
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
autora výstavy a emeritního ředitele Regionálního muzea v Českém Krumlově Mgr. Petra Jelínka 

přednesené 1. 5. 2015 u příležitosti slavnostního zahájení výstavy 
„REFLEXE II. SVĚTOVÉ VÁLKY A OSVOBOZENÍ NA ČESKOKRUMLOVSKU“ 

 

Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, 

vžijme se na chvíli do situace, že je na kalendáři datum 1. května, ale není pátek, nýbrž úterý a také letopočet 

je jiný: 1945! 

Dokážeme to vůbec?  

Dokážeme si dnes, po 70. letech, představit sami sebe v té době?  

A dokážeme se vžít do pocitů tehdy žijících? Ještě žijících – vždyť válka ještě neskončila a naopak, každým 

dnem se její ozvuk blížil a byl stále silnější.  

 

Českokrumlovský region byl tehdy rozdělen mezi Velkoněmeckou říši a Protektorát Čechy a Morava a 

obyvatelé těchto dvou národnostně odlišných území měli samozřejmě také velmi odlišné pocity, když před 

70 lety ráno nebo v časném dopoledni zazněla na vlnách Říšského rozhlasu Hamburg slova velkoadmirála 

Dönitze o tom, že „Vůdce Adolf Hitler hrdinně padl v boji“. 

 

Všichni, kdo poslouchali Londýn (a přes veškeré zákazy a hrozby trestem smrti jich nebylo málo ani mezi 

Čechy, ani mezi Němci) věděli, že Stalinova vojska dobývají Berlín. Věděli, jak postupují západní 

spojenecká vojska i jak postupují Rusové. Konec války byl na dosah a přesto daleko - v takové době se čas 

jakoby zpomaluje a každou chvíli se může stát něco osudového. 

 

Co tehdy dělali? Čím se zabývali ? 

Co dělal bývalý ruský legionář Josef Kouba, kterého za několik dní zastřelí v Krásetíně německý hajný ? 

Čím se zabývala paní Růžena Kozáková z Přísečné, kterou zanedlouho zabije nějaký SS-mann při trestné 

razii? 

A co dělali další občané z Přísečné a Rájova, zabití trestným komandem SS? 

Jsme schopni vžít se do pocitů pana Švamberga, budoucího předsedy národního výboru a místní správní 

komise, který měl před sebou ještě velký kus cesty z Německa do vlasti, na jejíž hranici se ocitl až 8. 

května? 

Jaké hrůzy prožívali vězňové z transportu, který se po železničních kolejích blížil k místu svého osvobození 

u Velešína? 

 

Na co myslili vojáci Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova, když se v té době snažili dostat z 

dosahu Rudé armády a měli před sebou boj s SS-manny a osvobození vězeňského transportu.  

 

S jakými pocity němečtí civilisté z Frymburka a dalších míst hloubili ve dne obranné zákopy a v noci hleděli 

na záblesky výbuchů z blížící se dělostřelby a bombardování? 

 

Na co myslel hořický farář P. Paulus Heinrich, který později zapsal do farní kroniky tato slova – cituji: „8. 

května. Konec 2. světové války – úplné zhroucení tzv. třetí říše ... konec Hitlerovy diktatury a hrůzovlády. 

Hitlerovo vítězství by bylo ve svých důsledcích pro náš kostel naplněním zhouby a pohrůžek.Cituji slova 

jednoho úředníka gestapa:Patříte ke katolické církvi, která není v našich očích ničím jiným, než 

prodlouženou rukou Židů“ 

 

A na co mysleli dosavadní mocipáni, například okresní vedoucí NSDAP Strasser v Kaplici, vrah šesti 

amerických letců u Zdík na Kaplicku v prosinci 1944?  Zametal už stopy, připravoval se na útěk? Mohl tušit, 

že bude americkým vojenským soudem odsouzen a v létě 1946 pověšen? 



 

 

 

Takto bychom mohli pokračovat, ale raději se vraťme do současnosti. 

Je 70 let po 2. světové válce a my zde v sále Regionálního muzea v Českém Krumlově zahajujeme výstavu k 

tomuto výročí.  

 

Ačkoliv jde dnes hlavně o konec této války, osvobození a obnovení československé republiky, naše výstava 

připomíná události ještě starší – ohrožení našeho státu Hitlerovým Německem, přípravu obrany republiky, 

Mnichovskou dohodu, zábor pohraničí a vznik tzv. Druhé republiky, její rozbití a vznik Protektorátu Čechy a 

Morava a následnou dobu války. To vše ve spojitosti s naším regionem, násilně roztrženým od října 1938 do 

května 1945, když větší část připadla Velkoněmecké říši. Toto spojení je v textové části výstavy akcentováno 

vybranými krátkými citáty z kronik Horní Plané, Křemže, Velešína a dalších. Významným regionálním 

obrazovým zdrojem je obrazová kronika obce Velešín.  

 

Naprostá většina z nás tuto válku nezažila. Poválečné generace jí naštěstí poznaly jen zprostředkovaně. 

Připomínáme si ji ve filmech, v knihách, v hudbě, formou výstav... nebo při akcích různých veterán klubů, 

rekonstrukcích a ukázkách bitev atd. 

 

Součástí naší paměti jsou válečné hroby, pomníky, památníky, pamětní desky.  

To vše stojí za naši pozornost. 

Vždyť podle aktuálních informací měla 2. světová válka přes 72 milionů obětí! Z toho civilních bylo 

asi 47 milionů! Na straně Spojenců bylo z toho 61 milionů obětí, na straně Osy Berlín-Řím-Tokio cca 11 

milionů. SSSR ztratil cca 13,8% svojí populace, Německo 10,8%, Polsko více než 16%! Československo 

přes 3,5%. Konkrétně to v případě našeho státu představovalo 25 tisíc padlých vojáků, 63 tisíc civilních 

obětí a 277 tisíc obětí židovského holocaustu. 

 

Dovolte, abych zde řekl jednu věc: 

Jsem rád, že už jen málokdy slyším pohrdavé řeči o československém podílu na protinacistickém boji a 

odboji, o tom, že jsme byli národem konfidentů a o tom, že jsme na vítězství – cituji: “jako národ, ruku na 

srdce, velký podíl neměli“. Tento citát bohužel pochází ze společenského měsíčníku Reflexe č. 5, ročník 

druhý, květen 1995, vydávaného tehdy v Českém Krumlově.  Považuji za nutné připomenout, že podle 

přehledu válečných ztrát zemí protifašistické a protinacistické koalice u nás připadalo na 1000 obyvatel 25 

obětí, což znamená, že jsme byli pátou nejhůře postiženou zemí za Polskem (220 obětí z tisíce obyvatel), 

Sovětským svazem (116 obětí na tisíc obyvatel), Jugoslávií (108) a Řeckem (70).Nemá smysl zatajovat, že 

represivní složky využívaly služeb konfidentů, a to jak proti Čechům, tak proti Němcům a dalším. Například 

popravení občané Krásetína v době heydrichiády byli obětí udání. Stejně tak byl na základě udání poslán  do 

koncentračního tábora farář ze Zvonkové P. Engelmar Unzeitig. Historici se však shodují na názoru, že 

udavačství a činnost konfidentů byla srovnatelná s ostatními státy Evropy, v nichž svoji velmi sofistikovanou 

praxi rozvinulo Gestapo. (Pro zajímavost – seznam Gestapa v Čechách a na Moravě obsahoval 5861 osob 

různých hodností a pracovního zařazení). Historici se zároveň shodují na tom, že Československo mělo 

velmi rozvinuté formy vnitřního odboje, který zde začal ještě před vypuknutím války. Češi pak byli po 

Němcích nejpopravovanějším národem v proslulé berlínské věznici Plötzensee. 

 

Naše výstava připomíná alespoň v absolutní zkratce památníky obětí války a nacismu. Jsem rád, že se do 

výčtu pamětních míst opět vrátí českokrumlovská pamětní deska osmi letců RAF z českokrumlovského 

regionu – Prokopa Brázdy z Velešína, Jiřího Engela z Českého Krumlova, Josefa Kubáka z Netřebic, Jana 

Mayera Bystroně z Benešova nad Černou, Františka Petra z Hubenova u Kaplice, Karla Plaňanského ze 

Soběnova, Františka Rypla z Českého Krumlova a Vojtěcha Smolíka z Besednice. Stane se tak 8. května po 

11 hodině při oslavě Dne vítězství na náměstí. Deska bude odhalena na budově radnice. Původně byla 

součástí pomníčku T.G.Masaryka v Růži. 

 



 

 

Dnes zahajovaná výstava připomíná ještě něco – dozvuky války. Odsun německého obyvatelstva a první a 

zároveň na dlouhou dobu poslední demokratické volby v roce 1946, Obě události jakoby určily další 

směřování nejen našeho státu. Ale o tom by musela pojednávat nějaká další a mnohem rozsáhlejší výstava. 

 

Vážené dámy a pánové, 

dovolte, abych na závěr poděkoval panu řediteli Mgr. Lýskovi za důvěru, se kterou mi svěřil přípravu 

výstavy. Děkuji také paní Lence Kohoutkové za výtvarné zpracování, Mgr. Podané, Lence Hůlkové a Mgr. 

Slavíkovi za spolupráci, kolegovi Račákovi za zpracování doprovodné projekce a všem dalším kolegům, 

kteří se na přípravě podíleli. Děkuji srdečně všem, kdož zapůjčili exponáty a byli nápomocni radou i jinak. 

Všichni jsou uvedeni v tiráži výstavy.  

 

A vám všem, vážení přítomní, děkuji za pozornost. 

Přeji nám všem, abychom nikdy nezažili hrůzy války! 

V tomto ohledu stále ještě můžeme čerpat z poselství míru, které v květnu 1945 vyslali osvoboditelé 

Českokrumlovska – vojáci 104. pluku 26. pěší divize „Yankee“ U. S. Army generála Paula, 86. gardové 

divize Rudé armády generála Sokolovského a 287. střelecké divize Rudé armády generála Konvtuna. 

 

 

Mgr. Petr Jelínek 

Slovo k zahájení výstavy „Reflexe II. světové války a osvobození na Českokrumlovsku“  

Regionální muzeum v Českém Krumlově dne 1. 5. 2015 


