlag eioer 
tort eeh r1 tt liehen Scbulretorm (begrUndet aut dem Prinzip 
der sog . Elnbeitescbule) erarbeitet , der nsch Bee.ndlguns 
des Kri.ges gUltig werden Bollte . Áhnlicb engagierten aieh 
die Lehre r al,leh ln der Wideretandsgruppe "Jindra", di. eieh 
aua Kitgliedem der Sportorganisatlon "Sokol" (Palke) zueam
menaetzte , llnd in der ml1ltarieeheo Orgsm.satioll "Obrana 
národa" (Ve r taidlgu.ng der Nat1on). 

Dle Persekl,ltionsechlage der Okkupstionsorgane nach dem 
Attentat au.! den atellvertretenden Reich8protaktor Heydricb 
1m Jahrp 1942, bei der Li ql,lidierung des illega1en Netzee 
der " učitelská anie" ia. Jshre 194) und nach der J.ufdeckung 
de~ 80g . "Přípravný národně revo luční výbo r" (Vo rbereit6n
des oatlonalrevolutionares Komitse) 1m Jshre 1944 ( zu 8ei
nen tUhrenden Vertretern gehorte auch der Unlvereitšte
protessor und ehemalige ~lnlster fUr auswar tlge Angslegen
helten der ČSR K. Krotte) schw8chten die Nlderstandebewe-
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gUAg der Lehre r in Prsg und bracbten ai e um aine Raibe ber
vorragender Peraonllchkelten . Trotzd~ eplelten dle Lehrer 
s ine wlchtlge Rolle bel der Formlerung der revolutlonaren 
NatlonalausBchuase ln der letzten Etappe der Okkupetlon und 
eben!alle .8hrend des ?reg er Aufetande8 1m Ua! 1945. Es WB
r an vor ellam Lehr er - Mltglleder der Gruppa "Akt iv" und 
der Wlderetendegruppe de r Lehrer L. Koubek, die der 111a
ge len revolutlonaren Gewerkecha!tebewegung engeechloeeen 
WBren . Der Voreitzende des Techecb1achan Netlonelrete , der 
an der Spitze des Preger Aufe t anda stand o war der Unlveral
tateprofesBor A. Pražák. Zu den bedeutendeten Peraonllch
ka1tan 1m Aueland gehorte der Kommunlat und Unlvareltšta
profseBor Z. Nejedlý . 

Die Preger Lehrer ertUlltea abr envoll 1hre patr1oti
eche Pt11cht und bet ten 1bren Anteil aD der Erneuerung der 
n.tioa.len und staatliohva SelbetŠDdlgke1t des tschechiecben 
Volkee. 



Stanialav K o k O š k a 

K NfKTERtM VOJENSKOPOLlTICKtM ASPEKTBM 
PRAŽSKtHO POVSTÁNt V KV~NU 1945 

KONplex vojenskopolitické problematiky závěrečné etapy 
národně osvobozeneckého bojs českého lidu , do kterého spadá 
i tento příspěvek , nezahrnuje pouze samotný próbih válečných 
operací, struIturu e či nnost vojenských velitelství, ale je 
mnoheN šir ší . Jeho obaeh tvoří i problematika vývoj e přad
stav o charakteru záv ěračného vyst oupení proti okupantóm 
v obou hlavních proudech domácí ho odboje, vliv politických 
koncepcí ne stanovení atrategie vedení boje, dále pak otázky 
vztehó Nezi politickými e vojenskými složkemi povstání, tedy 
všechno to, co představuje vojenskou politiku vrcholných or
gán~ českého domácího odboje na sklonkU druhé svitové války 
• co je bezprostředním odrezem jejich politické činnosti. 

Naše merxistická historiografie doposud souatře!ovels 
svoji pozornost na politické aspekty této problematiky. 8 
vojenské aspekty Kv ě tnového povstání českého lidu stály vět· 
šinou ns okraji jejího zájmu 1/. Tato skutečnost j e dána 
mimo jiné i tím, že se Květnové povstání českého lidu až do
sud nestalo předmě tem plánovit éhO , dlouhodobého VýZkumu a 
že ee tudíž i časopi secká 8 knižní produkce dotýká vojenské 
problematiky jen okrajově a to většinou jen v kusé, torzovi
té podobě . 

Ve avém přísoěv ku se zabýv ám především činností vojen
ské kOmies Če oké národní rady 8 vojenských velitelství Alex 
a Bartoš , období do vypuknutí povstání v Praze. Je přiroze
né, ž~ vzhledem k heuristické náročnosti tohoto tématu a 
osohní zkušenosti m~že jít pouze o dílčí pohledy . které ani 
zdaleka nevyčerpávají vš echny možnosti zvoleného tématu. 

Zákl ad Če ské národní rady vznikl z inici ativy komunist ů 
8 odborářů ns začátku r . 1945. Bylo to takzvané prezídium, 
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v ně~ ž s e sdru žili zástupci ilegální tlatřední rady odbord, 
prozatímního ústředního vedení komunistické strany, revoluč
ního hnutí zemědělců B Rady tří. Představa o politickém 
charakteru ozbrojeného povstání byla v této fáz i u převážné 
větš IQY čl enů prezídia vyhraněná . Vycházela z revoluční, 
proletářaké koncepce l i dového, celonárodního povetáni, jehož 
úvodem SB měla stát generální stávka. ~léně jasné však j e, 
kdy B za ~Bkých okolností ee poč ít alo a přeměnou dosavadních 
forem rezistence v otevřené střetnut í B okupanty B jek bylo 
povstání při pravováno po stránce vojenské. 

Konkrétní vojenské představy začaly vznikat počátk~ 
r. 1945 na z ákladě diskusí mezi předs t aviteli ~středni rady 
odborů B Rady t ří . Jejich výs ledkem byla mimo Jiné i dohoda, 
že R ed~ trí, s oh ledem na 8v11j vojenský charakter a pravdě 

podobně i radiotelegr afické spojení do Londýna, převezme 

řízení vojenských příprav povatáni. Obecně ee tehdy předpo 

kládalo, že k ozbrojenému povstání dojde poté, co · spojenecké 
l etectvo provede hromadný shoz zbraní a výstroje. Předstevi
te lé Rady tří proto kladli hlavní důraz na vytvoření rozsáh
lé ilegální sítě, která by pokryla celé území protektorátu . 
Její kostru měly tvoři t jednak stávající jednotky Rady tfí 
na jihozápadní Moravě , jednak dělnické oddíly v Čechách , 
které měli zformovet odborářští pracovníci. Vojenaký vedoucí 
Rady tří kpt . Karel Veselý-Štsiner předpokládal, že by se 
touto castou dalo zmobilizovat na 460 000 mužů 2/. 

Rada t ří předev ším úzce s polupracovala s londýnským mi
niaterstvem národní obrany, jehož odborníci v závěru r. 1944 
vypracovali novou koncepci přípravy povatání. Podle apisu 
Vystoupen~ v č eských zemích, který vznikl ne základě r ozboru 
povst é:1Í ve Varšavě a na Slovent:l ku, měly být t-ojové akce za
hájeny po dohodě se sovětským vrchním ve lením B součaaně B 
nástupem Rudé armády do ofenzivy na daném směru. Protože po
vatání si kladlo za cíl rozrušit týl německé fronty a při
spět k jejímu zhrouceni, mě lo z ač ít ještě před všeobecným 
ústupem nepřítele přea území protektorátu. S pomocí Západu 
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SB počítalo pouze v přípravném období, kdy mile dojít k vy
zbrojeni partyzánských Jednotek B destrukčních, přijímacích 
ft velitelských skupin . Materiální zabezpečení během povstání 
však mělo být kryto výhradně ze sovětských zdroj~ JI. 

Rada tří obdržela z Londýne podrobnosti o připravovaném 
plánu 1). březne 1945. V druhé polovině březne ji rozpraco
vala 8 včlenila do několika verzi bojových am.ěrnlc, určených 
jedno~llvým složkám ~eBké národní rady. Zásluhou komunlBt~ 
a odborářll S8 v nich objevil 1 požadavek, aby pov etáni bylo 

zahájeno generální stávkou, která by ochromila německý prll
myal a zastavením dopravy omezila možnost manévru r-ěmeckých 
vojek jak proti povstaleckým jednotkám. tak - a to přede
vším - proti útočící Rudé armádě 4/, 

Otázku, proč tento plán nebyl nakonec raalizo~án. a ce
lou problematiku jednání o dodávkách zbrani čeokému odboji 
podrobně rozebrsl ve s~é studii Osvobozeni Českoslovenaka 
Václav Král 5/. V táto aouv is looti je nutné konstetovat, že 
plán byl nereálný nejen z politických důvodů, ale i proto, 
že neodpovídal možnoatem domácího odboje na jaře 1945. 

V tomto období vycházela z konkrétni situace v čeakých 
zemích jedině komuniatická atrana, která apojovala příprsvu 
na ozbrojené povstání se zakládánim národních ~ýbo~. Bojové 
oddíly měly vznikat, jak instruovalo Rudé právo z února 
1945. v ka ždém městě, v jednotlivých čtvrtích, továrnách , 
v každé veanici, aby bily okupanty, ohráni ly životy lidu a 
národní msjetek . Podle bOjO~ých úkolů, jejich! výčet v člán
ku následoval, měly být předem pečlivě připrav ené akc e zahá
jeny v okamžiku , "kdy !lěmei nebudou mít ani tanky, ani děla 
na dobýv!P: továren, protože je budou potřebo~at na obranu 
proti P. t.ldé ennadě , přede~ ěím v ěak nebudou mít č sa, nebot 
Rudá erm~da postuguje rychl e a Obklíčení se hitl erovci bojí 
Jako čert kříže" / . Komunisté si jas ně uvědomov ali , že míra 
úspěšný ch okcí pr ot i okupsntdm závisí předev ším ne síle par
tyzBnokého hnutí. Prot o Rudů právo neuatále vyzýv a l o k orga
nizování pnrt;,ziinských oddílů a k roz poutání Bkutečné perty-
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zánsk é války joko v:í chodilJka k cclonárodnimu boji proti oku
pantÚI!!. . 

Vojenští e~perti Rady tří, jlm2 prezídium . České národní 
rady svařilo odbornou přípravu povstání , si začali nereál
nost p\1vodního pl ánu uv "domovet až v polovině dubna. Tehdy, 
již v Prv ním doplňku všeobecných bojových směrnic ca. revo
lučního hnutí , byli nuceni konstatovat, že " organizační a 
bojové možnosti, opírající se o stále slibovanou pomoc na
šich vládlÚch činitelll v zahranič:!, byly ~aeově a proetorove 
předstiženy rychlým spádem událostí na hlavních front ách". 
Jako východisko se nabízel společný postup B partyzánskými a 
organizátorskými výaadky ze Sovětského svazu, který by vy

ústil ve vyhol'aní široké partyzánské fronty. K tomuto řeše
ní se však nepropracovali. Z prvního dodatku všeobecných bo
jových směrnic je patrný pouze odklon od koncepce ústředně 
řízeného povstání 8 snahe přenJet odpovědnost za rozhodnutí 
k zshájení akcí na velitele místních jednotek 7/. 

Za této situace požádala Ústřední r oda odbo~ Radu tří, 
aby do Prahy vyslal a svého zástupce, který by tu řídil pří
pravy k ozbrojenému povstání. Tímto úkolem byl pověřen Josef 
Robotka. Politický vedoucí Rady tří profasor Grňa v tajném 
dopiae Joaefu Kubátovi však nepokrytě sděloval, že Ro~otkóv 
úkol "bude jistě skromněj ší nežli osvoboditi Prahu" 8 v zá
věru dodával, že ani Rada tří B možnosti generálniho útoku 
nepočítá , protože na něj technicky neatačí sl 

Do Prahy nakonec odejel 23. dubna 1945 s jedním radio
telegrafiatou a vysílačkou "Anna" ve l itel zpravodajského vý
sadku Pletinurn-1:'awter npor. Jaromír Hechanský . Byl jmenován 
vedoucím ··..,jenské komise České národní rady a kromě pi"ípravy 
závěre:ného vystoupení proti okupantům měl udržovst rádiové 
spoj ~ní a Lo ndýnem a vojenaky ze jlš ~ovat schůze Česk é národ
ni rady a ďstřední rady odborů . Nechenský , který i v míatním 
pražském mtíi-ítku postupoval v s01.!l adu s plány londýnského 
od boje , zaměř il svou pozornost na dva hlavni úkoly : 

1. P:hprev a shozů zbrani v okolí Prahy . 
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2. Podchycení dosud 1::o1ovDně pracujících ilegá lních 

skupin, B to především tčch . které mely vojenský 
charakter . 

Základní kádr jeho spoluprecovníkd a zpočátku zřejmě 1 
komise vytvořili příslušníci Zpravodajské brigády, která by
ls organizována podle vzoru Rady tří 8 jejíž dosavadní čin

noet nejlépe odpovídala charakteru uvedených úkold. 
Prostřednictvím stanice "Anna", která 28 . dubna nevé:a

la pravidelné spojení B vojenskou rádiovou ústřednou v Lon
dýně, eB podařilo dohodnout plochy , na něž mělo spojenecké 
letectvo provést shozy zbrani. Nalézaly SB v Pošumaví , na 

Berounsku, Kladensku, ~ernokoBt el ecku B Benešovsku , ale od 
d?ívějška SB počíta l O 1 B tím, že v případě potřeby by mohlo 
dojít ke ehozllm 1 ne. Karlovo náměstí v Praze. Dne ) . května 

ozn~ll londýnaký rozhlas hesla smluvená pro příjem zbraní 
na Černokoetelecku a Kladeneku . Všechno bylo dokonale při
pr aveno. ProetOl'y za j1Btovelo několik dee.itek č!enll Zpravo
dajské brigády, dru!atvo Bratrství dalo k dispozici automo
bily, nákupní hlezniční družsh,o uvolnilo skl.lldiště v Nus
lích, ale letadla, jako oatatně několikrát před tím, nepři 

letěla 9/. 
Předetavitelé české národní rady nespoléhali pouze na 

dodávky zbrení z angloamerických zdrojll, sle hledeli kontek
ty k partyzánským a zpraVOdajským skupinám, které pOdléhaly 
sovětakétnu velení. K pOlrusÓln v tomto směru docházelo zprvu 
zs pomoci Rady tří. Tak j iž začátkem dubna 1945 bylo do Lon
dýna nehlášeno několik adree pro navázání styku 8 psrtyzán
skými Oddíly a ládostí, aby byly předány do MoakVy . Jiné zá
Chytné adr~~y dostele pro potřeby 1. ukrajinského frontu 
zprsvor',djeká okup1ne Bělevskij-N1ěčimenko 101 . ZatílD se však 
nedá určit, k j akým konkrétn.im výsledkllm tyto kroky vedly . 
Stejně tak č ekají na zevrubněj š í objesnění pokusy o nsvázání 
kontektll, které se odehrávaly později. V jednotlivých port y
zánekých oblastech sice exiatovala spojení mezi organizátor
skými a zpravodaj9k~ i výsedky tl místními i legálními organi-

• 
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zaceml, ale k j e jich prl.lDetilU styku B pražskými centry odboje 
e předev!ím B prozatímním ilegálním ústředním vedením KBe. 
pokud je zetilD znáJllo , nedolilo. J-legetlvni roli přitom J1eU 
eehr'le 1 skutečnos t, že ea v če ských zenďcb nepodařilo vy
tvořit koordinační š táb partyzánského hnutí. Možnost přímého 
opojení, kterou naznačoval rýsující ee kontekt mezi podbrd
skými partyzány a generálem Kutlv e!rem a patrně 1 vedoueími 
funkcionáři komunistické strany, z~8tale pro rycblý spád 
událoetí nevyužita. Delší spoJ eni ne Prahu, které nev ázala 
organizátorská skupina "Za Prahu" kapitána Ivanove, v edlo na 

vedlejší kolej, protože Frantiaek Kubant, B nímž partyzáni 
Jednali, ve skutečnosti nezastupoval Úe~fedni radu odbord 
nebo ~e8kou náro~ni r adu, ale tzv. AkČní výbor pražských zá
vodů 11/. 

Koncem dubna es České národní redě naskytla možnost 
získat zbraně od maa&rských jednotek dislokovaných v severo
západních ~echách , které, jak uváděls nepotvrzená zpráve, 
byly ochotny vyetoupit proti naciat~ . Avšak dříve, než se 
mohlo začít o ní jednat , doAel 1. května z Londýna katego
rický zákaz cokoli v tomto amoru podnikat 12/ 

Klíčová otázka zabezpečení výzbroje zdstávala tudíž i 
nadále otevřena ft do 5. května ee ji nepOdařilo ani v nej
menším vyřešit. ďspěšnějaí byl Nechaoský při podchycován! 
vojenských a polovojenských organizací v e Velké Praze. 26. 
dubne nav ázala vojenská komiee prostřednictvím Kubáte kon
takt 8 npor. Čestmírem Mettuěam, jednim z funkcionářů nového 
vedení Hnutí za svobodu, které spoluprscovalo II ďstřední ra
dou odborů . Idsttuěo'Yi, jenž se v nás ledujících dnech v ěnovsl 
zjištové.ní .. Husce v pOdřizen:,' ch složkách Hnutí zs svobodu, 
se pode:'llo , jak uv ádí, "ze země přímo vydupat a spojit" jed
notky v Novém Kníně , Zbrsshvi, Vršovicí ch a v 10. s tav ebním 
odboru hlavního měete Prahy . Kromě toho jednel se zás tupCi 
Ak čního výboru pra!e~ých závodů, který exietoval para lelně 
v ~dle dstřední r ady odborů a orgenizsčn~ podchycoval dělní ky 
27 ve lkých továren. Předmě tem jednéní byla výstavba jednotek 
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8 zajiště ní čtyřiceti tanků , které údajně slíbila doda t 
včetně oddek 8 sti-eHv B ČKD 13/. J1n3 člen Hnuti za svobo

du, Miroslav Hrubeš , eB těsně před revolucí sešel př:Ítno 8 

generálem Kutlveerem 8 jednal B ním o koordineci činnosti. 

Ke konkrétní dohodě vš ak nedošlo , protože ne delš í Bchúzku 
eB Již Kutlv dr nedostavil 14/ 

Z hlediska delšího výv oje však by l nejdůležltěJěi kon
takt k vojenské ilegální or ganizaci Alex, který J . května 
vyústil v kooptování č lene jejího š tábu ppl k . Antonínu Same
šs do vojenské komise eeské národní r edy 15/, Těsnš před po
vstáním nepojila Zpravodaj ská brigáda na okruh vojenské ko
mi ee četnickou rotu dislokov anou v kasárnách Jiřího z Podě 
brad B příslušníky pražské policejní ikoly 16/, Členem vo
j enské komise eB mel rovněž stát mjr. Vlsdimír Černý, který 
'V ní měl zastupovat vládni vojsko , s nimž ee počítalo pro 
obaazaní budovy rozhlasu ns Vinohradech , Pražského hradu a 
sídla prezidenta republiky v Lánech 17/ . 

Podle souhrnných zpráv o č innoeti České nárOdní rady se 
voj enská komiae definitivně zformovala 4. kv ět na 1945 lBI. 
V této době měla k dispozici i Teoreti cký plán obaa~eni Pr a
hy, který ne jaře 1945 vy pr acovali příslušnici Zprevodajské 
brigády. Tento dokument , v němž SB bli že specifikovalo roz
l oženi německé posádky, ee patrně nedochovel. Z některých 
zmínek plyne , že se v nčm kladl ddrez no ovládnutí rozhlasu, 
bud ovy velitelství německé policie a daHííc;~ strategicky 
duleHt;-:ch objektu 19/ 

Pi'i i 'í::ení komine vycl.áze l ; cc~r ll ,l:,: ze Zá3Ud , které 
byly cherekte't'iz:.tlck6 pro r. e<:u tří a dallií lle6f:Id skupir1.Y, 
pOdřízené !ondýru:kérnu oinistershu národní obrsll3 . V pol1-
tické~ ohledu oice mus e l re spektovct pos tavení České národní 
rady jsko vrcholného orgánu domácih~ odboje , al e to nikterak 
nezu~ovalo proetor, který měl pro řešení otázek na pohled 
ryze VOj enSkých. Tu zúl(lední předutev ov al v oouladu s kon
cepcí Štábu pro vybudov ání branné moci l ondýnského MNO kom
plex takové p!ípr~vy povst ~ní , jehož osu tvořilo uakutečnění 
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rozsáhl é dodávky zbrani . Ns splněni této podmÍnky záviselo 
všechno ostatní - od vcesného vyzbrojeni připravených Jedno
tek až po volbu terwinu pro zahájení skce. 

Z dostupných pramenů nelze prozetím zjistit. kdy úvahy 
o nejvýhodnějším momentu zahájení povstání vyústily v kon
krétní datum. Jisté es zdá být pouze to, že začátek povstání 
byl neplánován na 7. k-qětne . K volbě tohoto termínu vedly 
dva hlrvní dův ody: ze prvé šlo o pracovní den 8 tedy o výhO
du přirozené mobilizace dělnictva, za druhé S8 napevno po

čítalo 8 tím, že 7. května j iž budou pomocí leteckých shozd 
vyzbrojeny jednotky napojené ne vojenskou ko~lel eseké ná
rodn! rady. 

Nedořeěeno však zřejmě zllstávalo zapojení dělnickýCh 
oddílll pod jednotné velení . Podle původního záměru m~18 ří
dit veškeré bojové akce vojenskopolitická komise, ktsrá by 
působile při Ústředni radě odbor~, Jejími členy ee měli etát 
Vác la'V David, 
ban a někteří 
to doporučení 
v rukou Čuká 

Současně vaak 

Josef Smrkovský , Jaromír Nechanský, Evžen Er
dalaí odboráři 20/, Teprve později bylo přija
profesora Grni, aby si celko'Vé 'Velení podržela 
národní rada , respektive její vojenská komiae. 
bylo dohodnuto, že si Ústřední rsda odborů 

zřídí štáb , jemuž budou dělnické formace a továrny jako bo
jUjící jednotky pOdléhat . Štáb měl být vojensky a politicky 
podřízen ďetřední radě odborů, ale byl povinen podávat vo
jenskému vedení čeaké národní rady vaechny informace, kt eré 
umožnovaly přehled o celkové vojeneké situaci 'V Praze 21/. 
Bylo to opatření , které plně odpovídalo úmluvě mezi zástupCi 
prozatímního ústředního vedení KSČ a Ústřední rady odbor~ 
z 29. dubr~ 1945. že a l odbo~J zachovají ve vztshu k České 
národn-: radě autonomní posteveni, že jako představ itelé děl

nlct'lia budou na ni pllsobit zleva a že nepřipustí možné poli
tické zneužití připravovaného povaté.n:L 

Štáb ÚRO se uetavil v poledníCh hůd1nách 5. kVětna z 
vojenských instruktorů , kteH pí'leobil1 při Úatřední radě od
borů . V této Eouvislooti je nutno kons totovat . že sž dosud 
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neby l a epolehliv~ ~odpov ězenB otázka , proč svou činností ne
ovlivni l výrazněji charakter událos ti v Praze a proč byl vo

jenským velitelstvím Bartoš postupně zatlačen do pozedi. 
Pl énum české národní r ady , které zahájilo pravidelné 

jednáni 29. dubna 1945 , počítalo e dv ěma cožnýml alternati
vami del šího vývoje v Čechách. 

1. S provedení~ generální stávky B násl edným ozbroj a
~m pmostán.ím . 

2 . Se zhroucením flěmecke či e jeho kepitul eeí v závěru 
v álky B B násl edným uChopením moci bez r ozsáhlejšího 
s třetnutí 8 nec1at lekými okupanty . 

Ale zetímco pro druhou alternativu vypracovalo plénum po
drobný plán převzetí moci , příprav ou ozbrojeného povstání eB 

zabývalo jen okrajově. Právě tot o ekutecnoet , která byle mi
mochodem cha ra kteristická 1 pr o vztah Os eké národní rady k 
vojenaký= otázkám v próběhu boj~ , vytvářel a značný prostor 
pro v ,od. tetě nikým nekontrolovanou činnost !Iechcnského a 
později i Vojenského velitelství Velké Prshy . 

Další~ nedostetke~ v práci České národní rady bylo i 
to , že nepoč í talO s možností živelného vypuknutí takových 
nepokojó , které by mohly přerdst v ozbrOjené povstání. Její 
nepřiprav enost v tomto směru se plně proj evila 4. kv ě tna , 

kdy oe v Pr aze objevily prv ní pHznaky spontánrúho odporu . 
Pl énum redy , které se téhož dne sešlo, přijalo narychlo roz
hodnutí výbuch povstání pomocí ileg~lních tiakovin B česko

elovenských rel . cí britského rozhlasu oddálit 22/ . Ve chví 
lích , kdy ee aktivita l i dových ~Ae stále stupňovala s kdy 
bylo zapotřebí pohotově reagovat , však měly tyto kro~J jen 
nepatrnou neději na úapěch . Pokus oddálit povstání do 7. 
květne se vuel( projevil záporně i v tom, že nčkteré ilegální 
skupiny napojené na Českou národní rAdu odvo l aly j i ž vyhlá
šenou pohotovost 23/. A nejen to , retardační snahy , v nichž 
nčkteří Člellové rady pokrečov El i ještě 5 . května dopoledne , 
vytvořily v prvníCh hodinách povstárú prostor pro aktivitu 
některých složek . které si činily nárole na vedoucí post~ven::: 
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y do~écl~ odboji . Česki národní reda ee tak vDsnévrovela do 
eltuBcs , kdy poté, co odpoledne 5 . kv ětne veřejně vystoupila • 
musela v první řadě Bvéa t zápss o Bvé misto v č ele národe. 

Nezávisle na České národní radě eB ns závěrečné vystou
peni proti okupentdm připravoval vojenský odboj. Jeho situa
ce ne Jaře 1945 byla slozitá. POBledni rozsáhlejší vojenská 
organizace - vojenská sekce Přípravného revolučního národní
ho výboru v čele B brigádním generálem Zdenkem Novákem byla 
v létě 1944 rozbita. Zetčeni SB vyhnuly jen menší ilegální 
buňky, které vyvíjely pouze minimální odbojovou č innost. 
Proto , j estliže chtěl voj enský odboj sehrát v závěru války 
významněj ší r oli , musel v prvé ředě sjednotit jednotlivé, 
izolovaně pOeobící skupiny e jejich č innost zkoordinovat. 

V Prsze zůstaly z vojenské organizace PřípravnéhO revo
lučního národního výboru dvě důležitějií skupiny důatojníků . 

Předně to byl někdej ší štáb generála Nováka, v němž po zat 
čení jeho náčelníka plk, gšt. Stanis l ava Suledra zsstával 
vedoucí postavení dosavadní zástupce velitele akupiny Prahs 
plk, gšt. Rajmund Mrázek. Kromě t ohot o štábu existovala v 
Praze i bývalá zpravodajaká akupine v če le s pplk. gát . 
Pranti ákem BUrgrem , která po zat č ení předních č ini telů vo
jens kého odboje v lét ě 1944. jimž přímo podléhala. zůstala 
dOČasně bez spojeni. Podplukovní k BUrger měl původně za úkol 
navázat v prostoru Velké Prahy kontakt ke "složkám organizo 
vaným samotnýmí Němci z č eských lidí" , tj. k vl ádnímu voj 
sku, četnictvu, policii, finanční stráži a předev ším k pro
tiletecké policii, která v r. 1944 disponovala téměř 4 300 
muži . RozhO~~jící roli při podchycení protiletecké policie 
sehrál ~~t . Jo aef StejaKal (od r . 1942 byl zařazen v systému 
pr oti:eteck4 ochrany). který od r . 194) pr acoval přímo na 
její~ veli telství. I legs' ní strukturu této organizace vytvo
řil poetu pn; Burger . Sám se ujal funkce náč elníka štábu, za 
tímco j eho nejbl i žšími epolupracovníky Ba stali kpt. Stej
akal. kpt. gšt. Šul c a kpt. gát. HruAka (dva poaledně jmeno-
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vení byli pověřeni především zpr8vod8jek~~1 úkoly). Za veli
tele pro případ povstání byl určen brigádní generál Karel 
Kutlvear, e nimž podplukovník BÚrger udržoval kontakty od 
srpne 1944 24/ 

Av šek anI obě prežeké skupiny vojenského odboje nevyví
jely až do konce r. 1944 větší ilegální činnost . První znám
ky obratu lze zaznamenat teprve počátkem r. 1945, kdy ee 
brigádnímu generálu Františku Slunečkovi, druhému zástupci 
gener ále Nováka, p~Bobícímu ne Turnovsku , pOdařilo pomocí 
pobočníka Vítězl'llave Holase nevázat kontakt /;I podplukovníkem 
Rejmundem Mrózkem 25/, Vlastni činnost š tábní skupiny však 
zóetele i nedále velmi omezena e nepřekročila v podstatě rá
mec organizačních úvah. 

O aktivizaci vojenského odboje lze mluvit až v dubnu 

1945, kdy generál Slunečko navázal styk se sovětakým zpravo
daJ akým výaadkem Chranovakij-Volk, který p~sobil na Turnov 
sku. Výaledkem jednáni, jež vedl 15 . dubna s majorem Volkem, 
bylo zapoj ení skupin vojenakého odboje do zpravodajské sít ě 

výaadku. Za to generál Slunečko požadoval zproatředkován! 
radiotelegrafického styku s československou vládou v Koši
cíCh a vyzbrojení jednotek domácího odboje pomocí shoz~, 

které by uskutečnilo sovětské letectvo. Skupina Chranovskij
Volk doatala ze štábu 1. ckreJinského frontu dvě vzdušné zÁ
silky: první v noci 27. dubna v prostoru mezi obcemi Strá
žištěm a Kozmicemi, druhou v pr~běhu Květnového povstání, 
Další schůzka e majorem Volkem se konala 29 . dubna, těsně 

před odchodem generála Slunečka do Prahy 26/. 
Zhruba ve ateJné době podnikli první konkrétní kr oky 

k centrslj~aci vojenakého odboje i pr ažš t í důatojníci býva
lého š~dbu ger,eráls Nováka, kteří nym se Slunečkem apolu
prac~vBli. Z nich hyl zvláši aktiv ní pplk . gšt. Oakar Psjša. 
Nsjprve z~Jistil kontskt k vojenské ilegální skupině Bílá 
Hore s později, 20. dubna 1945. apojení s organizací, která 
jtž během r. 1944 adružila několik menších skupin - tzv. 
Trávnicemi 27/ 

• 
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Ilegální skupina Bílá Hore sdružovala především bývalé 
dóst ojníky bydlící v tehdejší Pre~e VIII . Jejím vedoucím byl 
divizní generá l Josef Mánek a hlavním organizátorem ěkpt. 
Vratislav Kuffner. Skupina vyvíjela hlevně zpravodajskou 
činnost. Buňky měle mj. v prezském rozhlase, Da pražském 
magistrátu B počátkem r . 1945 zapojile do Bvá sítě 1 plukov
DÍka Národních střeleckých gard Karla Duška. Pro případ přo
vratu určl1~ velitele vojenských objektó v Praze VIII. Její 
celkový podíl na domácím odboji lil vliv v pražském povstání 
byl však nepe trný. 

Ilegální organi zace Trávnice vznikla v prdběhu r. 1944 
slouč ením několika odbojových skupin , z nichž některé SB pd
vodně zrod ily v r ámei Obrany národe 8 fungov aly od r . 1939. 
Hlavní náplni její č innosti bylo zpravodajství. V tomto 8m~
ru využív al e ze j méns služebních cest zaměatnancd protekto
rátních firem do neutrá lních etátd. Kromě toho ee připrevo
vala ne záv ěrečné vystoupení na sklonku druhé světové války 
organizov áním ilegálních voj enských jednotek. 

Na přelomu dubna a květne 1945 začali pražští ddstojní
ci sdružení okolo generáls Slunečka vytvářet i tzv . velitel
ství Jose f, které mělo podle pdvodní dohody s v edoucími prd
covníky El ektri ckých podnikd měs te Prehy vojensky podchyco
vat zaměstnance pražeké tramvejové dopravy. V jeho č ele st ál 
pplk. gšt. Boris Psleček, jenž s polu s podplukovníkem 1lráz
kem vybra l ze záložních ddetojníkd velitele jednotlivých vo
zoven . Ti měli ze zaměatnancd Elektrických podnikd vytvořit 
vojenské j edno t ky (zpravidla v sí le roty), Mčeket ne přídil 
zbraní" a v při<!tíl eném úseku "zajiatit msj et ek, věcnoati a 
zařízení .. . , jakož i klid s pořádek". V úrovni konkrétních 
pl"ípr av v§ak by l y značné rozdíly. N apř. plk. Emenuel Vál ek, 
velitel vozovny Pankrác, zlakel pro epolupraci několik del
ších ddotojníků , kteří pi'ipravil1 "plán střeženi a pořádku" 
e ze pomoci dův ěrní ka z řad zaměetnancd Elektrických podniků 
zorgani zov al pohotov ostní útvar pro okamžité n6sezení v pří 

padě vypuknuti povstání . rla proti tomu pplk. děl. Kavene , , 
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velitel 'Vozov!'..}' ŽH.kov . nl:l'lyhledel žádného dl1vě rníks , ačkoli 

o jeho existenci v ě děl. nemluvil s nikým z osazenstva, 8 ne
~nel ani početní stav vozovny, anl taktickou situaci ne ~lf
kově 28/ 

Podplukovník nUrger SB svou skupinou 6polupr8covnik~ 
věnoval v pr~běhu dubna hlavní pozornost dokončeni organiza
ce protiletecké policie . S definitivní platností byla vytvo
řena velitelsklÍ struktura B jmenováni velitelé tlsskl1 e ob
lastí PO. Dále BUrger uskutečnil rekognoskaci v elitelského 
stanoviště PO v BertoloměJeké ulici čp. 5 v Pra ze 1. V tomto 

období Již spolupracoval 8 plukovníkem policie Voženílkem, 
který připrav oval obsazeni budovy prežokého rozhlasu. V dub
nu navázal rovněž styk SB skupinou dOst ejníkO sdružených 
okolo divizního generála Františ ka Hrabčíka. 

Hrabčík patřil k pnní garnituře Obrany národa. Po 15 . 
březnu 1939 pracoval v likvidačním oddělení ministerstva 
národní obrany , kde měl na atarosti převádění dóstojníkó z 
povolání do státních či soukromých aluŽeb. Skupina, kterou 
kolem sebe soustředil, po ztrátě spojeni s vojenským odbojem 
v r. 1942 v podstatě žádnou význe~ějěí odbojovou činnost 

nevyvíjela. K aktiviza ci došlo sž na jaře 1945 , kdy začals 
úzce spolupracovat s kruhem lidovcu okolo ing. R. Jukla a 
bývalého ministra Hodžovy vl ády ing . Jans Dost álka , který 
vystupov a l jako "domácí vedoucí Česko o lovene:ké strsny lido
vé". Na jsře 1945 udržovali lidovci kontakt s vysokými krull,y 

kolaborantsk~ část i buržoazie, od níž čerpali zprávy jak o 
zázn~recll protektorátní vlády, tak o plánech K. H. Franka . A 
právií ze spolup:"áce generála Hrebčíke ae skupinou lidov cu 
vzdel náno ns vytvoření tzv. !.fetl·edního národního VýbOru, 
který ~i převzal do příchodu košické Vlády výkonnou moc v 
čeak~ch zemích a e pomocí VOjenských složek se postara l o 
zajištění klidu a pOl'ádku na apravovaném území. Bezprostřed

ním podně tem k jeho vytvoření byly sondáže K. H. Pranka u 
predstovltelu české ko laborE.'ntské bur Ž0 8Z h· ve v ě ci případné 
úpravy politických poměrů v protektorátu . Určit ě j!H podobu 
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dostal na přelomu dubne a května . ďatřední národni výbor m~l 
být sestaven na ~ákledě stejného pol itického klíče jako vlá
da Národní fro nty v Koě1cích. D~aledné up1e.tnění "koUckého" 
kritéria by však mala v t omto případě vá žné d~ledky. Na 
Jedné straně by otevíralo ceetu k uplatnění výrazného vlivu 
těm seskupením, která významneJší odbojov ou činnoet nev~í
Jela, ale na etreně druhé by představ itele ilegálních orga
nizací, kte~é nebyly svázány B žádnou poli tickou stranou, ze 
zásadního r ozhodování v podstatě vyřazovalo . Tak by vznikl 
politický orgán. v němž by sice byli zBstoupeni 1 komunisté, 
ale jehož v ě tš inu by předatevovell reprezentanti konzerva
tivních sll domácího odboj e. Na předběžných jednánich o vy
tvoření detředniho národnÍho VýbOru se podíleli hlavně zá
stupci národně socialistické strany, kteří již ne podzim 
1944 vytvořili tzv. revoluční VýkOnný výbor eul . str sny ná
rodně socia l istické v čele 8 Prantiškou Zeminovou 29/. So
ciální demokracii mělo pravděpodobně zaetupovat p~odni v e
deni Hnuti za svobodu . V jeho č ele stál bývelý organizsční 
sakretář soci álně demokratické strany Josef Novotnj, který 
souč ssně vystupovsl i jako organizsční vedoucí této strany 
ze okupace 30/. Představitel é ďstřednÍho národního výboru 
počítali předevěím s tím , že pokoj ným převzetím Qoci z rukou 
protektorétních a nscistických úřadó se jim pOdaří předejít 
revolučnímu v yús těni národně oevobozeneckého boje . Snaha po 
vysl oveně reprezent a tivním alo žení tohoto orgánu nsznačuja , 

že ve hře byly 1 kalkulace značného politického dosahu. 
Koncem dubne se vynořila otázka, komu vlastně přísluší 

funkce vedoucihu představitele voj enského odboje . Aktuální 
se stele 7.':7Jméne poté, co došlo k pMmm kontakt1lm mezi sku
pinami y6stojníkd kolem generále Hrabčíka a předstsviteli 
praž&kého š t ábu generála Slune čko . Tento problém se dost al 
na vrogr~ něko lika schózek přelomu dubne a května. Jejich 
výsledkem byle dohode . podle níž 8e etel hlavou vojenakého 
odboje Slunečko, Hrabč ik byl pov ěřen orgcnl zací ministerstva 
národní obrany a zBstupováním vojáku v ďatředním národním 
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výboru, Kutlvašr se stel velitelem Vel ~é Prahy a BUrger ná
čelnikem jeho štábu JIl, 

Počátkem kVětna přípravy vojenského odboje pokračovaly. 
Projednávaly se otázky zapojení policie, četnictva, protile
tecké ochrany, technické pomoci (Technlsche Nothilfe) r~ 

pražské veli telství. Neplno se rozběhla příprava k obsazeni 
budovy pražského rozhlasu 8 zajištění jeho nouzového provo
zu. Za zmir~ stOji 1 to, že oe v tomto období podařilo zís
kat 1 některé do~enty. které tvořily součást německého 
plánu obrB~ Prahy, j ako např. Bchéma opojení vojenských ve
litelství a úřadoven v Praze, plán nouzových letišt B udáním 
míst pro' vzdušné zásobováni municí B potravinami, plán na 
zničení pražských mostů aj. 

Kromě vojenských příprav eB generál Slunečko orientoval 
i na formováni tzv . Národního výboru, který měl předevš~ 
poakytnout politickou podporu vojenské organizaci. Ve aku
tečnosti však nemel charakter vyhraněné politické instituce, 
jako např. ďstřední národní výbor nebo České národní rada. 
Byl spíše orgánem, v němž se sdružili civ ilní experti ile
gálníCh akupin, které byly na vojenské velitelství napojeny 
nebo s ním spolupracovaly. Tak byl např. jeho členem ing. 
Zdeněk Kruliš , jenž vojenakému odboji dodával zprávy :z hos 
pOdářství 8 z okruhu protektorátní vlády, 8 nyní měl řídit 
práCi ve Svezu průmyslu. Delšími členy se stali ing. dr . 
Št ěpán a A. Kolenstý, vedoucí jedné skupiny Elektrických 
pOdnlk1l města Prehy, Kere l Ileubert , který dodávsl velitel 
ství Alex lnfo~sce z České tlakové kenceláře a jemuž se do
stelo funkce m{~topřed8edy, aj. 32/ 

Z ně~~erých pramenó plyne, že Národní výbor měl v úmys
lu nás'.o:ldovet ve litelství Alex, které ) . květne navázelo 
kont",kt s vojenskou komisí České národní rady, a spolu s 
ním ce na vrcho lný orgán domácího odboje napojlt nebo se mu 
podřídit 33/. Zástupce generála Slunečka byl sice 3 . května 
kooptován do vojenské komise České národní rady, ale jeho 
činnost zřejmě nepřesáhla rozsah čietě vojenské spolupráce. 
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Tuto domněnku podporuje 1 skutečnost, že velitelství Alex 
figuruje v zápisech České národní rady až k datu 5. května, 

kdy zhruba mezi druhou a třetí hodinou odpolední došlo k 
jednáni 8 ing. Samešem o "připojení akce generále Alexe " a 

kdy byl v d~aledku celkové situace ve sdělovacích prostřed
doh vznesen požadavek "likvidovat akci Ueubertcvu a připo

jit ji k národní radě" 34/, Proto lze roH za to, m. j . i B 

ohledem na lllUloet llárodmho výboru v prvních hodinách po
vstání, že ). května 1945 SB sice velitelstv í Alex a jeho 

výbor ne okruh České národní rady nepojily , případně že moh
l o dojít 1 k úvahám o společném postupu ~ následujících 
dnech, ale že nebyly ani zdaleka vyřešeny prOblémy vztahu 
obou center. 

O konkrétních vojenských plánech 8 představách vojen
ského odboje se dochovelo v písemných pramenech jen málo 

údaj~. Velitelství Bertoě, jež ež do konce dubne p~obilo 

bez spojení a generdlcm Slunečkem , vych6zel o ve své činnosti 

z v Ojensl,é koncepce Pří prevného revolučního národního výboru 

a počítalo předevš ím s vyu žitím těch složek protektorátního 

aparátu, které měly vojenský či polovojellBký výcvik. spojo

v aef prostředky s v omezené míře i lehkou výzbroj. V prvr.J. 

řadě šlo o š est praporu protiletecké ochranné policie, fi

nanční stráž v síle čtyř rot, dále pak o útvary policie a 

č etnictva a prapor vládního vojska. V p~vodnícn úvahách se 

také počítalo e podchycením dělníku z továren, ale pozděj i 

bylo rozhodnuto "věc odložit na posledni měsíc ~řed poráŽkOU 
Ně:necks a přeneChat ji Odborovým organizacím" 3 /. 

Koncem dubr.a eice uvažovolo velitelství Bartoš o pří 

padném zah~Jeni ozbrojených akcí, ale pouzu ve dvou přípa
dech: 

1 . Jestliže v Praze seskočí ve větším množství parašutisté 

a posílí tak místní jednotky odporu (resp. zahájí boj o 

Prahu - po zn. aut . ) 

2. Jestliže S8 fronty přib lí ží nstolik, že hude raálná na

dě je na udržení Prah~1 do příchodu spojeneckých B11 36/ 
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Av šak , jek se z dá , tyto úvahy se pohybovaly v čistě 

teoretické rovině . Tuto domněnkU podporuje i skutečnost, že 
ee nezachovaly žádné dokl ady o existenci plánu nástupu, roz
vrzení bojových akcí, dislokaci německá posádky ani delší 
dokumenty, které a přípravou ozbrojeného povstání bezpro
středně souvi sej í . Oj edinělé zmínky naznačují, že eB větěí 
pozorno s ti dostalo jen otázkám spojeni, a t o jak vlastního, 
tak nepřátelského. Do stejného komplexu patřilo také zejlě
tění rozhl esov ého vysíláni. které připravovala pražská poli
cie ve spolupráci B rozhlasovými techniky. Všechny tyto 
okolnosti spolu s orientací velitelství Esrtoě ne ďatřední 
národní výbor svědčí o tom, že podplukovník BUrger ". jeho 
ddetojnícl soustředili pozornost především ne a lternativu 

zajištěni klidu e pořádku v případě politického převretu . 

Rovněž tek lze říci jen velmi málo o konkrétních v ojen
ských plánech velitelství Alex . Jsou známa pouze některá 
dilčí opatření, především v pOdřízených organizacích, ale 
zmínky o existenci nástupního plánu v prBDIenech Chybí. Z dil.
rezu, který je v pokynech klcden na zajištění klidu a pořád
ku e na zřízení systému strážní služby , se dá usuzovst, že 
ae velitelství Alex, e tím také vedení vojens kého odbo je, 
orientovalo především ne alternativu pokoj ného uchopení moci 
v přípsdě zhroucení či kapitulace Něm ecke. Generál Slunečko 
sice ne rozdíl od Č eské národní rady poč~tel i s možnoatí 
živelného vypuknutí povstání, ale ani pro t ento příp ad nemě
ly jeho pokyny podobu konkrétních úkolo. . Omezovaly se pouze 
na vyhlášení v elitelské pohotov osti, pří p. ne urč ení ehro
maMUt některych podřízenýCh skupin . 

Rozp:.n vojenekých pláno. velitelství Alex a Bartoš nutně 
limit"'·~ al problém akutního nedoll t at ku výzbro j e, s nímž es 
vysocí dil.a t ojr.íci nedokázali vyrovnat ani v s8l!lotném povstá 
ní . Pří preva r ozsáhlejších bojových akcí za aituace, kdy 
proti nacistické posádce v Preze mohli teoreticky pootavit 
es i deaet tioíc muM 37/ , v ětl'íinou špetně vyzbrojených, byla 
pro tyt o d ůs t ojníky, vy cházející z pouček v ó l ečného řádu 
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buržoazní sro!dy, nepros to nepřijatelná . 

Vypuknuti povstání 5 . května zast i hlo Českou národní 
radu 1 vojenská velitelství ve stadiu příprav ft tudíž 1 bez 
ujssnoněJáích představ, jak na vzniklou situaci reagovat. 
Gener ál Slunečko sice v dopolední ch hodinéch pod vlivem 
zpráv o po~ tupu americk~ armády a skutečnosti , že Praha byla 
vyhlášena lszaret~m městem, vydal poky ny k provedeni někte
rých předem připravených opatření. Akce vojenského odboje, 
které následovaly, měly vBsk jednoznačně charakter převrsto
vÝCh opatření, ft to včetně té nejvýznamnějš í - obsazení bu
dovy pražského rozhlasu . V obdobné~ duchu působilo 1 veli
telství Bartoš , které zahájilo činnos t brzy odpoledne 8 po 
překonáni bezradnosti svých dústoj:úkl1 SB snažilo vtisknout 
povstání charakter ry~e vojenské záležitosti s cílem vyhnout 
se pokud mo~no déle trvajícímu boji a střetnutí uzavřít při
jstelným kompro~isem s Okupační mocí . 

Realističtěji reagovala ne reslitu živelně vypuknuvšíbo 
povst ání Čeaká národní rada . Zásluhou komunistd ee zbavile 
i luzí, že k p~evzetí moci dojde bez větaího střetnutí a na
cisty a situsci zhodnotila s politickou odpovědností, v du
chu smýŠlení a revoluční nálcdy lidových man . K vojer..akému 
řízení v ~ak neměla ani technické prostředky. ani š táb kvali
fikovaných odborníkd . Otázka . proč ae tímto štábem nestala 
její vojenská komise, čeká dosud na uspoko jivé vysvě tl ení. 
Jak známo . do~lo nakonec k dohodě , že velení nad bojujícími 
jednotkami p:'evezme velitelství Bar toš, o jeho! existenci ee 
Česká náro~~í rada dozvěděla de facto z rozhl asu . ayl to 
kompromio . na něj Z obě strany pHetoupily a rozdílnými před
stavami. e který , jak se mělo záhy uklÍzat , přináš el více vý
hod 'JiléJn, jimi'. by ls myšlenka dusl edného , skutečně revoluč 

roh .... boje cizí. 
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Stanislav K o k o i k ft 

Zu elnlgea ml11tarpolltlecben Aspekt.a d8S Preger 
J.u!etaads8 ~ Ma! 1945 

Zua&mm.e.ntaeeung 

Der Autor b.!a~t sleh in salaem Beltrag mít dar Ta
tlgkalt der Ml11tarkommleelon des Tecb.chlscben Natlonal
ratea unci der IIll1tarkommando8 Alex und Bartoě 1m ZeUraum 

ble zum J.uabnlcb des AuletandBe in Prag. 
Di. Ml11tarkommi8elon des Tach_chi.choD NatlOQelrate 

begann steb &ode Aprtl 1945 nech der AAkua!t Ton Oberlaut
nant Jaromir Necbanekj in prsg Zll fonllierllD.. Ihre Hauptauf
gabe .ar di. Vorbereltung des ba.stloaten Áufetandea. Ba 
selang lbr. ID.it LoDdon aut dem KorrsBponde.nz'lt'ege .1.o1g. 
Plaeben tUr den Bmpfang der Luthendungetl TOJl Wattu unci 

AU8rU.etungeD auazumacben und alnlg8 1118ga1. Gruppen Zll 

konzentr1ereD, vor al1em von ~111tar1acbem unci halbGdllta
r1Bcb~ Charakter. welcbe neban den !rbeite rabteilungen. 
die Tom Zentralrat der Gawerks chaftan organislarl wurde.ll. 

dan Kern der aufstandischan Krafta bilden sollten. Gro9-
britannien batte zwar lnteresse sn der Unteretutzung der 
Widerstandsbewegung. die dia Poaltion der tscb_chiscben 
Bour gaolela s tarkan .urda, sbar as wer entecbiadan nicht 
bereit, den Volksau!e tand zu untaretutzen. Daa war auch 
dar Hsuptgrund , warum di_ Wafranliet_rungen au! dam Lutt
waga, dl~ dan Auagangepunkt tUr dia Plana dar Militarkom
mieej~n de8 Tecbachiechen Na t ionalrata blldeten, nicnt re
alisi_rl wurden. lm Verlaut de. Au!standes, dar zwai Tage 
tl~er auebrech , ale der Tschachiecha Nstlonslrat geplent 
hatta , bildate dia Kilitarkommission dia Varbindungegrup
pa zum Militarkomroando von Gro~-Preg. 

Die Militarko~aodoe Alex und Barto8 entetandec aus 
dan Reeten der Uilitarorganieation des Vorbaraitscdan ra-
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volutionaren NatloaalausB chUSS6a, die 1m Sommer 1944 Ton 
der Gestapo l1qu141ert wurde. Konzeptionell richtete de 

steh au! d88 Auffangsn dos ReglerungehasreB. der Plnanz
wacbe, der Pollzel, der Protektoratapollzel ~d welterer 
halbmll1tar1ecber Elnbeiten. dia Bsetandtel1 des Protekto
rataspparatea waran (die Luftecbutzpollzel, dia teohnlecbe 
Nothilte u.a. ) . Dae Ko~ando Alex beralt ete die ml11tari
Bche Organleatlon der Angeetellten der Blektrizltatawerke 
der Hauptetadt Pras vor uad konzentnerte s1eh such au! 
klelnere Gruppen des ml11tar1achen Wlderstandekamptee. Dle 
Offlz1ere dloeer KomwsndoB. die dia konzentr1erten Kr&tte 
tUr uazurelchend zur Enttaebuag umfangrelcher Kamplaktlonen 
b1elteD. or1antl ertan dia Tatlgkelt des ml11tar1echen Wl
denlltandee vor a118111 aul die Slcberung Ton Rube und Ord

nUDg 1m Palle deB Zusammenbruehea oder der Kapltulatlon 
Deutecblande. Glelcbzeltlg orlentlertan al. s leh polltlaeb 
aul den Zentralen Nat l onslsusacbu6. desaen V.rtr.t.r d~t 
reebnet.n. da9 .e lbnen ml t e1ner rublgen Obema/lme der 
Macbt aUB den Hindu der Protektorata- und taach1et18cben 
Imt e r g.llngt , d.r revolutionaren AUBmundung d •• natlona
len Betrelu.ngs k6lllptee zU"TorzW:OlIIlllen. Dl. Kommandos Alex 
und Bartofi baben slch z_ar zu Beginn de. Aulat sn4ea dsm 
Tecbechls chen Netlonelrat untergeordnet, aber 10 Tielen 
Punkten Dur tormal, denn •• der des eln. noch dea and.re 
Kommando hett. selne ureprUngllehe Konzeptlon aulgegeben. 
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František li o 1 e c 

STAROMfsTSKÁ RADNICE A xvtTNOvt POVSTÁNÍ 

Uplynulo již 40 let od Pražakého povstání. na němž se 
významnou měrou podíleli také obránci Staroměstské radnice 8 
ostatnich radničních budov. Boj o Staroměstskou radnici. v 
niž čsětí obránci vytrval i přes všechny ztráty 1 proti mno
honásobné přesila, ohroženi nejen zbraněmi, ale i ohněm, si 
zaslouží zvláětní pozornost v historii Pražského povetáni . 
Obrana úseku redničmch budov byla d1l1ež1tá nejen z v ojen

ského hlediska tím, že bránila vojekUm SS proniknout z práv
nické fakulty do středu města, ale její mimořádný význam 
spočível také v tom, že v Nov é úřední budově (U radnice J) 

byl umístěn městský pouliční rozhlas, vedený redaktorem K. 
Kučerou 8 techniky Jer. Kučerou 8 K. Br1lžkem. ďlaba pražské
ho měetsképo rozhlssu v Pražském povatání nebyla také dOBUd 
náležitě zhodnocene, ačkoliv právě z jeho amplión~ uslyšeli 
Pražané první výzvu k povstání s 
stavbě barikád. Dovolte mi proto 
přehled boj~ o radniční budovy a 

v noci z 5 . na 6. května ke 
podat etručný faktografioký 
úloze tohoto rozhlasu 1/ 

Kolem městského rozhlasu se již za okupace vytvořila 
ilegální komunistická skupina vedená redaktorem Karlem Kuče
rou. Této organizaci a zejména pak technikovi Jaroslavu Ku
čerovi ae pOdsřilo zsbránit přestěhování vysílačky z Nové 
úřední budovy na velitelství SS v právnické fakultě. A tak 
mohlo dojít k tom~, !e s e v sobotu 5 . květne v 11,25 hod. 2/ 
ozvalo aai z 300 amplióna míatního rozhlasu provoláni: 

"~ .. :.,),oalovenští občané! Hitlerovo Německo je rozdrceno. 
Třet:í. říše přestala e:x1stovat! Pryč s válkou! Všichni ihned 
zas~avte práCi! Nikoho nesuďte , nikoho nesmíte trestat, at 
Čecha nebo Němce , na to jsou lidové soudy. Varujte všechny 
Němce před jakýmkoliv zakročením . ~eská policie, čeeké čet
nictvo, vládní vojsko a jiné útvary upoalechnou bezpodmíneč
ně pO~Jnů národních výbora . Kdo tak neučiní , je zbabělec a 
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zrádce! Stojíme neochvějně ze leskoelovenekou vládou v Koši
cích . Podepsán: Národni výbor Velké Prahy" . 

Toto první hlášeni městského rozhlasu zcela nepochybně 
urychlilo revolučni vystoupení Prežsn~. V té nobě byla již 
nejen budova, v niž byl rozhlas umístěn, obsazena českou po
licií vedenou energickým praporčíkem Rosákem , sle také Sta
roměstsk~ 8 Nová radnice byly v českých rukách. Velením rad
ničních budov byl pověřen poručík v záloze Antonín Kozel . To 
již městský rozhlas volal Pražsny ne pomoc českému r ozhlasu 
v dnešní Vinohradské třídě. 

Do čela Národního výboru hl. města Prahy jmenovala Čes
ká národní rada komunistu dr . Václava Vacka a jeho delšími 
členy byl i národni socialista dr. ing. Eustech Mo lzer a so
ciální demokrat dr. Vladimír Prokop. 

Krátce po 13. hod. přijel k městskému rozhlasu ~ obrně
ném voze předseda protektorátní ~lády Richard Blener t , který 
po dohodě s K. H. Frankem měl pronést rozhlaaem projev o 
tom, že vytvoří čeekou vládu. Projev mu byl odebr án, Bienert 
byl zatčen a poručík vládního vojska, který ho doprovázel, 
byl odzbrojen. Poté byl Bienert předán záatupcUm České náro&
ni rady a odveden do jejíhO prvníhO sídla v Dlouhé ulici. 

Obranu Stsroměstské radnice za jUtovala posádka 25 čet
níků pražeké pohotovostní roty, několik členů městské pel i 
cie a někteří zaměstnanci pra~ské obce. Byli ozbrojeni pouze 
1 lehkým kulome tem, 2 samopaly, J2 puškami a 39 pistolemi. 
V neděli přibyli k obráncUm ještě dslší oeoby . Až na místni 
přestřelky na Stcroměstském náměstí proběhlo sobotní odpo
ledne v této části pražského centra poměrně klidně. V sobotu 
po 17. ~.ud. se dostavil lékař MUDr . Jan Uelichar , který ve 
spobpráci a ostatními zařídil ve sklepních prostorách Nové 
radnice provizorní ošetřovnu pro radniční budovy a jejich 
okolí. Spolu ee avým zástupcem MUDr . Milošem Sovákem ošetři
li od 5. do 9. kv ě tnu celkem 253 zraněnýCh , zjistili 13 mrt
vých mezi obránci radnice a v jejím okolí ohledali 70 mrt
vých. 
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Není bez ~ajím8vost i. že ne té to ošetřovně po.sobll jako 
první Mel1cherťlv pomoclÚk plic. W1l1bel d Richter, ntímecký lé

kař, který zběhl z nacistické armády . O J. hod. odpoledni 
přijelo k 5tororoěateké radnici nákladní auto s německými vo
jáky, kteří učinili první pokus o dobyti rodnlca. Statečný 
odpor obránců je však odrazil, a proto ustoupili do Maielovy 

uliCE:. 
V noci z 5. na 6. května se opět ozval městský rozhlaB 

8 výzvou: "Pražené - stavte barikády! Pomozte bojovníkům B 

etavte ihned barikády. Zamezí ee tak pf íjezdu nacistických 
pancéřů. Zataraste hlavní třídy II příjezdy do Prahy • .. " Toto 
hlášení bylo jednou z prvních výzev (ne-li první v ůbec) ke 

stavbě barikád. 
V neděli 6 . května byla s i t uace na Staromě stském náměs

tí mnohem Složitější. Ji ~ od 5. hod. rsnr~ byls St sroměstská 
radnice ostřelována jedním těžkým tsnkem a dvěma lehčími 
pancéři od vyústění Pařížské třídy do Staroměstského náměBt~ 
V neděli odpoledne kolem 15. hod. zaútočil od Mikulášského 
kostela na zední trakt radnice německý tank, rozstřílel zde 
vrata a střelbou zblízka olu'ozovel obranu radnice. Byl však 
jedním z obránců zničen pancéřovou pěstí . Protože obráncům 
Staroměstské radnice docházelo střelivo, poslsl por. Kozel 
spojku do kasáren vládního vojska na Smíchově o pomoc, aby 
radnici poskytli zbraně s náboje. Tak získali několik beden 
pancéřových pěstí , samopaly, pušky , střeliv o a graná~y. Něm

ci s přestávkami na Staroměatskou radnici stále stříleli, 
ale její obránci dostali posily. Na rsdnici se doatala sku
pina JUDr. Otdkara Hubschmanns nazývané Matylda. Když došlo 
k nájezd'... dvou t anků z Pařížské třídy, byl jejich útok odra
žen. '::ohoto dne se do sklepních proator Nové rsdnice uchýli
lo Ylěkol1k set lidí z vyhořelých domů v Peř;ížské třídě a 
kromě nich zde bylo od soboty zajištěno na 200 zajatců. 

V pondělí 7. května byls Staroměataká radnice znovu na
padena palbou z jednoho těžkého tanku a 4 lehkých pancéřů a 
byla zapá lena. Obránci museli nejen odolávat útokům, ale 
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také hasit radniei, co! ee jim nakonec podařilo . Znoyu by lo 
přlaunováno střelivo ze emíchovekých kasáren. Během boj~ byl 
znič en dalŠí německý tenk pancéřov ou pěstí , jejímž střelcem 

byl rakouský příslušník Peleteuer stíhený gest apem. Z neu
s"la zyyloveného tlaku Němc~ bylo zřejmé, že e8 chystej! 
k hlsynímu útoku na radnici, což potvrzoval o 1 soustředění 
•• 1 JO tenkň u právnické fakulty. Vel i t el radniční ch budov 
por . KO •• l lel o.oboi hlásit tuto s ltuaci do Bertolomě j ek& 

ulic. na velit eletví Bartoš (gen. Kuttelvašar) , které mu 
přislíbilo pomoc. 

V nocl ne 8 . ~itna (úterý) byl ne St aroměstském námiu
ti klid 8 t oho bylo znovu využito k doplněni munice z kasá
ren ne Smíchov ě. Měs tský rozhl as však stále hlásll výzvy k 
voj.k~ SS , aby ee vzdele ft zachránila avé životy . 

~tarý B. kv ětna mělo být patrně hlsvním dnem bojd c 
Staroměstskou radnici , které začaly ji ž v 8 hod. ráno . Do 
těchto boj~ byla pojata i Nové úřední budova - aídl o měat
ského rozhlasu, který měl být uml č en . Celkově stranou boj~ 
zóst évala Nová radnice, kde byla ošetřovna dr . Melichara. 
Jinsk visk celý prostor radničních budov s přilehlým okolím 
s barikádami byl v palbě německého útoku i zákeřných stře l

ců. Velite l radničního ús eku por . Kozel byl nucen po~ádat o 
pomoc na vel i telství Bsrtoš i místním rozhlssem. Pomoc se 
v čaa dostavila s obránci radničních budov by l i posíleni čet 

nickým oddílem vedeným por. Luňáčkem a družetveD vládního 
vo joka. V té době všek JH J-: ěmci atřileli ze čtyř t anků na 
Sto.rooěstak~c ná:::těatí a brzy j ~ př19lB ne pomoc skupina 
dalších čtyř !,sncéřů . Přestože l:ěmci podnikli ?řimý útok na 
S t eromě 9 t~~ou r ednici, byli odraženi. Od Mikulóšského koste
la ee jio doatali do boku obránci měBtBk~ho rozhlasu , kteří 

zneši(odnill dva hnky . Němci neustál e stříleli ns Starom.ěst
okou radnici a na okolni budovy. Kromě děl a kulometů použi
l i i sv szků zápal ných raket , jimiž znovu zapálili St arooěa t 

~kou radnici. Radnice hořela s pra žakým hssičUm bylo zabré
ně no v haěení . Tento den oohl o dOjít ke kataetrofě přes 
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yšechno hrdins tv í obránc~ Staromě stské radni ce, kteří bojo
"sll v rozstřílené s hoří cí budově , obkLíčené ze tří stran s 
s nedostatečnými možnostmi ústupu. Kdy ~ kolem 17. hod. pode
psali zástupci eseké národní redy s gen. Toueaa!ntem "Proto
kolo provedení kapi tulace německý ch branných 011". v němž 
se lIěme! zavázali, že slo ží zbraně B že gen. TouBsslnt po

tlač! případná ohniska odporu německfch jednotek, byli ob
ránci radnice 1 Stsroměstského náměstí povinni uvolnit pr~
chod nacistických vojek. při tomto průchodu mohl velitel 
rBd~čních budov por . Kozel teprve zjistit, B jakými silami 
Němci operovel!. Ve své zprávě uvádí, že přes Staroměstské 
náměstí prošlo 2- 3 tisíce voj áků a civilistů, 27 tanků, 2 
obrněné vozY. 90 osobních a)2 nákladních aut. Dále pak píše, 
že "boj o Staromčstskou radnici, v niž čeští obránci vytrva
II přes všechny ztráty a nebe~pečí , ohroženi nejen zbraněmi, 
ale i ohněm , zaalouží si zvláštní pozornosti v dějinách 
prsžakých ravolučních dni". 

Staroměstská radnice byla od dávných dob symbolem če ské 

apr ávy města , i když se v ní v určitých dob( ch muselo úřado
vat německy. Snad i toto vědomí hnalo Němce k tomu, Aby Sh.
roměstskou rsdnici dobyli a pokořili. Ale odvahou a stateč
ností obráncó radničních budov zóatala Starcměatská r adnice 
nepokořena. 

Poznámky 

II PrBJlleny k t éto ste.t1 byly většinou pUblikovány v edici 
P. P.~lec , Staromě atská radnice a Květnové povstání v 
~rsze . Májová Praha 1945, Sborník statí , vzpomínek a 
dokumentó. Praha 1985 , s. 209-226; ostatní v Archivu 
hl. ~čata Pre.hy , abírka dokumentů Pražské pov s tání . 

2/ K času prvního vysílání srov . Májov á Praha , B. 215 . 
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li' ranU ii&k Hol e e 

Des Alt atadter Ratbaus und der Malaufatand 1945 

Zuaal!llllenfse8ung 

Ra elod SCbOD 40 Jahre von dem Prsger Auta t and verfloa
esn. an dem such dia Verte1dlger daa Altetadter Ratbsus •• 
uod de r ubrlgen Rategebauda elnso bedeut endeD Antail batten. 
Daa Altetadter Rathaus .ar salt l&agat v e rgangenen Zelt8n 
aln Symbol der tachechiachen Stadtve rwaltuog, obwobl man 
such am RethaU8 in gew1s8sD Zeltebschnl tt eD deutach smti.ran 
mu~te . SChOD am Anfang des Aufatandsa entatand aut dam !lt
etadter Rathsua der NatlonalaUB.chu~ Ton Gro~Prag. an de.
BaD Spltza der Tachechleeba Netlonalrat den Kommuolatsn 
Dr. V. Vacek genanat bat und d88 880 wa1tera Mltglleder der 
Ilatlonabozlallat Dr. Ing . E. Velur und der Sodaldemokrat 

Dr. V. Prokop weran. 
Oer Kamp! um das Altetadter Rathaue , in dem die teche

ch1achea Verte1d1ger trotz &llen VerIusten auch gegea viel
taItige Obermacht, n1cht aur m1t den Watten, eondem Buch 
durch den Brand bedroht, auedauerten. verdlent eine beBonde
re Autmerkaamkeit in der Geechtcht e des Prager Autstandes. 
Die Vertei digung des RstsgebBudekompIexee war nicht aur vom 
militarischen Standpunkt wichtlg, weil 81e des Durchdrlngen 
der SS- Truppen eUB der lurld18chen Pakultat in des Stadtzen
trum unmogllch ~echte, eondem ihr au~erordentllcher Haupt 
.ert auch derle lag , daQ in dem neuen Amtegebaude (U radnlc e 
J) der atadtlache durch den Redakteur B. Kučera und dle 
TecL'ltker J . Kuče ra und K. B:nlhlc geleUete Stra!Jenrundlunk 
elJdelte. Dle Rolle des Prager etadUachen Rundtunka wird 
bla jetzt nlcbt gebUhrend ge8chatzt , obglelch gerade a UB 
aelnea Lauteprechern dle Frager Be.ohaer die erstan Auttorde
rungen zum Autet and gehort haban und ar aie ln der Nacht vom 
5. zum 6. Mai zum Autbau der Barrlkaden eutgetordert hat . 
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Oldřich ll! a hle r - Miroslav B r o f t 

POMOC SOVĚTSKt ARMÁDY POVSTAL€ PRAZB 

Před čtyřiceti lety, y poledne 5. května 1945, ee ozva
lo na vlnách pražského rozhlasu volání o pomoc. které SB 
stalo signálem k povstání českého lidu proti někollkaleté 
nadvládě ~tlerovcůl jímž vyvrcholil jeho národně OBYoboz&
necltý , protifašistický boj za druhé světové války. Za nece
lých pět dní nate, časně ráno 9. května, čelné tankové Jed
notky Sovětské armády vstoupily do Prahy. Sovětská Toj.ka 
zllkTldovala odpor posledního velkého uskupení fašistických 
armád. Tím byl dovrěen někollkaměaíční proces osvobozování 
Československa z ěeetl1eté okupace fašistickým NěmeCkem, za
hájený T září roku 1944 úderem Sovětské armády přes Karpaty 
oa pomoc Slovenskému národnímu povstání. Pražskou operaci 
byly také zakončeny ozbrojené akce za druhé světové války 
!lil evropském válčišti. 

Pražská operace Sovětské armády, uskutečněná na pomoc 
Květnovému povstání českého lidu ve dnech 6. - 12. lcvět!la 

1945. probíhala Zll zcela zvlášt!lí TOjensko-polltické situa
ce . Druhá světová válka se již chýlila v Evropě ke konci a 
nadcházelo úplné vítězství státó protifašistické koalice, 
v níž rozhOdUjící Úlohu sehrál Sovětský svaz a jeho armbda. 
Konsčné zhrouceni fašistického Německa bylo předznamenáno 
sérií rozsáhlých porážek německé armády, dObytím Berlína, 
po němž následovalo zajetí JOO 000 nepřátelských voJ~, a 
navázání dotyku Sovětské armády s vojsky západních velmocí 
na Labi .. Bylo také doprovázsno Hitlerovou aebevraždou (JO. 
dubnF.J II ustavenÍID nové Vlády velkoadmirála Donitze. 

Nová německá vláda ee snažila o to, aby s pomoci vojek, 
která dosud držela některé úseky východní fronty aeverně 
Čech, na Moravě, ve východním. Rakousku a v severozápadní 
Jugoslávii. dosáhla co nejVýhodnějších podmínek pro kapitu
laci v prohrané válce. Přitom 1 ona doufala v rozkol mezi 
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státy protifašiatické koalice , y uzavření separátního .íru 
e8 západniml velwocaml a v zahájení společného taž.ní 8 ni
mi proti Sovitskámu .vazu. Proto 88 německá vojska 1 počát
kem května nadále houževnati bránila proti postupu Sov_tak' 
armády oa východní frontě, tj . blavni v západní čá.ti Česko
slovenska, zat~co na západn í frontě •• hromadně vzdávala 
jednotkám západních velmocí. 

~oTit~ké vrchní velení dlouho předem počítalo. prove
dením rozaáhlé Tojanskl op.racl, v jeJím~ p~bibu .110 bit 
v závirečné etapi bojd na 8vropekám válčilti O.To~z.no 1 
západní lácI! Č .. kodonll8ka. K:onkr4tní Úkol 0 ....... 11: Pra
hu dostal .. Uyit.~ ToJ_ka pop"" jil .. Úo.oru 1945 T "U
vlal08tl 8 přípr.TOU ostravská operace, která probíhala od 
l l . března do 5. kv ětna 1945 • mila končit ovládnutt. !rahT. 
Vzbl.d~ k hou ževnatému odpo ru nepřítele , hlavni •• atálýob 
opevněníCh na hranicích Čeekoeloveneka z roku 1938, viak b~ 
10 nutno dobytí Prahy a j ejí o.voboseni .pojit 8 u.kutečni

nim s~ost.tné operace - praž.ké. A tak jil v aouvialoeti a 
přípravami na dobytí Berlína .e počítalo. tím, le po jeho 
ovládnutí budou odtud eíly 1. utrajinek'ho trontu ihaed 
usmirn ěny k úderu od aeveru na Prahu, kam. mila eoučaeni po

s t upovat i vojeka 2. ukra jinSkého frontu od jihOVýChodu (od 
Brna) a vojaka 4. ukrajinského trontu od výohodu (Od Oetra
vy) • 

UaKutečnění roz.áhlé operace skupiny tří trontd na ni
kolika sbíhavých aměrech a hlavním cilem uprostřed. v Praze, 
vychézelo z celkové situace na evropeKém válčišti, hlavně na 
vých~dní t~ntě. Ta zds počátkem května 1945 probíhala vel
kým obJJukem od styku sovětských a 8lDerických vojek na řece 
Muld ~ u Wurzenu př •• předmoati Sovitaké a~ády na eápadnim 
břeau Labe u Rie.,. Beveroz'padně Míšně, .everozápsdně a se
verně Drážďan, Beverně Budyšína , severně Zhořelce. dále pfe. 
Slezsko a ~oravu západně 8 jibozápadně od nedávno o .. oboze
né Ost ravy (JO . dubna) k Olomouci, ve vzdálenos ti 8.i 10-20 
kilometrd obcházela od eeveru, západu a jihOzápadu nedávno 
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osvobozené Brno (26. dubna) a potom SB stáčela oa Jih k po
dunajskému městu Stockerau aei 10 km severozápadně od vídně. 

V českých zemích a v jejich bezprostředním okolí s. 
bránila proti útoku tří sovětekýcb front~ na čáře dlouhá 
téměř 500 km německá skupina armád "Mltte" pod velením ge
n~rála polního maršála Perdlnanda Schornera. Bylo to T té 
době největěí a nejsilnější uskupení nepřátelských vojsk, 
čítající Bei 80 divizí, rozčleněných do 16 sborů . Dohromady 
to bylo téměř 900 000 vOjákd, vyzbrojenýoh 9 700 děly a mi
nomety, 2 200 tanky a útočnými děly, asi 1 000 bojOvými le
touny 8 dostatkem munice. 

K obraně nepřítel plně využíval přiznivýoh vlastností 
hornatého terénu českýCh zemí a jejich okolí 1 četnýCh pře
dem připravených Obranných postavení. do značné míry tvoře
ných želeZObetonovými stálými pevnoetmi a menšími povnaat
kami, pocháZ6jícími z českoslovenekého pohraničního opevně
ní ze třicátých let. V rozeáhlé míře využíval i vynucené 
práce místního obyvatelstva, včetně českého, k vybudování 
různýCh polníCh opevnění. 

K provedení pražské ope.nce vyčlenilo sovětské vrchní 
velení značné síly a prostředky. Bylo to 18 vševojskových 
armád, J tankové armády , 1 jezdeckomschanizovaná skupina 
(rovněž v síle armády). 4 letecké armády, 6 tankových a me
chanizovanýcb sborů a J jezdecké sbory. K tomu je nutno při
počítat ještě jednu další vševojskovou armádu, poutanou lik
Vidováním obklíčeného silného nepřátelského uskupení ve Vra
tislavi, dále dv~ rumunaké armády, jednu polskou armádu a 
1. československý armádní sbor v SSSR. Celkem bylo do praž 
ské ope:~ce zaeazeno 180 divizí a brigád s 24 500 děly a 
mino~ety, více než 2 100 tankO a samohybných děl, asi 4 000 
bojJvých letounů aj. Tak: se podařilo vytvořit převahu sil 
a prostředků nad nepřftelem; v živé síle 2,3 I 1, v divi
zích 2,2 I 1 a v letectvu 4 ; 1. V tancích a samohybných 
(útočných) dě1sch byl poměr lil . Fřitom sovětské vrchní 
velení soustředoval0 hlavní síly a prostředky na rozhodu-

• 
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jíci amary. 
Zničen! nepHtele v éeskýeh zemích milo být Cloaaženo 

velkou obkličovací operaci skupiny tři frontů (1 ., 4. a 2 . 
ukrajinského). k niž průběh fronty vytvářel příznivé pod
mínky . Operace měla být uskutečněna fOnDOU několika sbíba

vých úderů z různých stran k Praze - oCl severozápadu (od 
Riesy přes i:ruáné bory a české etředobori), od severu (od 

Zhořelce pi'es Liberec a 1.>ladou Boleslav) . od výchocl.u (od. 
Ostravy přea Hradec Králové) a od jihovýchodu (od Brna 
přell Jihlavu). 

1 . ukrajinský front maršála Sovětského svazu I. S. 
Končve měl utočit na dvou směrech na Prahu , a to od severo
západu a od Beveru (od Riesy a od Zhořelce) , a na dalším 
aměru k obklíčení Drdiaan od severovýchodu . Přitom hlavní 
úder mělo vést silné uskupení, jehož jádro tvořily dvě tan
kové a tfi v ševojsková armády , které mělo z předmostí na 
Labi u Riesy severozápadně od Dráža.an překročit Krušoé bory 
a rycblým postupem přee Teplice pronik.cout od ssverozápadu 
do Pr ahy . Sem mělo současně po~toupit od jihovýchodu , od 
Brna přes Jih l avu , i hlavaí úderné uskupení 2 . ukrajinského 
rrontu maršála Sovětského svazu R. J. Malinovskébo , jehož 
jádro tvořila jedna tanková armáda , jedna jezdeckomecbanizo_ 
vaná akupina a tři vševojskové armády . Tím mělo být obklíče
no jádro Schorn~rova si lného uskupení severovýchodně a vý
chodně od Prahy a přinuceno ke kapitulaci . 

V rámci pražskti operace ae počítalo i s obklíčením a 
a likvidací nčmecké 1 . tankové armády ze sestavy Schornero
vy skupiny >ll'lllád U!Jitte " . která se stáhla po porážce u 
Oet rovy IJočátke::l kVotna k OlolZlouci. To měla uskutečnit voj
aka " . ukrajinsl:ého frontu armádního generála A. I . Jere
men'..;a vstřícnými údery v součinnoeti 6 pravým křídlem 2 . u
krajinského rr~ntu . Po ovl~dnutí Olomouce měla vojska 4 . u
krajinského frontu poetupovat na západ směrem na Prahu a 
přiepět tak ke zdárn6mu dokončení pražské operace . 

Celá pra~6ká operace Jllč1a být zabezpečena vytvořením 
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rozsáhlého vnějěiho obkličOVQcího kruhu . a to postupem pra
vábo křídla 1 . ukrajlnek~ho frontu z předmost í na Labi II Ri e-
81 aměrem na Chemnltz (dnes Karl- Wsrx- Stadt), KarlOVy Vary a 
Plzeň a lev ébo křídla 2. ukrsjinského frontu z Jl!Dí Woravy 
a severovýchodního Rakouska směrem na České Budějovice a na 
Lineo . 

Podle P'l't'odních plánll mile být prsžaká" operace zabájena 

poatupnýw1 údery na jednotlh'ýeb eměrech. a to ... 8 dnech 7.-8. 

kTě toa 1945 . přičami hlavní uskupení 1 •• 2 . ukrajiaakého 
frontu měla .yrazit s oučaeně T pondělí 7. kTitna. Jejich ú
tok na Prahu měl trvat .sl 5- 6 dní • první sověts ké tanky mě
ly proJŮkllout do Prahy v pátek ll. nebo T sobotu 12 . kVětna. 

Bezprost řední připravy II: provedení prahké ope race , Tča'b

ni př •• unll vojek . byly zahájeny 1 . kVětna 1945 . Její vlaatní 
započetí .,liak bylo uspíěe.no Kvit.nOYým povstáním ěe.k'ho Udu. 
Dosu.dní rychlý vývoj událost í na eyrcps,ém yáHUU, po.tup
né OSyoDozo..,í.ní Českoslovena,a Sov _tekou a~ádout vstup 80-
vět.kých Yojek .ca Moravu a zejmé.na rozdrcení hlay.ních nepř'
t elakých sil. s6verním N~ecku vyvolával y na zbytku dosud 
okupované část i č eakých zemí mohutný rozmach národně osyobo
zeneckého hnutí. V čechách a na Moravě ee již od konce dubna 
prudce v~ábal otevřený odpo r proti okupant~ a .., prvníCh 
kvě tnových dnech docházelo k povetání v j ednotlivých míet~ch . 

Povstání 5. května v Praze ae stalo eig.nál em k celonárodní 
mu ozbrojen4mu vyetoupení ěeského lidu proti faěleti ckým oku
p&n~~. Nedoeta tsčně ozbrojenému povetání v šak hrozilo velké 
nebezpečí, nebot se postaVilo do ces ty nepřátelakým plándm. 
Proto Schorner nafídil povatání krvavě potlači t. 

V kr~ tické chvíli zachránil těžkou situaci Kv ětnového 

pove tp.llí čeekébo lidu"OkamUtý záeah Sověteké aI'lllády. Sov ět 

aká {slení vyalyšelo volání prežského rozhl asu o pomoc a 
uspíšilo zahá jení pražské operace. 

Po úspěšném průzkumu boj8111 r áno y neděli 6 . května za
háJilo hla.ní úderné uekupení 1 . ukrajinskébo frontu maršála 
I. S . Koněva se souhlassm sovětského vrc hního veli tele J. V. 
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Stalina ssYerodpa d.ni od Drážlan JH po poledni toho d..De útok 
B~ěřu jíc í přes Krušná bory ku Praze. To bylo umofněno rychly. 
přesunem sovětskýCh voj ek , blavně dvou tankových a~ád. T p~ 
nicb kv ětnových d.cech od BerlícB na jih k Labi. Přiětibo dne, 
v pondělí 7. května, 88 k útoku připojilo 1 další úderné 
uskupení 1. ukrajinekého frontu postupem od Zhořelce do se
verních Če~h . Téhož des přešly po rychlém přeSkupeni do úto
ku 1 blavní aíly 2. ukrajinského frontu maršála Sovětského 
svazu R. J. Malinovského a Zahájily postup od Brna přes Jihla
vu ll: Praze. Také úder 4. ukrsj1.askébo frontu snDádniho gene_ 

rála A. I . Jeremanka byl ihned usměrněn přímo na západ k Pra
za. ačkoliv J aho hlavni aíly byly vázány těžkými boji o 010-
mouo, kterou 98 jim podařilo osvobodit teprr. 8. května . V 

příštíCh dneoh se k útoku postupně připojovaly i ostatní sí
ly veech tří lrontd . Přitom se bojd v severních Čechách v se
stavě 1. ukrsjinského frontu zúčastnily j edno tky 2 . pOleké 
arMády generálporučíka K. ~w1ercze~ekého a v seetavě 4. ukra
Jinského frontu postupovaly přee Moravu na západ jednotky 
1. čs . II.tllIádního sboru T SSSR brigádního generála Karla Kla
pálkll.. V seetll.vě 2. ukrajinSkého frontu pos tupovaly od Brna 
na eeverozápad také jednotky 1. a 4 . rumunaké arDIády llboro
Tých generála V. Antaoaa ia e N. Dlsklleska . 

Do půlnooi z 8. na 9 . kvě tna, kdy měla vejít v platnost 
ustanovení o bezpodmínečné kapitulaci němeCkýCh faěist ických 
Tojek, pronikly j iž svazky Sov ětské armády na věech čtyřech 
rozhodujících ope račních s~ěrech hluboko vpřed . Tankové útva
ry hlavního úderného uskupení 1. ukrajinského frontu na drál
Janakém aměru překroč ily československé hranice v KrušnýCh 
horách , ~ronikly do prostoru měst Teplice , Duchcov , Bílina, 
Most ~ č elné jednotky postoupily dokonce přes Louny .ž ke 
Slar.ému a přes Lovosica a Terezin téměř až k Veltrus..w , tJ. 
do vzdálenos ti necelých 50 km od PrahY4 Na zhořeleckém směru 
dosáhly eovětské útvary severn ích hranic Čech, k~ současně 
pronikly po úspišn4m obchva t u Dráfdao i J ednotky 2. poleké 
srDIády . Hlavní eíly 2 . ukra jinsk ého fror.tu na jihozápadní 
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Mo rav& pronikly k Třebíči a současně levé křídlo frontu osvo
bodilo Znojmo. SVQzky 4. ukrajinského frontu na severo! Mo
ravě postoupily na čáru Frývaldov (doea Jeseník), Šumperk, 
Olomouc , východně Proetějova. 

Protože německé jednotky 1 nedále odmítaly složit zbra
ně a vyskytly e6 dokonce případy povraždění sovětských par
lamentářů, pokračovaly svazky Sovětské armády plnou silou na 
celé frontě v útoku. přitom Již y noci na 9 . května pokračo
valy v postupu od severozápadu před8~uté odřady J. a 4. gar
dové tankové armády generálplukovníků P. S . Rybalka a D. D. 
Leljušenka a ještě před svítáním, mezi 2. a J . bod. ranní 
9 . května, dosáhly tehdejších okrajů Prahy. 

Kolem půlnoci z 8. na 9. května e8 nejrychleji blížila 
k Praze, a to od severozápadu, 63. gardová tanková brigáda 
plukovníka M. G. Fo~ičeva. Ta postupovala v čele 10 . gardo
vého tankového sboru generálporučíka J. J. BěloTa. vyslaného 
velitelem 4. gardové tankové armády generálplukovníkem D. D. 
Leljušenkam dopředu k rychlému postupu na Prahu. 

v době, kdy ~ěla vejít Y platnost ustanovení o všeobeo
né a bezpodmínečné kapitulaci ně~eckých fašietických ozbro
jenýCh sil, tj . ve 23.01 hodin tehdejšího letního etředo
evropského času z 8. na 9. kvě tna, byla Fo~ičevova 63. gar
dová tanková brigáda vzdálena od Prahy asi 45 km a blížila 
ae po tehdejší hlavní silnici od Loun ke Slanému, kterým ~
jela kole~ půlnoci . Krátce aato, kdy již byla nedaleko od 
Prahy, se v 01.00 hodin u Stehelčevei znovu atřetla B nevel
kou nepřátelskOU jednotkou, snažící se obejít po vedlejších 
s i lnicích od severu Prahu a uniknout na jihozápad do americ
kého za~etí. Asi za půl hodiny na to minula brigáda ruzyňak é 
leti ~ ~ě a kolem 02,00 hodin dosáhla v Dolní Libcci tehdej
IHc' .. severozápadních okrajů Prahy. 

Vzápětí za tímto útvarem vatoupila do Prahy po stejné 
cBstě, tj. po staré silnici od Slaného, také 62 . gardová 
tanková brigáda plukovníka I. I. Prošina od stejného 10. g~ 
dového tankového aboru s jemu přidělená 10 . gardová SBmohyb-
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ná dělostřelecká brigáda podplukovníka N. P. Kor.Duškl na. Na 
Jejich boJovýeh vozidlech přitom byl výsadek samopalníkA 
29 . gardové motostřelecké brigády plukovníka A. I . Jat1moTa. 

Vše chny t ři uvedené tankomechanl zované brigády tvořily 
1 ee z=iněným výsadkem samopalníků předvoj 4 . gardové tanko
vé armády generů l plur.ovníka D. D. Leljušenka. Po ~enší pře
střelce 9 nevelkou jednotkou nepřítele va Vokovicích s jíždě
la čelní vozidla pom! č evovy 6) . gardové tankové br igády po 
tehdejší staré Kl adenské třídě dolů k Dejvlcdm a někdy ko l em 
03 .00 bodin nerazila na Boř1elavce na první pražskou bariká
du, stála ještě uzavřenou a bráněnou zdejšími vlastenci . Je
jich překvapení a nedšaní z naprosto neočekávanébo příjezdU 
osvoboditelů bylo nssmírné . 

Po krátkém , bouřlivém přivítání obránci barikády rychle 
or ientovali sov ~tské tankisty o s ituaci v e měs t ě a požádali 
je o pomoc v boj i proti aepřítsli , který ee v okolí stá l e 
j eště bránil. Bylo to témiř tieíc po zuby ozbrojených přf
slu!níkd zbraní SS, mezi nimi! bylo i něko li k desít ek ozbro
jenýCh taoa tických němeCkýCh žen . S pomocí sovětSkých tanki
st~ byl rychle zlikvidován odpor hitlerovcd na Hanspaulca i 

v Dejvicích, kde bylo také dobyto sídlo němackého velit el 
ství obrany Prahy v budově někdejšího Hlavní ho š t ábu česko
slovenské armády na dneaním náměetí Říjnové revoluce . 

Foml čevova 63. gardová tanková brigáda potom pokračova
la a81 od 04,00 bodin ve s vém pos tupu, vedena p~vodcl z řad 
místnícb oběand , za neustálébo zdo l ávání jednotliVých odpord 
nepřítele, dále do středu měeta . Ha Praěném mostě odbočlla 
jedna skup~na k očištění Hradčan a Pražskébo bradu , zatímco 
hlavni ~roud pokračoval v cestě přes Klárov na Malou Stranu 
a na Staré a Nové Uě sto. 

V čela hls vního proudu POmič8vovy 6) . gardové tankové 
brigády poetupovel Chot kovou eilnlcí dol~ k Vltavě její 
1 . pra po r kapi tána M. P. Korotějeva. Přitom če lo proudu na
razilo na Klárově před vjezdem na Máneedv moet na odpor ně
kolika nepřátelských samohybných děl . Jeji ch palbou byl znl-
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č ao tank mladého poručíka I . G. GoaČarenka . který Tj í!děl 
v čele celého proudu na Klárov . 

Ani delší postup ulicemi městského centra nebyl s nadný. 
Na různých místech zde byly pOukrýTácy skupinky n epřátelských 

ozbrojenců , popř . j ednotliví tankobornícl ft zákeřní střeloi . 

Neočekávanou palbou. hlavně za střech domů a z oken jejich 
vyšších poschodí, způsobovali v poslední chvíli značné ztrá
ty nejen postupUjícím bojOVým vozldldm ft J ejich oeádkáa, ale 
i místním povstaleckým bojovníkdm 1 zvědavému oivilnímu oby
vatelstvu . To totiž po bleskově ee šířícíCh zprávách o pří
jezdu sovětských tankó rychle opouštělo byt y 1 Sklepní úkry
ty a vybíhalo do uli c nadšeně vítat osvoboditele. 

Postup v ulicích městského centra byl proto organi zován 
podle dřívějaích zkuaeností z boj~ ve velkých městechl od 
jádra jednotlivých postupUjícíCh kolon byly po celé trase po
stupu vysílány na všechny strany malé skupinky bojOvých vo
zidel, popř. i j ednotl ivé tanky e výaadkem, které spolu s 
rychle se přidávsjícfmí místními povstaleCkými bojovníky 0-
čiš tovsli okolní ulice i domy od nepřátelekých záškodník~ . 

Pronikání sov ět ských tankových jednotek do centra Pr ahy 
bylo také zdržováno č etnými barikádami, atále ještě uzavře
nými . Teprve po příjezdu osvobod1tel~ v nicb jejich překva
pení obránci za pomoci dalších lidí , kteří a e sem houlně ze 
všech s t ran sbíhali, rycble uvolňovali průjezdy. 

Po zdolání nepřátelskébo odpo ru na Klárově vedl smě r 
hlavního postupu čelné sovětské tankové kolony přes Mánesův 
most po Smetanově nábřeží k Národnímu divadlu. odtud Ná r od
ní třídou Da Můstek a dále po Václavském náměstí k Národní
mu muze'l . Tam zakonči la sv~j rychlý postup ulicemi mě s ta . 

trve~í cí jen tři hod i ny , Fomičova 63. gardové tanková bri 
gádd Bai v 05 ,00 bodin s soustředila se poblíž něbo v tehdy 
dosti rozs áhlém parku u Hlnvniho nád raží . Ačkoliv při svém 
postupu NároJ,ní třídou míjely Fomičevovy tanky jen ve vzdá
lenosti n~kolika des í tek met rů poslední sídlo revoluční ČIS
Icé nárOdní rady , které bylo v Bart olOilli);í aké ulici č . 7 na 
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Starém Nésti, nikdo z oovobodlt&l~ o tom nev iděl . A ta~ ee 
stalo , ž. spojeni 8 ni oevazal a ž druhý proud - předsunutý 

odřad J . gardov é tan kové armády, který mezitím jen o něco 
později pronikal do centra Prahy od saveru přee Kobylisy . 

Ten v čele 8 generálmajorem I . G. Zlberovem dorazil do 
Prahy od 'hpl ic přes Terezín B Veltrusy. Zvečera 8 . kv ětna 

Be u Dušník B potom, jlŽ za tmy, u Nové Val s třet l B ustu
pUjícími nepřátelskými kolonami. V d~sledku toho byl Zlbe
roT~V předsunutý odřad ve 23,01 bodin, kdy měla vej ít v 
platnost ustanovení o kapitulaci němeCkých vojek, před Vel
trusy . Zde se po předchozím střetnutí B nepřítelem uspořá
dával k dalšímu pochodu Da Prahu , kam mu zbýTalo ještě více 
než .JO km . 

V neznámém te rénu 8 v oaetalé husté tmě eovětek' tanko
vé Jednotky , v jejichž č ele byla 69 . mechanizovaná brigáda 
plukovníka I. S . Vaganova , poetupovaly rychle kupředu. ~ei 
v 02 ,00 bodin po půlnoci na 9 . května projela, již nijak 
nerušena, osadou Dolní Chabry, ležící tehdy jeětě mimo obvod 
Velké Prahy, a kolem 03 ,00 hodin doeáhla v Kobylisícb teh
dejěích severních okrajů ~ěsta . 

V č el e Vsganovovy 69 . mechanizované brigády postupoval 
její 53 . tankový pluk s výuadky samopalníků na bojovjcb vo
zidlech, připravených v případě potřaby zaaáhnout proti ne
příteli. Na všech sev ern ích a ssverovýchodních předměstích 
Frahy byl před sví táním 9 . kvě tna úplný klid, protože nepří
tel e8 z těchto městSkých čtvrtí veče r předchozího dne stáh
nul na západ . Byl t o klid tak nezvyklý, že velitel předsu
nutého odřadu 3. gardové tankové armády generálmajor Zibe
rov, kt .. ~·ý jel ve svém pOlním automobilu sledovaném Pl'\) 318-
totu L jeho velitelským tankem hned za č elnou Vaganovovou 
65 . mechanizovanou brigádOU , se obával nějakého úskoku . Pro
to se r ozhodl , že nebude vt ahovat evé hlavní eíly do centr. 
masta a nařídil veli t el~ jednotlivých brigád , aby zůstaly 
etát v doeažených prosto rech . 

Současně se mely připravovat k osvobozeni středu města 
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8 oavázat styk s Českou národní radou. K tomu přispěla do 
jisté míry náhoda . Veliteleká skupina generála Zlberova to
tiž zastavila Da cestě z Kobylla k Trojskému mostu na malim 
n~'8tíčku asl uproet řed ulice V Holeěovlčkácb, kde bydlel 
v domě č • •• dr. V. Matula. Ten po uvítání OBTobodit.l~ 1-
basd zprostředkoval Jejich telefonické spojení B Českou ná
rodní radou. Tím bylo velmi usnadněno a urychleno poslání ná
Čelníka štábu 69 . mecbanizované brigády podplukovníka I. G. 
ZaJcava, který pak mobl poměrné snadno dorazit." 06,30 hodin 
do po81edníbo sidla České národní rady v Bartolomějaké ulio! 

Č. 7 a sděli t tam údaje o dočasném velitelském etanovlitl ge
nerála Ziberova. Oficiální osmičlenná delegace České národní 
rady potom přijela za generálem Zlberov8DI a81 " 09,00 bodin, 
aby uvítala v jeho osobě oevobodltolo Prahy a dohovořila _ 
ním řeěení naléhavých Úkola v nejbli!ěí době. V odpoledních 
hodinách vo středu 9 . května pak byl generálmajor I. G. Zibe
roT jmenován prvním , prozat ímním sovětským vojenským velite
lem v osvobozen é Praze . 

Mezitím oTěam bojs za osvobození Prahy pokračovaly. Pfi
tom 53 . tankový pluk Vaganovovy 69 . mechanizované br igády, y.~ 
povoYa 16. samohybná dělostřelecká br igáda a Kali oioav 50. 
8~o8tatný motocyklový pluk 8e ro~dělily do dvou ÚdernýCh 
ekupin , každá posílená jedním oddílem gardOVýCh min~eta 
5U-57. tzv. katuěí, a dohromady jedním motorizovaným esmo
pslným praporem, a vyrazily již za svítání, někdy mezi 4. a 
5 . hodinou ranní . k ~ohlen~u post upu z Kobylis a Li~ě do 
centra měst a. První skupina postupovala přes TroJ,s ký most a 
Sta r é Holesov ice kolem tzv. Starého výetav1i!itě (dIles Park 
kult~ d oddechu Julia Pučíka) a přes StroS8mayeroTo námě_ti 
k tel-,dejěímu řetězov6!11u §tatánikovu moetu (atál na mí_tě 
d,npěního Švermova moetu), k Prašné bráně a po PříkopeCh na 
Mastek , kde navázsla styk s předsunutými jed!btk~i LeljuBen
kovy 4. gardové tankové armády. S Pomičevovou 63 . gardovou 
tankovou brigádOU sa současně Betkala i druhá úderná skupina 
Ziberovova předsUDutého od řadu J . gardové tankové armády . 
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ktará postupovala přes Libeňský most kolem starýcb boleiovlc
kých Jatek 8 potom přes Hláv~v most na Těšnov a kolsm nádra
ží Praha-střed k Hlavnímu nádraží. Čelné jednotky obou gardo
výoh tankových armád sa poetupnš setkaly v centru mli_ta T o
kolí M~Btku. Václavského náměstí a Hlavního nádraží . 

Tak byl va středu ráno 9. května 1945 . mezi Z. a 6 . ho
dinou. rychle osvobozen střed Prahy a její severozápadní a 
severní předměstí. Trvalo viak ještě několik dalších bodin, 
naž bylo osvobozeno celé město . 

Příjezd osvobozeneckých vojek do Prahy vyvolal vBude 
nesmírná nadšení českého obyvatels tva. Plni radosti vycházeli 
Pražané Z8 svých zabarikádovaných by tO a imprOVizovaných 
sklepníCh Úkrytů do uli c města , Jakoby a~bollcky tobo dne 
překrásně ozářeného 8lUDeč~ím Jasem . Nic nemohlo zkalit je
Jich radost e nadšení aad tím , že 6e po dlouhých více než 
šesti letech konečně zbavili nenáviděné okupace hitlerovských 
"nadl1dí'l Vítání oavobodHelt)" objímání k !:IlIlrti uneve~ých eo
větských vojákt)" hoštění věemi radoet~š pozdravovaných tan
kist ů , a tostných úspěšným zakončením evého válečného taže~í , 

přípitky, hudba, zpěv a taoec nebraly konce . Měato bylo v 
těchto radoetných máJOVýCh dnech plné jarníCh kVětd všeho 
druhu , symbolem jejíhO o8Tobození ee však ataly náruče šefí
ku , jejichž mohut~ým1 rozvitými kyticemi byli osvoboditelé a 
jejich tanky i oststní bOjová vozidl a doslova zaplavovány . 

Příjezdem prvníCh sovětSkých tenkd časně r áno 9 . května 

a vc elku hladkým ovládnutím městského centra nebyl zápss ješ
tě zdaleke dObOjován. AčkoliV již mezitím bezpOdmínečná ka
pitulace oěmec~ých fašiatických ozbrojených sil vešla T plat 
nost pře~ p~lnoci . pokračovala v čeakých zemích voJske Scbor
nerov~· skupiny armád "Mitte" va svém odporu proti Sovětaké 
smálě s snažila S8 projít přee československé Území na ji
hozápad do ameri ckého zajetí . Vedení války v Čechách se tak 
protáhlo oa další tři dny. Přitom se po celé dopoledne 9. 
května Ještě bojovalo i na území Prahy a v jejím okolí . 

Do Prahy 9 . května po celý den proudily z ~zoých atran 
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další a další J ednotky Sově tské a rmády, neust ále připravené 
k boji S8 zákeřným a pordznu pOBchovávaným n8přítel~ . Tak 
již mezi J. a ~ hodinou ranní vstoupily od severozápadu do 
Prahy za č elnou Pomičevovou 6). gardovou tankovou brigádou 
blavní Bíly 10. gardovéhO tankového sboru generálporučíka 
J. J. Bělova. a to 62. a 61 . gardová tanková brigáda, Spo
lečně a Q~l sem dorazila 1 pf1dělsoá 70 . gardová 8amobybDá 
dělostřelecká brigáda, Všechny tyto útvary sa ihned připoji
ly k očlětování severozápadníoh pražských předměstí a levo
břežní část i centra města - Hradčan , Malé Strany a Smíchova. 

Spolačně 8 nimi dorazil do Prahy jil ve 03 ,00 hodin rá
no 9. května 1 předsunutý odřad 13. armády generálplukovníka 
N. P. Puchova. Jádro tohoto předsunutého odřadu tvořil 25 . 
gardový střelecký pluk 6. gardové střelecké dlTize plukovní
ka G. V. !vankova, nále l ející ke 27. střeleckému sboru gene
rálporučíka P . M. Čerokma~ova . Brzy dorazil od Beveru do Pra
hy také předeunutý odřad ). gardové armády generálplukovníka 
V. N. Gordova . Jádro tohoto předsunutého odřadu tvořil 16. 
střelecký ebor generálporučíka M. I . Gluchova. 

Hlavní síly Bělovova 10. gardového tankového sboru z~~
řily po průjezdu Malou stranou přes most Legií (dn ee most 
1 . máje) ulicemi Národní, Na příkopě a Na poříčí a tudy do 
východní a severovýchodní části Praby. Do 10,00 hodin pro
nikla jeho 61. brigáda do Staré Libně a současně 6) . brigáda 
postoupila od Hlavního nádraží na Balahenkuj do poledne se 
tyto brigády rozvinuly na Proseku, na Střížkově a nad Vyaoča
ny. Mezitím 62 . ~rigáda pl ukovníka I . I. Proěina zamířila 
z centra mp3ta přes Vinohrady a Vrěovice na jihOVýChod Prahy, 
do 10. 0~ hodin osvobodila celou tuto čáet měst a až po záběh

lice a Staré Strašnice a do poledne oTládla i Hoetivaf. 
Po staré e11nici od Loun přes Slaný pronikaly do Prahy 

další a další útvary a 8vaz~ Lelju8enkovy 4. gardové tanko
vé armády. Mezi 5 . a 7. hodinou ranní to byly hlavní síly 6. 
gardovéhO mechanizovaného sboru plukovníka S . P. PuŠkarjOva. 
Ty předehnaly na své csstě od Postolopr.t a Loun k jihovýchodu 
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j iž v noci z B. Da 9. kve tna svazky 5 . gardového mechanizova
ného sboru , jenž ee tak. dostal do d:M.lhého sledu 8:nnády • 

Poté co útvary 6 . gardového mechanizovaného sboru minu
ly ruzyňské le tiště a začaly sjíždět dol~ do Vokovic, odbo
čily zde doprava, proj ely Dolní 1 Horní Libce! a zwnířily pak 
Pod bělohorskou silnicí do jihozápadní části Prahy - do Koěíř 
a na Smíc ~ov. Přitom již od 10,00 hodin osvobodila jeho 35 . 
gardoTá mechanizovaná brigáda Motol, Košíře a Butovice a do 
poledne ještě přilehlé obce Stodůlky, Řeporyje, Helral a 511-
vanec, ležící tehdy ještě mimo obvod Velké Prahy . Současně 
17 . gardová mechanizovaná brigáda očistila od nepřít~la do 
10,00 bodin Břevnov, Smíchova Jinonice a do poledne také 
sousední Zlíchov, Barrandova Malou i Velkou Chuchli, která 
tehdy rovněž ležela ještě mimo Území Velké Prahy . Třetí bri
gáda tohoto sboru, 16. gsrdová mechsnizovaná, se přssunovala 
po samostatné ose na jeho pravém křídle od Postoloprt na ji
hovýchod k Novému Strašecí . V té době byla ještě jihOzápadně 
od Kladna a blížila se k Unhošti. 

Vzápětí po 6. gardovém mechanizovaném sboru, mezi 7. a 
9. hodinou ranní, projíŽděl od severozápadu rovněž po star~ 
silnici od Slaného 5. gardový mechanizovaný sbor generálma
jora I. P. Jermakova. Po příjezdu na okraj e Prahy dostal za 
Úkol krýt přístupy do města od západu a od jihozápadu, a 
proto nepokračoval v postupu do centra města , ale soustředil 
se v Ruzyni . V poledne pak byla jeho 10 . gardová mechanizova
ná brigáda vysunuta po plzeňSké silnici až do Chráštan a Tře
bonic, ll. gardová mechanizovaná brigáda zaujala obranu pří
stupů do města od jihozápadu na čářs Hořelice . Mszouň. Chý
nice, P.ddotín , zatímco 12 . gardová mechaaizovaná brigáda zů

ataJc\. v Ruzyni. 
Během dopoledne 3 . května pronikal y do l'mhy také hlavní 

síly Rybalkovy 3. gardové t aakové armády. Byl 'o především 
6. gardOVý tankový sbor generálmajora V. A. Nltrofanova, kte
rý na své cestě od Peplic přes Terezín, Straškova Vel trusy 
dosáhl již asi v 07 , 30 hodin ráno Kobylisy, odkud postupoval 
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přes Vychovatelnu do Libně 8 do 10,00 hodia pronikl na Fal
movku . Zde během dopoledne společně s 10. gardovým tankovým 
sborem 4 . gardové tankové armády osvobozoval yýcbodni 8 seve· 
rovýchodní pražská předmostí. Do poledne zaujal ohmnu, or1aD 
tovanou k východu, na čáře Hloubětíc , Hrdlořezy . 

A81 v e hodin vstoupily do Prahy od Bsveru po levám 
vltavskéw břehu útvary 1. gardovéhO tankového sboru genarál
~Jora V. V. Novlkova , rovniž za sestavy J. gardové tankové 
armády , která sem pronikaly v noci z 8 . na 9. května od Tep
lic přes Lovos1ce , Budyni nad Obři, Velvary a kolem Kralup 
nad Vltavou. Přitom jeho 54. gardová tanková brigáda postou
pila přes Velké Přílepy a Výhledy do Sedlce a dále na Území 
Velké Prahy v Podbabě , Dejvicích a Bubeně!; tam zaujala obra
nu na západním břehu Vltavy. Současně 55. gardová tanková 
brigáda postoupila přee Horoměřice a Jenerálku na Bofislevku 
a v poledne ee souetředila v centru měeta v par ku kolem Ná
rodnibo muzea a Hlavního nádrai!. Třetí brigáda tohoto eboru, 
56 . gardová tanková , která byla v jeho druhém sledu. byla té
měř až do poledne ještě v Lovoeicích. kde se zdržela doplňo
váním pohonných hmot , a potom rychle postupovala přee Tere
zin. Straškov, Veltrusy a Zdiby na Prahu, kam dorazila k ve
čeru. 

A tak již dopoledne 9. května kol~ 10,00 hodin byla 
vpodstatě osvobozena celá Velká Praha i s řadou dal!íeh při
lehlých obcí . 

V p~běhu apolečného osvobozování Prahy sovětskými tan
kovými a všeVOjSkovými svazky a pražskými povstalci padlo 
9. května v hlavním městě Československa několik set httle
roV8kýc~ voják~ a přes 4 000 jich zde bylo zajato. Současně 
bylo ukořistěno velké množství nepřátelSkých vozidel a různé 
jlnJ bojové techniky . Záhy se po Praze zečaly objevovat kolo
ny zajatých nepřátelSkých voJák~. doprovázených příslušníky 
místních rsvolučních národních gard . Přitom se pozitivně pro
jevovala rychle navazovaná těsná spo l upráce jednotek Sovětská 
armády , hlavně předsunutých svazkd J . a 4. gardova tanková 
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armády, a pražekými povstalci, a jejich ústředním vedením i 

s ~íetníml velitelstvími • 
Ani za této situace však nebylo mož.no zrušit plnou bo

jovou pohotovost sovětských vo jsk , nebat SB stále pordznu 
objevovaly drobné nepřátelské o~pory jednotlivých záěkodníkd 
i jej1ch ~Blých skupinek . Teprve úplnou likvidací jednotek 
německých fašistických ozbrojených sil, vojsk SS 1 Bpeclá~
nicb strážních a policejních praporů. které zdstaly v Praze 
1 po odchodu hlevních s i l německého wehrmachtu, bylo její 
osvobození během 9. kv ě tne dokonč eno . 

Mezitím došlo již v poledne toho dne ve vojenské eitua
ci Prahy k nová důležité změně . AčkoliV již předChozí noci 
vešla v platnost uatenover.í o všeobe cné a bezpodmínečné ka
pi tulaci německých ozbrojen ých sil, pokračovala vojska sku
piny anaád "Mitte" v odporu v českých zemích proti Sovětské 
armád ě . Froto že jejich centrální vslsní přestalo exiatovat 
(po znič ení Schornerova štábu u Žatce předchozího dne , 
prchsjícího ze severovýchodních Čech na jihozápad do ame
rického za j et í , jednot kami 72. ga rdového tankového pluku 
plukovníka o . N. Grebennikova od 5 . gardového mechanizované
ho sboru generálmajora I. P. J ermakova ze sestavy 4. gsrdo
vé tankové armády generálplukovníka D. D. Leljuěenks) , do
šlo u nepří t ele k úplnému rozkladu, dezorganizaci a demora
lizaci. N i cméně nepřátelské jednotky , které a ž dosud neka
pitulovaly a snažily se v izolovaných el:upinách . každá ns 
vlastní pěst , probít na západ do amerického zajetí, před
stavovaly pro český venkov i pro Pr ahu , jejíž bezpečnost by
lo nutno před n~mi zajistit , velké nebezpečí . 

Z t~chto důvodů nařídil velitel 1. ukrajinského frontu 
marihC Konev již krátce po pol6d..ni 9 . květne svým vojekWD, 
aby ihned přerušila oslavy oavobození Prahy, dokonč ila uzav
ření obkličovacího kruhu kolem nepřátelského uskupení v Če
chách a nedopustila ústup jeho vojek nB jihozápad do americ
kého zajetí . Současně požádal velitele 2 . a 4. ukrajinekého 
frontu, aby urychlili postup evých předeunutých vo jek na 
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Prahu . Proto také byla na základě nařízení maršála Koněve na 
blízkých přístupech k Praze téměř na všech s tranách, zejména 
na severovýchodě, východě a jihovýchodě, j i ž odpoledne 9. 
května postupně vytvářena eilná krycí clona z tankových a 
mechanizovaných vojsk. 

Tak již oápoledne 9 . května byly vyslány některé tanko
vá svazky z Prahy I 70 . gardová samohybná dělostřelecká bri
gáda podplukovníka N. P. KorĎuěkloa. náležející do eestavy 
4 . gardové tankové armády, postupovala přes Strašnice, kde 
opustila a.l y 16,00 hodin hranice Velké Prahy, B dále po 

černoko.teleoké silnic! na Dolní Kicholupy a UhřioiTea a ve
čer zaujala obranu na Jlhovýc~daích a VýChodníCh Okrajích 

Říčan . PHiilitíbo rána, ve čtvrtek 10. května, u t ato brigáda 
střet la u Světic a Tehova SB silným ~epřitelam a v aěkolika
hodiaov &m úporném boji zničila a zajala asi 2 500 nepřátel
ských vojáků a velké množství bojové techniky. 

Téměř součesně opustila Frahu 12. gardová mechanizovaná 
brigáda J. gardového mechanizovaného sboru 4. gardové tanko
vé armády . Ta projela brzy odpoledne na cestě z Ruzyně stře
dem města a postupovala přes Fa.okrác k Jihovýchodu , kde opu·~ 

stila v Horní Krči asi., 16,00 bod:1n bra.oice Velké Prahy. 
Odtud postupovala po benešovské eilnici vstříc blížícím se 
vojskům hlavního úderného uskupení 2. ukrajinského frontu. 
spěchajícím do Prahy od BrOa přes Jihlavu , Vlašim 8 Benešov. 
J ejí ceeta vedla přes Jesenici a Ládví. kolem pulnoci pře

kroČila u Poříčí Sázavu a ráno 10. května dorazila kolem 
08 ,00 hodi~ do Be~ešova . kde ee asi za dvě hodiny nato spo
jila s vojsky 2. ukrajinSkého frontu, postupUjícími sem od 
Jihlavy _ 

" noci z 9. na 10. května opusti l y Prahu také dva sbo
ry J.yballc:ovy J. gardové tankové armády. MHro!anovllv 6. gar
dový tankový sbor byl vyslán na sever k ochraně říčních pře
prav na Labi u Roudnice nad Labem a u Mělníka. Suchovllv 9. 
mechanizovaný sbor dostal za Úkol chránit přepravy přes Labe 
od Mělníka k jihovýchodu přes Kostelec nad Labem po Brandýs 
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nad Labem. Součaeni Novikovdv 1. gardový tankový sbor měl 
cnrá.a1t blízké přístupy do Prahy od severovýchodu na čU. 
Satalice , Zeleneč. Jimy, Klánovice. 

Kolew Prahy tek byl Již 9. května večer vytvořen z tan
kových a mechanizovanýoh vojek pevný ochranný kruh, který 
spolehlivě zajl š t oval její bezpečnost před demoralizovanými 
8 dezorganizovanými zbytky nepřítele. prchajícími ve zmatku 
na jihozápad do amerického zajetí. Tento ochranný krub, kt e
rý přetínal všechny hlavní 1 vedlejší komunikace vedoucí do 
města. byl v noci na 10. května 1 po celý příští den dále 
zpevňován . Na něm ee také Rybalkovl a LelJuaenkovl tanklaté 
setkali B vojsky 2. a • • ukrajinského frontu, jež .em poetup
ne pronikala od východu a jihovýchodu. 

Vojska 2 . ukrajinského frontu maršála R. J. Halinovské
ho útočila na Prahu od j i hovýchodu , od Brna přes J i hlavu . 
Již 9. května odpoledne se podařilo do Prahy proniknout před
eunutým jednotkám 6. gardové tankové a~ády generálplukovní
ka A. G. Kravčenka. Po osvobození Jihlavy v 7 hod . ráno 22 . 
gardová tanková brigáda plukovníka I. K. Oatapenka vyrazila 
ihned bez přestávky směrem na Prahu , sledována 6. gardovou 
motostřelec~ou brigádou podplukovníka Soročinakého. obě ze 
oastavy 5 . gardového tankového eboru generálporučíka M. I. 
Saveljeva. Přitom jejich čelo projelo kolem 06,JO hodin Hav
líČkOVým Brodem , před polednem Kolíncm a ve 1J.00 hodin pro
nikly přes ďvsly. Běchovice a Dolní Počernice od východu do 
Prahy. Tam navázaly kontakt a jednotkami J. a 4. gardové tan
kové armády 1. ~rajinekého frontu, které e em dorazily již 
ráno a dopr.ledne toho dne od ssveru a od severozápadU. Obkli
čovací icruh kolem eilného nepřátelského uskupení v eevero
výcb,ld,ních Čoch6.ch se tím začal uzavírat . 

Kolem 15.00 hodin začaly do Prahy přij íždět po stejné 
trase další síly Saveljevova 5 . gardovéhO tankového sboru. 
zejména 21. gardová tanková brigáda podplukovníka I. A. Go r
lač e . Jednotky tohoto sboru vš ak v Praze nezůstaly. ale 
v rárnci celkového rozvoje pražské operace dostaly za Úkol 
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vytvořit hlavní spojovací č lánek m.~l vojsky 1 . a 2 . ukra
jinského frontu při vytváření vně jšíhO kruhu obklíčení ne
přítele . Proto celý 5 . gardový tankový sbor pro j e l nejkratší 
csetou od východu Ir: západu Prahu, zřejmě přes Žižkov a Smí
chov , Košíře 8 Motol dále po plzeĎek8 s11nlcl na Jihozápad 
z Prahy. Tu opustil asi v 16 ,00 hodin , večer 9 . května pře

kročil u ~ušník j ednotky 5 . gardovéhO mecbanizovan ého sboru 
4. gardov é tanková armády . k t eré sem byly vyelá.oy JH odpo
ledne . Postupoval dál e po plzeňské s11nlcl Ir: Rokycaaóm. kde 
88 setkal 8 jednotkami 2 . pěší divize 5 . sboru americké 
J . 8nDády . 

OdPO ledne a v eč er 9 . kvě tna přijíŽděla od východu do 
Prahy po stej né trase Jako Sav81je~Y 5 . gardový t ankový 
sbor další vojeka Kravčenkovy 6 . gardové tankové armády . Ko
l em 16 ,00 hodin to byly čelné j ednotky 2. gardového mechani
zovaného sbo ru generál poručíka K. V. Svi ridova a vzápětí za 
nimi i část si l 9 . gardového mechanizovaného aboru generál
poručíka K. V. Volkova . 

Současně hlavní aíly obou těchto sbord, sledovány evaz
ky 1 . gardové jezdeckomechanizovaoé skupiny generálporučíka 
I. A. Pl ijeva , postupovaly z Jihlavy na Prahu jifnl odtud -
přes Pelhřimov , Vlaši m a Benešov . Jej ich hlavním Úkolem při
tom bylo znemožnit nepříteli odchod na jihozápad uzavřením 
přechodů přes řeku Sázavu . 

Praze přiapěchaly na pomoc také od východu dvl rycblé 
skupiny od 4 . ukra j inského frontu a rmádního generála A. I . 
Jeremenka . Obě byly složeny z tankOVýCh jednotek , pěchoty 

na au t ech , me t orizevaného d ělostřelectva a 7.eni stll . Měly před 
sebou o bt~žný Úkoll během dvou dní překonat vzdálenost 250 
af JOr. km od právě osvobozené Olom":luce do Prahy. 

Rychlá skupina 60 . ar~ády gener álplukovníka P. A. Ku
roč kina (byls to vlastně rychlá skupins 4 . ukra j inského fron
tu , vytvořená u 60 . armády ) vyrazila v poledns B. května od 
Ol occuce , postu povala přes Uničov , Červenou Vodu , Hradec 
Králové, Pod ě brady a Horní Počernice do Prahy , kam dorazila 
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asi ve 12 ,00 hodin 9. kv6tna. 
O n ěco později a poma18Jl postupovala rychlá skupina 

J8. armády generálplukovníka K. S. l.Ioekalenka . Její jádro 
tvořil lal. střelecký sbor generálporučíka A. I . Bondar enlr:a . 
Spolu s ním vyrazila 8. lcvětna odpol edne na Prahu také sku
pina tankd 1. československé 8~o8t8tné tenkové br igády v 
SSSR podplukovníka Vl adimíra Janka . U Litovle se střetli so
větští a čse koslovenětí vojáci táto rychlé skupiny Ba Silným 
a houževnatým odporem nepří tele . Zatimco Ba rozvíjel několl
kahodlnový urputný boj , vytvoři l velitel armády urycbleně 
zvláštní předsunutou skupinu, a níž společně 88 s vým zástup
cem pro věci politické gener álmajorem A. A. Jeplšovem vyra
zil oklikou směrem přes Wobelnlc l , Moravskou TřebOVOU , Svita
VY. Poličku , Hlinsko, Chotěboř, Golčdv Jeníkov , Čáslav , Ko
lín a Český Brod ku Praze , kam dorazil brzy po poledni 9. 
května. Pdvodní rychl á skupina J8 . armády po zlikvidováaí 
odpo ru u Litovle vyrazila pozdě večer 8 . května rovněž na 
Prahu , a t o po trase Litovel , Mohelnice, Moraveká Třebová , 

Svitavy, Poličk a , Hlinsko, Ždírec , Cbotěboř , Golčdv JeníkOV , 
Čáslav, Kalin , Český Brod, ~aly a Dolní Počernice . Do Prahy 
vhk dorazila bez větěí zastávky, ale B překonáváním rdzných 
překážek, až ráno 10. května. 

V prdběhu 9. a 10. května byla t ak Praha, hlavní město 
Československa, plně oevobozena a její bezpečnoat v ytvoře
ním pevné ochranné clony kolem města zajišt ěn a . Současně 80-

v ě tské Jednotky pos tupně oevobozovaly český venkova pro nika
ly az ne čáru ety~u s americkou armádou v západníCh a Jižních 
Čechácb , táh~oucí ge od Karlovýcb Varů kolem Plzně k Českým 
Budějovj~úm, a kromě toho uzavíraly a etahovaly i vnitřní 

kruh ~bklíčení nepřítele na severovýchodu zemi. 
Boje na Území Čech pak trvaly jeatě další t ři dny po 

osvobození Frahy 9 po oficiálním ukončení druhé světové vál
ky na evropském válčišti . l'eprve 12. kv ě tna 1945 byly posled
ni v~t ě i zbytky fašist ických vojsk úplně :ničeny nebo zajaty . 

K pos1 ddním v ětším boj ům došlo v noci z ll . na 12. lcv ot -
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:lB 1945 u l .. ilina as i 50 lan jiho~áplld llt; od Prahy, kde sa brá

nilo silné uskupení jednotek SS, které tudy prChalo z Praby 
do amerického zaj etí. Bylo to v době , kdy SB již celá Evro
pa a 8 ní převážná část sv ěta začínala vzpamatovávat z hrdz 
druhá světové války, jej íž předehra 1 závěr na evropském 
válčišti postihly česká země 8 Prahou. 

Praž8 1~á operuoe patří k největ9:ún ve druhé evětové 

válce. Probíhala na ploše téměř 100 000 km2 a trvala Best 
dnů. V jejíw průběhu zajala Sovětská a~áda na 860 000 ne
přátelských vojáků, mezi nimiž bylo 60 generálů, ukořistila 
na 9 500 děl a minometů . více než 1 800 tanků, přes 1 100 

letadel, téměř 18 500 kulometů. přes 76 000 aut, asi 500 
skladů 8 vojenským materiálem aj. Jen rychlý zásah Sovětské 
armády znemožnil nepřihli použit je proti Květnovému po
vstání českého lidu . 

vítězstvím Sovětské armády v poslední velké vojenské 
operaci druhé světové války na evropském válčišti - v praž
ské operaci - vyvrcholilo oejen přímé oeyobozování Česko
slovenska, ele současně SKončily i ozbrojené akce za druhé 
světové války v Evropě. 

Obyvatelé Československa nikdy nezapomenou na ~omoc, 
kterou j i m obětavě poskytla osvobozenecká vojska Sově;ské 
armády, hlavně záchranou jejich hlavního města Prahy. Na věč
nou pamět osvoboditelŮID bylo v Praze zřízeno velké !Illlozatví 
~zných památníků . které připomínají hrdinné události před 
čtyřiceti lety. K nejvýznamnějším patří ... sjména hřbitov pří
slušníků Sovětské armády, pad lých při osvobo~ování Prahy. 
zřízený na 01eanech . a monumentální síň Sovětské armády, vy
budovenp. Jako součást Národního památníku na vrchu Žižkově. 
Návštevami těchto památníků a symbolickým kladením věnců si 
Pra~ané při různých příležitostech neustále připomínejí, že 
to byla vOjeka SovětSké armády, které znemožnila nepříteli 
fyzicky zlikvidovat čeeký národ a která ... achránlla jejich 
s tarodávné a slavné město před zničením něm eckými fašisty. 
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Oldřieh M a hle r JHroslav B r ort 

Dle Hl1te der aowJeti.eben Arme. fUr das aufe tand1acbe preg 

Zusammecfsssuog 

Der Artlkel faQt die blaberlgen ErkenntnisBe uber den 
Verlauf und a1s Bedeutung der BOg. prager OperatloD der 
80wJetlacben Anna in den Tegall v om 6 . 5 . b1a 12. 5 . 1945, 
dia die letz te der gro~en OffeDalven der verbundeten ~rm •• n 
1m zwelten Weltkrleg aut dem .uropšlBch~D Krleg •• cbauplatz 
war, zusammen. Di e Operet ion varl!e! unter mio1meler Vorbe
reltung und grOOtmogllcher Schnelllgkelt. damlt sie recbt
zeltlg dam antlfaecblatlachen Au/st sad des tecbeeh1schen 
Volkee Hill. bringt und damlt aie dle Heuptetedt der Tscha
choslowske! - Frag vor der Vern!chtung rettet . Innerbalb 
VOD sieben Tagen BobloO die sowjetlacbe Arm •• die Ml 111o
nengruppleruag dar faachletleebeo A~ee - die Heereegruppe 
Mi tte - im ReUID. sOhmen und ~&bren eio und vero1ehtete e1e, 
betre1te sOhmen und ~Šhren und vollendete dam1t den S1eg 
der Koalition der VerbUadeten uber H1tlerdeuteeblaad . 

Der Artikel beta6t eieh mit der gegebenen Problematik 
vom Geelebtepunkt der geeeaten m1litšr1eeb- poli~1eebeo La
ge in Mltteleuropa 10 der letzten Kr1egepbeee ber uod der 
Bedeutung von Prsg und dObmen 1n den etrateglscben Pl&neo 
der k8mptendeo Se1ten . Er rekonetru1ert die Vorbere1tung und 
den Verlaut der Prager Operat1on , besonder8 dann dae ~aO 
lhrer Beeintluseung durch den Au!etand, der am 5. ~ai 10 
Pre.s Ul,,! aut dem Geb1et de8 ehemal1gen Protektorate sObmen 
und '"lihren auebrach . AusfUhrl1eh ecblldert er den Verlau! 
der Betrelung Prage durch d1e Truppen der I . Ukralniecben 
:P lont und konkretialert des Vorgehen der e1nzelnen Abte1-
lungen der eowJetlacheo ANlee ln de r Stadt am 9. Ma1. Ale 
ers t e errelchte laut A,nge ben der Autoren dle Grenzen Prsge 
&t:l 9 . Ma1 um 2.00 Uhr aut der Stro.!38 VO:l Slaný her d18 
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6). Panzergardebr1gade dea Obera tan M. G. Pomlč ev vom Var
band deB 10. Panzergardekorpa des Geoeralleutaoanta J . J. 
Bělov, das zur 4. Fanzerga rdearme. des Generaloberstsn D. 
D. LelJuaenko gebort e . Diea a Br1gade drsng such am eehnell
Bt~. lns Stadtzentrum ( 106 Geblet Klárov - Hauptbahnhot) 
vor. Ylt dem revolutionaren Techechiechen Natlonalrat in 

Prag knuptte sber dle arat . Varblndung der Beteblshaber. 
GeneralluB,10r J. G. Ziberov, der vorgeechobenen Stertel dar 
J. Panzergsrdebr1gada des Gen~rBlobera t en P. S. Rybalko ano 
deeae.a Einhe1ten ungefQhr um ) . 00 Uhr den Nordra.nd. Pre,ge 

erra1chten. Die Autoran verfolgen gle1cb!all. den Vormarech 
der Truppen der 2 . und 4. Ukralnleeben Pront . dia l'rag Ton 
Osten und Siidoeten her erralcbten , und al e widmen der b18-

ber varnacblaa81gten Problemat1k der Oporat1on der 8owJetl
Bchen Armee ln den Tsgen vom 9. b1a 12. Mal zum Schutz 
:Prage vor den Reeten der faBchtet1achen S1nhe1ten , die be
etrebt weran, nacb Weeten zu den Amer1kaner.n zu gelangen. 
Aufl:II.erkeamkeH. 
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Iv~ Hlaváček 

NA OKRAJ "PIW:lY VE VÁLKÁCH A REVOLUcfcH" 

Protože jde o téma velké šíře, je pochopitelné, že ma~ 
glnální poznámky k němu se musí nějakým způsobem omezit i 
chronologicky. Je proto jistě zdůvodnitelné, když půjde o 
glosy k údob~ starším, zejména středověkým, byt Iscooa 
lze aplikovat i pro doby mladší. A že půjde jen o některé 
poznámky, rozumí se vlastně samo .abou, čímž Je už neznače
no, že osn! vždy nutno považovat je za ~ák18dní a už vůbec 
nB vyčerpávající . 

1) Protože pražská problematika Je výraznou eoučástí 
problematiky obecně české, ba někdy 8 ní doslova splývá, je 
pochopitelné, že její rozptyl je v oblasti československých 
měst nejvýraznější a největší. A tak e8 leckdy může ~říllš 
snadno stát . že uniknou 1 důležité věci nebo aspoň nejsou 
vždy poataveny na patřičné místo. Jda tu nejen o vlastní 
bibliografii, i když o tu také naní vždy dostatečně poatarp.
no, ale zejména o kritické zhodnoceni literatury v jejím 
celku i v jednotliVýCh jejich aspektech 1/. Týká ae to ovšem 
i dějin (his toriografie) probleH~tiky tohoto ~aseuání, které 
by si zasloužilo v různém rámci pozornosti, zejména ovšem 
také v konfrontaci ee aoučasnými trendy v městském bádání za
hraničním. Došlo by psk nejen k shrnutí dosavadních informa
cí. upozornilo hy se přitoc:! 1 na leccos zapadlého , třebas 1 
staršího, ple aktunlnÍbo a. zejména. ovšem i na větší čl menší 
bílá mLta . Á protože není v naiíich ailách rozvíjet pražakou 
hiatr,riografil v jejím plném rozsahu , mohlo by to mít 1 atl
mul~jící význam pro další práCi . Týká-li se to obecně praž
ské prcblemstlky, platí to tím spíše o problec:!atice vojen
ské a příbuzné , už proto, že její přesahy ~znými směry jsou 
snad ještě výraznfjší v jinýCh oblastech e že tedy může pro-, 
fit ov s t v rá.mci in t erdisciplinárních vztahů zs soueedo.!ch 
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oborň j e ~ t ě soustavněji a účinněji. 
2) Druhým z ákl adním problémem, na němž závisí pokrok 

bádáni zcela obecně, je otázka zpřístupňování pramen~ . Ta má 
ovšem mnoho as pekt u a její charakter BB m ění - 1 v rámci 88-
motnéh~ studia m~atské problematiky - nejen v souvisloeti 
a róznými č~aovýml údobími, ale také ve vztahu k tématům a 
ovšem i v návaznoeti na současný etav pramenné s kladby , liší
cí se od m ěsta k městu. Není možno sledovat tuto problemati
ku ani pro městskou historii českých zemí doby před nástupem 
kapitalismu soustavněji, nicméně lze konstatovat , že první a 
poslední cíleVědomý e komple1ní plán takové práce, který 
zhruba před eto lety zkoncipoval pro České království Jaro
mír Čelakovský, de facto ztroskotal, i když v edici měst 
skýCh privilegií královských měst z"Ó.sta",ll editor dílo velké
ho dosahu a nosnosti. Není-li dnea možno tento koncept v plné 
míře oživit, nebat není dostatek ani editorů ani publikač
ních možností , je potřebí vycházet z badatelské io.icie.tivy 
jednotlivc"Ó. , pokud zpracovávsjí některá témata konkrétní 
měatské historie soustavněji . Je by měly doprovázet soustav
né pramsnné přílOhy , reeestáfe rozličné šiře dle charakteru 
tématu , až k pLato edicím, i inventáře materiálu . Dle rozsa
hu by ovšem mohlo jit i o samostatné edice , které dik dneš
ním malotirážním technik ám by mohly být někdy i v omezeném 
nákladu , i když j e t řeba va rovat před přilHín .:im "šetřením", 

jež b;, ;hl lecrl:u. :.r mohl o ukázat jako p,Hliš nákladné . Pro 
s t a r ui obdobi do r . 1526 resp . do Bilé Hory joou nejd"Ó.leži
tějš~i kategoria~i n c pochyuně městské knihy a listinný a 
li3tový ~aterj11 . Ty by ruB ly stát ve středu zájmu, k čemuž 
ovše~ pfi , ~upuje i neknihovní me teri á l účetní , jehož vae 
strann'~ využiti je stále aktuáln;;ijši. nebot nejen kladtl , ale 
i zo~povidá stále nové , často zcela netradiční otáZky . 

Nebylo by ovšem dobré , kdyby se pro diplomatic ký mate
~ál zapomínalo na praneny historiogra f ické , i když ryze 
městské (nezaměňovat ov~em s m~štanským) dějepisectví nena
bylo u náa t a kového rozšíření a závužnost1 jako jiI!de , ani 
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kodlkolOSlcké Q topogrufické . jej i ch~ váha pro kulturní dě
jiny v nejňlraÍQ slova B~yslu nebyla vždy ještě zcela doce

něna . 

Z konkrétních netrudlcních , ale mno~8tví nových 
mse í slibujícíCh otázek bych chtěl obrátit po zornost 
na dvě . 

1.Dfor-. 
aepOll 

J) Frvní ad týká studia informačních systémů ve středo
věku a je<ich fungoVání předev i!í ím v údobích krizových , tj . 

za válek a za válečných událostí přímo. Nebo r rl informova
nosti, resp . jají míře, závisela správná a zejména včasná 
rozhodnutí , která pak do značné míry ovlivňovala 1 próběh 
dění. Je pochopiteLaé , že 8 v ětěí hOjnoetí údajů 8a eet ká
váme až od 17. století , nicméně už od 14. věku máme i u nás 
co č1alt a materiálem alespoň symptomatickým , zejména když 
e8 spojí informace z více center 2/ a kombinuje materiál 
bezprostředně informující a z.r:uínky o výdajícb spojených 
e vyeílán~ a přij~án~ poslů č i doručov8AÝch listů v pra
menech účetního rázu. Nebot není pochyb o tom , že už tehdy 
- a zejména v souvislos ti s městskou kulturou a v úzké ná
vaznosti na obchodní styky v esho druhu - byly tyto info rma
ce žádány , i když stopy po nich jsou Jen velice sporadická . 
Šlo nepochybně často o informace ústního charakteru , tedy 
takové , které byly jan jakýmei vedlejším produk~em při ces
tách za obchodem , byly tu však i informace písemné či důvěr
né ústní , provázené pověřovacími listy. které byly předává
ny osobami k tcmto účeldm vyčleněnými . I když nejčastěji jsou 
sice vázány e městekýa životním rytmem , není možno zapomínat 
ani na nutnoat těchto potřeb při výkonu státní úatředn í eprá
vy . tj. ': naliem případě u českáho krále , resp . moravského 
markr~oěte; příslušné symptomy jaou natolik rozmani t é a po

četré, že je třeba považovat je za plynulou eoučást epr ávní 
struktury stá tu , jejímž ústředím byl a dvorská kancelář jako 
nejkonzolidovanější orgán svého druhu . Protože však nutně 
nebyla vybudována ve v~ech t 0ch to směrech , proto, že se zá
m.1rně opírala v lecčeI:!a o orgány podřízené , hrály v tomt o 
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informačním organi smu svou roll 1 orgány ~ěetské . a to jak ve 
~y81u rezidenčním (tj . těch mast . která byla panovnickou 
rezidencí). tak 1 pokud byly ne druhé etraně informačníbo 

systému. Tu se pak stávaly často jakousi převodní pákOU pro 
informace delěím lnt ere8ent~ . jako jsem to mohl ukázat na 
případě Václava IV . a Zhořelce JI . půeobily však 1 v druhém 

směru , totiž jako informátor zdola, soustředující a předáva
jící ~zné podklady a zprávy pro ústřední moc. 

V době husitské pak celý tento informační tok zes!lil a 
lze paralelně pozorovat , že 88 vyvinulo několik na Bobě zce
la nezávislých a zejména soustavně fungujícíCh eyetémd. Tím 
ne.ám na myeli informace lokálního charakteru , jaž byly pře
dávány plynule a možno říci Da v§ech úrovních , nýbrž systémy 
alespoň regionálního , celo~BIIlského či dokonce obecného rá~u. 
Zatímco Da protihueitské straně š lo zpravidla o dvoustranný 
informativní kontakt , který ovšem vícs či méně zapadal do 
ě1rěích eouvialostí (etači upo~ornit na "kanály". !ctert'i si 
vybudoval Oldřich ~ Ro~berke či katolická měeta , ~ajméns 

Pl~eň a Cheb, a pak na informační službu basilejského kon
cilu) , na husi t ské straně to byly informativní systémy jed
notlivých sv~zd , především ovšem pražskéhO a táborako -
sirotčího . 

tlení možno tu JH do v ět áích detailů , zdá se mi v iíak, 
že by bylo vděčné sebrat příslu1í.cý :Date rlál a provést jeho 
klasifikaci a analýzu . 

4) V rámci studia fortifiknčních zařízení městSkých 
aglomerací v sou~i9103t1 6 vyhodno cováním městských vedut i 
ve spo jeni s archeologickým vý~k~cm (a d~ jieté míry i io.
terprf'~ací pisellU1ý ch prw:Jeo.u.) je potřebi v t:novet pozornost 
neJ'.n opevntíním měs ta Jaka celk"..l , ale i jeho j ednotliVýCh 
čá~ti . Chci tím nezneč it. že i uvnitř mcatských pevnoetí 
existovaly - i když ovšem v o:Dezené míře - ještě různé opev
něná objey.ty , 1 když jejich počet není možno přeceňovat. 

BylO by vuek iikoda , kdy by nebyly tyto objekty brány v úvahu. 
Našl o jen o královské areály , o nichž se nám doetalo zneme-

• 
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nlté informace ve výkladu T. ~urdika . ale tře ba uvést i měst

aké rad nice , pHpndně areály ll~kt erých klášteru, resp . kláš
terních dvorů ne~ěstských kláš terů 4/. o bj ekt Karoline • bi
skupský resp . arcibiskupský dvůr a některé předci měštaaeké 
č i j iné domy . Je ovšem jasné , že j e jich fortifikační funkce 
ee měnila a ve větš ích vál ečných událostech neměla význam . 
Je ale t řeba vi dět , že mohl y hrát Úlohu ve vnitřních měst 
Ských mocenských střetech . Ale i to je v konkrétní poloze 
třeba ponecha t dalšímu bádání . 

Bylo by možoo uvádět jdtš v ěel1ké Jiné okruhy otázek, 

ale ne považuji to v t é to s ouvislosti za vhodné, ne bot každé
mu z vás je nepochybně jasné , že vo jenská histo riografie je 
oedilným integrovaným článkem obecně historiografické práce 
a jako takovou je třeba j i pěstovat . Nemá SB vydělovat. 

nýbrž prolínat s oatatními oblastmi výzkumu . Na některé 
možnosti v tomto směru j aem chtěl upozornit. 

1/ 

Poz..cámky 

Tu j e možno jen zcela obe cně upozornit , že v součsané 

době vycházejí v našem souseds tví ~zné retrospektivní 
bibliografické pomucky. zejména v N ěmeC ku a Rakousku . 
K tomu možno dodat, že i u nás se tato práce do j isté 
míry rozběhla. i když jejího konce nelze zatím dohléd
nout . Pokud pak jde o ko:npendlální slovník: typu "St ad
tebuch", lzs uvést, že v Německu se :l.ačiná s přípravou. 

jehr druhého vydání, v Rakousku ss pak toto dílo dokon
řuj e . U náe zaslouží velmi kladného uvedení al es poa 
terit o riálně omezený náběh Jana Pelanta , Města a města6-
ka Západočeského kra j e. Plzeň 1984. 

2/ Aspoň přík ledem lze uvést z nejnov ěj!ícb zahrani čních 
prací spisek M. 1indemunnové , Nachrlcht enuberml ttlung 

\ durch Kau!mennebrlefe . Brlef-"Zeitungen " in der Korre-

\ 
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apondenz Hildebran~ Veeklnehus ena ( 1398-1428) . Do rtmun
der BeitrŠg:s zur Zeitungeforschung 26 , ~ullcben - Now 

York 1918 . 
J/ Kenig Wenzel IV. und Gorli tz. Bezlehungen zwlechen 

Zentral- und Lokalg ewslt 1m Spiegel der Verweltungsge
echlchte des auegehcnden 14. Jahrhundert e . BeltrŠge 
zur Archlvwiseenecheft und Geachlchtsforechung , hrag. 
von F. /I,lner Gross und Manfred KObucb , Weimer 1977. 

8 . 379- 396. 
4/ O vztahu venkovských kláš terU a měst v pozdn~ středo 

věku . Um ění JJ . 1985 , seš . 2. 
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Ivan Hlaváček 

AD. den Rand von "l'reg in Krtegen und aevoluilonen" 

ZUS8llllllenta89ung 

In vler Gloe.ea wird sn 81n1ge !spekte, 41e in der ga
ge.nwartlgen Zeit dle EIliwicklung der Erto1'8chung der Oe

eeh1ebte Praga und lbrBr ml11tar18chen Seit. bostlmmen, Br-
1nnert. AD erater Stelle unterstreiabt der Áutor dla Hot
wendlgkelt elner elngebendeD blbllographiecben Arbelt und 
Binar krlilecben Wertung dar Literatur, nlcht nur der e1n
be1m1acben , Bondem Bucb der au-landlecheD, nlcht nur der 
neuen, Bondem Buch der alt_rent .elebe alne nutzlicbe Kon
frontatlon der gegenwartlgen Erg_bniaee und der Konzeptlon 
der Prager Porschung ID.1t den Trende der Stadhtorschung .0-

and.rs in luropa uud Buch ID.1t den alten. verecbutteten. ott
mala .ber s.rad. deahalb uberraach.nd aktuel1en AD.alchten 
&ltarar Arbeiten ermogl1ehen wUrden. 

An zwe1ter Stelle w1rd d1e Prage der Zut r1ttbarmaohUD~ 
der Quellen ale "eond1t1on 81ne Qua non" der we1teren Rnt
w1eklung der w1e8eneehattl1ehen Erkenetn1. ge.tellt. Ba w1rd 
konetatiert ~ de!} túr dia Geeeh1ehte Prage und der bObmieehen 
Stadte uberhaupt ee1t Jaro~ír Čelakovský und .e1nem Werk 
"Code::l: 1une muo1e1pal18" weder e1.D. Plan nooh e1n. Konzep
t10n der Quel lenherauagabe .xis t1eren, dsO e8 e1.D.en Mangel 
an Ed1toren und Publ1kat10nsmog11ehkelten g1bt . Elne Bele
bung au! d1eeam Peld kann man heut e vor alleM dureh dle lnl
t1atlvd der elnze1Den Instltutlonen uod Poraeher herbeltUb
ren. Hl er glbt es d1e Mogllehkelt, die h1atorlsehen Bear
beltungen der elnzelnen Themen &uB der Gesehlehte Prage 
mlt Quellenbel1ageo, Rog1etem, Edltlone.n bz". lnventarver
zelehnleeeo der exist1erendeo Quellen zu erganze.n und .bec
tall. Bdltlocen bz" . Quellenverzelehnla8e mlt verschl.d.neo 
Kle1ntlragetechnlken zu drueken . 
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Drlttene W1rd 1m Baltrag au! dia Notwend1gkelt des 
Studlums der Ioformatlons8truktur des Ylttelaltere. kon
krat der demallgen Systeme der Er1angung und Cbermittlung 
von Intormatlonen, dia aioe Bedlngung tUr dia politi.ch. 
und ml11tar1eche Entecheldung _sran, autmerkaam gemacht. 
Des Sammc1n des zugehorlgen Materiale, setne Klaseiflz1e
rung und Analysa wúrden zur Vertlefung der Gesch1ohte
kenntnlsa8 uber des hussltlacbe Prsg beitragen. 

In der vlerten Glosae rlchtet der Autor dia Áulmerkeam
kelt aut das Froblem der belestlgten Objekte lnnerbalb der 
~ttelalterlicben Stadte und aut die Notwendtgkelt 1hrer 
Brlorechung. Ea handelt sieh zum Bele plel um betestlgte 
Koclgebole oder KastelIe, um sintg. Klo8t~r und waltere 
Kirebenobjekte, um stadtlsche Rathauser us_. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AKPR 

A.LS - MS 

Archiv český čili Staré pla~é památky české 

1 moravské 
Archiv Kanceláře prezidenta republiky . 
Arcuiv .Lidového soudu - mlnlaterstvo spravedl-

nosti 
JJoll' Archiv hlavního města Prahy 

AP Archaeologica Pragenela 

AUC Acta Unlvere1tstle Carolinee 
AUC - HUCP Acta Unlversltetls Cerollnee - Historie U01-

versltstle Pragensis 
AUe, Fhil. Hlet. Acta Unlversltet!s Caro11n8a. Phl1oBo

phlcs st Hlator1ca 
AUK 
BZO 

ČČH 
ČČM 

ČL 
ČNR 
ČSČH 
ČSPSČ 

ČVUT 
DHČSP 

DP 
EP 
FDL 

FHB 

n. 
FRB 

Arcn1v Univerzity Karlovy 

Bull·etln záchranného oddělení Archeologického 

ústavu ČSAV 
Český časopis historický 
Časopia Wue8a království Č.ského (Časopie 
Národního muzea) 
Čst:lký lid 

Česká národaí rada (arChivní rond) 
Čeekoslovenský časopia historický 
Časopis Společnosti přátel starožitností 
č eských 

Č.ské vysoké učení technické 
Dokumenty bl~torle československé politiky 
( edice) 
Documenta Prageneia 
Elektrické podniky hl. měeta Prahy 
Porti!ikatlonsdistriktsdirektion (archivní 
fond) 
Polia Hi s torica Bohemica 
zlatý (měnová jednotka) 
Fontes rerum Bohemicarum 



OD 
HoV 

HČ 
HD 

HJ' 
HT 
HZS 
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Genle- Dlrektlon (archivní fond) 
Historie a vojenství 
Historický časopis 
Hospodářeké dějiny 

Hlatorlaches Jabrbuch 
Husi taký Tábor 
Hnutí za svobodu 

ISNO Io!oImační služba národníbo osvobození 
JSH Jihočeský sborník bietorlckj 

kp 

KYV 

LP 
IIHRH 
lIL 
,",O 
JlVtGSN 

"ZK 
Nlll' 
PA 

PaPř 

PO 
PSH 
P~ 

RA 

"'" RO 
R>I 

ŘA Pre;n. 

SJJ.IV 

SAP 

SČ 
SD 

kopa groěd míšeňských 
Kalendář a seznam epolkó českých vojanských 
vyalouUlcll 
Listy filo l ogické 
Muz eum husitského revolučního hnutí 
Ml1itare (archivní fond) 
Ministerstvo národní obrany 

Mlttal1ungen des Verelnea fur Caschlahte der 
Stedt to urnberg 

~lnuloatí Západočeského kraje 
Nové Měeto pražské 
Památky archeologické 
Paaátky a příroda 
Prsaldlum gubernia (arcllivní f ond) 
Pražský sborník historický 
Politické ústředí domácího odboje 
Rodinný archiv (archivní rand) 
Regeata Bohe~iae et Uo raviae 
Revo luč ní gardy (archivní rand) 
Regesta fondu Militare Archivu ministerstva 
vnitra RČS v Praze 
Řádový archiv premonetrátů (archivní r ond) 
Sborník archivu minieterstva vnitra 
Sborn ík archivních prací 
Sněmy čeaké 

německá bezpečnoetní policie (Sicherheitedieoet) 

; 

• 



• 

SH 

SLČ 
S. 
SMP 
SNR 

SO. 
SP 

SPB 

SPDHLU' 
SS, 

sdA 
dEP ČSAV 
I1>IL TJv KSČ 
t1v ČSPB 

VHA 
VHS 

ZB 
ú. 
ZV 
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Sborník histori cký 
Stará leto pis y č eské 

Stará manipulace (archivní fond) 

Staré Město pražské 
Slovenská ná rodní rada 
Státní o blastní archiv 
Staletá Praha 
Svaz protifašist ických bojovnikd 
Sborník příapěvkú II: dějinám hl. města Prahy 
Středočeský sborník historický 
Státní ústřední archiv Praha 
tf.tav pro etnografii a tolkloristiku ČSAV 
t1atsv marxismu-leninismu t1v KSČ 
ďetřední výbor Českého evazu protifašietických 
bojovníkó' 
VO jenský historický archiv 
Vojenský historický sborník 

Zpravoda jská brigáda (archivní fond) 
zlatý (měnová jednotka) 
Zemský v ýbor ( archivní fond) 
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