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Anotace 

 Bakalářská práce je věnována osobnosti Ireny Bernáškové, která se zapsala do dějin 

Československa neúnavnou prací v protinacistickém odboji. Byla významnou představitelkou 

skupiny kolem ilegálního časopisu V boj a pomáhala uprchlíkům s přechodem hranic 

protektorátu Čechy a Morava.  V syntetických pracích a biografických slovnících bývá 

označována také jako novinářka. Cílem této práce je předložit celistvý portrét osobnosti Ireny 

Bernášková a ujasnit její roli v historii naší země. Komplexní příběh života Bernáškové je 

zasazen do dobového kontextu, podrobněji se práce zabývá především obdobím po roce 1938. 

Annotation 

The bachelor's thesis is dedicated to the person of Irena Bernášková, who entered the history 

of Czechoslovakia through tireless work in the anti-Nazi resistance. She was an important 

representative of the group assembled around the illegal magazine "V boj!" and she was also 

helping refugees to get across the borders of the Protectorate of Bohemia and Moravia. In 

synthetic theses and biographical dictionaries, she is also referred to as a journalist. The aim 

of this thesis is to propose a comprehensive portrait of the person of Irena Bernášková and to 

clarify her role in the history of our country. The complex story of Bernášková's life is set in 

the context of the time, though the thesis deals in more detail with the period after 1938. 
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Úvod  

Tato práce je věnována Ireně Bernáškové, osobnosti, která se zapsala do dějin naší země 

neúnavnou prací v odboji a mnohdy je jí přisuzováno i označení novinářka. Odborné publikace 

ji zmiňují většinou v souvislosti s činností v odbojové skupině, která vydávala známý ilegální 

časopis V boj. Ačkoliv se časopisu V boj i jeho tvůrcům věnuje množství publikací i vědeckých 

prací, životem Bernáškové se podrobněji zabýval pouze historik Petr Koura v monografii Lidé 

a dějiny. Tato práce si klade za cíl sestavit portrét Ireny Bernáškové, který bude pohlížet na její 

osobnost komplexně, chronologicky předloží důležité milníky v jejím životě a pokusí se čtenáři 

přiblížit motivace jejího jednání. Dalším cílem je zvýraznit roli této ženy v protinacistickém 

odboji a objasnit okolnosti, které přispěly k vnímání její osoby jakožto novinářky.  

Literární rešerše byla provedena syntézou informací z dostupných relevantních publikací. Pro 

zasazení příběhu Ireny Bernáškové do dobového kontextu je práce doplněna i o několik 

odstavců, které čtenáři historický rámec doby přibližují. První část věnovaná dětství a rodině 

se opírá především o publikace Lucie Vlčkové, které se zabývají životem a činností otce Ireny 

Bernáškové Vojtěcha Preissiga. Existují také publikace, které vznikly jako svědectví na základě 

osobních vzpomínek jejich autorů, kteří se při odbojové činnosti s Bernáškovou setkali 

a zahrnuli ji do své výpovědi. Takovou publikací je například V boj od Arnošta Polavského, jež 

reflektuje její odbojovou činnost mezi lety 1939 a 1942.  V historickém kontextu bakalářská 

práce čerpá zejména z knih pojednávajících o politické situaci a vývoji druhého odboje: Malé 

dějiny československé (1967–1939) od Zdeňka Kárníka, Vlastenci proti okupaci od Václava 

Kurala a Dramatické a všední dny v protektorátu od Jana Gebharta a Jana Kuklíka. Třídílná 

edice V boj od Růženy Hlušičkové a kolektivu autorů byla přínosným zdrojem informací 

o ilegálním časopisu a jeho tvůrcích především pro historické a editorské poznámky Růženy 

Hlušičkové, Františka Janáčka a Bohumila Pekárka. 

Důležitým přínosem práce je seznámení čtenáře s dosud nepublikovanými skutečnostmi ze 

života Ireny Bernáškové, které byly získány bádáním v materiálech pražských archivů: Národní 

archiv, Archiv bezpečnostních složek a Vojenský ústřední archiv. Množství zkoumaných 

archiválií obsahovalo kromě dalších písemností například úřední dokumenty, oficiální záznamy 

z výslechů, dopisy Ireny Bernáškové z vězení nebo vzpomínky pamětníků. Archivní materiály 

v mnoha případech vhodně doplňují informace, které v  publikacích nejsou příliš rozvedené 

nebo jsou nejasné. Dobové výpovědi také nabízí možnost nahlížet na události hned z několika 

úhlů. Dalším zdrojem byl i rukopis Otec a dcera Hany Houskové, jež je uložený v Národním 
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archivu. Rukopis je cenným zdrojem informací především o období dětství Bernáškové, které 

dostupné publikace ani archivované vzpomínky blízkých příliš nereflektují. Rukopis z roku 

1963 je napsaný na základě dochovaných písemných vzpomínek, zachované korespondence 

z pozůstalosti Vojtěcha Preissiga a osobních rozhovorů se sestrou Ireny Bernáškové Vojtěškou 

Šíchovou. Tato práce tedy vychází z dokumentů současných, retrospektivních, primárních 

i sekundárních.1 

Práci jsem zpracovala formou chronologické biografie, kterou jsem doplnila o kapitoly 

přibližující dobový kontext. Od původního záměru rozdělit práci na část teoretickou a část 

praktickou jsem v zájmu zachování přehlednosti a logického sledu ustoupila. Zvolená struktura 

práce rozšiřuje a rozvádí její původní zadání. V textu je užívána přezdívka Bernáškové „Inka“, 

píší o ní takto nejen její příbuzní a přátelé, ale i historici. 

1 Rodina a dětství Ireny Preissigové 

Irena Bernášková se narodila 7. února 1904 v Praze na Vinohradech jako prostřední dítě 

Vojtěcha Preissiga a Ireny Preissigové rozené Vaňousové2. Podle Dotazníku evidence 

zemřelých i podle záznamu z výslechu bylo celé její jméno Irena Vlasta Margot.3 V dětství 

získala přezdívku Inka, která ji provázela po celý život. 

Irena Preissigová, matka Ireny Bernáškové, vzpomínala na dceru jako na čilé, chápavé 

a vynalézavé dítě. Ranné dětství prožila Inka po boku starší sestry Vojtěšky ve vinohradském 

bytě v Chodské ulici číslo 7.4 V roce 1907 se narodila Preissigova třetí dcera Yvona. Rodina 

v té době musela rodina kvůli finančním problémům propustit pomocnici, jejíž místo nahradila 

sestra paní Ireny, teta Bohumíra, která se tak stala dalším členem rodiny a důležitou postavou 

v životě Ireny.5 Preissigová ve vzpomínkách na dětství své dcery zmiňuje chřipkovou epidemii 

v zimě roku 1909, kdy se nakazily i všechny jejich dcery. Nejtěžší průběh nemoci měla údajně 

                                                           
1 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. 

Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, s. 208 
2 KOURA Petr. Irena Bernášková (1904- 1942): Žena proti Hitlerovi aneb Člověk zůstane svobodný, jen když 
pohrdá smrtí. In: Miroslav BÁRTA a Martin KOVÁŘ, ed. Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii 
v multidisciplinární perspektivě. 1. vyd. Praha: Academia, 2017, s. 575-613. ISBN 978-80-200-2716-0, s. 582 
3 ABS, fond SÚMV, i. č. 141-304-5, výslechový protokol Ireny Bernáškové, 21. 9. 1940. Také: VHA, fond DDO, 

Irena Bernášková - Dotazník IV evidence osob popravených pro protiněmeckou příp. protimaďarskou politickou 

činnost, zemřelých v žaláři, v koncentračním táboře, padlých v revolučním boji a nezvěstných z politických 

důvodů, 7. 12. 1945. 
4 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Vzpomínka na drahou dceru Irenu (Irena V. Preissigová- matka) 
5 LA PNP, Fond Preissig Vojtěch, ukl. č. k12, P. č. 697, Hana Housková – Otec a dcera, s. 17 
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Inka, u které nemoc přešla v těžký zápal plic. Podle výpovědi matky byl její zdravotní stav 

velmi vážný.6 

V rukopisu Houskové je Irenino dětství vykresleno takřka idylicky. Sestry údajně jezdily 

pravidelně na léto k matčiným rodičům do Korytné na Uherskobrodsku. Zde trávily čas 

společně s bratranci a sestřenicemi, kterých měly mnoho, protože Irena Preissigová měla ještě 

pět sourozenců. U Inky se prý už od dětství projevovala její neústupná, tvrdohlavá povaha 

a spíše chlapecké záliby.7 

1.1 Otec Vojtěch Preissig 

Ačkoliv je tato práce věnována Ireně Bernáškové, pro pochopení souvislostí především 

z období dětství se ukázalo jako nezbytné stručně zmapovat také život a činnost Vojtěcha 

Preissiga – uznávaného umělce, účastníka protirakouského i protinacistického odboje, 

a v tomto případě především Irenina otce – který do velké míry ovlivňoval a určoval život celé 

rodiny.  

Jak uvádí Vlčková, Preissig se narodil 31. července 1873 ve Světci u Bíliny.8 Jako 

devatenáctiletý po absolvování reálného gymnázia nastoupil na uměleckoprůmyslovou školu 

v Praze, kterou v roce 1898 absolvoval coby kandidát učitelství kreslení pro střední školy.9 Jako 

talentovaný umělec se později na doporučení Luďka Marolda vydal za prací do ateliéru Alfonse 

Muchy v Paříži.10 Zde si Preissig vydělával především kresbami do časopisů. Během 

pařížského působení vytvořil několik svých nejznámějších děl, příkladem jsou ilustrace knihy 

Jana Karafiáta Broučci, která vyšla v roce 1902, anebo album Coloured Etchings, z něhož 

většina kreseb vznikla v této době.11 

Housková uvádí, že po absolvování UMPRUM odjel Preissig do Vídně a Paříže sám. V roce 

1901 se ale vrátil a oženil se se sestrou svého spolužáka, tehdy devatenáctiletou Irenou 

                                                           
6 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Vzpomínka na drahou dceru Irenu (Irena V. Preissigová- matka) Také: LA PNP, 
HOUSKOVÁ, ref. 5, s.18 
7 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 19-20 
8 VLČKOVÁ, Lucie. Vojtěch Preissig. 1. vyd. Řevnice: Arbor vitae, 2012. ISBN 978-80-7467-031-2, s. 11 
9  VLČKOVÁ, ref. 8, s. 19 
10 VLČKOVÁ, ref. 8, s.  22 
11 VLČKOVÁ, ref. 8, s. 26 
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Vaňousovou.12 Podle dokumentu evidence osob svatba proběhla 30. července 1901 v obci 

Deštná.13 Téhož roku odjeli manželé společně do Paříže.14 

V době Irenina narození bydlela rodina v Lužické ulici na pražských Vinohradech a Preissig 

pracoval v pražské Slévárně písem. Lucie Vlčková toto období popisuje jako poměrně úspěšné 

pro umělce i jeho rodinu. Ve Slévárně písem Preissig připravoval oblíbené dekorativní rámce, 

kterými zdobil obálky knih a časopisů a upravoval také většinu vydávaných tiskovin.15 

Díky podpoře svého otce si Preissig zanedlouho otevřel vlastní ateliér s tiskárnou. Věnoval se 

zde grafice, ale i knižní ilustraci a typografii. Jak uvádí Koura, Preissigovi se díky albu Colored 

Etchings podařilo získat si respekt v uměleckých kruzích. Jeho díla byla vystavována nejenom 

v Praze, ale i v dalších významných evropských městech.16 Fascinován Bezručovou poezií 

nabídl Preissig básníkovi ilustrace jeho Slezských písní.17 Koura uvádí, že kniha byla oceňována 

výtvarnými odborníky, bohužel ale nenašla předpokládanou odezvu u čtenářů, a tak se stala 

důvodem krachu Preissigova ateliéru. Preissig totiž kvůli práci na ilustracích do Slezských písní 

odmítal komerční zakázky.18  

1.2 Emigrace do Ameriky 

Podle Vlčkové bylo přesídlení do Spojených států jakýmsi pokusem Vojtěcha Preissiga 

vymanit se z bezvýchodné situace plynoucí z nemožnosti uplatnění se a adekvátního 

ohodnocení ve vlasti. Věřil, že za oceánem najde uvědomělé publikum a lepší uplatnění. To 

bohužel nebyla tak docela pravda, zpočátku byl Preissig nucen vykonávat manuální práce, aby 

uživil rodinu. 19 

Koura uvádí, že Vojtěch Preissig v roce 1910  odjel s manželkou i dcerami z hamburského 

přístavu do New Yorku. Zde se o ně z počátku měl starat jeho bratr, který podle Koury pracoval 

jako knihovník u amerického letectva.20 Hana Housková ve svém rukopisu Otec a dcera píše, 

že Vojtěchův bratr Eduard se v dopisech zmiňoval, že se stal korvetním kapitánem americké 

                                                           
12 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 6 
13 NA, fond Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Pobytová karta Vojtěcha Preissiga, nar. 31. 7. 

1873, a jeho choti Ireny roz. Vaňousové, nar. 26. 7. 1882. 
14 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s 6-7 (Pozn.: Ať už to bylo kvůli očekávání dalších úspěchů, stesku po domově 
nebo dalšímu těhotenství jeho ženy Ireny, vrátil se Preissig před rokem 1904 i s rodinou do Prahy.) 
15 VLČKOVÁ, ref. 8, s. 67. 
16 KOURA, ref. 2, s. 582. 
17 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 15 
18 KOURA, ref.2, s. 582 
19 VLČKOVÁ, ref. 8, s. 111. 
20 KOURA ref. 2, s. 583 
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flotily, byl podruhé ženatý a měl dvě dospělé děti. Rodina se po krátkém přemýšlení rozhodla, 

že přijme Eduardovo pozvání a do USA se přestěhuje. V březnu 1910 se skutečně dopravili 

z Hamburku do New Yorku, odtud je ale čekala ještě cesta do Virginie, kde Eduard Preissig 

s rodinou bydlel. 21 Ireně bylo v té době 6 let, Vojtěšce 8 a Yvoně 3 roky. Vojtěchu Preissigovi 

bylo 37 let. 

Preissig si hledal práci u různých propagačních a reklamních společností a zatím pracoval 

v tiskárně ve Filadelfii. Na sklonku léta 1910 zde pronajal malý rodinný domek se zahrádkou, 

kam se přestěhoval s manželkou a dcerami. Děti si na nové prostředí údajně dobře zvykaly 

a hrou s dětmi ze sousedství brzy začínaly trénovat anglickou konverzaci. 

V roce 1911 vydalo lipské nakladatelství Preissigovu knihu Zur technik der Farbigen 

Radierung und des Farbenkupferstichs. Rodina se pak  přestěhovala do šestipokojového bytu 

v činžovním domě v New Yorku, kde Preissig sehnal uplatnění v typografickém studiu. Jako 

ateisté ale údajně vyčnívali ve společnosti, byli označováni za neznabohy a pohany. Děti místo 

do nedělní školy chodily do muzeí a na výstavy. Preissig dcerám vštěpoval lásku k přírodě 

a život v souladu s ní.22  

Koura uvádí, že Irena a Vojtěška začaly školu navštěvovat ihned po příjezdu do Ameriky.23 

Podle Houskové ale Irena i její sestra začaly školu navštěvovat až po přestěhování do New 

Yorku. Inka prý od začátku nosila samá „A“ a excelovala na školních besídkách.24 

V říjnu 1912 získal Preissig stálé zaměstnání jako učitel leptů a grafiky na Art Students League 

v New Yorku. V roce 1914 už jako umělec a výtvarný pedagog zvučného jména nastoupil jako 

lektor na Teachers Collage of Columbia University.25  

Preissiga údajně velmi trápila skutečnost, že jeho dcery přestávají ovládat rodný jazyk. Když 

k nim do New Yorku přijel na návštěvu bratranec Artur Vaňous z Prahy, děvčata se s ním 

údajně těžko domlouvala a byla v řeči nejistá. Doma se od té doby mohlo mluvit pouze česky, 

předčítaly se české knihy a zpívaly se české písně. Celá rodina včetně tety Bohumíry byla 

údajně hudebně nadaná. Inka se dokonce naučila hrát na citeru a rodinné koncerty doprovázela. 

Vánoce slavila rodina Preissigova také tradičně české a vždy 24. prosince. 

                                                           
21 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 23 
22 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 27 - 34 
23 KOURA, ref. 2, s. 583. 
24 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 35 
25 VLČKOVÁ, Lucie a Aleš BROŽEK. Vojtěch Preissig: ze Světce do světa. Praha: Kapucín, ISBN 978-80-86467-58-0, 
s. 113. 
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Housková píše, že Inka ráda bruslila na zamrzlém jezeře v Central Parku i na kolečkových 

bruslích. Také se chodila učit plavat a jedno léto údajně strávila s tetou a sestrami u moře. Měla 

ráda občasné výlety do přírody i zábavního parku Coney Island.26 Divadlo bylo drahé, ale děti 

chodily jednou za čas alespoň na „five cent show“27. Ačkoliv nebyli Preissigovi bohatí, 

a Housková často opakuje, že neustále museli šetřit, bídu děvčata neznala. Irena údajně už od 

dětství nesnášela bezpráví. Nechápala rasovou segregaci, a i přes nepochopení většiny 

spolužáků se snažila navázat přátelství se spolužačkami tmavé pleti. V New Yorku vychodila 

Irena prvních 7 tříd na základní veřejné škole.28 

Jak uvádí Koura, Vojtěch Preissig seznamoval své posluchače na univerzitě i odbornou 

veřejnost s technikami v Americe dosud neznámými. Postupně si získal respekt a proslulost 

a v roce 1916 nastoupil do Wentworthova institutu v Bostonu, kam se později i s rodinou 

přestěhoval.29 Z rukopisu Houskové se dozvídáme, že Preissig bydlel v Bostonu necelý rok 

sám, než našel vhodný domek k pronajmutí.30 

Jak píše ve své vzpomínce na dceru Irena Preissigová, po přestěhování do Bostonu bydlela 

rodina ve čtvrti zvané Jamaica Plain. Zde děvčata pokračovala ve studiích. Inka vynikala ve 

slohu, podle její matky měla spisovatelské vlohy. Psala divadelní hry, povídky a básně. Kromě 

spisovatelských vloh popisuje Irena Preissigová i výtvarné nadání své dcery, která si například 

kreslila návrhy, podle kterých si pak sama šila šaty.  V Bostonu se Irena a Yvona staly členkami 

skautu a zanedlouho byly obě zvoleny vůdkyněmi. Vzpomínky matky potvrzují Ireninu 

svéhlavost a tvrdohlavost. Nezřídka se prý dopouštěla drobných přestupků.31  

Po dokončení základní školy nastoupila na West Roxbury High School, kde se údajně zajímala 

především o chemii a matematiku. Koura se zamýšlí nad otázkou, do jaké míry ovlivnila 

„americká výchova“ k hodnotám svobody a demokracie Ireninu pozdější účast v protinacistické 

rezistenci.32 V krátké úvaze zvažuje vliv amerického prostředí a školní výchovy, ale především 

vliv otce Vojtěcha Preissiga, který, i dle mého názoru, byl zcela zásadní.   

V sousedství Preissigových v Bostonu žil český starousedlík Kovář. U jeho syna, uznávaného 

houslisty Tonyho Kováře, se podle Houskové učila Inka hrát na housle. Starý pan Kovář ji a její 

                                                           
26 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 38- 41 
27 V té době vycházely například slavné gagy Charlieho Chaplina 
28 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 40 
29 KOURA, ref. 2, s. 583 
30 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 46 
31 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Vzpomínka na drahou dceru Irenu (Irena V. Preissigová- matka) 
32 KOURA, ref 2, s.  584 
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sestry zase brával na výlety automobilem, který Ireně občas dovolil řídit.33 Ve vzpomínkách na 

Irenu, které jsou uložené ve Vojenském archivu, její lásku k řízení zmiňuje hned několik osob, 

je tedy zřejmé, že bylo jejím velkým koníčkem, ačkoliv ho nemohla provozovat často.  

Rukopis Otec a dcera potvrzuje, že se Irena i na střední škole věnovala širokému spektru zájmů. 

Ráda sportovala, organizovala, tvořila a psala satirické verše, povídky i divadelní hry. Některé 

prý dokonce sama ilustrovala. Housková v rukopisu i Preissigová ve vzpomínce na dceru 

uvádějí, že Irena byla i učiteli ve škole považována za velmi inteligentní dívku, která se nebála 

debatovat.34 Učitele údajně udivovala svým přístupem k obecným etickým otázkám.35 

S některými spolužáky i učiteli si dopisovala i po přestěhování do Čech.36 

2 Rodina Preissigova a první světová válka 

Začátek první světové války v roce 1914 zastihl rodinu Preissigovu v jejich newyorském bytě. 

Činnost rodiny zmíním pouze v krátkosti, protože, jak píše Housková: „Pro děti pokrčuje 

normální život: škola, rodina, přátelé“37. Opomenout toto období zcela by ale dle mého názoru 

byla chyba. Podle rukopisu Houskové mělo toto období a s ním spojená otcova činnost i styky 

velký vliv na formování osobnosti Inky Preissigové. 

Jak uvádí Vlčková, Vojtěch Preissig ve válce viděl především příležitost k osamostatnění 

Československa. Stal se jednou z předních osobností československé akce v Americe. Ještě 

před vstupem Spojených států do válečného konfliktu vytvářel grafická alba, propagandistické 

plakáty a letáky na podporu vzniku samostatného československého státu. Preissig podepsal 

prohlášení na podporu aktivit T. G. Masaryka  a přihlásil se také ke službě v československých 

legiích. Stal se důvěrníkem Odbočky Československé národní rady v Americe a díky tomu se 

dům Preissigových v Bostonu stal významným centrem československé zahraniční akce 

v USA. 38  Vlčková v další publikaci uvádí, že Preissig organizoval ve svém domě přátelská 

setkání emigrantů, kterých se měly účastnit i osobnosti jako bratři Benešové, Milan Rastislav 

Štefánik nebo dokonce samotný T. G. Masaryk.39  

                                                           
33 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 56 
34 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Vzpomínka na drahou dceru Irenu (Irena V. Preissigová- matka), Housková 68 
35 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 67 
36 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Vzpomínka na drahou dceru Irenu (Irena V. Preissigová- matka) 
37 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 45 
38 VLČKOVÁ, ref. 25, s. 43 
39 VLČKOVÁ, ref. 8, s. 139. 
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Matka Ireny Bernáškové ve své vzpomínce na dceru popisuje období války jako čas, kdy děti 

vídaly svého otce neúnavně pracovat na propagandistických materiálech, matku pomáhat otci 

a tetu při pletení punčoch pro české vojáky do Ruska.40 

2.1 Československý zahraniční odboj během první světové války 

Válečné Rakousko považovalo český národ a českou politiku za nepřátelské. Češi si naopak 

uvědomovali, „že válka ohrožuje český národ a to zejména tehdy, zvítězí-li Německo 

s Rakouskem-Uherskem“. Po vypuknutí války začal T. G. Masaryk s protirakouskými 

aktivitami, jeho cílem bylo zasadit se o rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatného 

Československa. Aby unikl zatčení, usadil se v lednu 1915 ve švýcarské Ženevě, odkud 

plánoval rozvinutí protirakouské zahraniční akce. Protože si uvědomoval, že nemá dostatečné 

politické postavení pro zahájení takové činnosti, vytvořil kolem sebe politickou základnu. 

Později se tomuto výboru dostalo označení „Maffie“.41 V roce 1916 byla oficiálním ústředním 

orgánem uznána „Národní rada“. 

Masaryk sám uvádí, že během pobytu v Ženevě byl v intenzivním spojení se spolupracovníky 

v Praze, ale i Londýně, Americe nebo Rusku. V roce 1915 byla odbojová centra přenesena do 

Londýna, kam se z Ženevy přesunul Masaryk, a do Paříže, kam emigroval dr. Edvard Beneš. 

Masaryk zmiňuje také snahu zapojit do odbojové činnosti kolonie československých krajanů 

v zahraničí, především v Americe, Rusku a Paříži. Od americké kolonie si Masaryk vzhledem 

k její početnosti sliboval především přísun financí. Od podzimu 1915 zde působil Vojtěch 

Beneš (bratr Edvarda Beneše). „Měl po všech koloniích schůze, sjednocoval přívržence 

různých stran a frakcí a nabádal k obětem finančním.“ 

V roce 1916 začala Československá národní rada pracovat na sestavení vlastní armády. 

Důležitou roli přitom hrál Milan Rastislav Štefánik, který se vydal organizovat československé 

zajatce do Ruska, Rumunska i  Itálie. Jak uvádí Masaryk, Štefánik cestoval také do Paříže nebo 

Říma. „V létě (v červnu-říjnu) byl v Americe, aby získal dobrovolce mezi Čechy 

a Slováky…“42  

                                                           
40 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Vzpomínka na drahou dceru Irenu (Irena V. Preissigová- matka) 
41 GALANDAUER, Jan. T. G. Masaryk a vznik ČSR. Praha: Melantrich, 1988. s. 1-11 (Pozn.: Tento tajný výbor 

tvořili z počátku mladočeši Karel Kramář a Alois Rašín, radikální státoprávník Antonín Hajan, náčelník Sokola 

Josef Scheiner, realista Přemysl Šámal. Později se složení měnilo. Styk mezi „Maffií“ a Masarykem organizoval 

z počátku dr. Edvard Beneš, po jeho emigraci Přemysl Šámal 
42 MASARYK, Tomáš Garrigue a SROVNAL, Jindřich, ed. Světová revoluce: za války a ve válce 1914-1918. Praha: 

Masarykův ústav AV ČR, 2005. ISBN 80-86495-27-2, s. 64 - 82 
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Jak uvádí Končelík, i ve vládních kruzích států Dohody (VB, Itálie, Francie, Spojené státy) 

převládal odpor k německému hohenzollernskému a rakouskému habsburskému císařství. Toto 

spojenectví výrazně ovlivnilo průběh i výsledek první světové války.43 

Svého vítězství se Masaryk, Beneš, Štefánik a zahraniční i domácí odboj dočkali v noci z 27. 

na 28. října 1918, když Rakousko-Uhersko přijalo podmínky amerického prezidenta ke 

kapitulaci. Vznik samostatného československého státu byl veřejnosti oznámen 

prostřednictvím tisku hned 28. října 1918.44 

3 Návrat do osvobozeného Československa 

Preissigovi po konci války poslali společný dopis „vládě národu Československého“, ve kterém 

vyjadřují svoji lásku a oddanost osvobozené vlasti a v závěru žádají o vydání československých 

občanských listů a změnu příjmení na ryze české. Pod dopisem byla podepsaná celá rodina 

včetně dětí. Jak píše Koura, změnou jména mohla rodina Preissigova pouze ztratit a lze tedy 

tento akt pokládat za projev nezištného vlastenectví.45 

Když válka skončila a Československo se stalo samostatným státem, podle Vlčkové očekával 

Vojtěch Preissig, že bude povolán do vlasti a za jeho zásluhy v odboji mu zde bude nabídnuto 

nějaké lukrativní místo. To se ale nestalo, a tak se rozhodl odcestovat do Československa 

takzvaně na vlastní pěst.46 Podle Houskové odcestoval z USA 18. srpna 1920 na diplomatický 

pas s platností do února 1921.47 Publikace Lucie Vlčkové potvrzuje, že před rokem 1921 

skutečně v Československu probíhaly diskuze kolem Preissigova návratu. Umělci bylo 

přislíbeno důstojné zaměstnání, jehož se mu nakonec nedostalo. Nepříznivý vývoj událostí 

Preissiga uvrhl v závažnou krizi a přiměl ho vrátit se zpět do USA.48  

Cesta do Československa ale nakonec nebyla zcela bezvýsledná. Jelikož byl Preissig 

pravděpodobně již rozhodnutý, že se brzy bude chtít vrátit natrvalo, zařídil během své návštěvy 

v Praze možnost ubytovat zde své dcery u své starší sestry Milady.49 Matka Ireny Bernáškové 

ve své vzpomínce na dceru uvádí, že se  všechny tři sestry přestěhovaly v roce 1921 do Prahy 

                                                           
43KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. 1.vyd. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-698-8, s. 23. 
44 MASARYK, ref. 42, s. 316-317 
45 KOURA, ref. 2, str. 590 
46 VLČKOVÁ, ref. 25, s. 47 
47 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 71 
48 VLČKOVÁ, Lucie. Vojtěch Preissig. 1. vyd. Řevnice: Arbor vitae, 2012. ISBN 978-80-7467-031-2, s. 167. 
49 KOURA, ref. 2, s. 591 
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i s tetou Bohumírou, která se o ně nadále starala.50 Kopie úředního dokumentu uloženého 

v Národním archivu, který dokládá změny bydliště jednotlivých osob, potvrzuje Irenin přesun 

z Bostonu do Prahy. Konkrétně do bytu své tety Milady Eckertové na adrese Štěpánská 648/29 

v Praze 2. Oficiální změna bydliště je datována na 11. srpen 1921.51  

3.1 Irena Bernášková a její začátky v Československu  

Počátky Irenina života v Československu dokládá převážně rukopis Hany Houskové Otec 

a dcera. Rodinní příslušníci a známí v dostupných písemných vzpomínkách na Inku tuto dobu 

příliš podrobně nereflektují. Podle rukopisu Otec a dcera přicestovaly sestry Preissigovy do 

Prahy 8. srpna 1921. Americký domov měly opustit 6. července, cesta z Bostonu do Prahy jim 

tedy i s několika zastávkami trvala více než měsíc. Už na podzim nastoupily obě Ireniny sestry 

na obchodní školy, Irena, rozhodnutá, že se stane právničkou, nastoupila na gymnázium. Volné 

chvíle trávila děvčata společně se svými bratranci a sestřenicemi, mezi které patřil i Eduard 

Bernášek – budoucí Irenin manžel. 52 

Irenina matka shrnula ve své výpovědi období po Inčině přestěhování  do Československa 

pouze v několika větách: „Irena chtěla být právničkou, učila se dobře – měla k tomu zvláštního 

učitele – vše šlo znamenitě, až za nějaký čas ji přemluvil její bratranec a tak se zaň provdala – 

byla to škoda – nebyli jsme spokojeni, neb měla vlohy se vypracovat.“ Později však Irena měla 

uznat své pochybení a zajímat se o studium aviatiky. Údajně měla mít ze známosti přislíbenou 

školu v Londýně, na kterou z několika důvodů nakonec nenastoupila. Jedním z důvodů měl být 

nesouhlas manžela Eduarda.53  

3.2 Manželství s Eduardem Bernáškem  

Koura uvádí, že Irena se sblížila se svým budoucím manželem, bratrancem Eduardem, při 

dovolené v Itálii, kterou podnikli společně s dalšími sestřenicemi a bratranci v roce 1923.54 

V rukopisu Otec a dcera se ale dočteme, že cestu do Itálie podnikly sestry Preissigovy společně 

s bratrancem z matčiny strany Arturem Vaňousem a jeho ženou.55 To potvrzuje i písemná 

                                                           
50 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Vzpomínka na drahou dceru Irenu (Irena V. Preissigová- matka) 
51 NA, fond Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Pobytová karta Ireny Bernáškové, nar. 7. 2. 

1904. 
52 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 76- 78 
53 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Vzpomínka na drahou dceru Irenu (Irena V. Preissigová- matka) 
54 KOURA, ref. 2, s. 592 
55 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 87 
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výpověď Artura Vaňouse ze složek Vojenského archivu. Uvádí také, že celá cesta trvala asi tři 

týdny.56 

Manželství s Eduardem Bernáškem je zvláštní kapitolou života Inky. Všechny dostupné zdroje 

dokládají nepochopení a obavy ze strany rodiny, které, nutno podotknout, byly pochopitelné 

vzhledem k tomu, že matka Eduarda byla vlastní sestrou Vojtěcha Preissiga.57 Ačkoliv otec 

údajně zaslal Ireně několik ostrých dopisů,  provdala se tajně za svého bratrance dne 25. června 

1925, ve svých 21 letech. Eduardovi bylo v té době 26 let. Společně s manželem se Inka 

přestěhovala k jeho matce – svojí tetě Heleně Bernáškové – na Vinohrady do Korunní ulice 

číslo 77.58 Podrobnější informace o manželství Ireny a Eduarda poskytuje opět převážně 

rukopis Hany Houskové. Ačkoliv je v archivech, z kterých jsem čerpala, uloženo poměrně 

mnoho dokumentů vztahující se k Irenině odbojové činnosti, ani v písemných vzpomínkách 

nejbližších příbuzných se o období před válkou moc nedozvíme. Rukopis Houskové i písemné 

rodinné vzpomínky popisují toto období poměrně stručně. Její nejbližší rodina, tedy rodiče 

a údajně ani sestry, se sňatkem nesouhlasili. Kontakt mezi Irenou a rodiči byl proto na čas 

přerušen.  

Housková uvádí, že na počátku roku 1926 Irena důsledkem mimoděložního těhotenství 

potratila a po náročné operaci jí bylo sděleno, že již nemůže otěhotnět.59  Koura se zabývá 

otázkou, zda Irena nemohla být těhotná již před uzavřením sňatku.60 Pokud důvěřujeme 

rukopisu Otec a dcera Hany Houskové, jež je důležitým a v mnoha případech jediným zdrojem 

informací o životě Ireny Bernáškové, můžeme dle mého názoru tuto možnost vyloučit. Pokud 

by Irena otěhotněla před 25. červnem 1925, nemohlo by se začátkem roku 1926, tedy přibližně 

v 7. měsíci gravidity, jednat o potrat v důsledku mimoděložního těhotenství. Z lékařského 

hlediska to není možné.61 

Housková zmiňuje, že po této tragédii se Irena uzavřela do sebe a dle všeho také přestala 

studovat i pracovat.62 Ještě před svatbou měla být krátce zaměstnaná v kanceláři mezinárodní 

                                                           
56 VHA, fond DO, sgn. 6/1/3, Co vím o činnosti Ireny Bernáškové z doby okupace? (Artur Vaňous). 
57 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 91 
58 NA, fond Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Společná pobytová karta vedená na jméno 
manžela Eduarda Bernáška, nar. 28. 3. 1899. 
59 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 95 
60 KOURA, ref. 2, s. 593 
61 ŘEŽÁBEK, Karel. Asistovaná reprodukce: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, 2008. ISBN 978-80-

7345-154-7, s. 84 
62 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 99 
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společnosti Transport Company. To se údajně nelíbilo budoucímu manželovi a přál si její 

odchod z práce.63  

Ráda bych přiblížila i postavu Eduarda Bernáška, protože byl jediným manželem i doloženým 

partnerem v životě Ireny Bernáškové. O dalším partnerovi žádný ze zdrojů, z nichž jsem 

čerpala, nehovoří. V dokumentu Rodopis obviněného, který je uložen v Národním archivu, je 

uvedeno, že se Eduard narodil 28. 3. 1899 v Praze rodičům Heleně Preissigvé a Václavu 

Bernáškovi. Vystudoval 5 tříd střední školy a zaměstnaný byl jako úředník penzijního ústavu 

s příjmem 24.000 Kč ročně. Byl pokřtěný, ale považoval se za člověka bez vyznání a nikdy 

nebyl vojákem.64 Další informace o Eduardu Bernáškovi obsahuje Formánkova publikace 

Pozor! Cela 292, která je autorovou výpovědí o věznění nejenom jeho, ale i mnoha dalších, se 

kterými se ve vězení setkal. Jedním z nich byl právě i Bernášek, kterého autor popisuje jako 

hodného člověka. Údajně trpěl poruchou štítné žlázy, kvůli které měl stále hlad a ve vězení 

proto velmi trpěl.65 

4 Život Ireny Bernáškové před druhou světovou válkou  

V roce 1928 se Inčina starší sestra Vojtěška, tou dobou již provdaná za Ing. Františka Šíchu, 

přestěhovala do nově vystavěné vilky na Spořilově. Ireně se podle Houskové bydlení natolik 

zalíbilo – z velké části i proto že jí údajně připomínalo jejich domek v Bostonu – že se 

s manželem rozhodli pro koupi vlastního domku ve stejné čtvrti.66 Dokument o změnách 

bydliště z Národního archivu dokládá, že v ulici Jižní VI/1584 bydleli od 14. 9. 1928.67 Část 

zálohy na domek měl zaplatit Vojtěch Preissig potom, co mu Irena poslala dopis, kde se zmínila, 

že uvažují o jeho koupi. 

Dalších několik let vedla Irena podle Houskové poměrně klidný život po boku manžela 

Eduarda. Přihlížela spokojenému rodinnému životu své sestry Vojtěšky, které se koncem roku 

1929 narodila první dcera Irena. V roce 1930 si domek na Spořilově koupila i nejmladší ze 

sester Preissigových společně s tetou Bohumírou.68 

                                                           
63 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 92 
64 NA, fond Policejní ředitelství Praha II- všeobecná spisovna, Eduard Bernášek, manipulační období 1941–1950, 
sign. B 1587/12, kart. 539, Rodopis obviněného, 30. 4. 1940 
65 FORMÁNEK, Oldřich. Pozor! Cela 292: ve spárech Gestapa. Praha: Práce, 1945. s. 107 
66 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 100 
67 NA, fond Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Společná pobytová karta vedená na jméno 
manžela Eduarda Bernáška, nar. 28. 3. 1899. 
68 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 101- 102 
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4.1 Média a kultura v meziválečném období  

Jak uvádí Bednařík, meziválečné období představuje dobu velikého rozvoje různých oblastí 

kultury a umění, ale i masových médií. Vznikla celá řada nových uměleckých směrů, období 

bylo bohaté na produkci literární, divadelní i výtvarnou. Film byl tou dobou jako nová forma 

umění na svém vrcholu. „V USA vrcholila éra němé grotesky snímky Charlese Chaplina, 

Bustera Keatona (Friga), Harolda Lloyda.“69 V hudbě byl charakteristický jazz. Kromě 

zavedení technologických inovací jako bylo pravidelné rozhlasové vysílání ve 20. letech 

a vysílání televizní v letech 30., došlo i k rozvoji využívání mediálního systému ke státní 

propagandě. 

I kulturní život v československé první republice byl ovlivněn dobovými trendy ve vývoji 

moderního umění. Rozvíjela se architektura, divadlo, kinematografie, výtvarné i literární 

umění. Nezřídka docházelo k překračování hranic žánrů i oblastí tvůrčí práce a kombinování 

umělecké tvorby s publicistikou. Mnozí literáti pak představovali zároveň významné 

novinářské osobnosti. Patřili mezi ně například Karel Čapek, Eduard Bass, Karel Poláček nebo 

Viktor Dyk.70 

Většina tištěných médií v první republice byla podporována politickými stranami. Vzhledem 

k tomu, že z právního hlediska nebylo možné, aby politické strany vlastnily jakýkoliv nemovitý 

majetek,  vybudovala si většina z nich své tiskové podniky. V jejich čele pak stáli významní 

straničtí funkcionáři. Největším stranickým podnikem tohoto druhu byl národně socialistický 

Melantrich. „Vlastnil desítky časopisů a dále významné knižní nakladatelství.“71 Každá 

politická strana potom kromě dalších periodik vydávala svůj ústřední tiskový orgán.72 Vedle 

stranického tisku vycházely i tituly nadstranické a nezávislé. Patřily mezi ně například Lidové 

noviny vlastněny rodinou Stránských, Národní osvobození podporované Československou obcí 

legionářskou nebo pravicová Národní politika.73 Kromě tisku s politickými tématy zažil za 

první republiky rozmach i bulvární tisk, časopisy pro ženy, módní, ekonomické, zemědělské, 

turistické, dětské a další.74 

                                                           
69 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: 
Grada, 2011. ISBN 978-80- 247-3028-8, s. 153-155 
70 BEDNAŘÍK, ref. 69, s. 154 
71 KONČELÍK, ref. 43, s. 35-36 (Pozn.: Další tiskové podniky- Novina (agrárníci), Pražská akciová tiskárna (národní 
demokraté), Československá akciová tiskárna (lidovci), Čechie (živnostenská strana), Tempo (komerční i 
politické – Národní liga, Národní sjednocení) 
72 KONČELÍK, ref. 43, s. 48– 52. 
73 KONČELÍK, ref. 43, s. 41-42. 
74 KONČELÍK, ref. 43, s. 56. 
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4.2 Návrat rodičů do Československa 

Asi půl roku po návštěvě v Praze, ze které se Preissig vrátil zpět do Ameriky, se roku 1931 

i s manželkou natrvalo přestěhovali zpět do Československa; do spořilovského domku k dceři 

Yvě a tetě Bohumíře. Mistr měl v plánu otevřít si znovu svůj grafický ateliér, Vlčková ale uvádí, 

že v této době zažíval obor krizi, a proto od tohoto plánu nakonec upustil. Přivydělával si 

drobnými zakázkami, existenčně byl zajištěn podporou Ministerstva školství a příspěvky svého 

mecenáše Waldese. Později začal pracovat jako výtvarný poradce v Památníku osvobození. 

Toto místo mu pomohl zajistit jeho přítel Emanuel Pryl, který v Památníku též působil.75 

Pobytová karta Vojtěcha Preissiga a jeho ženy Ireny udává jako termín jejich přestěhování 

z Bostonu na pražský Spořilov 8. září 1931.76 

Lucie Vlčková uvádí, že v posledních letech v Americe spolupracoval Preissig 

s Československou státní tiskárnou, angažoval se mimo jiné v nákupech písem a strojů. V roce 

1929 začal opět uvažovat o trvalém návratu do vlasti podle Vlčkové způsobené především 

manželskou i osobní krizí.77 

Po návratu rodičů do Prahy začala Irena trávit mnoho času se svým otcem. Preissig byl 

znepokojen politickou situací v Evropě a s dcerou o tom často diskutoval.78 Na soukromé 

aktivity měla Irena vzhledem k svému pracovnímu vytížení a bezdětnosti pravděpodobně 

poměrně velké množství času. Její sestra Yvona v Dotazníku evidence popravených 

Ministerstva vnitra potvrzuje informace získané z rukopisu Houskové a výpovědi bratrance 

Artura Vaňouse, tedy že byla ženou v domácnosti a pracovala příležitostně jako anglická 

překladatelka a učitelka.79  

4.3 Zaměstnání a soukromý život 

O dalším životě Ireny Bernáškové se dozvídáme mnoho i ze vzpomínky Irenina bratrance 

Artura Vaňouse. „V roce 1934 vydala firma „Stella“ nakladatelská společnost s.r.o. v Praze, 

anglickou knihy „Albert Einstein“. Tím vznikla korespondence se zámořím a tuto vedla Irena 

Bernášková, která byla bezvadnou anglickou korespondentkou. Také později překládala pro 

„Rodinu“ česky psané dopisy do angličtiny. Za tím účelem docházela v nepravidelných lhůtách 

                                                           
75 VLČKOVÁ, ref. 8, s. 199- 202 
76 NA, fond Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Pobytová karta Vojtěcha Preissiga, nar. 31. 7. 
1873, a jeho choti Ireny roz. Vaňousové, nar. 26. 7. 1882. 
77 VLČKOVÁ, ref. 8, s. 170- 171 
78 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 145 
79 VHA, fond DDO, rena Bernášková - Dotazník IV evidence osob popravených pro protiněmeckou příp. 
protimaďarskou politickou činnost, zemřelých v žaláři, v koncentračním táboře, padlých v revolučním boji a 
nezvěstných z politických důvodů, 7. 12. 1945. 
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do kancelářských místností „Rodiny“ v Praze, Klimentské ul. 10.“80 Housková také uvádí, že 

Artur Vaňous byl spolumajitelem nakladatelství Rodina. Kromě zmíněných činností měla Irena 

chodit vypomáhat i do Eckertovy školy. Její manžel si údajně nepřál, aby chodila do 

zaměstnání, proto vykonávala práce pouze na několik hodin týdně.81 

Housková uvádí, že si Eduard Bernášek začátkem roku 1935 pořídil automobil.82 Ve zprávě 

Ředitelství národní bezpečnosti v Praze z roku 1946, která byla určena notáři vykonávajícímu 

dědické řízení po Ireně a Eduardovi, je ale jako datum přihlášení automobilu Praga-Baby do 

evidence motorových vozidel Eduardem Bernáškem uveden 29. duben 1936.83 Tomu 

nasvědčuje i další dokument uložený, stejně jako předchozí, v Národním archivu. Jedná se 

o zprávu z Policejního ředitelství v Praze o připuštění Eduarda Bernáška ke zkoušce z řízení 

motorového vozidla. „Uznán způsobilým pro řízení mot. vozidel kat. II skup. A“ byl 17. dubna 

1936.84 Své ženě automobil řídit nedovolil, podle Houskové to bylo z obavy o její život, často 

si stěžoval, že je příliš zbrklá.85 Ovšem podle pokut uložených v Národním archivu nebyl ani 

Eduard zrovna pozorným řidičem. Dokládá to pokuta za jízdu bez SPZ z 29. října 1936,86 

pokuta za jízdu na červenou z roku 193987 a možná i údajné Eduardovo přiotrávení výfukovými 

plyny v garáži, které uvádí Housková. Z garáže měla svého muže vytáhnout Irena a zachránit 

mu tak život. Tehdy mu podle Houskové oplatila záchranu svého života – Eduard ji jednou 

v létě prý vytáhl z řeky, když se topila. 

Kolem roku 1935 při výstavbě ústředního topení ve spořilovské vilce utrpěla Irena zranění 

nohy, jehož následky ji provázely po zbytek života. Těžký radiátor jí spadl na pravou nohu, 

když se ho pokoušela odklidit z cesty.88 Jak uvádí Koura: „Poválečná svědectví Ireniných 

spolupracovníků z odboje přitom její zdravotní indispozici, která byla mimochodem pro 

konspirační práci dosti omezující, nezmiňují…“89 Podle Houskové se Irenino zranění 

                                                           
80 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Co vím o činnosti Ireny Bernáškové z doby okupace? (Artur Vaňous). 
81 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 131 
82 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 140 
83 NA, fond Policejní ředitelství Praha II- všeobecná spisovna, Eduard Bernášek, manipulační období 1941–1950, 
sign. B 1587/12, kart. 539, Záznam o autě Praga-Baby, 11. 6. 1946 
84 NA, fond Policejní ředitelství Praha II- všeobecná spisovna, Eduard Bernášek, manipulační období 1941–1950, 
sign. B 1587/12, kart. 539, Řidičské oprávnění, 17. 4. 1936 
85 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 140 
86 NA, fond Policejní ředitelství Praha II- všeobecná spisovna, Eduard Bernášek, manipulační období 1941–1950, 
sign. B 1587/12, kart. 539, Pokuta za jízdu bez SPZ, 29. 10. 1936 
87 NA, fond Policejní ředitelství Praha II- všeobecná spisovna, Eduard Bernášek, manipulační období 1941–1950, 
sign. B 1587/12, kart. 539, Pokuta za jízdu na červenou, 18. 2. 1939 
88 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 142- 143 
89 KOURA, ref. 2, s. 595 
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podepsalo i na vztahu s manželem. Jejich společným koníčkem byl prý tanec, který Irena po 

zranění nohy už nemohla provozovat. To měl být jeden z důvodů jejich odcizení.  

O manželství Ireny a Eduarda se v rodině podle Houskové nemluvilo. Z rukopisu Houskové 

i výpovědí rodinných příslušníků si lze domyslet, že nebylo zrovna šťastné. Po smrti Eduardovy 

matky se měl pár ještě více odcizit. Do jejich spořilovské vilky se nastěhovala Eduardova sestra 

Helena.90 Housková také zmiňuje, že Bernášek si našel novou známost, údajně nějakou vdovu 

s dětmi. Vztah se ženou – nějakou Ančou, která skutečně měla dvě děti – potvrzuje Formánek, 

který byl vězněný na Pankráci společně s Bernáškem. Ten mu o své známosti údajně vyprávěl. 

Podle uvedené výpovědi se s ní stýkal každý den po práci a velmi si oblíbil i její děti.91 

4.4 Dopisy do zahraničí a cesty na hranice 

Podle Vlčkové reagoval Preissig na politickou situaci velmi aktivně. Už v roce 1938 rozesílal 

komentáře do domácího i zahraničního tisku a psal dopisy významným osobnostem a vyzýval 

je k podpoře demokratického Československa.92  

Rukopis Houskové obsahuje přepis několika Preissigových dopisů. Preissig svoje kroky často 

písemně konzultoval s redaktorem časopisu Krajan Janem Týmlem. Ten se později stal taktéž 

spolupracovníkem skupiny kolem časopisu V boj.93 Koura uvádí, že s formulováním a 

přepisováním dopisů, v nichž kromě jiného protestuje proti ustupování požadavkům 

Sudetoněmecké strany Konráda Henlaina, mu pomáhala právě Inka.94 I ona využívala své 

kontakty na kamarády a učitele z dětských let v Americe. Podle Houskové posílala dopisy 

upozorňující na nebezpečí, které hrozí celému světu ze strany hitlerovského Německa. 95 Stejně 

jako otec, snažila se i Irena o „vyburcování“ k podpoře Československa. 22. srpna 1938 vyšel 

v „Rubrice čtenářů“ časopisu Manchester Guardian její dopis, který podepsala jako „Prostý 

občan Československa“. Reaguje v něm na tzv. Runcimanovu misi96, jejímž cílem bylo 

zprostředkovat jednání mezi Sudetoněmeckou stranou a československou vládou.97 

Zneklidněni přístupem demokratických mocností ke krokům Německa a poháněni vlastním 

                                                           
90 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 144 
91 FORMÁNEK, ref. 65, s. 108 
92 VLČKOVÁ, Lucie. Vojtěch Preissig. 1. vyd. Řevnice: Arbor vitae, 2012. ISBN 978-80-7467-031-2, s. 203 
93 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 168, (Pozn.: Kromě toho měl být stále v kontaktu i s Vojtou Benešem a dalšími) 
94 KOURA, ref. 2, s. 596 
95 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 146 
96 Pozn.: Podle textu dopisu nepovažovala Bernáškové za pravděpodobné, že by Runcimanova mise mohla 
přinést nějaké řešení, v dopise přímo píše „úloha jeho lordstva je herkulovská: Uvést v soulad dvě rozdílné 
životní koncepce – demokracii a nacismus. Může se to vůbec podařit?“ Upozorňuje na osud Rakouska a 
Hitlerovu cílevědomost a neústupnost. (text dopisu je součástí rukopisu Houskové, s. 177) 
97 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 177-178 
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vlasteneckým duchem, začali Preissig a jeho dcera Irena podnikat kroky, které směřovaly 

k jejich pozdější odbojové činnosti.  

S Irenou se v srpnu 1938 pokusili překročit hranice Německa, aby, vydávajíc se za anglické 

zpravodaje, zjistili rozmístění vojenských jednotek, akce ale kvůli poplachu na hranicích nebyla 

úspěšná. 98 Pokus o překročení hranic Německa nebyl jedinou cestou Vojtěcha Preissiga a Inky 

do pohraničí, Housková uvádí, že takové cesty podnikali poměrně pravidelně. Těchto výprav 

se občas účastnily i Yvona, Vojtěška, Eduard a Preissigova žena Irena. Jejich cílem bylo 

především získávání infromací – Preissig proto navazoval kontakty se členy četnictva 

a vojenskými posádkami.99 Dokument napsaný Vojtěškou Šíchovou „Irena Preissigová, provd. 

Bernášková („Paní Inka“)“ stručně shrnuje život Ireny od roku 1938. Podle něj se právě v tomto 

roce se měla Inka dát do služeb Červeného kříže. „Již v květnu 1938 až do Mnichova v září 

1938, dává se do služeb Červeného kříže, jezdí s otcem Vojtěchem Preissigem, s matkou 

Irenou, se sestrou Yvonou a býv. maželem Eduardem do pohraničí posilovat SOS vojsko 

a četnictvo a hrstku Čechů.“100 Výpověď Yvony Bydžovské potvrzuje i Ireninu funkci jakéhosi 

doručovatele dopisů Vojtěcha Preissiga, které měla nosit i přímo sekretáři na americkém 

velvyslanectví. Uvádí také: „Psala burcující dopisy do ciziny, hlavně Ameriky a napsala několik 

článků do anglických a amerických novin, nejdelší dopis uveřejněný v Manchester 

Guardian.“101  O Ireniných článcích v anglických a amerických časopisech se Bydžovská 

bohužel blíže nezmiňuje. Ačkoliv Ireniny dopisy a články posílané do časopisů zmiňuje ve 

svých vzpomínkách Irenina druhá sestra, matka i Housková v rukopisu Otec a dcera, všechny 

materiály konkrétně zmiňují pouze onen dopis do časopisu Manchester Guardian.102 Ani další 

zkoumané archiválie nenaznačují, že by Irena Bernášková působila jako novinářka. Na otázku 

novinářské činnosti Ireny Bernáškové naráží i Koura, který k tomu uvádí: „…Bernášková 

přitom bývá v syntetických pracích nebo biografických slovnících označována za českou 

novinářku, za jejího života však nebyl žádný text podepsaný jejím jménem… v oficiálních 

médiích publikován.“103 

                                                           
98 VLČKOVÁ, ref. 8, s. 203 
99 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 152 
100 VHA, fond SO inv. č. 162, Irena Preissigová, provd. Bernášková („Paní Inka“) Stručně 
101 VHA, fond DO, i. č. 13/1/4, Dopis Ireny Bernáškové, 1. 4. 1942, Berlín 
102 VHA, fond SO inv. č. 162, Irena Preissigová, provd. Bernášková („Paní Inka“) Stručně. Také: VHA, fond DO, i. 
č. 6/1/3, vzpomínky na práci s Inkou od června 1939 do září 1940 V. Šíchové- Preissigové. 
103 KOURA, ref. 2, s. 599 
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5 Politická situace a média v Československu  

Jak uvádí Kárník, už po roce 1933 bylo zřejmé, že potenciální nebezpečí pro republiku 

představuje právě Německo, které pod vedením Hitlera rychle posilovalo armádu i výzbroj.104 

V reakci na počínání Německa byl přijat Zákon o obraně státu. Republika začala posilovat svou 

armádu, výzbroj a připravovat pevnosti k možnému boji s wehrmachtem.105 Podle Kárníka se 

Československá společnost v letech 1934–1938 názorově semknula a byla připravena bránit 

demokracii proti nacismu. Zároveň ale věřili, že se velcí spojenci republiky, Francie a Anglie, 

Hitlerovi včas postaví a překazí jeho plány.106 Podle Lvové však západní mocnosti nestály o boj 

s Německem a usilovaly o mírové řešení. Konkrétně to mělo znamenat dohodu mezi 

nacistickým Německem a demokratickým Československem. Fašistické křídlo české buržoazie 

reprezentované vládní agrární stranou a Národním sjednocením taktéž usilovalo o dohodu. Byli 

ochotní zapojit Československo do německé mocenské sféry a nestát Hitlerovi v cestě. Na 

druhé straně stálo křídlo demokratické, které reprezentovali politici Hradu v čele s prezidentem 

Edvardem Benešem. Jejich příznivci a spolupracovníci byli i sociální demokraté a národně 

socialistické strany. Tato skupina se snažila především o uchování svazků se Západem. Když 

se ale ukázalo, že západní mocnosti nabádají k domluvě s Hitlerem, zvažovalo demokratické 

křídlo dokonce možnost připojení republiky k Sovětskému svazu.107  

Významnou úlohu při snaze nacistického Německa o podmanění Československa sehrála 

Sudetoněmecká strana Konráda Henleina (SdP), která vznikla roku 1933.108 Novák uvádí: 

„…při likvidaci Československa spolupracovali hitlerovci a zástupci západoevropského 

a amerického appeasementu109 s henleinovskými fašisty. Spolupráce masového 

sudetoněmeckého hnutí byla tajně rozvíjena od roku 1934,…“110 

20. února 1938 pronesl Hitler projev, ve kterém podle Huňáčka „vyhlásil říšskou ochranu práv 

Němců v Rakousku a v Československu a rozhodnutí osvobodit je;“ v březnu pak wehrmacht 

                                                           
104 KÁRNÍK, Zdeněk. Malé dějiny československé (1867-1939). 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-

146-8, s. 320. 
105 KÁRNÍK, ref. 104, s. 327– 328 
106 KÁRNÍK, ref. 104, s. 335 
107 LVOVÁ, Míla a Josef NOVOTNÝ. Chtěli jsme bojovat. I. díl. 1. vyd. Praha: NPL, 1963, s. 20-21 
108 NOVÁK, Otto. Henleinovci proti Československu: z historie sudetoněmeckého fašismu v letech 1933-1938. 1. 

vyd. Praha: Naše vojsko, 1987, s. 22. (Pozn.: Sudetoněmecká strana – Sudetendeutsche Partai, původně 

Sudetendeutsche Heimatfront – Sudetoněmecká vlastenecká fronta (nebo také henleinovci) vznikla na základě 

domluvy o rozpuštění německých negativistických nacionálních stran a přechodem jejich členů právě pod SHF) 
109 Appeasement = pacifistická politika, velmoci ustupovali agresivnímu Hitlerovi ve snaze vyhnout se válce za 
každou cenu 
110 NOVÁK, ref. 108, s. 7 
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překročil hranice Rakouska a zemi obsadil.111 Český národ se zcela pochopitelně cítil 

v ohrožení.  15. května 1938 otiskla řada novin manifest Věrni zůstaneme, který mimo jiné 

vyzýval občany ČSR k obraně nezávislosti a celistvosti státu a politické strany nabádal 

k vytvoření společné fronty proti fašismu. Žádný občan republiky by neměl být utiskován nebo 

vytlačován z národa na základě svého přesvědčení, vyznání nebo původu.112 

Mezi anšlusem Rakouska v únoru 1938 a podepsáním mnichovské dohody v září téhož roku 

probíhala mnohá jednání o osudu Československa. Co se dělo v tomto mezičase nebudu blíže 

rozebírat, neboť to není předmětem mé práce. V krátkosti zmíním pouze misi Waltera 

Runcimana, již Irena Bernášková reflektovala ve svém dopisu do časopisu Manchester 

Guardian. Jeho úkolem bylo vyjednat dohodu mezi SdP a Československou vládou v čele 

s prezidentem Benešem a premiérem Milanem Hodžou. Jak uvádí Kárník, Runciman 

přicestoval do Prahy 3. srpna 1938 a jeho návštěva v Československu trvala přibližně jeden 

měsíc. O Runcimanovi Kárník píše: „O Československu nevěděl absolutně nic a náležel k těm, 

kteří byli počítání mezi germanofily.“ Jak bylo očekáváno, vyjednávací mise nebyla pro 

republiku úspěšná. Runciman si údajně neudržoval nestrannost a jednal především 

s henleinovci.113 Bez jakéhokoliv výsledku opustil republiku 16. září. O den dříve, tedy 15. září, 

dorazil britský premiér Chamberlain do Berchtesgadenu na jednání se samotným Hitlerem. 

Právě tato návštěva byla počátkem nové etapy, etapy mnichovské krize.114 Chamberlain, vědom 

si nepřipravenosti Francie a Velké Británie na válečný konflikt, souhlasil s odstoupením 

českého a moravskoslezského pohraničí říši. Jeho cílem bylo především udržet mír, a to za 

každou cenu. Následně se spustila jednání mezi Francií a Velkou Británií, která vyvrcholila 

v noci na 21. září rozhodnutím spojenecké vlády, že pokud Československo požadovaná území 

neodstoupí a dojde na válku, spojenci se nepřipojí. Československá vláda nakonec plán přijala. 

Později se ale ukázalo, že dohoda s Hitlerem nikdy nebyla možná. Ačkoliv bylo jeho 

požadavkům vyhověno, vznášel stále další. Mnichovská krize vyvrcholila v noci z 29. na 30. 

září 1938 v Mnichově dohodou mezi zástupci Německa, Itálie, Francie a Velké Británie. 

Zástupci Československa k samotnému jednání přizváni nebyli. Bylo rozhodnuto, že 

                                                           
111 KÁRNÍK, ref. 104, s.. 336 (Pozn: připojení Rakouska k nacistickému Německu 12. 3. 1938 vešlo do dějin jako 
„Anšlus“) 
112 HUŇÁČEK, Zdeněk a kol. Český antifašismus a odboj: slovníková příručka. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1988, s. 

488 
113 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938): Díl třetí, O přežití a o život (1936-1938). 1. 

vyd. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-119-1, s. 550 -560. 
114 KÁRNÍK, ref. 104, s. 351 
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Československo musí postoupit pohraniční území Německu. Prezident Beneš s vědomím, že do 

případné války s Německa by šlo Československo samo bez pomoci spojenců, dohodu přijal.115 

5.1 Následky mnichovské dohody  

Nyní se dostáváme do období druhé republiky, která představuje přechodnou etapu mezi 

demokratickou Československou republikou, která zanikla přijetím mnichovské dohody 30. 

září 1938 a protektorátem Čechy a Morava, který byl po okupaci 15. března 1939 vyhlášen za 

součást Německé říše. Politická reprezentace druhé republiky musela zajistit chod státu po 

ztrátě jedné třetiny jeho území a poradit si s přívalem statisíců uprchlíků z pohraničních oblastí. 

Politická situace se samozřejmě odrazila i ve struktuře médií. Zaniklo mnoho tištěných periodik 

a ta, která nadále vycházela, byla podrobována zostřené cenzuře. Větší vliv získal stát 

i nad rozhlasem.  

Jak uvádí Bednařík, na základě vyhlášení branné pohotovosti a uplatnění zákona o 

mimořádných opatřeních, který umožňoval omezit občanské svobody v době nepokojů, a to 

včetně svobody slova, byla 26. září 1938 ustavena při Ministerstvu vnitra Ústřední cenzurní 

komise (ÚCK). 6. prosince 1938 byla z rozhodnutí ministerské rady ustavena předběžná tisková 

kontrola, kterou vykonávali úředníci Ústředí tiskové dozorčí služby (ÚTDS), jejichž činnost 

koordinoval tiskový odbor Předsednictva ministerské rady v čele s novinářem Zdeňkem 

Schmoranzem.116 

V důsledku zrušení řady demokratických organizací, „dobrovolného“ rozpuštění stávajících 

politických stran a následným vytvořením jednotné Strany národní jednoty došlo k rozbití 

politické struktury a demokratického principu československé předmnichovské společnosti. Pro 

levicově smýšlející skupinu obyvatel vznikla Národní strana práce, komunisté byli nuceni 

přesunout se „do podzemí“117. Po reorganizaci stranického systému se utvořila i nová 

reprezentace státu. Novým prezidentem byl 30. listopadu 1938 zvolen Emil Hácha, který hned 

o den později jmenoval vládu v čele s Rudolfem Beranem, který vystřídal generála Jana 

Syrového, jehož vláda podala demisi. Oficiální název státu byl Česko-Slovenská republika.118 

                                                           
115 KÁRNÍK, ref. 104, s. 360- 367 (Pozn.: V dalších týdnech byla československá vláda nucena odstoupit další 
území ve prospěch Polska (Těšínsko a obast Spíše) a Maďarska (část jižního a východního Slovenska a 
jihovýchodní část Podkarpatské Rusy). 
116 BEDNAŘÍK, ref. 69, s. 201 (Pozn: od října 1938 do ledna 1939 zaniklo celkem 1900 titulů periodického tisku) 
117 KURAL, Václav. Vlastenci proti okupaci: ústřední vedení odboje domácího 1940-1943. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 1997. ISBN 80-85864-29-0, s. 12 (Pozn.: Podzemí – myšleno jako ilegalita, běžně se používá označení 
„podzemní časopisy“) 
118 KONČELÍK, ref. 43, s. 79. 



 

22 

 

Edvard Beneš rezignoval na funkci prezidenta ještě v říjnu 1938 a krátce nato odešel do 

emigrace. Podle Mastného byl i přesto nejvlivnějším politikem okupovaných českých zemí. 

Využil své kontakty na Západě, které získal během mnoha let v úřadu ministra zahraničí, 

a snažil se získat sympatie pro svůj národ.119 Benešovo přijetí mnichovské dohody a odchod do 

emigrace byla řadou obyvatel vnímána jako zrada, a tak se po jeho odchodu rozpoutala masivní 

štvavá kampaň proti jeho osobě. Beneš tušil, jaké jsou Hitlerovy plány. Byl si jistý, že se 

nespokojí s dosavadními „kořistmi“ a bude své nároky neustále zvyšovat. Dle jeho vlastních 

slov se na možnou válku připravoval už od roku 1932. V listopadu 1938 zakončil dopis dr. 

Rašínovi větou: „I kdybych se vrátil, budu pak stále více v cizině nežli doma, abych připravoval 

půdu pro chvíli, která jistě přijde.“120  

Podle Kurala Hitler v případě Československa brzy dosáhl přesně toho, co chtěl, a to bez války. 

Rozpoutání česko-slovenské krize vyvrcholilo 14. března 1939 vyhlášením samostatnosti 

slovenského státu. Téhož dne oznámil Hitler prezidentu Háchovi, že 15. března 1939 obsadí 

říšská armáda zbylá česká území. Jakýkoliv odpor měl být brutálně potlačen, naopak za 

spolupráci sliboval Hitler „nejvyšší autonomii“. Hácha se údajně snažil vyjednávat, nicméně 

nakonec s okupací souhlasil. 121 

16. března byla veřejnost seznámena s Hitlerovým Výnosem o zřízení protektorátu Čechy 

a Morava. Českému národu sliboval autonomii a svébytný vývoj. Zbytky demokratického 

systému však velmi rychle zmizely z veřejného života.  Státní prezident Emil Hácha nechal 

rozpustit parlament a následně jmenovaný výbor Národního souručenství se stal jedinou 

oficiální politickou organizací. Do čela protektorátní vlády byl jmenován generál Alois Eliáš. 

Státní správa byla oficiálně rozdělena do dvou linií – na německou okupační a „autonomní“ 

protektorátní.122 Jak ale uvádí Končelík, domácí administrativa plně podléhala německé 

okupační správě.123 Ta byla řízena protektorem, jímž byl 27. října 1939 zvolen Reinhard 

Heidrich. Podle Gebharta a Kuklíka Národní souručenství zpočátku podporovalo rezistenci, 

                                                           
119MASTNÝ, Vojtěch. Protektorát a osud českého odboje. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-

56-4, s. 139. 
120 BENEŠ, Edvard. Šest let exilu a druhé světové války. 3. vyd. Praha: Orbis: Družstevní práce, 1946. s. 22-32 
121 KURAL, Václav a František VAŠEK. Hitlerova odložená válka za zničení ČSR. 1. vyd. Praha: Academia, 

2008. ISBN 978-80-200-1657-7, s. 218– 220. 
122 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. ISBN 80-

85821-35-4, s. 9-12 
123KONČELÍK, ref. 43, s. 89. 



 

23 

 

ovšem postupně po zatčení několika členů včetně A. Eliáše za spolupráci s odbojem v září 1939 

přešlo do pasivity a od pasivity postupně k aktivní spolupráci s Německem.124 

5.2 Média v protektorátu Čechy a Morava  

Jak uvádí Köpplová ve stati „K problematice tiskových konferencí v období protektorátu“, již 

v září 1939 byl hotov nový systém řízení médií v protektorátu včetně systému cenzurního. Byl 

zřízen Národní svaz novinářů a šéfredaktoři legálně vycházejících periodik se museli účastnit 

pravidelně pořádaných „tiskových konferencí“, kde jim bylo předkládáno, o čem a jakým 

způsobem mají jejich redakce čtenáře informovat.125  Bednařík uvádí: „Pro mediální situaci na 

území protektorátu Čechy a Morava byla příznačná především systematická snaha nacistické 

moci dostat pod kontrolu veškerou produkci potenciálně ovlivňující veřejné mínění, eliminovat 

odpor k nacistické expanzivní, antisemitské a rasistické politice a vynutit si loajalitu obyvatel 

obsazeného území.“ Kromě legálních médií působila na protektorátním území také média 

zahraniční, která se sem dostávala z území ovládaných spojeneckými vojsky, a média ilegální 

vydávána odbojovými skupinami. 126 

Cenzura oficiálně vydávaných tištěných médií v protektorátu byla předběžná, průběžná 

i zpětná. Nadále fungovalo Ústředí tiskové dozorčí služby (ÚTDS) při tiskovém odboru 

předsednictva ministerské rady (TO PMR). Úředníci ÚTDS svou práci vykonávali přímo v 

redakcích protektorátních listů. Za obsahy listů však odpovídali redaktoři. Vedle toho byl zřízen 

ještě tiskový odbor při kulturně politickém oddělení Úřadu říšského protektora (ÚŘP), jehož 

vedením byl pověřen Wolfgang Wolfram von Wolmar. Podřízen mu ovšem byl i TO PMR. 

V březnu 1939 pak vláda zřídila ještě funkce tiskových referentů při okresních úřadech. Tištěná 

média sledovalo i gestapo a Sicherheitsdienst (SD – Bezpečnostní služba).127 

Finger a Antoš uvádějí, že ačkoliv zpočátku okupace bylo možné v kultuře pěstovat národní 

tématiku, i když v omezené a protektorátně upravené formě, postupně jí ubývalo. „Průběh války 

vyvolával ve veřejnosti nejistotu, usnadňoval tlak nacistů na protektorátní instituce, aby jejich 

srozumění s říší a podřízení se jí vyznívalo jednoznačněji.“128 Německé okupační moci 

                                                           
124 GEBHART, ref. 122 s. 39 
125 KÖPPLOVÁ Barbara. K problematice tiskových konferencí v období protektorátu. In: Jan GEBHART a Barbara 

KÖPPLOVÁ, ed. Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2010, s. 11-21. ISBN 978-80-246-1632-2, s. 13. 
126 BEDNAŘÍK, ref. 69, s. 203- 204 
127 KONČELÍK, ref. 43, s. 90. 
128 FINGER, Antoš et al. Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara: stenografické zápisy 

Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939-1941. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0591-0, s. 10. 
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nestačilo mít tisk pouze pod dohledem, byl důležitou součástí okupační politiky. Účelem 

protektorátních médií bylo vyjadřování a podpora postojů protektorátní vlády, zároveň měla 

útočit proti protivníkům a nepřátelům, a to hrubě, výsměšně a urážlivě.129 

Jak uvádí Končelík, během protektorátu probíhalo postupně decimování českých médií. 

Přispěly tomu nejenom cenzurní opatření a z toho plynoucí neschopnost vlastníků médií 

ovlivňovat obsah periodik, ale i omezování materiálních prostředků (novinový papír byl na 

příděl), arizace židovského majetku a postupné obsazování redakcí kolaboranty 

a aktivistickými novináři.130 Velké množství novin a časopisů bylo zlikvidováno. Z 2125 titulů 

vycházejících v roce 1939 vycházelo v květnu 1945 pouze 238 českých periodik.131 

Jak uvádí Bednařík, v období protektorátu vycházelo v českých zemích kromě množství letáků 

i přes 140 ilegálních titulů. Činnost ilegálního tisku byla významně omezena v roce 1941, kdy 

gestapo pod vedením zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha odhalilo řadu 

tiskáren a pozatýkalo mnoho příslušníků odboje.132 

6 Počátky druhého odboje  

Začátek německé okupace obrovsky zasáhl už tak oslabený a zoufalý národ. Společností 

rezonovaly obavy z budoucnosti a pocit bezmoci a totálního opuštění. Po mnichovské dohodě, 

kdy bylo bez boje rozhodnuto o nás bez nás, byl souhlas prezidenta Háchy s německou okupací 

vnímán velkou částí tehdejší společnosti jako další „nůž do zad“.  Jak uvádí Kural, krátce po 

začátku okupace spustily činnost odbojové organizace.133 Gebhart a Kuklík citují vzpomínku 

plk. Č. Kudláčka: „Pro většinu z nás byla okupace naprostým překvapením. Nic nebylo pro 

tento případ připraveno… Začala naše velká válka proti Německu, vedená všemi prostředky, 

které nám doma zůstali: pasívíní rezistence a ilegální činnost.“134  

Janáček a Pekárek uvádějí, že jednu z nejsilnějších skupin, které se po 15. březnu aktivovaly, 

tvořili příslušníci prvního odboje a masarykovské i benešovské reprezentace první republiky. 

Významnou skupinou byli i členové důstojnického sboru, kteří byli nuceni proti své vůli 

                                                           
129 FINGER, Antoš et al. Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara: stenografické zápisy 

Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939-1941. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0591-0, s. 10. 
130 KONČELÍK, ref. 43, s. 94 – 96 (Pozn.: Arizace postihla například Lidové noviny, rodina Stránckých, která je 
vlastnila, byla židovského původu.) 
131 KONČELÍK, ref. 43, s. 98 
132 BEDNAŘÍK, ref. 69, s. 217 
133 KURAL, ref. 117, s. 15 
134 GEBHART, ref. 122,  s. 8 
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kapitulovat. Památník osvobození uvádějí jako významné místo formování odbojových sil. 

Památník byl pracovištěm, které mělo podle autorů povinnost „objasňovat, střežit a rozvíjet 

historický, myšlenkový odkaz prvního odboje a československých legií.“135 

Nacistický odboj lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na komunistický 

a nekomunistický (označovaný také jako ostatní, benešovský, národní nebo nacionální).136 

Podle Kurala se demokratická politika začala stahovat do úkrytu krátce po „mnichově“. 

Postupně vznikaly odbojové kroužky, jež navazovaly na různá nadstranická politická hnutí.137  

Ačkoliv podle Koutka jednotlivé nekomunistické odbojové skupiny vznikaly a působily celkem 

samostatně a často mezi nimi existovaly poměrně výrazné ideově-politické rozdíly, spojovala 

je ideologie masarykismu, buržoazního demokratizmu a protiněmecký nacionalismus.138   

Jádro nekomunistického odboje tvořily podle Bednaříka tři skupiny. Patřil mezi ně Petiční 

výbor „Věrni zůstaneme“ (PVVZ), Politické ústředí (PÚ) a Obrana národa (ON). Tyto skupiny 

začátkem roku 1940 založily společnou centrálu s názvem Ústřední vedení odboje domácího 

(ÚVOD).139 Vedle politických centrál, vojenských organizací a jejich sítí, vznikaly na jaře 1939 

organizace především tiskařské a vydavatelské.140   

Jednou z nich byla i skupina kolem bývalého italského legionáře Jaroslava Škaldy z Prahy – 

Vinohrad. Podle publikace A národ se bránil šlo zprvu o volnější sdružení hledající náplň své 

odbojové práce.141 Janáček a Pekárek uvádí, že skupina vznikla 15. března 1939 v bytě 

bývalého francouzského legionáře Josefa Škaldy. Toho večera se na podnět tajemníka Svazu 

československých záložníků v Praze Aloise Bláhy sešli někteří členové této skupiny, aby 

obnovili svou přísahu věrnosti republice a založili ilegální organizaci. Později se ke skupině 

přidal i bývalý italský legionář Josef Sejkora.142 

                                                           
135 JANÁČEK, ref. 135, s. 838 - 839 
136 KURAL ref. 117, s. 8 
137 KURAL ref. 117, s. 13 
138 KOUTEK, Jaroslav. A národ se bránil: (k historii českého nekomunistického odboje v letech 1939-1945). 

Praha: Český svaz protifašistických bojovníků, 1987, s. 14- 15 
139 BEDNAŘÍK, ref. 69, s. 217. ( Pozn: ÚVOD v roce 1941 spolu s ilegálním vedením KSČ vytvořili Ústřední národní 
revoluční výbor – bylo to v důsledku velkého oslabení odboje v roce 1941) 
140 KURAL, ref. 117, s. 21 
141 KOUTEK, ref. 138, s. 57 
142 JANÁČEK, ref. 135, s. 842 (Pozn.: Přísahy se zúčastnili Jindřich Benetka, František Pařízek, Václav Boháček, 
Bohuslav Svoboda, Jaroslav Straširipka, Josef Škalda, Jaromír Vaněček. Později se přidali J. Boháč, Václav 
Doležal, Jan Lukavský, J. Sejkora) 
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Jen několik dní po začátku okupace Preissig v Památníku osvobození s naléhavostí zopakoval 

svou myšlenku: začít vydávat podzemní časopis, který by českému čtenáři přinesl, oficiální 

propagandou nezkreslené, informace z domova i ze světa. S Emanuelem Prylem pak začali 

oslovovat potenciální spolupracovníky. „Za několik dní vznikne v Památníku odboje kroužek 

z členů PO, legionářů, vojáků i civilních zaměstnanců.“ 143 Významného spojence získali i ve 

významném továrníkovi Jindřichu Waldesovi.144 Podle Janáčka a Pekárka byla tato skupina 

napojena na organizaci Obrana národa. Spojujícím článkem byl bývalý francouzský legionář 

mjr. Jaroslav Boháč.145 

Zneuznání protektorátu západními mocnostmi, vzdor ze strany Moskvy, ale také projev 

Dr. Edvarda Beneše 19. března v Chicago University ROUND TABLE znamenal podle 

Polavského jiskřičku naděje a stala se burcující výzvou k boji.146 Přepis řeči, jak byla otištěna 

v krajském časopisu Národní pokrok (Omaha-Nebraska) 31. března1939, nabízí edice časopisu 

V boj. Beneš v projevu předneseném ve Washingtonu shrnul historické útrapy 

československého lidu, vyzdvihl jeho houževnatost a upozornil na probíhající bezpráví 

a perzekuci ze strany nacistického Německa. Varoval americkou, ale i světovou demokratickou 

veřejnost před vážnou hrozbou a sám se zavázal k boji za svobodu.147  

6.1 Vznik časopisu V boj 

Odbojový časopis V boj vznikl spojením skupiny kolem legionáře Josefa Škaldy s Vojtěchem 

Preissigem a skupinou z Památníku osvobození. Jak uvádějí Janáček a Pekárek, základní ideou, 

která spojovala iniciátory a tvůrce časopisu, bylo udržení samostatného a demokratického 

Československa. Mnozí ze zakladatelů se stejně jako Preissig účastnili již prvního odboje.148  

Na počátku stál přepis Benešovy řeči, jehož několik výtisků se dostalo i do rukou Vojtěcha 

Preissiga, který už delší dobu uvažoval nad založením odbojového časopisu.149 

Janáček a Pekárek uvádějí, že celý text Benešovy řeči pro skupinu Josefa Škaldy obstaral 

J. Vaněček a také J. Sejkora, který ho přepsal z česko-amerického listu Národní pokrok.150 Za 

původce myšlenky vydávat odbojový tisk považuje Arnošt Polavský Preissiga, který měl 

společně se Sejkorou vymyslet i název časopisu. V boj vycházející z názvu italského 

                                                           
143 JANÁČEK, ref. 135, s. 844 
144 LA PNP, HOUSKOVÁ, ref. 5, s. 215 
145 JANÁČEK, ref. 135, s. 844 
146 POLAVSKÝ, Arnošt. V boj. 1.vyd. Třebechovice p. O.: Dědourek, 1946, s. 9 
147 Edice V boj 1-8  
148 JANÁČEK, ref. 135, str. 838  
149 KOUTEK, ref. 138, s. 57  
150 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 10 
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legionářského časopisu z první světové války. Rovněž připojení hesla Pravda zvítězí151 údajně 

vzešlo z myšlenek těchto dvou mužů.152 Jak shrnuje Koura, prvním letákem s hlavičkou Duch 

vždy zvítězil nad mečem byl přepis projevu Edvarda Beneše. Jako druhý vyšel Preissigův 

překlad článku Cesta do pekel, který převzal z týdeníku The Saturday Evening. V polovině 

května 1939 vydala skupina v čele s vydavatelem letáku Duch vždy zvítězil nad mečem Josefem 

Škaldou třetí tiskovinu, která již nesla pojmenování V boj.153 

Když v polovině května 1939 vyšel první V boj, začaly se přirozeně tvořit dvě hlavní základny. 

Podle Polavského to byla skupina redakční a skupina technická. Redakční a výtvarná skupina 

se soustředila kolem Památníku osvobození, technickou a organizační skupinu představovalo 

vydavatelské Družstvo v prvním sledu. Pobočné skupiny, jejichž funkcí bylo především šíření 

časopisu napříč protektorátem, vznikly v Modřanech, Komořanech, v Libni, na Pankráci 

a v Lysé nad Labem.154  

Do časopisu podle Koutka přispívali především pracovníci Památníku osvobození, ale nejenom 

oni, zapojili se například i František Halas, Jan Drda, Josef Hora, ilustrátoři Šklada, Toyenová 

a další. Od 9. čísla výtvarníci rekrutovali výhradně z řad umělců z Památníku osvobození. 

Ideově politicky se „vbojaři“ orientovali v ryze národním, vlasteneckém, protifašistickém, 

osvobozeneckém duchu a na stránkách časopisu tolerovali každý názor, který se s tímto 

shodoval. Podle koutka neměli jasnou představu o uspořádání budoucího osvobozeného 

státu.155 

6.2 Zapojení Preissiga a jeho rodiny  

Jak již víme, Irena se aktivně zajímala o politickou situaci ještě před rokem 1939. Před 

zapojením do činnosti odbojového časopisu V boj se po vzoru svého otce snažila formou dopisů 

známým do Ameriky i do zahraničních časopisů varovat před nebezpečím, které představovalo 

pro svět nacistické Německo. Stejně jako Vojtěch Preissig hledala možnosti svého dalšího 

zapojení do odbojové činnosti. Příležitost zapojit se při vydávání ilegálního časopisu V boj tak 

byl v podstatě vyslyšením jejích přání, a to aktivně se podílet na informování československé 

společnosti. Janáček a Pekárek v Historické zprávě k časopisu V boj ovšem uvádějí, že touha 

informovat společnost a vytvořit časopis, který by měl funkci antipropagandy, byla 

                                                           
151 Heslem „Pravda vítězí“ zakončil Beneš svůj slavný projev z 15. března 1939, Preissig navrhl pro použití na 
titulní strany vznikajícího časopisu heslo upravit na „Pravda zvítězí“ 
152 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 15 
153 KOURA, ref. 2, s. 600 
154 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 22-23 
155 KOUTEK, ref. 138, s. 62. 
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v podmínkách ilegality v podstatě nenaplnitelná.156 Jak uvádí autoři knihy Nebylo 

bezejmenných, prostřednictvím Vojtěcha Preissiga byla do ilegální činnosti kolem časopisu 

V boj zapojena celá jeho rodina. „Měl na starost především grafickou stránku tehdy 

nejrozšířenějšího ilegálního časopisu nekomunistického odboje, ale neváhal se chopit 

i pera…“157 

Jak uvádí Janáček a Pekárek, Preissig kreslil titulní strany časopisů a své kresby pak přenášel 

na rozmnožovací blány. Zároveň společně s Irenou poslouchali každý večer rozhlas a Preissig 

pak předával poznámky v Památníku osvobození Rajchlovi nebo Sejkorovi – ten fungoval jako 

spojka. Další informace zajišťovala i Irenina mladší sestra Yvona ve svém zaměstnání. Skupina 

kolem V boje se postupně rozšiřovala. Pro spolupráci při získávání informací se podařilo získat 

například Karla Lukeše, pracovníka cenzurního oddělení novin na pražském policejním 

ředitelství, nebo českého policistu pražského oddělení gestapa Jaroslava Záluského. Hlavním 

redaktorem se v polovině června stal pracovník Lidových novin Eduard Maška.158 „Okruh 

přispěvatelů a spolupracovníků časopisu V boj byl v počátcích národního odboje velmi široký 

a různorodý… Největším problémem ilegálního tisku byla tzv. technika, tj. místo a zařízení, 

kde se letáky a periodika rozmnožovaly.“159 

Janáček a Pekárek kromě dalších spolupracovníků V boje uvádějí i skupinku napojenou na 

Irenu Bernáškovou. „Vojtěch Trupovský z Počernic spolu s Oldřichem Haklem, Josefem 

Klímou, Tomášem Milotou, Vlastou Landovou, Annou Lexovou a vrchním komisařem 

Lubomírem Fundou také V boj dále množili a vytrvale ho rozšiřovali od samého počátku až do 

podzimu 1940; tato skupina byla ve spojení se známou nám Inkou Bernáškovou.“160 

Široký okruh spolupracovníků byl z mnoha důvodů pro časopis přínosem. Bylo více 

přispěvatelů, množitelů i kolportérů, na druhou stranu to ale znamenalo i větší riziko odhalení. 

Tehdejší doba také přála kolaborantství, členové různých skupin byli získáváni pro spolupráci 

s gestapem. Skupina kolem V boje se snažila riziko prozrazení svých členů co nejvíce 

eliminovat. Polavský v knize V boj popisuje, jak byla skupina kolem V boje organizována. 

                                                           
156 JANÁČEK, ref. 135, str. 845 – 846 (Pozn.: Ilegální tisk mohl vycházet pouze v omezeném nákladu, 
v protektorátu vycházelo k 24. červenci 1940 celkem 1940 časopisů, z toho 1583 českých, z toho 203 
politických. Také výše nákladu oficiálního tisku byla naprosto nesrovnatelná. Na druhou stranu, bez 
konspirativního tisku by jen těžko mohly přežít a plnit svou funkci odbojové organizace.) 
157 KUKLÍK, Jan. Irena (Inka) Bernášková. In: Jitka VÁVROVÁ, odp. red. Nebylo bezejmenných. 1. vyd. Praha: 

Novinář, 1986, s. 21-22. 
158 JANÁČEK, ref. 135, s. 846 -847 
159 JANÁČEK, ref. 135, s. 850 
160 JANÁČEK, ref. 135, s. 855 
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„…spojka měla znát jen spolehlivé články sousední, nikoliv třetí a další.“ 161 To mělo alespoň 

částečně zajišťovat bezpečí každému členovi skupiny v případě zatčení a vyslýchání některého 

z nich.162 Dodržování konspiračních zásad mezi spolupracovníky V boje potvrzuje i výpověď 

Františka Štěpánka, jenž byl do činnosti skupiny zapojen prostřednictvím „bratra Mašky ze 

Strašína“, jak uvádí ve své výpovědi. „…poznal jsem během doby celou řadu bratří a sester, 

nikoho však snad pravým jménem… bylo neustále strašeno, že Němci používají při výsleších 

injekcí skopolaminu, který uvolňuje zábrany duševní, a že takto vyslýchaný vypovídá vše, co 

ví, proti své vůli.“163 

7 Aktivity Ireny Bernáškové mezi roky 1939 - 1941  

Nutno podotknout, že práce na časopisu V boj nebyla první ilegální odbojovou aktivitou Ireny 

Bernáškové. Vzpomínky spolupracovníků, blízkých a přátel uchované ve Vojenském archivu 

zmiňují i další Inčiny zásluhy v boji za obnovení a svobodu Československa. Ještě před 

zapojením do činnosti na ilegálním časopisu v únoru a lednu 1939 pomohla Irena otci připravit 

a vytisknout dva letáky.164 

Irenin bratranec Artura Vaňous ve své výpovědi Co vím o činnosti Ireny Bernáškové z doby 

okupace? označuje za počátek Ireniny ilegální činnosti její spolupráci při rozmnožování 

a rozesílání varovného dopisu českým ženám. Autorem onoho dopisu byl právě Vaňous, který 

po začátku okupace v březnu 1939 spatřil na ulici českou dívku, jak se baví s německým 

vojákem. „To mne rozzlobilo a napsal jsem letáček ve formě lavinového dopisu, v kterém jsem 

vybízel dívky a ženy, aby ignorovaly Němce a byly si vědomy své národní hrdosti.“165 

7.1 V boj pod vedením Ireny Bernáškové 

Jak uvádí Polavský, na Spořilově se kolem Preissigovy rodiny začala po vydání prvního čísla 

V boje formovat jedna ze skupin spolupracovníků. „Hybnou pákou byla Inka. Na újmu vlastní 

domácnosti věnovala všechen svůj čas BOJI. Do noci byla na nohou, hned v Praze, hned zase 

u otce, ve schůzkách, na sháňkách, v roznášce. Zasvěcována otcem a Sejkorou do mnohých 

podrobností složitě se rozvíjejícího aparátu, dostala se do svého živlu.“166 Ze vzpomínek sester 

                                                           
161 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 8 
162 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 8 
163 VHA, fond SO, i. č. 162, Příběh kolem zatčení Františka Štěpánka z Říčan 
164 VHA, fond DDO, Irena Bernášková - Dotazník IV evidence osob popravených pro protiněmeckou příp. 
protimaďarskou politickou činnost, zemřelých v žaláři, v koncentračním táboře, padlých v revolučním boji a 
nezvěstných z politických důvodů, 7. 12. 1945. 
165 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Co vím o činnosti Ireny Bernáškové z doby okupace? (Artur Vaňous). 
166 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 24. 
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Vojtěšky a Yvony, sestřenice Niny a bratrance Artura se dozvídáme, že všichni od Inky obdrželi 

několik výtisků už prvního čísla časopisu. Všichni zmínění se později také podíleli na ilegální 

činnosti kolem V boje.167  

Po zatčení Škaldy, Sejkory a Strašripky začal časopis vycházet ve dvou mutacích. Nejenom 

Irena se rozhodla, že V boj musí vycházet dál. Druhá mutace, nazývaná též jako vojenská nebo 

holešovická, vycházela podle Polavského právě na základě rozkazu mezi vojáky z odbojové 

organizace Obrany národa. Jeho vydáváním byl pověřen Karel Lukeš, jenž působil v hodnosti 

tajemníka na policejním ředitelství v cenzurním oddělení zahraničního tisku. Lukeš dříve 

spolupracoval s Josefem Škaldou a dodával pro V boj zahraniční noviny. Spořilovská 

a holešovická skupina o sobě vzájemně po delší dobu nevěděly. Jednání bylo zprostředkováno 

Polavským přes ředitele tiskárny nakladatelství Melantrich Antonína Mádla. Četná jednání ale 

nebyla úspěšná, podařilo se domluvit alespoň střídavé vycházení jednotlivých verzí. Jeden 

týden vycházel spořilovský V boj s malým označením Náš před názvem na první straně, další 

týden vycházel V boj vojenský.168 První číslo, které vyšlo jako Náš V boj bylo číslo 44 z 15. 

března.169 Podle Padevěta se představitelé vojenského V boje snažili Ireně vydávání rozmluvit 

nebo si alespoň zařídit její podřízenost, to se jim ovšem nepovedlo.170 V materiálech gestapa 

dostupných v Archivu bezpečnostních složek je V boj po zatčení první vydavatelské skupiny 

časopisu označován jako Inka – V boj.  

Jakkoliv byly počátky odbojových činností po 15. březnu 1939 těžké a pro jejich účastníky 

nebezpečné, z publikací i písemných vzpomínek pamětníků je patrný entuziasmus a víra 

v dobrý konec. Situace se však nelepšila, spíše naopak. Rok 1940 byl náročný pro odbojové 

kruhy i pro celou společnost. Jak uvádí Kural, pád Francie znamenal ztrátu veškerých iluzí 

o brzkém konci války a oslabení důvěry v sílu a schopnosti Západu. Celková nálada ve 

společnosti i obavy ze zásahů gestapa se projevila i na malé ochotě angažovat se v odboji.171 

Inka však v práci neustávala, naopak. První číslo V boje pod vedením Ireny Bernáškové vyšlo 

za 14 dní po zatčení první vydavatelské skupiny. Jak uvádí Janáček a Pekárek, rok 1940, kdy 

                                                           
167 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Vzpomínky na práci s Inkou od června 1939 do září 1940 (V. Šíchová-Preissigová). 
Také: VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Co vím o činnosti Ireny Bernáškové z doby okupace? (Artur Vaňous). Také: VHA, 
fond DO, i. č. 6/1/3 Ze vzpomínky sestřenice Inky, paní Niny Dědinové. 
168 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 57-66. 
169 HLUŠIČKOVÁ, Růžena et al. V boj: Edice ilegálního časopisu. 2. díl, 1-4 sv. 1939-1940. Praha: VU, Historický 

ústav Armády ČR, 1993, s. 307 
170 PADEVĚT, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou: místa - události - lidé. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. ISBN 

978-80-200-2256-1, s. 461. 
171 KURAL, ref. 117, s. 67. 



 

31 

 

se začala psát druhá kapitola této velké odbojové aktivity, byl zvláště těžkou a rozporuplnou 

dobou pro český odboj. Setrvávat v této činnosti bylo stále obtížnější.172 

Kdo by si myslel, že zásluhu na vydávání časopisu měl především Irenin otec – ostřílený umělec 

a odbojář – mýlil by se. Vojtěška Šíchová uvádí, že Irena měla o otce strach, a proto ho do 

činnosti příliš nezapojovala, snažila se jeho práci delegovat na další spolupracovníky V boje.173 

Tomu odpovídá i skutečnost, že autorem většiny kreseb na titulních stranách čísel 28–64 

časopisu V boj je Milada Marešová.174 

Jako největší spojence Ireny při její vydavatelské činnosti uvádějí Janáček s Pekárkem 

redaktora Arnošta Polavského, učitele Jana Týmla, malířku Miladu Marešovou, manžele 

Dědinovi, Františka Štěpánka z Říčan a Vladimíra Hrubana z Melantrichu, který po zatčení 

Inky vydal dalších 6 čísel časopisu V boj.175 Právě písemné vzpomínky těchto i dalších osob, 

které s Inkou v odboji spolupracovaly, nám dnes umožňují poznat blíže odbojovou činnost 

Ireny Bernáškové a do jisté míry i její povahové a osobností rysy. 

O její už zmiňované neústupně povaze svědčí nejenom doba, po kterou dokázala vydávání 

časopisu vést a organizovat, ale i kroky, ke kterým byla v  nouzi ochotná přistoupit, aby dostála 

svému slibu, že bude ve  vydávání V boje pokračovat. Známá je například skutečnost, že Irena 

jedno z prvních čísel časopisu vytvořených po zatčení původní vydavatelské skupiny 

rozmnožovala pomocí válečku na nudle.176 Běžně se k rozmnožování používal mimeograf 

neboli cyklostyl. Jednalo se o lihový kopírovací přístroj složený z bubnu, na kterém byla napjata 

speciální třívrstvá blána. Princip tisku spočíval v  propouštění barvy blánou. Válcem přístroje 

se otáčelo klikou a z jedné blány bylo možné udělat 40–50 kopií, z nichž koncové byly většinou 

již špatně čitelné. Rozmnožovací zařízení i psací stroj, na kterém V boj vznikal, musela Irena 

a její spolupracovníci neustále stěhovat, aby se tak vyhnuli případnému prozrazení. Několikrát 

byl tiskařský stroj uschovaný i u Irenina bratrance Kosty Eckerta. Ten také umožnil Ince scházet 

se spolupracovníky v učebnách Eckertovy obchodní školy.  

Kosta Eckert ve své vzpomínce na práci s Irenou zmiňuje debaty kolem další existence časopisu 

V boj, které probíhaly u Preissigů koncem června 1940. „Byly důvody pro i proti a nakonec 

                                                           
172 JANÁČEK, František. Pocta paní Ireně Bernáškové a jejím druhům. In: V boj. Edice ilegálního časopisu. II. díl 
1939-1940. sv. 1- 4, č. 28-69. 1. vyd. Praha: Historický ústav čs. armády, 1993, s. 4-5 
173 VHA, fond DO, sgn. 6/1/3, vzpomínky na práci s Inkou od června 1939 do září 1940 V. Šíchové- Preissigové. 
174 HLUŠIČKOVÁ, Růžena et al. V boj: Edice ilegálního časopisu. 1. díl, 1-6 sv. 1939. Praha: VU, Historický ústav 

Armády ČR, 1992.  
175 JANÁČEK, ref. 172, s. 5 
176 HLUŠIČKOVÁ, ref. 169, s. 28 



 

32 

 

rozhodnuto, aby se ve vydávání, třebas ve zmenšeném měřítku, pokračovalo, poněvadž se měla 

za každou cenu udržet kontinuita, i když se upřímně přiznalo, že význam časopisu není už ten, 

jako před rokem.“ 177 Zmiňuje také, že od čísla 59 zastával roli redaktora. Pro nedostatek 

dodávaných článků údajně často i polovinu čísel napsal a sestavil sám.178  

Sestra Kosty Eckerta, Irenina sestřenice Nina Dědinová, také vzpomíná na spolupráci s Irenou 

na časopisu V boj. Byt manželů Dědinových několikrát posloužil jako redakce a tiskárna 

časopisu. Jako učitelka psaní na stroji v Eckertově škole měla Dědinová možnost dělat 

objednávky většího množství papíru, který potom poskytovala pro tisk V boje.179 O papír žádala 

Inka i dalšího ze svých příbuzných, a to bratrance Artura Vaňouse, který byl spolumajitelem již 

zmiňované firmy „Rodina“. Ten ale odmítl s tím, že by takové počínání bylo příliš nápadné.180 

Z výpovědi Artura Vaňouse je ale patrné, že Ireně v její odbojové činnosti velmi pomáhal. Byl 

to on, kdo ji spojil s Šotákovými z Korytné, kteří byli později její velcí spojenci při převádění 

osob přes hranice. Pomáhal jí ale i finančně a Irena si k němu údajně často chodila pro radu.181 

Polavský uvádí, že Irena využívala pro komunikaci se spolupracovníky v odboji falešná jména: 

Modrá, Jičínská, Věra Skálová a Vlasta Nováková. Na jméno Vlasta Nováková si opatřila 

dokonce falešný průkaz, údajně od Jaroslava Oppelta z četnické pátrací ústředny. U toho 

později obstarávala průkazní listiny i pro známé, kterým pomáhala uniknout z protektorátu.182  

Podle výpovědi sestřenice Niny Irena sama vyhledávala lidi, kteří se potřebovali dostat do 

zahraničí. „Jednou se mě ptala, zda má převésti ženu, a tato žena již byla zaměstnancem gestapa, 

jak se později ukázalo.“183  

Bližší informace o sledování Inky gestapem nabízí „Výpověď zatčeného gestapáka“ Karla 

Schnabela, původně studenta chemie, který byl v létě 1940 přidělen jako tlumočník ke 

kriminálnímu asistentovi Waimannovi. Schnabel byl podle dokumentu prvním zadrženým 

Němcem, který něco věděl o stíhání a zadržení skupiny kolem časopisu V boj. Ve výpovědi 

uvedl, že Irena byla gestapem sledována několik měsíců, než se jim podařilo ji zatknout. 

„…pracovala, jak uvádí Sch. mistrně podle konspiračních zásad. Gestapu bylo známo i to, že 

                                                           
177 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Ze vzpomínky Bratrance Inky, Kosty Eckerta  
178 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Ze vzpomínky Bratrance Inky, Kosty Eckerta  
179 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3 Ze vzpomínky sestřenice Inky, paní Niny Dědinové. (Pozn.: Objednávky papíru byly 
v Protektorátu poměrně přísně střeženy.) 
180 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Co vím o činnosti Ireny Bernáškové z doby okupace? (Artur Vaňous). 
181 VHA, fond DO, i. č.  6/1/3, Co vím o činnosti Ireny Bernáškové z doby okupace? (Artur Vaňous). 
182 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 82- 83. 
183 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3 Ze vzpomínky sestřenice Inky, paní Niny Dědinové. 
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kvůli klamání nosí brýle. Až do posledních dnů nevědělo gestapo, kdo je ta záhadná žena, 

neznalo jejího jména a úplně ji odhalilo až teprve po zatčení.“ 184 Na Ireninu stopu měl gestapo 

přivést konfident gestapa Ledrer, který by ve spojení s nějakým důstojníkem Markem, od 

kterého se o skupině dozvěděl.185 Postavě konfidenta Marka se blíže věnuje Koura v monografii 

Lidé a dějiny. Podle Koury se jednalo o jistého štábního kapitána československé armády Jana 

Marečka.186 

Polavský, ale i Vojtěška Šíchová uvádějí, že několik týdnů, možná měsíců před zatčením našla 

Irena ve své schránce varovný lístek. Stálo na něm: „Milostivá paní. Gestapo si vyzvedlo u nás 

vaše papíry. Připravte se na prohlídku nebo něco podobného. Přítel z policie.“187  

7.2 Cesty přes hranice  

Jak jsem již zmiňovala, Irena se podle dostupných informací podílela i na ilegálním 

přepravování ohrožených osob přes hranice. Publikace Nebylo bezejmenných uvádí, že se 

pohybovala po trase Praha – Olomouc – Slovensko – Budapešť. „Bezpečně převedla ohrožené 

osoby na francouzský konzulát v Budapešti a sama se vrátila do protektorátu. Pomohla tak 

ohroženým členům své skupiny, ale i některým čs. důstojníkům. Potřebné falešné doklady jí 

dodával Jaroslav Oppelt z párací četnické ústředny při protektorátním Ministerstvu vnitra.“188 

Polavský uvádí, že jako prvního převedla Irena přes hranice na Slovensko Františka Štěpánka. 

Štěpánek byl součástí skupiny kolem V boje, povoláním byl holič na Žižkově a bydlel s rodinou 

v Říčanech.189 Dokument „Příběh kolem zatčení Františka Štěpánka z Říčan, spolupracovníka 

Inky, kterého Inka převedla přes hranice“ uložený ve sbírce osob VHA, jenž je pravděpodobně 

částí výpovědi samotného Františka Štěpánka popisuje i okolnosti celého útěku.190 

Štěpánek ve své výpovědi popisuje, jak byl 10. března 1940 gestapem zatčen za šíření ilegálního 

časopisu V boj. Ačkoliv absolvoval několik tvrdých výslechů, podařilo se Štěpánkovi gestapo 

obelstít. S příslibem spolupráce na vypátrání ženy, která stojí za vydáváním tohoto ilegálního 

časopisu, byl prozatím propuštěn. Několik schůzek s pracovníky gestapa a falešný inzerát 

v novinách, který měl dostat dotyčnou do pasti, prodloužil dobu, po kterou Štěpánek mohl 

                                                           
184 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Výpověď zatčeného gestapáka, 3. 4. 1947 
185 VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, Výpověď zatčeného gestapáka, 3. 4. 1947 
186 KOURA, ref. 2, s. 605 - 607 
187 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 81-82. Také: VHA, fond DO, i. č. 6/1/3, vzpomínky na práci s Inkou od června 1939 do 
září 1940 V. Šíchové- Preissigové. 
188 KUKLÍK, Jan. Irena (Inka) Bernášková. In: Jitka VÁVROVÁ, odp. red. Nebylo bezejmenných. 1. vyd. Praha: 
Novinář, 1986, s. 21-22. 
189 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 64. 
190 VHA, fond SO, i. č. 162, Příběh kolem zatčení Františka Štěpánka z Říčan 
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zůstat v Praze. Zanedlouho bylo skupinou kolem časopisu rozhodnuto, že Štěpánek musí 

opustit Prahu i takzvaný protektorát. Štěpánek uvádí: „…odjel jsem balkánským rychlíkem do 

Kostelce na Hané, kde jsem se schovával 14 dní u pana Minxe, železničáře. V té době mi paní 

Inka opatřila falešné papíry, peníze, hlavně také valuty a já, doprovázen kus cest Inkou 

k hranicím, opouštěl jsem vlast, do níž jsem se vrátil až v květnu 1946 jako válečný invalida.“191 

Převod Františka Štěpánka ale nebyl jedinou Ireninou cestou přes hranice. Díky Janu Šotákovi 

z Korytné u Uherského Hradiště, jehož vzpomínky na cesty Ireny Bernáškové přes hranice jsou 

uloženy ve Vojenském historickém archivu, se mi podařilo zjistit množství informací i o této 

oblasti Ireniny ilegální činnosti.  

Jan Šoták, jak v jedné z výpovědí sám uvádí, popsal pouze podle paměti celkem čtyři cesty 

Ireny Bernáškové přes hranice do Budapešti. První cestu absolvovala Irena sama, částečně 

v doprovodu pana Šotáka. Ten jí ukázal cestu přes hranice na Slovensko, odkud Irena 

pokračovala sama k hranicím s Maďarskem až do Budapešti.192 Druhou cestu přes hranice, 

kterou uskutečnila Irena pouhých 9 dní po návratu z té první, podnikla již za účelem převedení 

jakéhosi uprchlíka. Šoták uvádí, že mu byl představen jako pan Oves nebo Ovesný. Zároveň 

ale doplňuje, že pravá jména osob, které pomáhal Ireně přes hranice převádět, neznal.193 Stejně 

jako při předchozí cestě doprovodil Šoták Irenu s panem Ovesným pouze k hranicím se 

Slovenskem, odkud již pokračovali sami. Jak píše ve svých vzpomínkách, dával Ireně tipy na 

své známé na slovenské straně hranic, na které se mohla obrátit, potřebovala-li pomoci. 

Případně předem domluvil nocleh pro Irenu i osoby, kterým pomáhala uniknout 

z  protektorátu.194   

Na třetí cestě přes slovenské hranice doprovázel Irenu a pána, jenž měl být převeden do 

Budapešti, jistý Michal Hornáček z obce Strání. Ten byl Šotákovi doporučen jeho důvěrným 

známým, sám tentokrát cestu podniknout nemohl. Na krycí jméno převáděného pána si Šoták 

nevzpomněl, později se ale údajně dozvěděl, že se jednalo o štábního kapitána Dědinu.195 

Několik dní po této výpravě poslala Irena dopis adresovaný Apoleně Šotákové, ženě Jana 

                                                           
191 VHA, fond SO, i. č. 162, Příběh kolem zatčení Františka Štěpánka z Říčan 
192 VHA, fond SO, i. č. 162, Jan Šoták- První cesta Inky /Ireny Bernáškové- Preissigové/ přes dvoje hranice do 
Pešti 
193 Je ale pravděpodobné, podle informací v publikaci Arnošta Polavského, že se jednalo právě o Františka 
Štěpánka (POLAVSKÝ, ref. 146, s. 81- 82) 
194 VHA, fond SO, i. č. 162, Jan Šoták- Druhá cesta paní Ireny do Pešti 
195 VHA, fond SO, i. č. 162, Jan Šoták- Třetí cesta paní Ireny (Pozn.: Štábní kapitán Dědina byl manželem Ireniny 
sestřenice Niny Dědinové. I tato cesta proběhla krátce po Irenině návratu z té předchozí, podle Šotáka to bylo 
asi 11 dní.) 
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Šotáka, ve kterém oznamovala brzký příjezd dvou mužů, které bude třeba dostat do Budapešti. 

Dopis byl samozřejmě šifrovaný, Irena použila smluvenou metaforu s kabáty. „Paní Irena 

posílala stále muže, nejvíce prý letce, těch bylo nejvíce třeba, řekli jí v Pešti, že Anglie a Franci 

mají vojska dost, ale letců není. Tak paní Irena, když jsme jí oznámili, že se věc zadařila, 

posílala hned další. Několikrát se přechod podařil bez nehody a několikráte se museli i skrývat 

i vrátit, ba i stříleli po nich, ale bohudík nikdy se nic zlého nestalo, dík lesu, jen ten nás chránil, 

že při přechodu nikdo nepadl.“ 196 

Šoták uvádí, že ne všechny přechody doprovázel on sám. Na převodu uprchlíků se podílel i jeho 

syn a další průvodci z blízkého okolí.197 Popis poslední Ireniny cesty začíná vyprávěním 

o falešných uprchlících – pravděpodobně pracovnících gestapa, kteří, vydávajíc se za Ireniny 

známé, snažili se Šotáka přimět, aby přiznal, že ji zná a spolupracuje s ní na převodech přes 

hranice. Legitimovat se pokoušeli lístkem, který paní Šotáková zaslala Ireně. Pan Havlík a pan 

Kozák, jak se údajně představili, tvrdili, že jim ho Irena za tímto účelem předala. Šotákovi se 

naštěstí nenechali umluvit a pravděpodobně tak unikli tvrdému trestu. O den později totiž přijela 

Irena a potvrdila, že ji gestapo sleduje. Potom úspěšně uskutečnila svou poslední cestu, jejímž 

cílem bylo tentokrát zajistit jakési důležité informace.198 

Podle Polavského probíhaly Ireniny cesty přes hranice od jara roku 1940.199 Podle vyprávění 

Jana Šotáka, který žádná data neuvádí, proběhly všechny čtyři popisované cesty krátce po sobě 

v intervalech asi čtrnácti dnů: „Inka přešla hranice do Budapešti celkem sedmkrát. Při 

přecházení jí pomáhali: Šoták, Jančár, Šimuník, Horňáček a Slováci Kavaryk, Kašparyk, 

Jankových Janča, Krajčovič. Titíž lidé pomáhali při přechodu leteckých důstojníků, 

a pronásledovaných, které Inka poslala na heslo do Korytné.“200 

8 Zatčení a věznění Ireny Bernáškové 

Jak uvádí Padevět, Irena byla zatčena příslušníky německé tajné policie 21. září 1940 v ulici 

Na poříčí v Praze.201 V následujících dnech a týdnech bylo podle Janáčka zatčeno dalších 

                                                           
196 VHA, fond SO, i. č. 162, Jan Šoták- Poslední cesta Ireny Bernáškové přes hraice 
197 Pozn.: Štábní kapitán Dědina byl manželem Ireniny sestřenice Niny Dědinové. I tato cesta proběhla krátce po 
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199 POLAVSKÝ, ref. 146, s. 91. 
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několik desítek osob kolem spořilovské větve časopisu V boj.202 Polavský uvádí, že mnoho 

okolností v létě 1940 naznačovalo, že gestapo je vydavatelům časopisu V boj na stopě. Během 

léta 1940 bylo pozatýkáno několik kolportérů a koncem srpna dokonce i Antonín Mádl.203 Irenu 

se její rodina i spolupracovníci snažili přesvědčit, aby využila své kontakty v zahraničí a co 

nejdříve protektorát opustila.204 Irena sama si byla nebezpečí vědoma. Už od obdržení 

zmiňovaného varovného lístečku od „přítele z policie“ netrávila mnoho času doma a ukrývala 

se na různých místech. Vojtěška Šíchová uvádí, že „pak přespávala na různých místech 

a nakonec zakotvila u otce, kde spávala ve skleníku, s tím, že vyskočí z okna, kdyby přišlo 

gestapo a schová se zatím u nás a pak přejde hranice.“205  

Irenino zatčení popisuje František Oldřich Hakl v článku z 1. října 1947, který je uložený ve 

Vojenském historickém archivu. Hakl uvádí, že v sobotu 21. září 1940 dopoledne si 

spolupracovník skupiny Jan Mareček telefonicky smluvil schůzku s Vojtěchem Trupovským 

v kavárně Arco v Hybernské ulici na druhou hodinu odpolední téhož dne. Trupovský se měl 

zmínit, že na témž místě má mezi 14 a 14.30 domluvenou schůzku také s Jičínskou (krycí jméno 

Ireny). Schůzka s Marečkem proběhla dle ujednání. Kolem 14.15 si Trupovský všiml, že kolem 

okna kavárny prochází Irena Bernášková. Omluvil se Marečkovi a následoval ji až do průjezdu 

Lidového domu, kde byla umístěna trafika. Zde si ale oba všimli dvou mužů, kteří se zastavili 

ve vchodu do průjezdu: „Trupovský přešel, zastavil se u prodeje kuřiva a kupoval cigarety. 

Mezitím jeden z pozorovatelů zastavil se u Inky, druhý pak šel až k trafice a s pistolemi 

v rukách zadrželi Inku i Vojtu (Trupovského). Oba pozorovatelé byli orgánové gestapa, jako 

takoví se i představili.“206 

Po zatčení byla Irena převezena do Petschkova paláce k výslechu. Krátce po jejím zatčení byl 

zadržen i její otec, sestra Yvona a manžel Eduard.207 Pracovník gestapa Schnabel ve své 

výpovědi uvádí, že se s Irenou Bernáškovou poprvé setkal, když s ní byl večer po počátečním 

výslechu sepisován první protokol. Ve Výpovědi zatčeného gestapáka se uvádí: „Pamatuji se, 

že byla „misshandelt“, že se několikrát zhroutila, že byla fysicky úplně zničena, tj. zmlácena, 
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ale duševně, že si vedla stále statečně. I z toho, že se hroutila, poznávali prý, že vzala jed, který 

ale neúčinkoval, jak si Inka přála.“208 Polavský uvádí, že Bernášková zpočátku odmítala 

potvrdit svou totožnost, dlouho trvala na tom, že je skutečně Vlasta Nováková.209 

Z dostupných záznamů a svědectví z výslechů Ireny Bernáškové je patrné, že si i nadále 

počínala velmi statečně. Nejprve odmítala vypovídat, velkou část práce na ilegálním časopisu 

potom vzala na sebe a pravděpodobně tak ochránila svého otce i sestru Yvonu před vysokými 

tresty. To dokládá protokol z výslechu Ireny Bernáškové z 29. srpna 1940, který byl na rozdíl 

od většiny ostatních psaný v českém jazyce. Irena popřela, že by se její otec na výrobě V boje 

jakkoliv podílel. Vypověděla například: „Pochlubila jsem se s tím otci, který sice uznal mou 

píli, ale domlouval mě, abych to nedělala, že tím nijak nepomohu.“ 210 Také vypověděla, že 

časopis tiskla u sebe v bytě pouze v případech, kdy její manžel Eduard nebyl doma.211 V době 

výslechu byla Bernáškové se svým manželem v rozvodovém řízení. Některé zdroje uvádí, že 

tak učinila proto, aby Eduarda chránila.212 Vzhledem k tomu, že podle dostupných svědectví 

a výpovědí nebylo manželství šťastné, je však pravděpodobné, že manželé se rozvedli po 

vzájemné domluvě. Při zmíněném výslechu uvedla Inka jako spolupracovníky V boje Josefa 

Sejkoru, který byl zatčen již v listopadu 1939, Františka Štěpánka a podplukovníka Jana Lexu-

Lípu, kterým sama pomohla při přechodu přes hranice, a také několik osob zatčených společně 

s ní nebo krátce po ní. Jednalo se například o Miladu Marešovou nebo Oldřicha Hakla.213 

Je pravděpodobné, že vzhledem ke skutečnosti, že si Inka i její spolupracovníci nebezpečí 

zatčení dobře uvědomovali, měli své výpovědi alespoň rámcově předem domluvené. 

Jak uvádí Koura, ačkoliv gestapo původně vedlo Vojtěcha Preissiga v seznamu podezřelých na 

prvním místě, na základě výpovědí Bernáškové mu nakonec byla připsána pouze méně 

významná role ve vydavatelském okruhu. Yvona Bydžovská byla propuštěna. Za hlavu skupiny 

byla obžalovacím spisem označena Irena Bernášková. 

Irena Bernášková byla vězněna dlouhých osmnáct měsíců, než si dne 5. března 1942 vyslechla 

rozsudek německého lidového soudu. V tomto čase si dopisovala s rodinou, se svou advokátkou 

a dochoval se i její dopis vyšetřujícímu soudci, ten Koura zmiňuje blíže.214 Ve fondech 
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Vojenského archivu je dochováno 10 dopisů, které v průběhu věznění posílala Bernáškové své 

rodině. Podle data je nejstarší dopis z 26. června 1941. Inka v něm děkuje za první „dopis 

z domoviny“, přeje k narozeninám sestře i otci a žádá o zaslání balíku.215 V tomto duchu se 

nesou i další psaní, dokonce i to z 10. března 1942. V té době už Bernášková znala svůj osud, 

v dopisu rodině ovšem verdikt soudu nezmínila.216 Až 1. dubna 1942 napsala svým blízkým: 

„Sedíte pevně? Odhodlávám se vám totiž oznámit, co jsem se minule odvážila sotva nadhodit 

– jsem zasnoubena od 5. III. se Smrtí.“ 217 I přes tragickou zprávu nechybí dopisu Bernáškové 

vlastní vtip a ironie: „K hodům s červy je předepsán úbor: černá říza, kterou dostanu jako 

„svatební dar“.“218 Podle zmínek v dopisech byla Irena z pankrácké věznice převezena do 

Drážďan a odtud do Berlína, kde byla souzena a později také popravena. V žádosti o udělení 

Československého válečného kříže „In memoriam“ z března 1945, uvádí její matka: „V Berlíně 

byla Lidovým soudem 5. března 1942 odsouzena k smrti a k trvalé ztrátě cti pro přípravy 

k velezradě a dle zprávy ČTK z 28. srpna 1942 měla na čelném místě velezrádnou účast v tajné 

organisaci proti německé říši a proti řádu zavedenému v Čechách a na Moravě.“219 

Podle Koury zakázala Irena své německé advokátce, aby za ni žádala o milost Adolfa Hitlera, 

ta to ale přesto učinila, avšak bezvýsledně.220 Podle Irenina bratrance Artura Vaňouse proběhla 

žádost o milost pro Irenu takto: „Později jsem se dozvěděl, že Inka byla odsouzena na smrt. 

Mluvil jsem o tom s dobrým svým přítelem, advokátem JUDrem Karlem Růžičkou, který mi 

radil, abychom ihned podali žádost o její omilostnění. Spojil jsem se proto s Inž. Šíchou, 

švagrem Inky. Inž. Šícha mě navštívil, napsal jsem mu dopisy, které odeslal mému známému 

advokátovi v Berlíně, Dr. Daliborovi. Žádost o omilostnění předložil bezvýsledně advokát jiný, 

doporučený Dr. Daliborem.“221 Tuto informaci potvrzuje i Vojtěška Šíchová ve své vzpomínce 

na sestru, ta k tomu uvádí: „…můj manžel dostal od ní dopis, který nám nedal číst. Byl to dopis 

napsaný 1. dubna 1942, kterým oznamovala, že je zasnoubena se smrtí. Manžel myslil, že 

pomocí advokáta její smrt odvrátí, tak co by nás předem plašil? Ale pak přišel Thierack… 

A Heydrichiáda měla taky vliv.“222 Také Bernášková se k tomu vyjádřila ve svém dopisu z 16. 

srpna 1942: „…Jen Vaše přání prosit o můj život. To přece jsem nechtěla. Vzdor tomu, můj 
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obhájce ex-offo Eben Servaes napsal již povinnou žádost o milost.“223 Je tedy pravděpodobné, 

že žádosti o omilostnění Bernáškové byly podány dvě. Jedna Ireniným právníkem ex-offo 

a další právníkem pověřeným rodinou. 

Poslední dopis je datovaný 26. srpna 1942, Irena Bernášková ho tedy napsala v den své 

popravy. Vyjadřuje v něm přání, aby se její otec i Eduard dozvěděly o její smrti až po propuštění 

z vězení, kde si oba odpykávaly tresty za účast na vydávání časopisu V boj. Loučí se svými 

blízkými, ale nezoufá si: „Mnoho pus a jdu „ne jako otrok hnán do své kobky, ale jako ten, jenž 

zahalí se v plášť svůj a uléhá k příjemným snům. Bude 5. hod. ráno.“ Několik řádků v dopisu 

bylo cenzurou začerněno.224  

Eduard Bernášek ani Vojtěch Preissig se bohužel konce války nedožili. Preisig zemřel 11. 

června 1944 v Dachau na tyfus ve věku nedožitých jednasedmdesáti let225, Bernášek zahynul 

v koncentračním táboře Buchenwald 12. března 1944.226 

Irena Bernášková byla jako první Češka senátem německého lidového soudu, kterému 

předsedal nechvalně proslulý Otto Thierack, odsouzena k trestu smrti.227 Posledním svědectvím 

o životě Bernáškové je dopis faráře Lohoffa z 27. srpna 1942, ve kterém píše její matce: „Vaše 

dcera, Bernášková Irena, mne poprosila o podání zprávy o jejich posledních hodinách. V úterý 

večer, o 8. hodině bylo jí lidovým soudem oznámeno, že žádost o milost je zamítnuta a že 

rozsudek bude o 5. hodině vykonán. Při tomto oznámení byla vaše dcera úplně klidnou a zůstala 

jí také do posledních okamžiků.“228 

Bernáškové byl v říjnu 1945 udělen Československý válečný kříž 1939 In memoriam.229 

V neděli 26. října 1947 byla slavnostně odhalena pamětní deska na domě čp. 944 na Spořilově, 

která připomíná vydávání časopisu V boj.230 Jak uvádí Koura: „Ačkoliv Irena Bernášková 

bezesporu patří se sedmatřiceti vydanými čísly ilegálního časopisu V boj k předním 

osobnostem evropské protinacistické rezistence, není po ní v současné době pojmenovaná 
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v České republice jediná ulice.“ 231  Po roce 1948 byl osud Ireny Bernáškové určen  zapomenutí, 

jelikož se nehodila do obrazu, který o hrdinech odboje vytvářel komunistický režim.232  

Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit komplexní portrét osobnosti Ireny Bernáškové, objasnit její 

novinářskou činnost a vyzdvihnout její roli v protinacistické rezistenci. První kapitoly práce 

přibližují její původ a dětství, které částečně strávila s rodinou v emigraci v USA. Ačkoliv 

zdroje, ze kterých jsem v této části mohla čerpat, byly značně omezené, jsem přesvědčena, že 

se mi podařilo z dostupných relevantních publikací, archiválií a rukopisu shromáždit dostatek 

informací pro přiblížení období dětství a dospívání Bernáškové.  

V dalších kapitolách jsem se věnovala životu Ireny Bernáškové po návratu do Československa 

ve 20. letech. Zabývala jsem se důležitými událostmi v soukromém i pracovním životě, které 

předcházely její pozdější účasti v protinacistické rezistenci. Z nashromážděných poznatků 

a záznamů nevyplývá, že by Bernášková byla novinářkou. Jak jsem uvedla v kapitole 5.4, 

v písemných vzpomínkách několika Ireniných blízkých je zmíněn její dopis uveřejněný 

v časopisu Manchester Guardian, který ale podepsala jako „Prostý občan Československa“. 

Je to jediný, v použitých archiváliích i publikacích konkrétně zmiňovaný text Bernáškové, 

který by se dal označit za žurnalistický. Důvodem, proč je i přesto mnohdy takto označována, 

může být skutečnost, že je neodmyslitelně spojena s ilegálním časopisem V boj. V něm však 

nepůsobila jako autor textů. Zprvu se zabývala především přepisováním textů a šířením 

časopisu, po zatčení původní vydavatelské skupiny  se ujala organizace i vydavatelské práce na 

časopisu V boj. 

V následující části práce jsem věnovala pozornost mimo jiné ilegálnímu časopisu V boj. Právě 

vydávání této tiskoviny bylo asi největší zásluhou Ireny Bernáškové ve druhém 

československém odboji, i když rozhodně ne jedinou. S ohledem na vše výše uvedené lze 

shrnout, že byla otevřena téměř jakékoliv odbojové aktivitě. Jak je uvedeno v textu práce, ještě 

než začal vycházet V boj, podílela se na rozšiřování odbojových letáků svého otce a svého 

bratrance. Od roku 1940 také pomáhala ohroženým osobám uniknout za hranice protektorátu. 

Její poslední velkou zásluhou byla její statečnost při výsleších gestapem, kdy odmítla prozradit 
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jména svých spolupracovníků. Výpovědí, ve které vzala velkou část práce na ilegálním časopisu 

na sebe, uchránila své blízké před vysokými tresty. Ona sama však zaplatila cenu nejvyšší. 

Osobně za největší přínos této práce považuji přiblížení osoby Ireny Bernáškové další 

veřejnosti, objasnění její údajné role novinářky a předložení bližších informací o převádění 

osob přes hranice protektorátu. Práce se kromě osudu Ireny Bernáškové dotýká také řady 

dalších zajímavých životních příběhů. Je zároveň svědectvím o odvážných činech lidí, kteří 

i přes hrozící nebezpečí jednali intuitivně, v souladu se svým přesvědčením a přispěli svými 

více či méně významnými činy v boji za svobodu. 

Summary 

The bachelor thesis aimed to create a complex portrait of the personality of Irena Bernášková, 

to clarify her journalistic activity and to highlight her role in anti-Nazi resistance. The first 

chapters of the thesis describe her origin and childhood, which she partially spent with her 

family in exile in the USA. Despite the very limited sources I was able to drain from, I am 

convinced, that from the available relevant publications, archival materials and manuscript 

I managed to gather enough information to depict the period of childhood and adolescence of 

Bernášková.  

In the next chapters, I focused on the life of Irena Bernášková after returning to Czechoslovakia 

in the 1920s. I dealt with important events in both the private and professional life of 

Bernášková, that happened before her later participation in anti-Nazi resistance. Information 

and knowledge I gathered do not prove, that Bernášková was a journalist. As I stated in chapter 

5.4 in the written memoirs of several of Irena's close ones is mentioned a letter written by 

Bernášková published in the Manchester Guardian magazine, which she nevertheless signed as 

a "Simple Citizen of Czechoslovakia". It is the only text of Bernášková that was specifically 

mentioned in the archives and publications I used, which could be referred to as journalistic. 

The reason why is Bernášková still often recognized as a journalist might be the fact that she is 

inherently connected with the illegal magazine V boj. However, she did not act as the author of 

the texts. Firstly, she was mainly involved in rewriting texts and distribution of the magazine. 

After the arrest of the original publishing group, she took over the administration and publishing 

activities in the magazine. 

 In the following part of the thesis, among other things, I focused on the illegal magazine V boj 

itself. The greatest contribution of Irena Bernášková in the second Czechoslovak resistance was 
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the publishing of this media, although certainly not the only one. With respect to everything 

abovementioned, it can be summed up, that she was open to almost every resistance activity. 

As I stated in the text of the thesis, even before the publishing of V boj she was involved in 

the delivery of resistance pamphlets created by her father and cousin. Since 1940 she has also 

helped threatened people to escape beyond the borders of the Protectorate. Her last great 

contribution was her bravery demonstrated during the interrogations led by Gestapo when she 

refused to disclose the names of her co-workers. Due to her testimony, in which she took on 

a large part of the responsibility for the illegal magazine activities on herself, she saved her 

close ones from heavy punishments. However, she paid the highest price. 

 As the greatest benefit of this thesis, I consider to be the further introduction of Irena 

Bernášková to the wider public, to clarify her alleged role as a journalist and to present more 

detailed information about the transfer of persons across the borders of the Protectorate. Next 

to the fate of Irena Bernášková, the thesis also touches on several other interesting life stories. 

At the same time, it is a testimony of the courageous actions of people who, despite 

the imminent danger, acted intuitively, in accordance with their convictions, and contributed 

with their more or less significant actions in the fight for freedom. 
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