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Anotace 

Terezín je zvláštním typem města, jehož vznik nebyl determinován ekonomickými, nýbrž 

vojenskými důvody. Vznikl v 18. století jako pevnostní město a stal se sídlem vojenské 

posádky (která zde s výjimkou druhé světové války sídlila až do 90. let). Terezín se nacházel 

ve smíšené německočeské oblasti a po odtržení Sudet se ocitl na samé hranici s Třetí říší. 

Výstavba města na konci 18. století včetně jeho významu a posléze dějiny židovského ghetta 

jsou námětem mnoha historických prací. Ale období konce monarchie a první republiky 

v Terezíně teprve čeká na větší historické bádání.  

Výchozím bodem mé práce je postupná proměna města v průběhu 19. a první poloviny  

20. století, v závislosti na tom, jak se měnil strategický význam města jako vojenské pevnosti. 

Terezín nedlouho po dokončení začal morálně i technicky zastarávat. Rychlý rozvoj nových 

zbraňových systémů, a zejména rozvoj válečných technik, kdy se po železnici mohly 

přemisťovat početné jednotky i s týlním zabezpečením, a armády se stávaly mnohem 

mobilnějšími, to vše determinovalo další vývoj města. Stacionární pevnost bylo možné obejít 

a tak ztrácela na svém původním významu. Na druhou stranu  by byla škoda nevyužít tuto 

obrovskou investici, její účelové objekty, a tak zůstával Terezín dál posádkovým městem  

a byl využíván jako muniční sklad a sklad dalšího vojenského materiálu.  

Změna účelu města znamenala proměnu populace, její částečné zcivilnění. Za monarchie bylo 

město převážně německé. Jelikož se nacházelo ve zmíněné smíšené oblasti, mohlo zde taktéž 

docházet k národnostním konfliktům mezi Němci a Čechy. Proto ve své práci budu zkoumat, 

zda zde mohly mít vliv Litoměřice, které se nacházejí nedaleko a byly silným německým 

centrem? Nebo též jak zde působila Národní jednota severočeská?  

S výše uvedenou změnou účelu bude spojena i historie Terezína za velké války, včetně osudů 

terezínské posádky. Vznik Československé republiky znamenal i pro Terezín opět řadu změn. 

Jednalo se zejména o výměnu vojenské posádky a postupnou čechizaci města. Terezínu navíc 

hrozila změna názvu, protože odkazoval na habsburskou dynastii.      

Základní badatelské otázky, na které se budu snažit nalézt odpovědi, tedy budou: Co vše 

ovlivňovala vojenská posádka? Jak ve sledovaném období fungovala ekonomika města? Jak 

probíhal politický život ve městě? Jak se měnil spolkový život v návaznosti na národnostní 

poměry? Jaké byly ve městě školy? Jak se promítala etnicita do ekumenických záležitostí?  

A případně další, které vyvstanou v průběhu analýzy pramenného materiálu.  
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Abstract 

Terezín is a special type of city, the origin of which was not determined by economic but by 

military reasons. It was founded in the 18th century as a fortress town and became the seat of 

a military garrison (which, except  for  the Second World War, resided here until  the 1990s). 

Terezín was  located  in  a  mixed  GermanCzech  area  and,  after  the  secession  of  the 

Sudetenland, found itself on the very border with the Third Reich.  

The construction of the city at the end of the 18th century, including its significance and later 

the history of the Jewish ghetto, is the subject of many historical works. But the period of the 

end of the monarchy and the first republic in Terezín is still waiting for greater historical 

research. 

The starting point of my work is the gradual transformation of the city during the 19th and the 

first  half  of  the  20th  century,  depending  on  how  the  strategic  importance  of  the  city  as  

a military fortress changed. Shortly after its completion, Terezín began to become morally and 

technically  obsolete.  The  rapid  development  of  new  weapons  systems,  and  especially  the 

development of war techniques, when numerous units with rear security could move by rail, 

and  armies  became  much  more  mobile,  all  this  determined  the  further  development  of  the 

city. The stationary fortress could be bypassed and thus lost its original significance. On the 

other hand, it would be a shame not to use this huge investment, its purposebuilt buildings, 

and so Terezín remained a garrison town and was used as an ammunition depot and  

a warehouse for other military equipment.  

The change in the purpose of the city meant a change in the population, its partial civilization. 

During the monarchy, the city was predominantly German. As it was located in the mentioned 

mixed  area,  there  could  also  be  ethnic  conflicts  between  the  Germans  and  the  Czechs. 

Therefore, in my work I will examine whether Litoměřice, which is located nearby and was  

a strong German center, could have had an  influence here. Or how did  the  Národní jednota 

severočeská work here?  

The history of Terezín during the Great War, including the fate of the Terezín garrison, will 

be  connected  with  the  abovementioned  change  of  purpose.  The  establishment  of  the 

Czechoslovak Republic again meant a number of changes for Terezín. It was mainly a change 

of military garrison and gradual Czechization of the city. In addition, Terezín was threatened 

with a name change because it referred to the Habsburg dynasty.  
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The basic  research questions  that  I will  try  to  find answers  to will be: What  influenced  the 

military garrison? How did the city's economy work in the period under review? How was the 

political life organized in the city? How has the life of the associations changed in relation to 

national conditions? What were the schools like in the city? How has ethnicity been reflected 

in ecumenical affairs? And possibly others would be arising during the analysis of the source 

material. 
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1. Úvod 

Terezín je malebné město v severních Čechách, ležící skryté v kotlině mezi řekami Labe  

a Ohře, v současné době klidné, téměř vylidněné, s minimem pracovních příležitostí  

a minimálním dopravním ruchem. Při vyslovení jeho jména si většina lidí s tímto názvem 

spojí hrůzy druhé světové války a ghetto, které zde bylo zřízeno. Ale málokdo si již pod tímto 

jménem dovede představit, že to byla vojenská pevnost a město, v jehož ulicích pulzoval 

bohatý společenský život.  

Největší „proslulost“ přineslo Terezínu z historického hlediska velice krátké období let 1942

1945, které bohužel vtisklo do jeho historie silnou emocionální stopu a upozadilo jeho 

předchozí vývoj. Od druhé poloviny 20. století většina prací, které se věnovaly, nebo věnují 

Terezínu, je zaměřena právě na tuto temnou část historie. Práce dopodrobna rozebírají 

vzpomínky těch, kteří prošli Terezínem, referují o podmínkách či správě ghetta. Jenže dějiny 

Terezína nejsou pouze o jeho roli za druhé světové války. Pevnostní město má více jak 

dvousetletou historii, která je ovšem dodnes málo prozkoumaná, zvláště období 19. a první 

poloviny 20. století. Největší badatelské úsilí, netýkající se ghetta, bylo věnováno samotné 

výstavbě a důvodům vzniku pevnosti na konci 18. století.1 

Tato práce je pokusem o syntézu dosud fragmentovaných publikovaných studií o této méně 

známé historii. Jejím cílem bude nastínit dějinný vývoj pevnosti od založení do začátku druhé 

světové války a sledovat proměny v závislosti na faktorech, které měnily její status. Vedlejším 

cílem je na základě zjištěných faktů prokázat oprávněnost existence této pevnosti, která byla 

v souvislosti s morálním zastaráním často zpochybňována.  

Práce se skládá z pěti nosných kapitol, epilogu a závěrečného shrnutí.  První dvě kapitoly 

obsahují poněkud širší, nicméně nezbytný exkurz do historie, zaměřený primárně na vojenské 

a válečné záležitosti, které byly impulsem pro vznik Terezínské pevnosti a měly vliv na 

utváření jejích rolí. Úvodní kapitola začíná analýzou politické situace, ve které se habsburská 

monarchie nacházela po nástupu Marie Terezie, a důvodů, které vedly k rozhodnutí vystavět 

novou  obranu  hranice  v Čechách. Je zde popsáno založení i samotná výstavba pevnosti a 

definována její prvotní role.  

 
1 Viz práce historiků Andreje Romaňáka, Ivana Fuksy, Jiřího Hofmana. 
 
 



13 
 

Druhá kapitola se věnuje změnám ve způsobu vedení válek, které nastaly záhy po dokončení 

výstavby Terezína. Pevnost byla projektována podle tehdejších poznatků a zkušeností 

nejlepších vojenských inženýrů a stala se jednou z nejmodernějších bastionových pevností své 

doby. Již za napoleonských válek došlo však k překonání válečné doktríny 18. století, která 

předurčovala pevnostní parametry. Terezín byl tak po celé 19. století neustále nucen reagovat 

na novou kvalitu útočných zbraní a modernizovat obranné systémy. S tím se také postupně 

proměňovala jeho prvotní úloha a pevnost začala plnit další strategické funkce.  

V následné třetí kapitole je popsáno fungování pevnosti a města za dob habsburské monarchie 

až do vypuknutí první světové války. Je rozdělena na dvě základní části, z nichž první se 

věnuje veškerým vojenským aspektům, od správy pevnosti, přes jednotlivé sídlící jednotky až 

po obyčejný život vojáků. Druhá část je zaměřena na vytváření a konsolidaci civilní složky 

města, od počátků osídlení, přes vznik místní samosprávy, specifické problémy civilního 

osídlení uvnitř vojenských hradeb až po bohatý kulturní a spolkový život. Zvláštní pozornost 

je věnována ekonomickým aspektům města. Původní záměr budování civilní části pevnosti 

spočíval v zajištění doplňkových činností, různých řemeslných výrob pro potřeby vojenské 

posádky a dalších služeb týkajících se volnočasových aktivit vojáků. Jejich rozvojem vznikala 

potřebná ekonomická základna města.  

Období Velké války v Terezíně líčí čtvrtá kapitola. Její součástí je přehled bojišť 

„domovského“ 42. pěšího pluku, jehož pochodové bataliony postupně prošly srbskou, ruskou 

a italskou frontou, kde nakonec skončil ve válečném zajetí. Samostatné místo v této kapitole 

zaujímá proměna města na zajatecký a internační tábor, osudy sarajevských atentátníků, kteří 

si svůj trest odpykávali v Malé pevnosti, a vliv válečných událostí na život civilních obyvatel.  

Poslední kapitola začíná převratem v roce 1918, kterým započalo období první republiky,  

za níž se Terezín stal obyčejným městem s vojenskou posádkou. Po vzniku Československé 

republiky byla dokonána demografická proměna osazenstva pevnosti i civilního obyvatelstva, 

která se projevila v několika ohledech na fungování města. Jedním z viditelných aspektů byla 

diskontinuita tradice 42. pěšího pluku, který sice zůstal „domovským“ plukem v Terezíně, ale 

od svého rakouského předchůdce se distancoval. „Čechizace“ města se projevila i na radnici 

s nástupem nového stranického přístupu, který byl zájmově značně vnitřně diferencovaný, 

nejen v řešení problémů města ale i ve vztahu radnice k vojenskému velitelství.  
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1. 1. Prameny  

Hlavní pramennou základnu můžeme rozdělit na dvě části, a to na materiály týkající se 

civilního života v Terezíně a materiály k vojenským záležitostem. První zmíněná část  

se nachází převážně ve Státním okresním archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích. V tomto 

archivu můžeme nalézt speciální fond Archiv města Terezín, který obsahuje mnoho správních 

záznamů ohledně života ve městě, dále dílčí fondy určitých spolků nebo institucí sídlících  

v Terezíně, fond pozůstalosti významného terezínského rodáka Aloise Královce, nebo 

dochovaný lokální tisk – Český sever pro období monarchie a Litoměřické listy pro období 

první republiky. Některé prameny, z nichž můžeme jmenovat například Adressbuch, matriky 

či Osidlovací protokol, jsou již digitalizované a volně přístupné na stránkách archivu. 

Jak bude zmíněno v textu práce, většina spisů týkajících se agendy radnice do roku 1918 byla 

v rámci dokončení „čechizace“ a odpoutání se od německé historie města bohužel prodána do 

sběru, a tím nenávratně ztracena.  

Veškeré vojenské materiály se nachází ve Vojenském ústředním archivu –  Vojenském 

historickém archivu v Praze. Pro potřeby této práce byly důležité fondy 42. Infanterie 

Regiment a 42. pěšího pluku, obsahující kroniky z let  19141918  a  19181938. Jednotlivé 

pluky za monarchie nechávaly sepisovat svojí historii do vlastních nákladem vydávaných 

brožur a knih, které jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách.   

Cenným pramenem pro bádání o historii Terezína jsou dochované kroniky, které jsou taktéž 

dnes digitalizované a přístupné na stránkách města. Najdeme v nich mnoho informací  

o každodenním životě i komentáře k převratným událostem, které se nějakým způsobem 

promítly do fungování města, nebo o návštěvách významných osobností, zejména císařské 

rodiny. Kronika města Terezína je rozdělena do tří částí, první částečně německy psaná 

zahrnuje období od založení roku 1780 do raných let Československé republiky, druhá část je 

datována lety 19251932, poslední navazuje a přesahuje až do poloviny 50. let. Vedle toho 

existuje Doplněk ku městské kronice, sepsaný Josefem Kulhánkem, který dále rozvádí některé 

události týkající se Terezína. Dochovaly se také kroniky okolních obcí, ve kterých se místy 

najdou zmínky o Terezínu. 
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1. 2. Sekundární literatura 

Jak již bylo zmíněno na začátku úvodu, literatura týkající se historie Terezína, vyjma období 

druhé světové války, není příliš bohatá. O počátcích a výstavbě  Terezína pojednávají dvě 

publikace od historika Andreje Romaňáka2, ve kterých se zaměřuje zejména na popis 

obranných systému a samotného opevnění. Další kniha, která se věnuje hlavně architektuře 

města a jeho vzezření, je Terezín  od autora Karla Votočka.3  Najdeme  v ní popis mnoha 

terezínských památek, včetně obyčejných civilních domů, a velmi stručnou historii pevnosti.  

Ze současných historiků, kteří se zabývají dějinami Terezína, můžeme jmenovat Jiřího 

Hofmana, který působí v samotném Terezíně v rámci Muzea města Terezín. Je autorem 

rozsáhlé disertační práce4 o výstavbě pevnosti, mnoha článků vztahující se k historii Terezína 

a podílel se jako editor na vydání knihy Lidé a hradby.5  Druhým současným historikem je 

Ivan Fuksa, který pracuje pro Vojenský historický ústav v Praze. Ve svých studiích6  se 

zabývá především vývojem pevnostního stavitelství v Terezíně a také napsal monografii 

Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti.7 

Dílčí  články o starších dějinách pevnosti a města Terezín můžeme nalézt v Terezínských 

listech, které jsou dostupné online.8 

O popularizaci historie města se na lokální úrovni snaží místní terezínský patriot Václav 

Verner, který jako amatérský badatel napsal několik knížek o Terezínu. Jejich výtisky 

můžeme nalézt ve Státním okresním archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Jeho knížky 

jsou dobrým vodítkem k mnoha zajímavým informacím, byť bohužel nejsou vždy tyto 

informace opatřeny dostatečnými citacemi.     

 

 

 
2 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996. a ROMAŇÁK, Andrej: 

Pevnost Terezín a její místo v dějinách fortifikačního stavitelství. Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem, 

1972. 
3 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980. 
4 HOFMAN, Jiří: Zemi k obraně, matce ke cti. Stavba pevnosti Terezín 178090. Disertační práce, FF Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2021. 
5 HOFMAN, Jiří (ed): Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. VEDUTA, České Budějovice, 2020. 
6 Viz články v Terezínských Listech Fuksa, Ivan, Předmostí pevnosti Terezín na pravém břehu Labe z roku 1813 

a jeho osudy, In: Terezínské listy sv. 42, Praha 2014. nebo Fuksa, Ivan, Nerealizované projekty na modernizaci 

pevnosti Terezín v 19. století. In: Terezínské listy, Praha 2015. 
7 FUKSA, Ivan: Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti. Národní muzeum, Praha, 2016. 
8 https://www.pamatnikterezin.cz/publikace/terezinskelisty  

https://www.pamatnik-terezin.cz/publikace/terezinske-listy
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2. Počátky Terezína  

2. 1 Habsburská monarchie v 18. století  

Pro Habsburskou monarchii je 18. století dobou neustálého válčení. Již v roce 1701 po smrti 

slabého Karla II., posledního mužského potomka španělské větve habsburského rodu, vypuká 

válka o španělské dědictví. Císař Leopold I. hodlal využít nastalé situace a dosadit svého syna 

Karla na španělský trůn. Jenže na Španělsko vznesl nárok také francouzský král Ludvík XIV., 

který uplatňoval dědická práva prostřednictvím své manželky, španělské infantky  Marie 

Terezie. Proti spojení Francie a Španělska ovšem vystoupily Anglie a Nizozemí, které se 

připojily na císařovu stranu. V roce 1703 byla mezi Habsburky uzavřena dohoda o rozdělení 

moci nad veškerými habsburskými zeměmi mezi Leopoldovy syny Josefa a Karla, kdy starší 

Josef se měl ujmout držav ve střední Evropě a mladší Karel byl vyslán do Španělska. 

Císařovy plány ale zhatila smrt jeho prvorozeného syna Josefa I. Karel tedy namísto 

španělského trůnu zdědil po svém otci habsburskou monarchii, a později usedl na trůn jako 

Karel VI. To ovšem změnilo rovnováhu sil a Habsburkové ztratili podporu původních 

spojenců. V letech 17131714 byly uzavřeny Utrechtský a Rastattský mír, který znamenal pro 

Habsburky sice ztrátu španělského dědictví, ale také zisk Španělského Nizozemí, Milánska, 

Neapolska a Sardinie.9 

Karel VI. se ujímá vlády 1711, kdy Josef I. nečekaně umírá. Během své vlády válčil s Turky, 

díky velení Evžena Savojského se značnými úspěchy, a ve 30. letech se zapojil do války  

o polské dědictví. Války byly velmi nákladné a odhalovaly zaostalost monarchie  v mnoha 

ohledech, především nefunkčnost státní správy a zastaralost armády. Zcela zásadním 

problémem Karla VI. však byla absence mužského potomka. Tento nástupnický problém se 

Karel snažil vyřešit tzv. Pragmatickou sankcí, což byl dokument umožňující nástupnictví po 

přeslici, ale hlavně měl garantovat nedělitelnost habsburských držav. Její uznání prosadil 

Karel VI. postupně nejen v jednotlivých částech monarchie ale i u evropských států. Protože 

tato Pragmatická sankce nebyla podpořena odpovídající vojenskou silou,  tak po smrti Karla 

VI.  se  stala  v tu chvíli bezcenným dokumentem. O rakouské dědictví se přihlásilo několik 

zájemců.10    

Karlova dcera Marie Terezie po nástupu na trůn v roce 1740 byla nucena čelit koalici 

nepřátel, kteří měli v plánu rozbít habsburskou monarchii. O rakouské dědictví, nebo jeho 

 
9 VONDRA, Roman: České země v letech 17051792. Libri, Praha, 2010, str. 2332. 
10 Tamtéž, str. 5362. 
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části, měli zájem pruský král Friedrich II. (později zvaný Veliký), bavorský kurfiřt Karel 

Albrecht, podporovaný Francií, a saský kurfiřt Friedrich August II. Relativní výhodou pro 

Marii  Terezii  byla  nejednotnost této koalice, která panovnici poskytla šanci na záchranu 

většiny území monarchie. Ještě v prosinci roku 1740 zaútočili Prusové jako první na 

Rakousko a během 6 týdnů obsadili Slezsko a Kladsko. V roce 1741 společná francouzsko

bavorská vojska dobyla části rakouských zemí a Čechy. 9. prosince 1741 se bavorský kurfiřt 

Karel Albrecht prohlásil českým králem (nemohl se nechat korunovat, neboť korunovační 

klenoty byly v bezpečí ve Vídni) a přijal hold části české šlechty. Nemožnost bojovat na dvou 

frontách donutila Marii Terezii uzavřít separátní mír s Prusy  dne  9.  10.  1741  v Klein 

Schnellendorfu. Podstatou dohody bylo odevzdání Slezska Prusku výměnou za jeho 

neutralitu. Tím si Marie Terezie uvolnila vojáky pro boj proti bavorskofrancouzskému 

vojsku, kteří pod velením maršála Khevenhüllera osvobodili Linz a během tažení 1742 dobyli 

značnou část Bavorska. Následně v červenci 1742 rakouská vojska dobyla zpátky Prahu a tím 

znovu ovládla Čechy. Když byly české země opět pevně v rakouských rukách, proběhla 

následující rok dne 12. 5. korunovace Marie Terezie na českou královnu.11  

Vzhledem k tomu, že se Marie Terezie nehodlala smířit se ztrátou Slezska a Kladska kvůli 

jejich hospodářskému významu pro říši, začala připravovat tažení pro jejich opětovné získání. 

Tato snaha skončila sérií porážek rakouských vojsk v roce 1745, kdy Prusové zvítězili 

v bitvách u Hohenfriedbergu, Žďáru u Trutnova, Hennersdorfu a Kesselsdorfu. 25. 12. 1745 

mírem v Drážďanech musela uznat ztrátu Slezska a Kladska. Dílčím úspěchem byla volba 

jejího manžela Františka Štěpána římským císařem. Války o rakouské dědictví končí 

definitivně v roce 1748 Cášským mírem, který garantoval platnost drážďanského míru  

a definitivně uznával Pragmatickou sankci.12   

Když Marie Terezie nastupovala po svém  otci, nacházela se habsburská monarchie 

v problémech –  nefunkční správa, zaostalá armáda, chybějící finance. Proto již za války  

o rakouské dědictví zahájila Marie Terezie první kolo reforem k odstranění nejpalčivějších 

problémů. S pomocí Friedricha Wilhelma Haugwitze přestavěla státní správu a centralizovala 

úřady ve Vídni a vyřešila otázku financí pomocí decenálního recesu a nového berního 

systému. Vedle toho paralelně probíhaly reformy armády, o kterých bude blíže pojednáno 

v kapitole Válčení v 18. století. 13  

 
11 TARABA, Luboš: Sukně proti kalhotám. Válka o rakouské dědictví 17401748. Epocha, Praha, 2019. 
12 Velké dějiny Zemí Koruny České, svazek X. 17401792. Paseka, Praha, Litomyšl, 2001. str. 3133. 
13 BLED, Jean Paul: Marie Terezie. Zakladatelka moderního státu. Slovart, Praha, 2013.  
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Hlavním cílem tohoto reformního úsilí bylo opětovné dobytí Slezska, které bylo hospodářsky 

vyspělou, a tudíž důležitou oblastí pro monarchii. Následující konflikt zvaný sedmiletá 

válka14  započal ve střední Evropě v roce 1756, kdy prozíravý Friedrich II. vytušil úmysly 

habsburské panovnice a zaútočil jako první. Na konci roku 1756 obsadil Sasko, odkud hodlal 

táhnout dál do Čech. Zde se vynořuje mimo jiné první z důvodů pro vznik pevnostního města 

Terezín. Prusové pronikali krušnohorskou hranicí do Čech, využívali toku Labe k zásobování 

postupujících vojsk a po porážce Rakušanů u Lovosic jim nebránila žádná výrazná síla 

v postupu na Prahu, kterou oblehli  v roce 1757. Tímto tažením nepřátel do nitra země byla 

odhalena slabost severní hranice monarchie po ztrátě Slezska. Sice se v této válce ukázaly 

úspěchy vojenských reforem, kdy se rakouská armáda stala hodnotným protivníkem pruské 

armády, a dokázala své kvality například ve vítězné bitvě u Kolína 18. 6. 1757, ale Slezsko  

a Kladsko se nepodařilo Rakousku znovu získat. Hubertusburský mír z roku 1763 uzavřený 

mezi Rakouskem, Pruskem a Saskem potvrzoval status quo před válkou. Tím se české země 

staly po ztrátě Slezska základnou hospodářské a vojenské moci monarchie, kterou bylo nutné 

zabezpečit.15  

Potřeba vybudování nových pevností na hranicích Čech se znovu ukázala ve válce o bavorské 

dědictví, která proběhla v letech 17781779. Záminkou pro tento konflikt byly nároky Josefa 

II., syna Marie Terezie, na bavorské území, které chtěl připojit k monarchii.  Proti  tomu 

vystoupil opět Friedrich II., který nehodlal připustit jakékoli posílení svého nepřítele. Prusové 

opět pronikli bez větších problémů do severních a také do východních Čech, ale k žádným 

velkým vojenským operacím nedošlo. Naopak obě armády se zablokovaly a vojenské operace 

se omezily jen na pár měsíců. Vzhledem k špatnému zásobování, byly armády nuceny jíst 

nezralé švestky a brambory, což způsobilo mnohem větší ztráty, než několik šarvátek tohoto 

konfliktu. Tato válka vešla do dějin pod názvem švestková či bramborová válka. Bavorsko 

nakonec zůstalo samostatné a habsburská monarchie získala pouze Innskou čtvrť  

a znepřátelilo si panovníky Svaté říše římské, kteří se naopak přiklonili k Prusku.16      

 

 
14 Sedmiletá válka je brána jako první celosvětový konflikt, vzhledem k tomu, že se bojovalo v Evropě, Asii  
i Americe. Konflikt Pruska a Habsburské monarchie o Slezsko byl jen jedním z důvodů války. Z velké části šlo  
o boj mezi Velkou Británií a Francií o jejich kolonie. Proto například v Americe se válka nazývá francouzsko
indiánská a započala již v roce 1754. Tato válka také znamenala diplomatickou revoluci, kdy dva největší 

evropští rivalové, habsburská monarchie a Francie, uzavřeli spojenectví v boji proti koalici Pruska a Velké 

Británie.   
15 STELLNER, František: Sedmiletá válka v Evropě. Libri, Praha, 2007.  
16 ŠEDIVÝ, Miroslav: O švestky a brambory. Pruskorakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779.  Epocha, 
Praha, 2018.  
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2. 2 Obrana monarchie 

Vzhledem  k tomu, že monarchie byla po několik staletí ohrožována Osmanskou říší, byla 

hlavní pozornost zaměřena na ochranu jižní hranice. Zde také docházelo k výstavbě prvních 

bastionových pevností. Mezi významné pevnosti patřily například Leopoldov, Komárno, 

Temešvár nebo Petrovaradín. Větší klid byl na jižní hranici nastolen až v první polovině 18. 

století zásluhou prince Evžena Savojského.17 V samotných rakouských zemích byla největší 

pevností Vídeň, ale od roku 1683, kdy bylo město neúspěšně obléháno Turky, nedošlo 

k zásadní modernizaci opevnění. Dalšími opevněnými městy byly Štýrský Hradec (Graz)  

a Klagenfurt, ale jejich opevnění bylo taktéž zastaralé.18   

Země koruny české stály mimo hlavní pozornost. Staly se sice jedním z hlavních bojišť 30leté 

války, ale kvůli nedostatku financí se v té době stavěla pouze provizorní opevnění.  

Po Vestfálském míru nastal v této oblasti klid, a tak nebyla žádná velká motivace k výstavbě 

moderního opevnění. Jediný krok, který Ferdinand III. podniknul v rámci obrany tohoto 

území, bylo roku 1655 udělení statutu zemské pevnosti několika městům –  Praze,  Chebu, 

Brnu, Olomouci, Uherskému Hradišti a Jihlavě.  Značnou roli v neochotě plýtvat financemi 

na výstavbu nových pevností v Čechách hrála i sázka na přírodní hranice, protože Čechy jsou 

z velké části obehnány pásmem hor. Jedinou oblastí, kde byla zahájena výstavba 

bastionových pevností, bylo Slezsko –  příkladem mohou být pevnosti ve Vratislavi, Nise, 

Svídnici, Hlohově či Kladsku. 19 

O rozvoj fortifikační správy se zasloužil Karel VI. Nechal založit generální ženijní velitelství 

ve Vídni a lokální fortifikační ředitelství v jednotlivých pevnostech. Uvědomoval si nutnost 

odborných znalostí pro toto odvětví stavitelství, a tak podporoval vzdělávání inženýrů. Když 

nastoupila na trůn Karlova dcera Marie Terezie, ztratila ve válkách o rakouské dědictví právě 

Slezsko a Kladsko –  jedinou relativně opevněnou oblast na severní hranici. Pokusila se tato 

území znovu získat v následujícím konfliktu, sedmileté válce, ale nepodařilo se jí to.  

 

 

 
17 Velké dějiny Zemí Koruny České, svazek X. 17401792. Paseka, Praha, Litomyšl, 2001. str. 315.  
18 MERTLÍKOVI: Josefov. Kapitoly z dějin pevnosti a města. Nakladatelství Bor, Liberec, 2019, str. 27.  
19 Tamtéž, str. 27. 
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Tyto války poukázaly na několik faktorů. Prusové při svých taženích vždy vedli minimálně 

jeden útok podél řeky Labe. České země byly důležitým hospodářským zázemím pro 

monarchii a jejich důležitost ještě vzrostla po ztrátě Slezska. Prusko skrze války  upevnilo 

svoji mocenskou pozici a stalo se nebezpečným sousedem na severní hranici. A tak bylo 

potřeba nejenom reformovat samotnou rakouskou armádu, ale i nově opevnit severní hranice 

monarchie. Již v letech  174257 proběhla fortifikace Olomouce, jelikož se  Morava  stala 

branou do monarchie. Vedle toho se modernizovalo opevnění Prahy, včetně Citadely 

Vyšehrad, Brna se Špilberkem a Chebu.20  

Po sedmileté válce dostal významný vojenský teoretik generál Henry Lloyd21  za úkol 

vypracovat jednotnou koncepci obrany severních Čech a Moravy. Ve svém návrhu předestřel 

plán na výstavbu moderních pevností u Litovle, Mohelnice a mezi Hradcem Králové  

a Dvorem Králové. Pro posílení obrany Prahy měla vzniknout pevnost mezi Nymburkem  

a Brandýsem nad Labem. A konečně pro obranu cesty i vodního toku ve směru Praha

Drážďany měla být vystavěna pevnost mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem. Vzhledem 

k tomu, že plán byl příliš finančně náročný, byla nutnost ho zredukovat. Zprvu se začalo 

výstavbou opevnění starého Hradce Králové v letech 176678, ale válka o bavorské dědictví 

ukázala, že pevnost je umístěna příliš hluboko ve vnitrozemí, a tak nemůže efektivně bránit 

vstupu cizí armády. To mělo vliv na výběr lokality pro novou pevnost ve východních 

Čechách. Zvolena byla obec Ples u Jaroměře, kde v letech 178089 byla vybudována pevnost 

zvaná Nový Ples (dnešní Josefov) dle plánů francouzského pevnostního architekta  Lousise 

Querlonde  du  Hamel.  Ve stejnou dobu došlo k výstavbě pevnosti v severovýchodních 

Čechách na místě Německých Kopist a Travčič u Litoměřic. Tato pevnost byla pojmenována 

na počest císařovny Terezín.22   

 

 

 

 

 
 

20 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín a její místo v dějinách fortifikačního stavitelství. Severočeské 

nakladatelství, Ústí nad Labem, 1972. 
21 Velšský voják, který sloužil ve francouzských, jakobitských, rakouských i pruských službách. V rakouské 

armádě sloužil během sedmileté války jako podplukovník pod velením maršála von Lacyho.  
22 HOFMAN, Jiří: Zemi k obraně, matce ke cti. Stavba pevnosti Terezín 178090. Disertační práce, FF 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 
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2. 3 Vznik Terezína 

2. 3. 1 Otázka lokality 

Na základě výše uvedených předchozích válečných zkušeností bylo rozhodnuto, že nová 

pevnost bude umístěna někde v severních Čechách na linii cesty z Prahy do Drážďan. Od 

roku 1766 probíhaly vyměřovací práce. Byla ustanovena komise pod vedením polního 

zbrojmistra hraběte Karla Pellegriniho, která měla za úkol vytipovat vhodné lokality. Její 

návrh obsahoval lokality u Ústí nad Labem, Děčína a na řece Ohři. Císař Josef II., který se 

stal od roku 1765 spoluvladařem své matky, konzultoval tyto návrhy s dvorskou  válečnou 

radou, jejíž prezident Andreas Hadik mu doporučil, aby zvolená lokalita splňovala tyto 

podmínky:  

 pevnost musí sloužit jako hlavní vojenský sklad (Hauptdepot)   

 poloha pevnosti musí být vhodná pro ofenzivní i defenzivní činnosti        

 musí v dané lokalitě existovat komunikační síť 

Aby tyto podmínky byly splněny, byla nakonec v severních Čechách vybrána lokalita mezi 

Litoměřicemi a Bohušovicemi u soutoku Labe a Ohře, která nabízela dobrý terén pro 

zamýšlený fortifikační systém. Nacházel se zde významný dopravní uzel, a tak by pevnost 

mohla kontrolovat říční toky včetně přístavů i silnici vedoucí ze Saska do Prahy a zabránit tak 

případnému postupu protivníka do nitra země. 23 

    

Obr. 1+2 Mapy ukazující vpády Prusů do Čech.24 

 

 
23 HOFMAN, Jiří: Zemi k obraně, matce ke cti. Stavba pevnosti Terezín 178090. Disertační práce, FF 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2021.  
24 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996, str. 17. 
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Oblast mezi Labem a Ohří v těchto místech je typickou aluviální nížinou, vzniklou 

naplaveninami  z častých rozvodnění obou řek. Tato krajina se výborně hodila pro výstavbu 

ideálního tvaru pevnosti, například oproti lokalitám Hradec Králové či Olomouc, kde tato 

města stojí na návrších, a tím nutily inženýry ke stavbě nepravidelných tvarů pevností. 

Zároveň rozloha této nížiny byla v dané době dostatečná, jelikož nejbližší vyvýšeniny (kopce 

Českého Středohoří) byly za hranicí dostřelu tehdejších děl. Blízkost dvou velkých řek 

zaručovala pevnosti relativně snadnou možnost zásobování, což byla výhoda v době, kdy 

klasickou taktikou při obléhání byla snaha vyhladovět protivníka. 25  

Samotný Terezín je vystavěn tak, aby byl lehce zapuštěn pod úroveň terénu, tudíž je téměř 

„neviditelný“. Systém zemních valů dohromady s příkopy umožňoval dokonalé ukrytí 

pevnosti, že ji nepřítel neviděl, dokud se nedostal příliš blízko, ale tím se již ocitl na dostřel 

jejích děl.26  Při pohledu z nejbližších kopců Českého Středohoří je také Terezín těžko 

viditelný. 

 
Obr. 3 Letecký pohled na Terezín, kde jsou krásně vidět výhody terénu.27 

Dalším důvodem pro výběr dané lokality bylo řídké osídlení tohoto místa, za oběť výstavbě 

padly pouze dvě vesnice, neboť postavit pevnost jako integrální součást většího města sebou 

neslo riziko obrovských obětí a materiálních škod při případném obléhání a ostřelování.28  

 
25 HOFMAN, Jiří (ed): Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. VEDUTA, České Budějovice, 2020, 

str. 130. 
26 https://www.pevnostterezin.cz/otazky/pevnostvprikopu/  
27 https://mediacdn.tripadvisor.com/media/photoc/2560x500/11/e0/cb/dd/terezin.jpg  
28 WOHLMUTH, Petr: Krev, čest a hrůza: Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků 

z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Scriptorium, Praha, 2017. 

https://www.pevnostterezin.cz/otazky/pevnost-v-prikopu/
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-c/2560x500/11/e0/cb/dd/terezin.jpg
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2. 3. 2 Výstavba 

Ještě na samotném sklonku vlády Marie Terezie, dne 10. 1. 1780, bylo vydáno rozhodnutí  

o výstavbě fortifikace. Panovnice nechala zřídit ženijní ředitelství „Terezín“ (původně 

nazvané Teutsch Kopister Fortifications Direction), v jehož čele stanul od 12. 4.  1780 

plukovník Karl Nikolaus Johann Freiherr von Steinmetz. Ten řídil stavbu pevnosti do roku 

1787 a následně se stal jejím prvním velitelem. Před samotným zahájením příprav staveniště 

bylo nutno smluvně zajistit dodávky materiálu, připravit jejich logistiku, s řemeslníky z okolí 

dohodnout smluvní podmínky pro poskytování jejich služeb. Vyvstala též potřeba zajistit 

ubytování, stravování a zdravotní péči pro stovky dělníků a vojáků, kteří byli přiváženi z celé 

monarchie, na nedalekém zámku Záhořany byla dokonce zbudována ošetřovna a nemocnice 

(další pak přibyla v Doksanech).  Z ekonomického hlediska tento dlouhodobý a finančně 

náročný projekt přinesl do oblasti téměř desetileté období prosperity.29  

Rovinatý kraj kolem Ohře umožnil projektantům navrhnout optimální velikost pevnosti při 

poměrně akceptovatelných nákladech včetně dostatečných míst pro sklady a kasárna.30 Stavba 

nebyla příliš zatížena vysokými náklady za pozemky, stát vykoupil pouze pozemky na místě 

obcí Německé Kopisty a Travčice. V případě Německých Kopist se jednalo o částku 26 999 

zl. a 59 kr., obyvatelům Travčic bylo vyplaceno 11 523  zl.  a  45  kr.31  Zatímco obyvatelé 

Travčic částku výkupného akceptovali, obyvatelé Německých Kopist byli silně proti. 

V listopadu 1780 se dokonce vzbouřili a odpíráním roboty vyjádřili svůj nesouhlas 

s přestěhováním své obce (nově měli spadat pod Doksanské panství), jejich zájmem bylo 

zůstat součástí nové pevnosti. V únoru 1781 jim císař přidělil a nechal vyměřiti nová místa 

pro usedlosti, kam byli nakonec přestěhováni.32     

V průběhu výstavby byly ještě následně dokupovány volné pozemky sousedních obcí 

(Litoměřice, Počáply, České Kopisty), takže původní výměra 238 ha se zvětšila na konečných 

téměř 400 ha.33 

 

 
29 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996, str. 23. 
30 HOFMAN, Jiří. Koncepce obrany Čech po sedmileté válce, str. 58. In: Historie a vojenství. Časopis 
Vojenského historického ústavu Roč. 68, č. 3 (2019), s. 4659. 
31 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 6566. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  
32 Tamtéž, str. 224. 
33 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996, str. 24. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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Dne 6. října 1780 přijel osobně Josef II. spolu s polním  maršálem Lacym a hrabětem 

Pellegrinim na místo stavby, kde ho uvítalo již rozsáhlé staveniště. O pár dní později,  

10. října, položil základní kámen pevnosti u kavalíru 4. Traduje se, že při položení základního 

kamene Josef II. pronesl památná slova: „Dem Lande zur Wehr, der Mutter zur Ehr“.34 

 Obr. 4 Základní kámen pevnosti. 35 

Ještě před samotnou výstavbou pevnosti bylo třeba postavit zpevněné cesty, které musely 

vydržet nápor stovek povozů denně. Nejsložitější operací „přípravy staveniště“ bylo 

vybudování nového ramene řeky Ohře. To bylo vykopáno a po celé délce obloženo kameny. 

Staré koryto řeky zůstalo zachováno, po odvodnění sice v menším rozsahu, ale bylo určeno 

pro zaplavování předsunutých kotlin. O využití vody jako obranného prvku bude šířeji 

pojednáno v následujícím textu.   

Nové koryto, plynoucí tak vlastně středem pevnosti, bylo přemostěné mostem se zdvihacím 

mechanismem a jeho využití bylo širší: jednak za mostem byly na obou březích vybudovány 

mlýny, a před mostem soustava stavidel umožňujících zaplavení vnitřních prostor pro případ, 

že by se nepříteli podařilo překonat vnější opevnění.  

Tato výhodná hydrologická poloha z hlediska obrany však byla po celou dobu existence 

města vykupována téměř každoročními záplavami. Posledním velkým problémem této 

lokality, souvisejícím s hydrologií terénu, byla částečně bažinatá půda, nacházející se 

v blízkosti nového koryta Ohře. Tento problém byl řešen podobně jako při stavbě kláštera 

v Plasech – rošty z dubového dřeva vysypané kamením a vápnem.36   

Výstavba samotné pevnosti začala v roce 1781. Pro pevnost Terezín bylo aplikováno 

francouzské bastionové stavitelství, které v té době bylo považováno za nejmodernější. 

Pevnost ještě ani nestála v hrubých rysech a již 9. 12. 1782 získala statut svobodného 

 
34 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 16. 
35 Archiv autora.   
36 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 67. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286


25 
 

královského města. Významnou osobností, která se podílela na vzniku Terezína, byl 

podnikatel Kašpar Wieser. Stal se hlavním dodavatelem cihel pro pevnost, využíval k tomu  

5 cihelen, které obsluhovali dělníci z Chorvatska a byly schopny dodat až 20 miliónů cihel 

ročně. Celou dobu se stavba potýkala s nedostatkem pracovních sil. Byli najímáni dělníci 

z českých a rakouských zemí, ale pochopitelně kvůli vojenskému tajemství a špionáži 

nemohli být najímáni zahraniční dělníci. Proto bylo časem do stavby  zapojeno i značné 

množství samotných vojáků.37  

Vedle stavby základních obranných prvků, jako byly například bastiony, kavalíry, příkopy, 

kontrgardy, souběžně probíhala výstavba i budov. První dokončenou stavbou byl dům 

inženýrů, postavený hned v roce  1781.  V následujících letech byly vystavěny kasárna, 

nemocnice, zbrojnice, sklady a budova pevnostního velitelství. Již zmíněný Kašpar Wieser si 

zde také nechal postavit svůj dům. Souběžně s tím probíhala výstavba podzemních prostor, 

kde byly hloubeny kasematy a minové chodby, a kanálů zavodňovacího systému, který byl 

součástí fortifikace pevnosti.38  

V červnu 1790 byl za účasti hraběte Pellegriniho, který se spolupodílel na projektování 

pevnosti, kompletně přezkoušen obranný systém včetně zkušebního zaplavení  příkopů. 

Vzhledem  k úspěšnosti zkoušky byla pevnost prohlášena za obrany schopnou, což ovšem 

neznamenalo ukončení prací. Po základních vojenských budovách následovala civilní 

výstavba a během 19. století se dál rozvíjel i obranný systém pevnosti.39 

 Obr. 5 Plán pevnosti po jejím dokončení.40 

 
37 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 17. 
38 O minovém a zavodňovacím systému bude detailněji pojednáno v oddílu Prvotní role Terezína – vojenská 

pevnost pro boj. 
39 KUPKA, Vladimír a kol: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha, 2006, str. 244250.  
40 https://www.habsburger.net/de/kapitel/theresienstadt  

https://www.habsburger.net/de/kapitel/theresienstadt
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2. 3. 4 Vzhled města 

Po dokončení se pevnost skládala ze tří částí – hlavní pevnost, předsunutá malá pevnost a ze 

dvou retranchementů  (horního a dolního). Hlavní, někdy zvaná velká, pevnost je tvořena  

8 bastiony, jejichž špičky jsou od sebe vzdáleny 390 metrů a nesou označení I.VIII.  Do 

pevnosti se vstupovalo čtyřmi bránami. Jedinou spojnicí mezi hlavní a malou pevností je most 

přes Novou Ohři. Malá pevnost má půdorys nepravidelného obdélníku a základem opevnění 

jsou čtyři bastiony. Tvořila relativně samostatný pevnostní celek, protože v jejích útrobách se 

nacházely kasárna, budova pro důstojníky, sklady a kasematy s vězením. Jejím úkolem bylo 

střežit a zajišťovat celý zavodňovací systém pevnostního komplexu a kontrolovat prostor 

mezi břehy Labe a Ohře. Mezi velkou a malou pevností se nachází tzv. retranchementy, které 

jsou opevněny 6 bastiony, vzhledem ke snaze o co největší zabezpečení spojení mezi 

jednotlivými částmi Terezína. Skýtaly relativně velký prostor, a tak se na jejich území 

nacházely posádkové mlýny, skladovací prostory, dělostřelecké laboratoře, prádelny a kůlny. 

Pokud bylo potřeba, bylo zde utábořeno polní vojsko, vozatajstvo, nebo sloužily jako pastviny 

pro dobytek. Jelikož retranchementy byly čistě vojenský prostor, nebylo dovoleno zde stavět 

civilní budovy.41  

Terezín, město a pevnost v jednom, je v naší krajině architektonický unikát. Na první pohled 

vynikne slohová čistota, ať se jedná o stavby barokní, rokokové či klasicistní. Na stavbách je 

vidět monumentální jednoduchost, jednoznačně podřízená účelu té  které stavby. Jednotlivé 

budovy mají dané striktní využití a přesně dané umístění.42  

Město bylo založeno na zeleném  drnu. Má šachovnicový půdorys s pravoúhlými ulicemi, 

které tak umožňovaly rychlé přesuny vojska. Uprostřed města se nachází obdélníkové 

náměstí, po jehož obvodu jsou umístěny civilní budovy, dům inženýrů, posádkový kostel  

a budova velitelství. Pro všechny budovy vystavěné v prostoru pevnosti platila přísné 

bezpečností pravidla, včetně regulace výšek budov. Výjimkou byl dům podnikatele Kašpara 

Wiesera, vystavěný v letech  178487, který byl o patro vyšší. Na počátku 19. století byl 

převzat do správy armády a bylo zde zřízeno důstojnické kasino. V blízkosti hradeb se 

nacházely kasárna, magazíny a zbrojnice. V době míru se ovšem sklady zbraní a střelného 

prachu umisťovaly mimo pevnost kvůli případným nehodám.  

 

 
41 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996, str. 3359. 
42 Velké dějiny Zemí Koruny České, svazek X. 17401792. Paseka, Praha, Litomyšl, 2001. str. 316. 
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V první etapě výstavby (1780   90) šlo o zajištění ubytování pro vojenskou posádku v co 

nejkratším čase, její zásobování bylo v tu dobu částečně ponecháno i na širším okolí. Po 

prohlášení pevnosti za obranyschopnou přišla na řadu další výstavba, tentokrát již civilních 

objektů. Výstavba v době první etapy si vyžádala celkové náklady cca 12 milionů zlatých, což 

byly na tehdejší dobu nepředstavitelné peníze.  43  Proto navazující civilní výstavba byla již 

financována nově příchozími civilisty, byť téměř zcela na základě půjček a různých úlev 

z plateb eráru.44   

V pevnosti se nacházely pekárny s 16 pecemi, které denně pekly mezi 50.  70.000 bochníky 

chleba, a další zařízení pro zpracování potravin, například jatka, nebo již zmiňované mlýny. 

Posádka byla tudíž nezávislá na civilistech. V době míru fasovala posádka potraviny 

z posádkových skladů.45 

Terezín byl jedním z prvních měst, které mělo vybudovanou kanalizaci,  a to hlavně 

z hygienických důvodů, neboť panovala obava z nakažlivých chorob, které dokázaly 

decimovat vojenské jednotky stejně jako bitevní vřava.  Stavitelé nechali vybudovat pod 

městem síť kanalizačních stok, do kterých vedly přípojky z každé budovy. Splašky byly 

odváděny do Ohře a ke splachování se využívala dešťová voda. K jejímu propláchnutí se dal 

využít i proud z nového koryta Ohře, kterým byl jinak napájen záplavový systém pevnosti. 

Kanalizace vedla pod hlavními ulicemi v hloubce 1,5 až 2 m, kanály  byly 1,6 m vysoké  

a 0,8 m široké, vyzděné z cihel (dno a stropy) a po stranách osazené pískovcem nebo 

vápencem.46  

Výstavba čistě civilních budov byla tedy zahájena až později, když byly dobudovány hlavní 

vojenské objekty. Úplnější podobu získává město až ve 30. letech 19. století, kdy v roce 1830 

začíná fungovat městský magistrát. Do té doby spadaly civilní záležitosti Terezína pod správu 

Litoměřic. V letech  180510 byl vybudován na náklady eráru posádkový kostel Vzkříšení 

páně. Ten spolu s dalšími budovami  –  škola, městský společenský dům a pivovar – 

vystavěných ve 30. letech 19. století byl odevzdán do správy města.47 

 
43 Velké dějiny Zemí Koruny České, svazek X. 17401792. Paseka, Praha, Litomyšl, 2001. str. 317. 
44 Tyto podmínky jsou uvedeny v §7 v Osidlovacím patentu Josefa II. ze dne 9. 12. 1782. 
45 HOFMAN, Jiří (ed): Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. VEDUTA, České Budějovice, 2020, 

str. 127. 
46 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 71. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  
47 Muzeum města Terezín.  

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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 Obr. 6 Model města s první zástavbou.48 

Jak bylo již popsáno, prvními objekty, které byly v Terezínské pevnosti postaveny, byly 

budovy převážně vojenského charakteru. Zde je přehled nejvýznamnějších, z nichž mnohé 

jsou vedeny jako nemovité kulturní památky Národním památkovým ústavem. 

Dům Inženýrů  (Ingenieurs  Haus) byl prvním nefortifikačním objektem, postaveným  

v terezínské pevnosti v letech 17801781. Po dobu výstavby vojenské části pevnosti byl 

sídlem vedoucích pracovníků stavby, po skončení této etapy byl přidělen ženijnímu pluku. Jde 

o solitérní, dvoupatrovou  a čtyřkřídlou budovu s vnitřním nádvořím. Objekt je zastřešen 

sedlovou střechou. Na nádvoří jsou dvě kašny a studna, které na původním výkresu nejsou 

zachyceny. Budova je postavena ve stylu pozdního baroka s prvky nastupujícího klasicismu.49  

 Obr. 7 Dům inženýrů. 50 

 

 

 
48 https://www.pevnostterezin.cz/opevnosti/  
49 Národní památkový ústav – katalog památek dostupné na https://www.pamatkovykatalog.cz  
50 Archiv autora. 

https://www.pevnostterezin.cz/o-pevnosti/
https://www.pamatkovykatalog.cz/
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Wieserův dům  –  trojkřídlá budova umístěná v severozápadní části velké pevnosti a jedna  

z nejhonosnějších staveb byla postavena v letech 17841788 v raně klasicistním stylu jako 

městský palác. Dům byl na základě udělené výjimky postaven jako dvoupatrový, přičemž  

ve spodní části je velký sál, horní patro je dělené na více menších prostor. Díky své vnitřní 

dispozicí pak od počátku 19. století sloužil jako důstojnické kasino.51  

  
Obr. 8 Wieserův dům po nedávné rekonstrukci.52 

 

Posádkové velitelství v Terezíně    budova stojící dnes na náměstí severně od kostela 

postavená v letech 17871788 je rovněž trojkřídlý objekt s půdorysným tvarem písmene U  

a s charakteristickou střízlivou raně klasicistní architekturou. Průčelí do náměstí  je v dolní 

části zakončeno klenbovým podloubím. Objekt je krytý valbovou střechou. Autorem budovy 

je Georg d´Anthon.53  

 Obr. 9 Posádkové velitelství.54 

 
51 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 50. 
52 Archiv autora.  
53 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 51. 
54 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kasárna_
bývalé_posádkové_velitelství_%28Terezín%291.JPG  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kasárna_-bývalé_posádkové_velitelství_%28Terezín%291.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kasárna_-bývalé_posádkové_velitelství_%28Terezín%291.JPG
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Ve východní části hlavní pevnosti se nachází velký trojkřídlý objekt nemocnice. Na průčelích 

vedoucích do dvora jsou slepé arkády. Budova je v centrální části jednopatrová, boční křídla 

jsou dvoupatrová s nižší světlou výškou podlaží. Křídla jsou doplněna o malé přístavky, 

přiléhající ke koncům v pravém úhlu a tvoří tak tzv. francouzský typ  

s čestným nádvořím. Objekt byl stavěn v letech 1782 – 1783.  

 Obr. 10 Posádková nemocnice.55 

 

Jezdecká kasárna  jsou situována v jihovýchodní části velké pevnosti, jejich stavba byla 

dokončena v roce 1784. Uvnitř objektu jsou tři uzavřená nádvoří, toto uspořádání opět raně 

klasicistního objektu bývá označováno jako tzv. španělský typ. Jen namísto arkádových 

ochozů, použitých u velkých pěchotních kasáren jsou zde portály zdobené koňskými bustami. 

 Obr. 11 Jezdecká kasárna.56 

 

 

 
55 https://prazdnedomy.cz/upload/media/266/20117.jpg  
56 https://pamatkovykatalog.cz/jezdeckakasarna18241486  

https://prazdnedomy.cz/upload/media/266/20117.jpg
https://pamatkovykatalog.cz/jezdecka-kasarna-18241486
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Pro ubytování řadových vojáků byla vystavěna velká a malá pěchotní kasárna. Velká 

pěchotní kasárna, vybudována v letech  17821783, jsou španělského typu, stejně jako 

jezdecká kasárna. Vzhledem ke své velikosti tvoří v rámci struktury města samostatný blok.  

   
Obr. 12 VPK ještě před poškozením způsobené větrem v roce 2017. 57 

 

Malá pěchotní kasárna  vznikla později, v letech  17861787, a stala se tradičním sídlem  

42. pěšího pluku. Jedná se o dvoupatrovou budovu, která obklopuje dva uzavřené dvory.   

 Obr. 13 MPK po rekonstrukci. 58 

 
57https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Kasárna_tzv._Velká_pěchotní_%28Jana_Žižky_z_Trocnova%29_%28Tere
zín%29%2C_Komenského_225.JPG   
58https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Malá_pěchotní_kasárna_%28Terezín%29%2C_Prokopa_Holého_7

8.JPG  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Kasárna_tzv._Velká_pěchotní_%28Jana_Žižky_z_Trocnova%29_%28Terezín%29%2C_Komenského_225.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Kasárna_tzv._Velká_pěchotní_%28Jana_Žižky_z_Trocnova%29_%28Terezín%29%2C_Komenského_225.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Malá_pěchotní_kasárna_%28Terezín%29%2C_Prokopa_Holého_78.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Malá_pěchotní_kasárna_%28Terezín%29%2C_Prokopa_Holého_78.JPG
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Dělostřelecká kasárna  spolu se zbrojnicí a sklady v kavalíru  6 sloužila jako zázemí 

dělostřelců, jak pro řadové mužstvo, tak pro důstojníky. Kasárna byla zbudována v letech 

17821784 v klasicistním stylu. Nachází se poblíž bývalé Litoměřické brány.59  

 
Obr. 14 Pohled na vnitřní dvůr dělostřeleckých kasáren. 

60 

 

Dominantou náměstí (i celé pevnosti) je posádkový kostel  Vzkříšení páně s půdorysem 

širokého obdélníku, půlkruhovou apsidou a 56 metrů vysokou věží. Na rozdíl od předchozích 

„josefínských“ staveb, tato budova byla postavena v empírovém stylu za vlády Františka  I. 

v letech 18051810 projektanty Heinrichem Hatzingerem a hrabětem Julius d’Andreis. Byl to 

poslední erární objekt z původního projektu. Na hlavním oltáři ve zlaceném rámu je veliký 

obraz Vzkříšení Krista od dvorního malíře pasovského biskupa Josefa Berglera.61   

   

Obr. 15 Pohled na kostel z náměstí a do jeho nitra.
 62 

 

 
59 Národní památkový ústav – katalog památek dostupné na https://www.pamatkovykatalog.cz  
60 Archiv autora.  
61 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 5154. 
62 Archiv autora.  

https://www.pamatkovykatalog.cz/
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2. 4 Prvotní role Terezína – vojenská pevnost pro boj 

2. 4. 1 Válčení v 18. století  

V 18. století byla válka vnímána jako jistý druh „umění“. Schopnosti složitě manévrovat  

s armádou na bitevním poli, přelstění protivníka a pohotové reakce v bitevní vřavě vedoucí 

k vítězství byly vyzdvihovány jako vlastnosti dobrého vojevůdce. I když boje  doprovázela 

smrt a utrpení, byla to doba, kdy se alespoň ve větší míře dodržovala „gentlemanská pravidla“ 

a velkou roli hrála vojenská čest. Proto také válčení 18. století neslo později romantický 

nádech v porovnání s následnými konflikty.  

V období kabinetní politiky byla válka také charakterizována jako nástroj k prosazení svých 

zahraničněpolitických záměrů, aby země upevnila svou mocenskou pozici. Válčení nebylo 

odsuzováno, naopak se jednalo o zcela legitimní prostředek. Válka v té době byla, jak 

poznamenal Clauseswitz: „pokračováním diplomacie jinými prostředky“.63 

Armáda 18. století byla rozdělena na tři základní části – pěchotu, jezdectvo a dělostřelectvo. 

K vojsku ale patřily i různé pomocné oddíly, jako byly například vojenští inženýři a sapéři, 

oddíly zajišťující logistiku, rodící se zdravotnická služba a podobně.   

Od 17. století se začaly prosazovat uniformované stejnokroje, které standardizovaly vzhled 

armády a zlepšovaly orientaci v bitevní vřavě. Dalším krokem byla unifikace výzbroje  

a výstroje.  V 18. století již evropské země disponovaly stálými (pravidelnými) armádami, 

které si stát vydržoval i v době míru. Novinkou bylo i oddělení armády od civilního 

obyvatelstva a její umístění do kasáren. I když se vlastníkem armády stal stát, zachovávalo si 

vojsko stále národnostní pestrost. Dá se říct, že najímání cizinců bylo leckdy i výhodnější, 

protože vlastní obyvatelé státu mohli dále zajistit chod ekonomiky, a tím i finance pro další 

vedení války.64 

Pěchota tvořila nejdůležitější část armády. Byla to ona, kdo ovládal bojiště. Pěšáci byli 

vybaveni standardní křesadlovou mušketou s bajonetem, která nahradila původní 

doutnákovou mušketu. V této době již dominovaly na bitevním poli palné zbraně, i když 

efektivní dostřel mušket nepřesáhl 100 metrů. Nepřesnost těchto zbraní byla způsobena 

hladce vyvrtanou hlavní. Pěchota bojovala v takzvané lineární formaci, kdy proti sobě 

postupovali vojáci vyrovnáni zpravidla ve dvou, později třech řadách. První řada zaklekla  

 
63 VONDRA, Roman: České země v letech 17051792. Libri, Praha, 2010, str. 331. 
64 TARABA, Luboš: Sukně proti kalhotám. Válka o rakouské dědictví 17401748. Epocha, Praha, 2019, str. 46. 



34 
 

a přes její hlavy střílely salvy následující řady. Voják musel být schopen nabít svoji mušketu 

minimálně třikrát za minutu. Pěšáci museli vykazovat značnou fyzickou i psychickou 

odolnost, kterou získávali tvrdým vojenským drilem. Očekávalo se od nich, že budou nabíjet, 

vydrží ve formacích a budou pálit v salvách bez ohledu na okolní dění. Ve výsledku vojenský 

výcvik je měl naučit potlačovat pud sebezáchovy.   

 

Obr. 16 Pruská pěchota v bitvě u Hohenfriedbergu (1745). Na obraze je krásně vidět lineární taktika. 65 

Naopak jezdectvo hrálo spíše podpůrnou roli. Mezi jeho hlavní úkoly patřily překvapivé 

útoky na křídlech, nebo pronásledování poraženého protivníka. Zejména těžké jezdectvo bylo 

nositelem tradic, protože se odkazovalo na dávné doby rytířů, a tak šlo o elitní část armády. 

Jezdectvo tudíž bylo stále dominantou šlechty, oproti například dělostřelectvu, kde více než 

původ bylo důležitější vzdělání, a tak skýtalo možnost pro profesní vzestup neurozeným 

vrstvám.  

Dělostřelectvo se pomalu, ale jistě začalo prosazovat v armádě a získávalo nepřehlédnutelnou 

roli. První velké nasazování děl, ať už v bitvách, či při obléhání nastalo za třicetileté války. 

Od té doby došlo ke zlepšení výroby, která zajistila, že děla střílela rychleji a přesněji s delším 

dostřelem. V 18. století došlo obecně ke zrychlenému vývoji vojenské pyrotechniky. 

Dělostřelectvo se tím stávalo čím dál více smrtonosnější zbraní a byla zde nastolena cesta 

k prosazení do pozice krále bojišť. K plnému prosazení dojde až za napoleonských válek.66  

Válečných operací se zúčastňovaly armády o síle několika desítek tisíc mužů. Obvykle se 

v bitvě utkaly armády relativně početně vyrovnané. Nejvyšším velitelem armád byl panovník, 

který buď byl přítomen osobně v poli, jako například pruský král Friedrich II. Veliký, nebo 

armádu vedl vysoký důstojník (generál či polní maršál), který se zodpovídal panovníkovi. Jak 

 
65 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Hohenfriedeberg__Attack_of_Prussian_Infantry_
_1745.jpg  
66 WOHLMUTH, Petr: Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků 

z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Scriptorium, Praha, 2017, str. 111128.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Hohenfriedeberg_-_Attack_of_Prussian_Infantry_-_1745.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Hohenfriedeberg_-_Attack_of_Prussian_Infantry_-_1745.jpg
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bylo již výše zmíněno, hlavním způsobem boje byla liniová taktika, a tak ve snaze zvítězit nad 

protivníkem se prosazovala snaha napadnout nepřítele z boku, nebo ho obejít a vpadnout mu 

do  týlu. Síla pěchoty spočívala v důkladně nacvičené palbě z „křesadlovek“. Pálilo se  

po salvách, které se několikrát opakovaly. Na závěr bitvy byl obvykle veden útok na bodáky. 

Vítězem bitvy se zpravidla stal ten, kdo zůstal na bojišti. Důležitější ovšem,  než velké 

střetnutí,  bylo manévrování a vyčkávání, až se nepřítel vyčerpá. Armády v tomto období 

nebyly ještě dostatečně velké, aby ovládly celé nepřátelské území, a tak velký význam při 

tažení mělo dobývání pevností.67    

 

2. 4. 2 Bastionové pevnosti 

Po mnoho století skýtaly lidem ochranu před nepřítelem hradby, hrady a pevnosti. Proměna 

válečné taktiky a strategie související zejména s rozvojem těžkých palných zbraní způsobila 

totální morální zastarání středověkého opevnění. Hrady a opevněné tvrze s malým 

zásobovacím prostorem nebyly schopny odolávat dlouhodobému obléhání spojenému 

s intenzivním ostřelováním z děl. Věže a hradby ze slabých zdí nevydržely nápory dělostřelby 

a omezený prostor ani neskýtal možnost použít těžká děla na jejich obranu. Navíc jejich 

nepočetné posádky nepředstavovaly pro mnohem početnější útočící síly nijak zvláštní 

nebezpečí v případě obejití. Proto začaly být nahrazovány většími pevnostními komplexy. 

Prvním novým typem opevnění vzniklý na přelomu 15. a 16. století je tzv. rondelový systém. 

Šlo o okrouhlé dělostřelecké bašty, které byly vysunuty do příkopu před čelo valu. Na nich 

byla umístěna děla, která mohla krýt palbou sousední rondely. Nevýhodou ovšem byl kruhový 

půdorys, který umožňoval nasazení pouze omezeného počtu děl v jednom směru. S tím 

souvisí i závažnější problém, a to velký mrtvý prostor před čelem rondelu, kam se mohl 

uchýlit nepřítel a vést odtud výpad.68 

Nástupcem rondelového systému se stalo tzv. bastionové opevnění. Vzniklo v Itálii v 16. 

století a za jeho autora je považován stavitel San Michela. Základem systému fortifikace se 

stal prvek zvaný bastion. Šlo o masivní pětibokou stavbou tvořenou zemním valem  

a zpevněnou zdivem (zvaným eskarpa). Bastion mohl být plný, tedy vyplněný zeminou, nebo 

dutý a do jeho volného prostoru se umisťovaly další stavby –  kavalíry, retranchementy, 

prachárny. Bastiony spolu s úseky hradeb zvanými kurtiny tvořily souvislý hradební pás. Celý 

 
67 TARABA, Luboš: Sukně proti kalhotám. Válka o rakouské dědictví 17401748. Epocha, Praha, 2019, str.4656. 
68 KUPKA, Vladimír, a kol. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.  Libri, Praha, 2001, str. 87–92. 
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systém byl doplněn o další fortifikační prvky – příkopy, raveliny, reduty, kontrgardy, lunety. 

Všechny tyto prvky měly sloužit k pokrytí co největšího množství mrtvých úhlů a rozšířit 

dělostřeleckou palbu na předpolí pevnosti. Speciálními obrannými prvky byly  kasematy  

a systém minových chodeb. 

         

Obr. 17 Samotný bastion.69      Obr. 18 Ukázka fortifikace na příkladu Terezína.70 

Bastionové pevnosti se staly dominantou vojenského stavitelství od 17. do 19. století. Měly 

velký vliv na urbanismus, protože architektura výstavby v jejich nitru podléhala 

bezpečnostním a vojenským požadavkům. Tyto pevnosti si vynutily odborné znalosti a pro 

jejich plánování byla potřeba vzdělávat vojenské inženýry.  Později v 19. století byla jejich 

práce rozdělena na jednotlivé školy (francouzská, nizozemská, italská, pruská atd.). Asi 

nejslavnějším stavitelem pevností byl francouzský maršál Sebastin Le Prestre de  

Vauban  (16331707).  Na základě svých vojenských zkušeností sepsal mnoho instrukcí, 

memorand a pojednání pro svého krále. Vaubanovy projekty opevnění i způsobu dobývání 

pevnosti se rychle rozšířily Evropou a jeho myšlenky přejímaly další evropské armády.71 

 Obr. 19 Sébastian Le Preste de Vauban.72 

 
69 https://www.pevnostterezin.cz/wpcontent/uploads/2012/06/3dbast5.png 
70 https://www.pevnostterezin.cz/wpcontent/uploads/2012/06/Smokon_Litomericky_rohpopiskyobjektů.jpg  
71 MERTLÍKOVI: Josefov. Kapitoly z dějin pevnosti a města. Nakladatelství Bor, Liberec, 2019, str. 1618. 
72 https://cs.wikipedia.org/wiki/Sébastien_Le_Prestre_de_Vauban  

https://www.pevnostterezin.cz/wp-content/uploads/2012/06/3d-bast-5.png
https://www.pevnostterezin.cz/wp-content/uploads/2012/06/Smokon_Litomericky_roh-popisky-objektů.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sébastien_Le_Prestre_de_Vauban


37 
 

V 18. století o úspěchu tažení mohly rozhodnout pevnosti. Nebylo možné je tak snadno obejít, 

nebo blokovat, jak se to dělalo v pozdější době. V případě, že by nepřátelská armáda obešla 

pevnost, mohla její posádka činit výpady a narušovat protivníkovi zásobovací linie  

a ohrožovat týl jeho armády. V tzv. pevnostní válce byla vymyšlena taktika systematického 

nasazení dělostřelectva, které bylo koordinováno se sapérskou a minérskou technikou boje. 

Obvykle  ale  obrana pevnosti nebyla bojem do posledního muže. Velitel musel také brát 

v potaz útrapy civilního obyvatelstva a ohled na své vlastní muže. Za jistých okolností mu 

byla umožněna čestná kapitulace. Tím velitel neztratil svou vojenskou čest a obráncům byl 

umožněn  volný odchod (často výměnou za slib, že už se nebudou účastnit dalších bojů). 

V případě, že velitel rozhodl pokračovat v odporu a pevnost byla dobyta, byli obránci zajati.73  

Je nutno ale podotknout, že ač jejich role byla významná, nemohly samotné pevnosti zaručit 

vítězství ve válce. O tom svědčí výrok ruského maršála Suvorova (proslavil se za sedmileté 

války): „Když porazíš strom, větve padnou samy. Když je zničena armáda, pevnosti padnou 

samy.“74    

 

2. 4. 3 Habsburská armáda 

Během válek o rakouské dědictví po nástupu Marie Terezie se ukázala neschopnost 

habsburské armády konkurovat jiným evropským armádám. Série porážek, které utržila 

v různých taženích, vedla k nutnosti provedení reforem, které leckdy probíhaly „za pochodu“. 

I když se jednalo o „státní“ armádu, stále zde byl velký prostor pro soukromou iniciativu. 

Příkladem může být Václav Josef kníže z Lichtenštejnu, který zastával funkci nejvyššího 

zbrojmistra a sám financoval reorganizaci dělostřelectva, protože si uvědomoval jeho 

význam. Týlové zabezpečení armády měly na starost stavovské výbory. 

Jak tomu bylo i u jiných armád, i v té habsburské dochází k odstranění tradiční plukovní 

odlišnosti. Jednotlivé pluky sice mohly nadále nést jména svých čestných majitelů, ti ale 

ztratili soudní pravomoci i právo ovlivňovat jmenování důstojníků či vyzbrojení vojáků. Tím 

dochází ke vnější vizuální, právní a soudní unifikaci c.k. armády. Výjimkou bylo 

dělostřelectvo, které se osamostatňuje až v roce 1772, kdy přestalo náležet k cechu  

sv. Barbory. V roce 1775 bylo rozděleno do tří pluků, jejichž velitelství měla sídla ve Vídni, 

 
73 WOHLMUTH, Petr: Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků 

z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Scriptorium, Praha, 2017. 
74 MERTLÍKOVI: Josefov. Kapitoly z dějin pevnosti a města. Nakladatelství Bor, Liberec, 2019, str. 16. 



38 
 

Praze a Olomouci. Standardní uniformou rakouského vojáka se stal bílý (nebo případně 

světlounce šedivý) kabátec. V roce 1765 byly plukům přiděleny barvy výložek a knoflíků, 

které zůstaly zachovány až do roku 1918.  

Josef II. se snažil tvrdě bojovat proti zakupování hodností šlechtici,  a  naopak  velmi 

podporoval důstojníky neurozeného původu, kteří se výrazně prosazovali zatím jen  

u technických druhů vojsk (dělostřelectvo, ženisté). Pro vzdělávání důstojníků byla v roce 

1752 založena Vojenská akademie, pro vzdělávání vojenských lékařů sloužilo od roku 1778 

tzv. Josefinum.  

Původně služba ve vojsku byla dobrovolná, ale od roku 1771 bylo zavedeno 37 doplňovacích 

okrsků v českých,  alpských a haličských zemí. Doplňovací obvody byly přiděleny 

jednotlivým pěším plukům. Jako inspirace sloužil model pruského kantonálního systému 

zavedeného v roce 1733. Zpočátku služba v habsburské armádě byla doživotní, ale následně 

snížena na 1420  let. Kvůli mnohonárodnostnímu složení armády bylo potřeba zavést 

jednotný velící jazyk, kterým se stala němčina.75   

V době vypuknutí sedmileté války čítala habsburská armáda 142 000 pěšáků, 32 000 jezdců,  

3 000 dělostřelců, 500 příslušníků ženijního a technického sboru. Vrchním velitelem vojsk 

byla Marie Terezie. Ta měla k ruce Dvorskou válečnou radu, orgán vzniklý již za  

Ferdinanda I., ale teprve za její vlády došlo k její reorganizaci. V jejím čele stanul polní 

maršál Leopold von Daun a po jeho smrti v roce 1766 nastoupil polní maršál Moric Lacy. 76 

Války a snaha o co nejlepší obranu země si také vynutily provedení vojenského mapování. 

Staré mapy byly plné mnoha nepřesností. Dokonce paradoxně kvalitnější mapy českých zemí 

měli Prusové. Vojenské mapování bylo iniciováno maršálem Daunem a samotné práce 

započaly v roce 1763.77 

 

 

 

 

 
75 Velké dějiny Zemí Koruny České, svazek X. 17401792. Paseka, Praha, Litomyšl, 2001. str. 31031. 
76 STELLNER, František: Sedmiletá válka v Evropě. Libri, Praha, 2007, str. 30.  
77 Velké dějiny Zemí Koruny České, svazek X. 17401792. Paseka, Praha, Litomyšl, 2001. str. 31819.  
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2. 4. 4 Role Terezína v 18. století  

Pevnost Terezín byla projektována na základě nejmodernějších poznatků francouzské 

pevností školy. Byl pro ni vybrán vhodný nížinatý terén u dvou velkých řek, které byly 

zapojeny do jejího obranného systému. Protože byl Terezín postaven na zelené louce, bylo 

možné udržet téměř pravidelný tvar a dosáhnout tak důmyslného a ryze účelového obranného 

systému. 

Hlavním úkolem Terezína bylo střežit severní bránu české kotliny, kterou si při předchozích 

válečných událostech velmi oblíbili Prusové při svých výpadech proti habsburské monarchii. 

Terezín měl zastavit postup nepřítele, protože ten si nemohl dovolit v případě obejití nechat si 

takhle silnou základnu za zády, která by ohrožovala jeho týl a jeho zásobování.  

Sám hrabě Pellegrini ve svých memoárech formuloval myšlenku funkce Terezína pro obranu 

českého území takto: „Nepřítel si nemůže dovolit, pokud se tlačí dále do nitra země, aby si 

v zádech, nebo na  křídlech svých komunikačních linií ponechal takovou pevnost a bude 

nucený ji oblehnout. Pevnost je třeba udržovat v dobrém stavu, aby se takové obléhání stalo 

nejdůležitějším a nejvážnějším podnikem a současně nutilo nepřítele k velké námaze  

a obětování větší části polního tažení, neboť i pokud by pevnost dobyl za pár týdnů, bude to 

tuto dobu obléhání jeho hlavní činností. V případě, že by nepřítel útok na pevnost považoval 

za příliš složitý, a místo toho by se tlačil hlouběji do srdce země, snadno usoudíme, že to bude 

postup velmi zbrklý. Nepřítel se brzy ocitne bez jakéhokoli spojení odříznut a nebude se moci 

vrátit zpět.“78 

Plánovalo se, že v případě napadení měla být pevnost s posádkou čítající až 10.000 mužů 

pěchoty, 400500 jízdy, 240 minérů, jednu kompanii sapérů a personál určený 

k dělostřelectvu, a se značným množstvím zásob schopna vydržet obléhání až 6 měsíců, 

protože se předpokládalo z vojenských zkušeností, že doba obléhání by trvala maximálně  

4 měsíce. Po dobu obléhání mohla být pevnost zásobována po řece, respektive z pravého 

břehu Labe. Z tohoto směru byl plánován též příchod vyprošťovací armády. Ale důstojníci ani 

inženýři nepočítali pouze s pasivní rolí pevnosti, naopak posádka Terezína měla v případě 

ohrožení operovat v okolí pevnosti a útočit na nepřátelské oddíly. 79 

 

 
78 HOFMAN, Jiří (ed): Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. VEDUTA, České Budějovice, 2020, 

str. 128. 
79 Tamtéž, str. 125. 
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Kromě této hlavní role měl Terezín také poskytnout prostorové a materiálové podmínky pro 

nárazové soustředění velkého počtu vojska. Pokud se vojsko chystalo na operace v této 

oblasti, či ho čekalo tažení za hranice, Terezín by posloužil jako logistický uzel, ze kterého by 

byly distribuovány zásoby a zbraně. S pevností se tedy počítalo jako se základním 

zásobovacím skladem na sever od Prahy.80 

Jak bylo již nejednou výše ukázáno, Terezín byl postaven jako moderní vojenská pevnost, 

která byla schopna reagovat na mnohé hrozby. Kromě dokonalého fortifikačního systému o 

třech obranných pásmech, měl Terezín ještě dvě specifika, která jsou dodnes unikátní. Jedná 

se o minový a zavodňovací systém. 

2. 4. 4. A Minový systém 

Jedním ze způsobů, jak dobýt pevnost, bylo vedení tzv. minové války, kdy se nepřítel 

pokoušel podkopat pod obránce a následně zničit část opevnění nastraženou minou. Naopak 

obránci pevnosti využívaly podzemní systém pro odpalování min pod pozicemi nepřítele. Při 

výstavbě Terezína se tento způsob boje rozhodně nezanedbal a pod Terezínem byla 

vybudována hustá a promyšlená síť podzemních chodeb, která měří téměř 30 km. Tyto 

chodby se dělily na tři typy dle svého využití na komunikační, minové a odposlechové. 

Největší rozměry měly chodby komunikační, které sloužily jako spojovací a umožňovaly 

rychlý přesun vojáků. Naopak minové chodby, vybudované pod vnějším obvodem pevnosti 

pod příkopem a pod jednotlivými objekty opevnění, byly menší a sloužily k umístění větších 

náloží střelného prachu (miny). Odposlouchávací chodby jsou umístěny do předpolí, aby 

v nich mohli obránci zjišťovat postup nepřítele.81  

 Obr. 20 Systém minových chodeb.82 

 

 
80 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 33. 
81 FUKSA, Ivan: Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti. Národní muzeum, Praha, 2016, str. 46. 
82 https://www.pevnostterezin.cz  

https://www.pevnostterezin.cz/
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2. 4. 4. B Zavodňovací systém 

Pro Terezín byla voda v mnoha ohledech důležitá a platí to i pro případné válečné události.  

Nejenom, že blízkost dvou řek vytvářela přírodní překážky pro operace nepřátelské armády, 

ale Ohře mohla být aktivně využita při obraně pevnosti. Pokud by se nepřítel pokoušel 

podkopat pod fortifikačními zařízeními včetně příkopů, narazil by na spodní vodu, která by 

mu  znemožnila budovat síť vlastních podzemních chodeb. Voda přímo z Ohře mohla být 

využita k zaplavení tzv. inundačních kotlin, které se nachází na severní a jižní straně pevnosti. 

Byly uměle  vytvořeny a vyhrabaná hlína z těchto oblastí posloužila při stavbě pevnostních 

valů. Jediný relativně přístupný úsek pro nepřítele se nacházel na západní straně, kde chybí 

inundační kotlina. Proto se v západní části opevnění nachází rozsáhlá síť podzemních chodeb, 

které posilují celkovou obranu. Druhý způsob použití vody z Ohře bylo přímé zatopení 

pevnostních příkopů. V rozích pevnosti byla z tohoto důvodu vybudována stavidla, která 

mohla řídit proces zaplavování a odvodňování, a stavidla v mostu přes Ohři, kterými se dala 

řeka přehradit, a tím získat množství vody potřebné k zatopení kotlin i příkopů. V případě 

velkého ohrožení pevnosti, kdyby se nepříteli povedlo dobýt první část fortifikačního systému 

a dostal by se do příkopů, bylo možné použít vodní systém jako „tobogán“, který nepřátelské 

vojáky mohl smést a vyplavit z příkopů do Ohře. 83  

  Obr. 21 Mapa plného využití vody při zaplavení příkopů i kotlin.84 

  Obr. 22 Fungování zavodňovacího systému.85 

 
83 FUKSA, Ivan: Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti. Národní muzeum, Praha, 2016, str. 47.  
84 https://www.pevnostterezin.cz  
85 Tamtéž.  

https://www.pevnostterezin.cz/
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3. Změna způsobu vedení válek a její vliv na úlohu pevnosti Terezín 

Jak  bylo  uvedeno  v předchozí kapitole, pevnostní město Terezín vzniklo na základě určité 

politické situace a určitého způsobu válčení. Bylo vybudováno jako nejmodernější bojová 

pevnost, která měla ve válčení hrát aktivní roli. Následující války, které vypukly kvůli změně 

situace ve Francii, přinesly i pozvolnou změnu ve válčení. Paradoxně tak Francie, která  

v 18. století dovedla bastionové stavitelství na pomyslný vrchol, v následujícím století 

přispěla velkou měrou k jejich rychlému morálnímu zastarávání.  Terezín, stejně jako jiné 

pevnosti, byl nucen reagovat na celkovou proměnu válčení, která nastává v průběhu 19. století 

a kterou dokoná přechod k modernímu pojetí vedení válek ve 20. století.  

 

3. 1 Proměny válčení v 19. a 20. století 

Předělem mezi starým a novým způsobem vedení válek jsou tzv. napoleonské války. Prvním 

charakteristickým znakem je zmasovění válčení. Počínající průmyslová revoluce spojená 

s růstem populace umožňovala státům mobilizovat větší počty vojáků. Zatímco velké střety 

18. století se odehrávaly v počtu desetitisíců, Napoleonova „Grande Armee“ a její protivníci 

dosahují již stotisícových počtů. V bitvě u Chotusic 1742 se střetlo rakouské vojsko o síle 

28 000 mužů s přibližně stejně početným pruským vojskem. Výjimkou bylo, když došlo 

v roce 1745 k obléhání Prahy pruským vojskem o síle 80 000 mužů (šlo o jedno z největších 

armádních těles, které se v té době objevilo). V bitvě u Kolína v roce 1757 bojovalo proti sobě 

65 000 Rakušanů a 42 000 Prusů. Naproti tomu o půl století později, například v bitvě  

u Slavkova v roce 1805 stálo proti sobě 75 000ové vojsko Francouzů a spojenecké rakousko

ruské vojsko o síle 91 000 mužů.  U Wagramu v roce 1809 již proti sobě bojovalo na 202 000 

Francouzů a 128 000 Rakušanů. Největší bitvou napoleonských válek bylo střetnutí u Lipska, 

také zvané „bitvou národů“, kde 176 000 Francouzů čelilo spojenecké přesile 330 000 

mužů.86  

Dalším významným rysem byla změna poměru lehkých a těžkých zbraní. Napoleon 

Bonaparte jako absolvent dělostřelecké školy znal sílu těchto zbraní a uměl ji využít.  

O modernizaci dělostřelectva se zasloužil francouzský důstojník JeanBaptiste  Vaquette  

de Gribeauval, který zavedl standardizovaný postup výroby děl, při kterém se kladl důraz na 

zhotovení masivního odlitku a vyvrtání hlavně soustruhy, namísto původní rukodělné práce,  

 
86 Kolektiv: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 15261918. Elka Press, Praha, 2003. 
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u které bylo důležitější zdobení hlavní. Navíc prosadil výrobu pevných, ale dobře 

pohyblivých lafet, díky kterým se z dělostřelectva stala mobilní složka armády. Jeho systém 

byl zaveden ještě v druhé polovině 18. století, ale teprve s příchodem Napoleona mohly 

vyniknout jeho přednosti. Posílení role dělostřelectva, které se stalo plnohodnotnou  

(a  v podstatě nejdůležitější) složkou armády přispělo k postupnému sesazování pěchoty 

z pozice královny bojiště.87  

Grande Armee byla armáda ofenzivní zaměřená na útočné operace, nezřídka na velmi 

vzdálených bojištích. Proto byla vycvičena na rychlé pochody, někdy bohužel bez ohledu na 

pomalejší trén a zásobování. Naopak v boji po opuštění zkostnatělé lineární taktiky dokázala 

pružněji reagovat na vývoj bitevní situace, útočila v běhu, později zformovaná do kolon, 

kterými dokázala rozrážet linie.88  

Taktéž za napoleonských válek se bojovalo o pevnosti, řádově jich byly desítky. V samotné 

monarchii bylo obléháno Brno i Vídeň,  ale  vzhledem  k zastaralému opevnění nebyly tyto 

pevnosti pro Francouze větším problémem. V sousedním Prusku se vedly boje o slezské 

pevnosti.89 Vzhledem k proměnám válčení, které napoleonské války přinesly, bylo jasné, že 

se zejména modernizovanému dělostřelectvu, budou muset pevnosti přizpůsobit, a pokud se 

nemají stát odepsanými, musí najít novou roli.  

Po napoleonských válkách až do poloviny 19. století zavládl mezi hlavními mocnostmi 

Evropy relativní mír. Dynamický rozvoj způsobený probíhající průmyslovou revolucí měl 

vliv i na vývoj válčení. Díky průmyslové výrobě a obchodu začaly jednotlivé státy bohatnout, 

čímž si mohly dovolit i více investovat do svých armád. Nárůst populace díky lepšímu 

zásobování a zdravotní péči napomohl k většímu rozšiřování řad vojáků. A v neposlední řadě 

průmyslová revoluce přináší mnoho vynálezů, které se stanou nedílnou součástí armád a které 

napomůžou dalšímu posunutí úrovně válčení – jde o železnici, komunikační přístroje jako je 

telegraf a později telefon, lepší způsoby odlévání ocele, čímž  se  mohou vyrábět kvalitnější 

zbraně. Zavedení tovární výroby se týkalo i zbrojního průmyslu, takže se nyní mohlo vyrábět 

více zbraní a rychleji. 

 

 
87 JUŘÍK, Pavel: Královna bitev. České země a zrod moderního dělostřelectva. Universum, Praha, 2021, str. 269275. 
88 KOVAŘÍK, JIŘÍ: Slavkov 1805. Napoleonův největší triumf. Akcent, Třebíč, 2013. 
89 MERTLÍKOVI: Josefov. Kapitoly z dějin pevnosti a města. Nakladatelství Bor, Liberec, 2019, str. 8283. 
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O první reformu habsburské armády v 19. století se pokoušel arcivévoda Karel (bratr 

Františka I.). Ve výsledku však šlo spíše jen o „kosmetické úpravy.“ Jediné, co se podařilo, 

bylo opuštění přežité lineární taktiky, kterou nahradili kolonami po francouzském vzoru,  

a osamostatnění dělostřelectva.90  Habsburská monarchie byla známá svým konzervatismem  

a odpor k novotám se nevyhnul ani armádě, což se promítlo do modernizování armády. Našly 

se ovšem i výjimky, jako byl například polní maršál Josef Václav Radecký z Radče, který 

mezi prvními uznal výhody a přednosti železnice pro vojenské využití. Zájem ostatních 

důstojníků a představitelů monarchie vzbudila železnice, až když se osvědčila při využití za 

revolučních let 1848/1849. Teprve 50. léta přinesla velký stavební boom železnic, kdy se stát 

poprvé vložil do plánování železniční sítě. Za tím ale pokulhávalo skutečné využívání 

železnice pro potřeby armády, jak dokazují italská válka za nezávislost z roku 1859 a prusko

rakouská válka z roku 1866. Teprve po  těchto prohrách se železnice stala nedílnou součástí 

c.k. armády.91       

Oproti rakouské armádě ta pruská prošla výraznou modernizací, ať již v oblasti logistické, či 

v oblasti vojenské taktiky a strategie. Tento rozdíl se naplno projevil při střetu obou velmocí  

o hegemonii  v německém prostoru. Vyvrcholením byla válka v roce 1866, známá také jako 

pruskorakouská válka. Jednalo se o sérii střetnutí v severovýchodních Čechách, které završila 

bitva u Hradce Králové a počtem aktérů se stala po střetnutí u Lipska druhou největší bitvou 

v 19. století. Účastnilo se jí téměř půl milionu vojáků. Prusové naplno využili veškeré 

dostupné technické prostředky a podle von Moltkeho plánu se spořádaně přepravili po 

železnici na hranice Čech, odkud je čekal pouze krátký pochod na místo určení. Naopak 

rakouská severní armáda se musela jedenáctidenním pěším pochodem přesunout z Moravy, 

kde Rakušané původně očekávali hlavní směr pruského útoku, do severních Čech. O výsledek 

bitvy u Hradce Králové rozhodla schopnost pruských důstojníků koordinovat válečné operace 

a neschopnost rakouských důstojníků přizpůsobit zastaralou vojenskou taktiku novým typům 

zbraním. Útoky sevřených rakouských pluků na bodák nemohli obstát v palbě pruských 

vojáků, kteří díky puškám „zadovkám“ mohli střílet i vleže, a využít tedy naplno výhod 

terénu.92   

 

 
90 Kolektiv: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 15261918. Elka Press, Praha, 2003, str. 205. 
91 SZAJKÓ, Vojtěch: Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 18481914. Epocha, Praha, 2017.  
92 BĚLINA, Pavel. FUČÍK, Josef: Válka 1866. Havran, Pasek, Praha, 2005. 



45 
 

Zvýšení technické vybavenosti armád a zmohutnění týlového zabezpečení umožnily rozšíření 

perimetru jejich operačního rozsahu. Tudíž se strategické akce odehrávaly ve větším prostoru 

a byly rozděleny na dílčí operace. Válku už nerozhodovala jedna bitva, ale stávaly se z ní 

dlouhotrvající permanentní boje.93  

Tento proces eskaloval po celou druhou polovinu 19. století a po sérii balkánských válek na 

počátku 20. století vyvrcholil Velkou válkou, kdy vojenské operace narostly do gigantických 

rozměrů, trvaly nepřetržitě čtyři roky a vynutily si přechod k totálnímu způsobu vedení války. 

To vyžadovalo absolutní mobilizaci lidských i ekonomických zdrojů, úzkou provázanost 

fronty a zázemí. Velká válka je z dějinné perspektivy považována za jednu z největších 

katastrof lidstva, přitom začala jako lokální konflikt RakouskoUherska a Srbska, ale dokázala 

do svého víru strhnout většinu světa. Přestože na jejím začátku neexistovala cílená agrese 

žádného z účastníků. A nikdo z odpovědných činitelů si její hrůzy neuměl dopředu 

představit.94 

Nové způsoby válčení užívané od dob napoleonských válek způsobily úpadek bastionových 

pevností, které svým opevněním přestávaly dostačovat. Se zvětšováním armád vyvstala 

potřeba, aby pevnosti sloužily jako obrovské operační základny polních vojsk. To ale 

znamenalo zvětšit velikosti obvodů samotných pevností, což z finančních i taktických důvodů 

nebylo možné. Přišlo se tedy s novým, tzv. polygonálním systémem opevnění. Aplikoval se 

při něm mnohoúhelník, zvaný polygon, na tvar pevnosti. Jeho strany svíraly tupé úhly. Cílem 

bylo, aby při minimální délce pevnostních valů opevnění chránilo maximální vnitřní prostor. 

Další novinkou byl věnec samostatných tvrzí, zvaných fortů. Ty měly za úkol zajistit prostor 

pro utáboření polního vojska i pozdržet případné obléhání. Tento systém sice vznikl ve 

Francii, ale neuchytil se v ní. Naopak ostatní evropské státy ho záhy přejaly, zejména Prusko, 

kde se po napoleonských válkách začala rozvíjet novopruská inženýrská škola. Tato škola se 

stala inspirací pro rakouskou inženýrskou školu, která ale nová opevnění stavěla v jednodušší 

a finančně méně náročné formě.  

Toto opevnění ovšem dlouho nevydrželo. Od půlky 19. století nastává velký rozvoj 

dělostřelectva –  začala být vyráběna děla s drážkovými hlavněmi, které měly delší dostřel  

a lepší přesnost. Od 60. let přišla novinka v podobě nabíjení zezadu, čímž se palba urychlila. 

Když se navíc objevily nové typy těžkých moždířů, stalo se opevnění velmi zranitelné  

 
93 SZAJKÓ, Vojtěch: Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 18481914. Epocha, Praha, 2017, str. 7. 
94 ŠEDIVÝ, Ivan: Češi české země a Velká válka 19141918. NLN, Praha, 2001, str. 1219. 
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a neposkytovalo dostatečnou ochranu obráncům. Pevnostní architekti na tyto novinky 

reagovali přesunutím těžiště obrany mimo jádro pevnosti na předsunutý věnec fortů. Ty 

začaly být vysouvány i na větší vzdálenosti, takže se rozloha bráněného území rozšířila až na 

60 km. Jelikož forty byly budovány jako nové stavby, mohly se u nich aplikovat nejnovější 

stavitelské poznatky i materiály.  

Když v 80. letech většina evropských států postavila moderní fortové opevnění, přišly opět 

novinky ve zbrojení, které záhy znehodnotily kvalitu fortů. Příčinou krize byly bezdýmný 

střelný prach, lehké  rychlopalné zbraně, kulomety a opakovací pušky, které poskytovaly 

mnoho výhod obráncům i útočníkům. Nejosudnější ovšem bylo nové plnění dělostřeleckého 

střeliva, kdy klasický černý střelný prach byl nahrazen moderní trhavinou. To si vynutilo 

použití nových stavebních materiálů, jako byl beton, ocelové pancíře a později i železobeton. 

Čím dál větší dostřel děl si vynutil čím dál větší vysouvání obranných fortů do předpolí. Jinou 

možností bylo rozptýlené opevnění, kdy se dělostřelecké baterie vyčleňovaly jako samostatné 

prvky v mezipolí. Definitivní konec fortových pevností přinesla Velká válka.95 

 Obr. 23 Model fortové pevnosti, 

zde konkrétně Fort č. 2 Radíkov u Olomouce. 96   

 

 

 

 
 

95 KUPKA, Vladimír: Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Libri, Praha, 2005, str. 1518. 
96 https://www.oktourism.cz/data/images/fotografie/a7/fortradikov03.jpg  

https://www.ok-tourism.cz/data/images/fotografie/a7/fort-radikov03.jpg
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3. 2 Změna vojenské role Terezína 

S nástupem nového století se mění politická situace v Evropě. Expanzivní politika Francie 

vehnala někdejší nepřátele Prusko a Rakousko do dočasného spojenectví. Tím se změnil 

status na severní hranici a pevnost Terezín přestala hlídat hranici před pruským vpádem.  

Samotné Čechy stály po většinu konfliktů mimo válečnou zónu, oproti Moravě, na kterou 

přitáhli Francouzi obvykle přes rakouské území. V roce 1805 se odehrála bitva u Slavkova  

a o pár let později, v roce 1809, bitva u Znojma. Neznamenalo to však, že by Terezín zahálel 

ve válečných přípravách. Právě po bitvě u Znojma, bylo přistoupeno k první větší 

modernizaci stávajícího opevnění. Došlo k úpravě opevnění u samotné pevnosti, ke které byl 

dostavěn tzv. severní šíp. Leží mezi koryty Staré a Nové Ohře na úrovni litoměřické 

inundační kotliny. Jeho úkolem byla ochrana Dolního retranchementu.97  Dále bylo třeba 

zajistit návrší na pravém břehu Labe. To se stalo pro pevnost nebezpečným z důvodu neustále 

se zlepšujícího dělostřelectva, schopného dostřelit do větší vzdálenosti. Bylo tudíž 

vybudováno tzv. staré předmostí, které se skládalo ze tří bastionů, dvou dělostřeleckých redut 

a linie opevnění na břehu Labe i na říčních ostrovech. Mělo délku skoro 1,5 km a šířku 300 

metrů.98  

 Obr. 24 Staré předmostí. 99  

Naopak válka se Terezínu přiblížila v roce 1813. Francie byla oslabena neúspěšným tažením 

do  Ruska  z předchozího roku a její porážka znamenala impulz pro vazaly, které držela  

ve svém systému. Pokračovala válka ve Španělsku, v Prusku  se  vzedmul  odbor  proti 

francouzské okupaci a také vazby Rakouska na Francii byly oslabeny. Když se nepovedl 

 
97 FUKSA, Ivan: Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti. Národní muzeum, Praha, 2016, str. 57. 
98 FUKSA, Ivan: Předmostí pevnosti Terezín na pravém břehu Labe z roku 1813 a jeho osudy. In: Terezínské 

listy 42/2014.  
99 https://www.pevnostterezin.cz/historiepevnosti/  

https://www.pevnostterezin.cz/historie-pevnosti/
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Metternichův pokus o mírový kongres v Praze,  vznikla  v pořadí šestá koalice proti 

Napoleonovi. Území Habsburské monarchie, přesněji řečeno české země, se záhy stalo 

výchozím prostorem pro následující vojenské operace spojenecké ruskopruskorakouské 

armády, jejímž velitelem se stal rakouský polní maršál kníže Schwarzenberg. V květnu 1813 

se spojenecká armáda střetla s Francouzi v bitvě u Drážďan, kde prohrála, a následně se stáhla 

do Čech. Francouzi pod velením generála Vandamme je pronásledovali, ale byli poraženi 

v bitvě u Chlumce, která proběhla 29.30. srpna. Celý francouzský sbor byl zničen a sám 

generál Vandamme byl zajat. Na chlumeckou bitvu navázalo další tažení, které skončilo 

vítězstvím koaličních vojsk v bitvě u Lipska v říjnu 1813. Tato bitva, která byla pro 

Francouze  katastrofou,  se  stala  zlomem  v napoleonských válkách a ukončila Napoleonovo 

panství nad Evropou.100  

 Jelikož šlo o tažení v severních Čechách a návazném saském území, stal se Terezín výchozím 

bodem  pro  operace.  V jeho oblasti se zformovala část spojeneckých vojsk. V tomto  vojsku 

také bojoval 42. pěší pluk101, který se později stane nedílnou součástí historie terezínské 

pevnosti. Po celou dobu války 1813 Terezín sloužil jako logistický uzel a zásoboval 

spojeneckou armádu. Pokud se armáda nacházela na území Saska, byly veškeré zásoby 

dopravovány po Labi na lodích, které vyplouvaly z oblasti mezi Terezínem a Litoměřicemi. 

Pevnost zásobovala armádu potravinami, naplno jely její pekárny, zbraněmi a municí  

a dalšími komoditami, které pochodující armáda potřebovala.   

Po prohrané bitvě u Drážďan vpadli Francouzi do Čech za ustupující spojeneckou armádou. 

V tu  dobu se Terezín dozbrojil, respektive stáhl veškerý materiál z mírových muničních 

skladů stojících mimo pevnost, a uzavřel. V rámci příprav na případné střetnutí s Francouzi 

byla na valy vyvezena děla a také došlo k zaplavení okolí vodou. Francouzi se k pevnosti 

nikdy nedostali, protože jejich postup byl zastaven v bitvě u Chlumce. Tehdy se Terezín 

naopak stal zázemím pro raněné vojáky přivážené právě od Chlumce a Přestanova. Již na 

počátku tažení se počítalo s využitím čtyř velkých polních nemocnic na území Čech a Terezín 

patřil mezi ně.102   

I když tažení z roku 1813 přineslo koalici několik vítězství, pro oblast kolem Terezína 

znamenal rok 1813 jen samé těžkosti. Vzhledem ke koncentraci obrovského počtu vojáků 

 
100 ŠVANKMAJER, Milan: Čechy na sklonku napoleonských válek 18101815. NLN, Praha, 2004. 
101 O historii pluku bude pojednáno v další kapitole. Během Napoleonských válek se vyznamenal např. v bitvě u 

Wagramu. 
102 Muzeum města Terezín. 
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byla oblast celého Podkrušnohoří vyjedena a hrozil hlad. Léto bylo doprovázeno suchem, 

které znamenalo špatnou úrodu, a v říjnu se k tomu přidružil mor dobytka, který zde řádil až 

do konce roku. Navíc přišla tuhá zima a mnoho obyvatel onemocnělo tzv. zimnicí. 103 

Po Vídeňském kongresu, který ukončil napoleonské války, nastalo v Evropě období 

relativního míru. Jedním z důsledků kongresu byl vznik Svaté aliance, jejímiž zakládajícími 

členy byly Rakousko, Prusko a Rusko, a která měla za úkol dohlížet nad klidem v Evropě. Po 

zkušenostech s velkou  francouzskou  revolucí měla Aliance vojensky zasáhnout všude, kde 

hrozil nový revoluční výbuch. A jedním z ohnisek nepokojů se stalo Polsko.  

Masivní soustřeďování vojska u Terezína se odehrálo v roce  1846,  kdy  sem  byly 

koncentrovány oddíly jak rakouské, tak pruské armády. Císařská i pruská armáda byly 

uvedeny do stavu pohotovosti v důsledku situace v Krakovské republice. 

Tato polská enkláva byla vytvořena na Vídeňském kongresu v roce 1815 a  stala  se  jedinou 

polskou entitou. Její přitažlivost spočívala v tom, že se stala  zónou volného obchodu bez 

celního zatížení, čehož využívala zejména pruská ekonomika. Krakov byl historicky 

kulturním centrem Polska, a tak se tento mini stát stal útočištěm politických uprchlíků 

z celého polského území, zejména po porážce povstání z přelomu let 1830 a 1831. Další 

povstání v polovině 40. let 19. století připravovala skupina soustředěná kolem Ludwika 

Adama Mieroslawského, ale 12. 2. 1846 byla odhalena pruskými úřady a více než 250 

revolucionářů bylo uvězněno. Krakov měl po dohodě 3 všech tří mocností přejít pod správu 

rakouského císařství.104 

V reakci na události tohoto roku byly nejprve z Terezína do Prahy odveleny 3. prapor  

28. pěšího pluku (3. 3. 1846) a následně 1. a 2. prapor 42. pěšího pluku (5. 3. 1846). Naopak 

v srpnu, z důvodu připravované anexe Krakovské republiky, došlo k využití prostor terezínské 

pevnosti jako seřadiště pro tuto akci určených vojenských trup. Vojenský stanový tábor byl 

zbudován po celé délce levého břehu Labe mezi obcemi Počáply a Lovosice. Pro rychlejší 

přesuny vojenských těles byly ženijními jednotkami zbudovány v prostoru Českých Kopist 

mosty přes obě ramena Ohře, které pak byly ponechány i k civilnímu používání.  

 
103 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 270. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
104 PÁSZTOROVÁ, Barbora: Rakouská anexe Krakova v roce 1846.  Příspěvek k dějinám rakouskoněmeckých 

vztahů v době předbřeznové, Acta fakulty filozofické, ZČU Plzeň, dostupné na: 

https://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2019/ActaFFc2/4_Acta2019112Pasztorova.pdf  

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
https://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2019/Acta-FF-c-2/4_Acta-2019-11-2-Pasztorova.pdf
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Plánovaný expediční sbor čítal cca 30 000 mužů pěchoty, jezdectva a dělostřelectva. Velitelé, 

pruský korunní princ Wilhelm, arcivévoda Štěpán HabsburskoLotrinský a arcivévoda Karel 

Ferdinand  RakouskoTěšínský byli  spolu  s nejvyššími důstojníky ubytováni v Terezíně  

a v Litoměřicích.  

Ještě 20. srpna byla před Pražskou bránou sloužena polní mše kaplanem Gabrielem 

Schifferem, neboť se očekával pochod na Krakov, nicméně 22. srpna byl vydán nečekaný 

rozkaz  k návratu všech těles do domovských posádek, vzhledem k tomu, že v Krakově již 

nebylo zásahu potřeba.105  

Výjimečná situace v pevnosti nastala v roce 1848, v souvislosti s březnovými událostmi 

tohoto revolučního roku. Obyvatelé Terezína byli informováni o dění vyhlášením v českém  

i německém jazyce, které bylo  vylepeno na mnoha místech města, ve znění: „Konstituce  

ve Vídni jeho veličenstvem císařem Ferdinandem I. Dobrotivým proklamována. Vídeň jásá!“ 

V návaznosti na rychle se vyvíjející události byl dne 22. 4. 1848 odvelen 42. pěší pluk do 

Rastadtu a o tři dny  později 28. pěší pluk do Ulmu, což znamenalo, že se v těchto dnech 

pevnost ocitla bez posádky. Protože musela být zabezpečena alespoň nejnutnější strážní 

služba, byla ihned dne 22. 4. z místních měšťanů zformována Národní garda, jejímž velitelem 

byl ustanoven městský úřední lékař Dr. Václav Langbein a čítala 130 mužů. Velitel pevnosti, 

Michael Pidoll zu Quintenbach, neochotně uvolnil 100 pušek pro gardu, ale vzápětí stáhl 

vojáky z dovolených a vytvořil z nich 4 čety (jednu setninu), která již byla schopná strážní 

službu zabezpečit. Pevnost byla následně uvedena do stavu bdělosti a na příslušné posty byla 

přisunuta děla i s municí.106  V nedalekých Litoměřicích taktéž vznikla Národní garda pro 

dohlížení nad městem. Vytvořily sbor o čtyřech kompaniích, který se  povedl  vyzbrojit  

z terezínských zásob starých pušek. Kromě malého konfliktu ve vsi Pokratice nedaleko 

Litoměřic, byl v této oblasti klid a revoluční dění sem nezasáhlo.107  

Posledním záchvěvem revolučního dění byl rok 1849, kdy se připravovalo studentské 

povstání v českých zemích a sousedním Sasku. Dne 10. května byl nad Prahou vyhlášen stav 

obležení a zemský vojenský velitel rozkázal, aby tento stav vyhlásili i velitelé pevností 

 
105 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 30911. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286.  
106 Tamtéž, str. 31315. 
107 GOL, Tomáš: Posádkové město Litoměřice v letech 191838. BP, Univerzita Pardubice, FF, 2011, str. 15. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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Terezín, Josefov a Hradec Králové. Povstání ale bylo zadušeno hned v zárodku, takže 

k žádným výrazným akcím nedošlo.108 

Od 50. let 19. století dochází znovu ke změně politické situace. Vzhledem k vývoji na území 

Německého spolku (vzniklém roku 1815 na Vídeňském kongresu) a vzestupu Pruska, které se 

stává znovu nepřítelem Rakouska, nabývá opět na důležitosti severní hranice. To mělo vliv  

i na podobu Terezína, respektive na jeho okolí. Dochází k další modernizaci opevnění na 

břehu Labe. Zastaralé staré předmostí je doplněno na východní straně novým opevněním z let 

185051. Byly zde vystavěny čtyři forty, dvě flankovací pevnůstky a byla do něj zahrnuta již 

starší reduta zvaná Homolka a pevnůstka na kopci Křemín.109 

Jedním z nerealizovaných projektů na modernizaci opevnění Terezína byla výstavba tzv. 

Maxmiliánských věží. Šlo o dvou či třípodlažní dělostřelecké věže, které spadaly do 

polygonálního systému opevňování. Jejich úkolem by bylo oddálit prostor od místa, kde 

nepřítel začne s obléháním, čímž se mělo uchránit jádro pevnosti. V plánu se počítalo 

s výstavbou čtyř půlkruhových věží u Hlavní pevnosti a jednou u Malé pevnosti.110  

K další modernizaci opevnění došlo už v době schylování se války s Pruskem  v první 

polovině roku 1866. Terezín měl v nadcházející válce hrát stále důležitou roli. Dle plánů měl 

Terezín blokovat komunikace do vnitrozemí, v případě operací v severních Čechách měl 

zabezpečit rakouské armádě krytí boků a v neposlední řadě měl zablokovat Severní státní 

dráhu spojující Prahu a Drážďany. V květnu 1866 došlo k vykácení stromů kolem Terezína, 

včetně několika alejí, aby nezakrývaly výhled a nepřekážely v dělostřelecké palbě. Bylo 

nasazeno přes 6 500 civilních pracovníků, kteří pracovali na zlepšení obrany. V hlavní 

pevnosti byly vyčištěny příkopy, opraveny valy a vybudovány nové kasematové objekty pro 

dělostřelectvo. Ve všech částech pevnosti (hlavní i malé pevnosti a obou retranchementech) 

byly budovány duté traverzy, které by poskytovaly úkryty vojákům a zároveň by sloužily jako 

muniční sklady. Ke změnám došlo i na opevněném předmostí. Reduta Homolka byla 

přestavěna na plnohodnotný fort. S přihlédnutím na rozvoj dělostřelectva se pro Terezín stal 

hrozbou blízký kopec Křemín vypínající se nad okolím, odkud by mohla pevnost být 

ostřelována. Proto byl tento kopec začleněn do systému opevnění nového předmostí a byl na 

 
108 MERTLÍKOVI: Josefov. Kapitoly z dějin pevnosti a města. Nakladatelství Bor, Liberec, 2019, str. 118. 
109 FUKSA, Ivan: Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti. Národní muzeum, Praha, 2016, str. 103.  
110 FUKSA, Ivan: Nerealizované projekty na modernizaci pevnosti Terezín v 19. století. In: Terezínské listy 

43/2015.  
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něm vystavěn fort. Než vypukla válka, bylo dohromady připraveno 16 pevnostních objektů – 

6 fortů, dvě flankovací pevnosti, 4 dělostřelecké baterie, 4 dělostřelecké šance. 

Jak bylo výše naznačeno, důležitou se stala Severní státní dráha vedoucí do Saska. Železnice 

byla vystavěna jižně od pevnosti, ale tato oblast nebyla v dřívějších dobách přednostně 

opevňována, protože se tam nacházela rozsáhlá inundační kotlina. Jenže dráha potřebovala 

zajistit ochranu, protože v pruských rukou mohla sloužit jako zásobovací tepna do Čech. Trať 

se nacházela příliš daleko od pevnosti, a tak bylo nutné v její blízkosti vystavět nové 

předsunuté opevnění. To se nacházelo v okolí nádraží v dnešních Bohušovicích. Opevnění 

zahrnovalo 9 objektů –  jeden fort, dvě větší dělostřelecké baterie, 4 pomocné objekty a dvě 

dělostřelecké baterie přímo v kolejišti.111 

 Obr: 25 Mapa opevnění v oblasti Terezína.112 

    

Obr. 26 + 27 Detaily moderních fortifikací u Terezína – nové předmostí a fort v Bohušovicích.113  

 
111 FUKSA, Ivan: Pevnost Terezín ve válce 1866 optikou stavební historie, str. 162172. In: Mlhy na Chlumu. Prusko
rakouská válka v optice moderní historiografie. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2018. 
112 Tamtéž, str. 163.  
113 https://www.pevnostterezin.cz  
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Ze zápisků z kroniky se dozvídáme, že přicházející válka život v Terezíně „rozvířila“. 

Očekávalo se, že Prusové budou pevnost dobývat, a tak bylo třeba je „náležitě uvítat“. Byli 

povoláni zedníci, tesaři, dělníci. Byly naváženy zásoby potravin a munice. Z přípravných 

prací obyvatele velmi trápilo kácení stromů, což je v kronice několikrát smutně poznamenáno. 

V pevnosti mohli zůstat jen ti civilní obyvatelé, kteří zabezpečovali  chod  pevnosti.  Byli 

vyzváni, aby se zásobili potraviny a vším potřebným na 2 měsíce. Ti, co to nezvládli, museli 

pevnost taktéž opustit. Dle zpráv bylo zakoupeno 1200 kusů dobytka, aby se zajistilo 

dostatečné zásobování armády masem.114   

V rámci příprav na boj s Prusy byla posílena posádka pevnosti. Pro její obranu se v jejích 

zdech koncentroval vždy 4. batalion z pěšího pluku Nr. 42, 34, 45, 11, 36, 62, 73, eskadrona 

2. husarského pluku a čtyři pěší baterie od VI. dělostřeleckého pluku. Přesto stav posádky 

nedosahoval více než 10 000 mužů, což byl značný deficit pro případné vojenské operace 

v širším okolí.   

Do června se zde formovala brigáda generálmajora Ringelsheima, která následně odtáhla 

k Mladé Boleslavi. Došlo k uzavření pevnosti a zaplavení kotlin. V červnu 1866 po průjezdu 

saského vlaku byla zdemolována železnice. U pontonového mostu, který stál mezi Českými 

Kopisty a Počáply,  se nahromadila říční doprava hledající ochranu pod děly Terezína. 

Dohromady zde bylo 16 parníků a 400 dalších lodí, pramic, vorů a jiných plavidel. 

Když vypukla válka, Prusové provedli opět invazi do českých zemí, ale vedli útoky jinými 

směry než v 18. století, a tak připravené pevnosti bez problémů obešli.  

Terezín byl 2. 7. 1866 izolován, protože došlo ke zničení železničního mostu u Kralup  

a telegrafního vedení. A tak byla pevnost odkázána na zpožděné informace z novin, které 

psaly o bojích ve východních Čechách. 5. července se k posádce dostala první neoficiální 

zpráva o porážce Rakušanů u Hradce Králové. O pár dní později, 8. července, došlo k šarvátce 

mezi rakouskou a pruskou jízdní hlídkou u Lovosic. U Terezína se dokonce objevila pruská 

pěchota, ale stáhla se, když několik děl z pevnosti vystřelilo. 25. července se vojáci z novin 

dozvěděli, před třemi dny bylo uzavřeno příměří.115   

 
114 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 33336. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
115 HOFMAN, Jiří: Déšť, napětí a ticho. Pevnost Terezín ve válce 1866, str. 173180. In: Mlhy na Chlumu. 
Pruskorakouská válka v optice moderní historiografie. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2018. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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Nefunkčnost komunikačních cest se však málem zle vymstila Rakušanům. Zpráva  

z 25.  7.  hovořila  o pětidenním příměří, a tak po jeho skončení vyrazil z Terezína vojenský 

oddíl, který měl za úkol zničit železniční most u Neratovic  na  trati  TrutnovKralupy  nad 

Vltavou. Úkol se jim povedlo splnit a ještě svedli šarvátku s pruskými vojáky. Jenže šlo  

o porušení příměří, které mezitím bylo prodlouženo, a mohlo to mít dalekosáhlejší důsledky, 

ale Prusové se nakonec smířili s finanční náhradou a tento drobný incident byl zapomenut.116 

Po celou dobu války vládla v pevnosti zvláštní atmosféra. Posádka byla vybičována na 

očekávaný příchod nepřítele a udržovala si vysokou morálku. Byla připravena na obléhání  

a na případný střet. Několikrát po dobu trvání války zazněly plané poplachy, na které ovšem 

vojáci reagovali pohotově. O to větší zklamání přišlo, když se dozvěděli o konci bojů 

z oficiálního telegramu ze dne 30. 7., kde se nařizoval klid zbraní.117  

Válka roku 1866 byla jediným konfliktem, ve kterém se nepřátelští vojáci dostali na pohled 

pevnosti. Po zkušenostech s touto válkou se ukázalo, že bastionové pevnosti definitivně 

ztrácejí na významu. Pro pohyblivou válku nepřestavují překážku a nemohou již plnit 

obrannou funkci. Jelikož modernizace fortifikace nedosáhla současných požadavků armády, 

bylo  v roce 1886 vydáno rozhodnutí o zrušení pevnostního statutu Terezína, které vešlo 

v platnost  v roce 1888. Terezín ovšem zůstal dál vojenským městem, kde sídlila posádka,  

a strategickým zázemím pro armádu.118 

 

3. 3 Nová role Terezína 

Vedle vojenské role se ovšem v 19. století prosazuje i nové využití pevnosti, a to využití 

prostor pro vězení. Již při výstavbě pevnosti bylo pamatováno na případné kázeňské 

prohřešky vojáků a do kasemat malé pevnosti  byly zabudovány vězeňské cely. Ti, kdož se 

provinili proti vojenským řádům, zakusili několikadenní pobyt na samotce, zostřený 

případným půstem a tělesnými tresty. Technická připravenost a současně naddimenzování 

těchto prostor předurčily Terezín, aby se stal  v první polovině 19. století věznicí pro 

kriminální živly a válečné zajatce, a v druhé polovině 19. století i pro politické vězně.  Pro 

tyto účely byl využíván především přední kasematový trakt Malé pevnosti, který byl schopen 

 
116 BĚLINA, Pavel. FUČÍK, Josef: Válka 1866. Havran, Pasek, Praha, 2005, str. 487488. 
117 HOFMAN, Jiří: Déšť, napětí a ticho. Pevnost Terezín ve válce 1866, str. 173180. In: Mlhy na Chlumu. 
Pruskorakouská válka v optice moderní historiografie. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2018. 
118 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
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pojmout až 800 vězňů, tzv. Festung Stockhaus.  Prvními válečnými zajatci, kteří okusili 

útrapy terezínských kasemat, byli zajatí francouzští vojáci z napoleonských válek v roce 

1813, tehdy však Terezín posloužil pouze jako tzv. depot, vzhledem k blízkosti frontové linie, 

byli  po  shromáždění přesunuti do Josefova a Olomouci.119 Skutečným táborem pro válečné 

zajatce se Terezín stal až v době první světové války.    

Mezi prvními politickými vězni v Terezíně byli účastníci polského povstání z roku  1830  

a poté členové italského hnutí bojující za Risorgimento. V říjnu 1851 byli Luigi Dottesio  

a Vincenzo Maisner odsouzeni vojenským soudem k trestu smrti. 8. října 1851 byl Dottesio 

popraven a Maisnerovi byl trest změněn na 10 let těžkého žaláře v železech. Tento trest si 

odpykal právě v Terezíně. 14. července 1856 mu byla po uplynutí poloviny trestu udělena 

milost. Po propuštění se Maisner vrátil do Milána, kde sepsal své paměti do knihy nazvané  

Da  Venezia  a  Theresienstadt.  V nich popisuje kruté podmínky, které ve vězení panovaly – 

těžká práce, nedostatek jídla, tresty na samotce za sebemenší prohřešky, vlhké a studené cely, 

vězni byli spoutáni v těžkých, až deset kilogramů vážících okovech.120 

Právě tyto podmínky vynesly terezínské Malé pevnosti pověst jednoho z nejtvrdších žalářů 

v monarchii. Vězňové nebyli schopni v takových podmínkách přežívat dlouho, podvýživa, 

příšerné hygienické podmínky, trvalé podchlazení a časté samovazby měly za následek 

zejména tyfová a tuberkulózní onemocnění, a též psychická zhroucení. Vězňové tedy většinou 

umírali během výkonu trestu, popřípadě krátce po propuštění. To byl i případ řeckého hraběte 

Alexandera Ypsilantiho, který se svými bratry uprchl po nezdařeném protitureckém povstání 

v roce 1823 na území Sedmihradska, kde byli zajati a posléze internováni právě v terezínské 

Malé pevnosti.  Vzhledem k jeho předchozímu angažmá v ruské armádě ruský car a jeho 

diplomaté, zejména kníže Razumovskij a jeho žena, se snažili o jeho propuštění. V roce 1827 

byli skutečně Řekové propuštěni, ale hrabě Ypsilanti na následky strádání zemřel ještě po 

cestě do vlasti, právě v bytě knížete Razumovského.121  

Podobný osud potkal polskou hraběnku Annu Rozyckou, která byla zatčena v Haliči za 

protirakouskou agitaci, a po útrapách zemřela 6. 5. 1856 v den, kdy jí byla udělena císařská 

 
119 CHOBOT, Lubomír: Encyklopedie válečného zajetí a internace, str. 1819. Dostupné na:  

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedievalecnehozajetiinternace  
120 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 98102. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
121 KRYL, Miroslav: Příspěvek ke starším dějinám Terezína, str. 36. In: Terezínské listy 9/1978. 

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedie-valecneho-zajeti-internace
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milost, či vůdce protirakouského povstání proti okupaci Bosny a Hercegoviny Hadži Loja, 

který si odpykával svůj trest v letech 1878 až 1883 a též zemřel krátce po propuštění.122  

Terezínská Malá pevnost se stala osudnou i pro členy revoluční skupiny „Mladá Bosna“, kteří 

v roce 1914 uskutečnili atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. O jejich 

osudu a následně o proměně věznice na skutečný válečný zajatecký tábor bude projednáno 

v kapitole věnované Velké válce.  

 

3. 4 Shrnutí rolí Terezína 

Jak v průběhu 19. století bastionové pevnosti vlivem změn ve způsobu vedení bojů ztrácely na 

významu, tak se do popředí dostávaly jejich další role.  Terezínská pevnost během 19. století 

pomalu přicházela o svůj původní smysl aktivního prvku obrany monarchie, přesto  

až do šedesátých let 19. století byla průběžně modernizována ve snaze držet krok s vývojem 

nových zbraní.  Pro nezasvěceného laika by se mohla zdát výstavba této pevnosti, o kterou se 

fakticky nikdy nebojovalo, a její průběžná modernizace, naprosto zbytečnou investicí. Byla to 

však příliš nákladná investice, a také její případná likvidace by byla nad možnosti erární 

pokladny. A hlavně původní záměr tehdejších stavitelů byl mnohem širší. Postupně se tedy 

její role proměnila na prvek pasivní obrany, s možností operativního vybudování zařízení  

pro mimořádné situace (seřadiště pro vojskové skupiny, lazaret, zajatecký tábor),  

a to s minimálními náklady. Tyto mimořádné situace skutečně nastávaly, např. v letech 1848, 

1866 a zejména v roce 1914. Vhodně zvolená poloha pevnosti jí předurčovala k ochraně 

komunikačního spojení Prahy se severní hranicí země a dále se Saskem, ať již po vodě nebo 

po silnici, a od poloviny 19. století i  po železnici, které mělo z vojenského hlediska 

strategický význam.  Souběžně s tím přešla na terezínskou pevnost i role žaláře, tedy místa 

k zajišťování „nežádoucích elementů“, ať již kriminálních živlů či politických oponentů.         

 

 

 

 

 
122 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996, str. 83. 
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4. Fungování pevnosti v období monarchie  

Terezín byl primárně založen jako pevnost, nikoli jako město, jehož vznik si vynutily 

ekonomické důvody. Tím se lišil například od Olomouce či Hradce Králové, což byla 

původně královská města, kterým se dostalo náležitého opevnění, protože ležela na 

strategických místech. V roce 1780 Josef II. založil vojenskou pevnost, která měla být 

obývána vojenskou posádkou. Teprve v roce 1782, kdy císař vydal tzv. Osidlovací patent  

(o němž bude řečeno později), byl Terezín povýšen na svobodné královské město. Díky 

tomuto  patentu  se  mohlo  v pevnosti začít usazovat civilní obyvatelstvo, které mělo armádě 

zajišťovat některé služby a provoz řemesel. Civilní obyvatelstvo bylo ve všech ohledech 

podřízeno potřebám armády a jen postupně se od ní osamostatňovalo, zároveň ale profitovalo 

ze služeb armádě, která vždy hrála zásadní roli odběratele. Tato symbióza vojenské a civilní 

složky v Terezíně mu zajišťovala vcelku bezproblémové fungování a rozvoj města.      

 

4. 1 Vojenská složka 

4. 1. 1 Posádka 

Do pevnosti byla posádka umístěna od roku 1784. Vzhledem k tomu, že pevnost byla zdaleka 

nedokončená, šlo pouze o malé jednotky určené pro stráž na staveništi. Jak se práce blížily  

ke konci, začala se teprve posádka početně navyšovat. V roce  1789  vzniklo  pevnostní 

velitelství (Festungs Kommando), které mělo na starost správu pevnosti i posádky, 

zásobování, vyzbrojování, ubytování a výcvik. Prvním velitelem Terezína se stal jeho vlastní 

architekt Karl von Steinmetz, nyní povýšen do hodnosti polního podmaršálka, a velel pevnosti 

až do své smrti roku 1798. 

V roce 1790 čítala posádka pevnosti již 1.000 mužů. V roce 1797 byla vydána směrnice, kde 

byl stanoven počet posádky pro mírovou dobu na 5.655 mužů, naopak v době války se měla 

posádka pevnosti zdvojnásobit.  K dispozici měli vojáci přibližně 500 jezdeckých a tažných 

koní. Posádka se skládala z pěších jednotek, dělostřelců, kavaleristů, sapérů a minérů. Terezín 

mohl pojmout až 16 000 mužů, ale tohoto čísla nebylo nikdy nedosaženo. V roce 1866 byla 

posádka navýšena na 9.250 mužů. Mezi lety 19001910 se stav posádky pohyboval kolem  

34.000 mužů.123 

 
123 FUKSA, Ivan: Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti. Národní muzeum, Praha, 2016. 
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Pro monarchii v 18. století bylo typické neustálé rozmisťování vojenských jednotek dle potřeb 

státu (zejména kvůli mnohonárodnostnímu složení monarchie) či ohrožení hranic.  Jednotky 

nikdy nesetrvaly na jednom místě po dlouhou dobu. Verbování nových mužů probíhalo vždy 

v dané oblasti, kde se pluk nacházel. Za Marie Terezie a za Josefa II. došlo k prvním 

reformám odvodového systému, kdy se verbování změnilo na rekrutování, a každá oblast 

monarchie dostala za úkol rekrutovat určitý počet mužů pro doplnění stavů armády. Ale 

teprve na přelomu 18. a 19. století dochází k ustálení doplňovacích obvodů. Vrcholem 

reforem tohoto systému bylo zavedení všeobecné branné povinnosti v druhé polovině  

19. století.124 

Tato fluktuace pluků se odrazila i na složení vojenské posádky v Terezíně. Přesto se našla 

vojenská jednotka, která se stala „domovským plukem“ pevnosti. Jednalo se o 42. pěší pluk 

(Infanterie  Regiment Nr. 42, od roku 1883 Böhmisches Infanterie – Regiment Nr. 42). 

 

4. 1. 1. A Historie 42. pěšího pluku 

Pěší pluk č. 42 byl založen v roce 1674 na základě dohody mezi římským císařem  

a würzburgskobamberským biskupem Johanem Hartmanem. Měl sloužit pouze ve Franckém 

kraji.  V roce 1685 byl napevno začleněn do císařské armády a jeho majitelem se stal generál 

Hans Carl hrabě Thüngen. Původním označením tohoto pluku nebylo číslo, ale byl nazýván 

dle svých majitelů, například známá jsou jeho jména Gaisruck či Erbach. Číslo mu přiděleno 

až v roce 1769, kdy jeho oficiální název zněl InfanterieRegiment Nr. 42.  

Pluk má bohatou historii a prošel mnoha bojišti po evropském kontinentu. V 17. století se 

účastnil tažení proti Turkům, včetně bitvy u Zenty. Mezi jeho slavná tažení 18. století patří 

bitva u Kolína, kde již prokázal svoji odvahu jako celá jednotka, dále bitva u Torgau na konci 

sedmileté války, účastnil se také války o bavorské dědictví a na konci zmíněného století 

bojoval proti Francouzům během revolučních válek. Za napoleonských válek bojoval 

převážně na území zanikající Svaté říše římské (prošel například bitvou u Ulmu), následně se 

část jednotky dostala ke Slavkovu, v roce 1809 se účastnili bitev u Aspernu a Wagramu  

a  v roce  1813  bojovali  v bitvě u Lipska. Během revolučních let 18481849 byli granátníci  

42. pluku nasazeni na pacifikaci nepokojů v Praze, dále pluk bojoval u Custozzy a podílel se 

na potlačení revoluce v Uhrách. V roce 1859 bojovali vojáci 42. pěšího pluku v bitvě  

 
124 Kolektiv: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 15261918. Elka Press, Praha, 2003. 
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u Solferina. Naopak neúčastnili se války o SchleswigHolstein,  to  byl  pluk  nasazen  

pro ostrahu hranic v Haliči. Během pruskorakouské války bojovali v rámci severní armády  

u Jičína i u Hradce Králové, kde utrpěli mnoho ztrát. 125 

Původní rekrutovací oblastí pro 42. pěší pluk byl chebský region, ale pluk se již angažoval při 

výstavbě Terezína, protože měl se stavbou pevností zkušenosti. Od roku 1807 byl 42. pluk 

doplňován výhradě z českých zemí (Lovosice, Cheb) a v roce 1818 mu byl přidělen okres 

Litoměřice. Roku 1827 se Terezín stal sídlem jeho doplňovacího velitelství. V Terezíně sídlil 

pluk  v letech  18231846, následně v letech  18711887 a natrvalo zůstal v pevnosti  od  roku 

1910.126 

Na začátku existence, kdy pluk skutečně vlastnili a financovali jeho majitelé, najdeme jména 

jako například hrabě Hans Carl Thüngen, svobodný pán Friedrich Leopold Thavonat, hrabě 

Johann Alexander O´Neily nebo hrabě Sigmund Friedrich Gaisruck. Za válek s Francií  

na přelomu 18. a 19. století se čestným majitelem stal hrabě Carl Eugen ErbachSchönberg. 

V roce 1818 se novým čestným majitelem regimentu stal vévoda Artur z Wellingtonu a v roce 

1852 dokonce samotný král z Hannoveru George V. Posledním čestným majitelem  byl  od 

roku 1879 Ernst August vévoda z Cumberlandu, Braunschweigu a Lüneburgu.127  

42. pěší pluk se proslavil v bitvě u Wagramu, respektive druhý den bitvy dne 6. července 

1809. Pluku se povedlo provést úspěšný protiútok proti francouzským liniím v oblasti vesnice 

zvané Aderklaa, zatímco Francouzi na ostatních místech zatlačovali rakouské jednotky.128  

I když to nepomohlo zvrátit výsledek bitvy u Wagramu, byl 42. pěší pluk ihned po bitvě dne 

7. července vyznamenán privilegiem používat Grenadiermarsch. Tento pochod směli hrát  

při vojenských přehlídkách, nástupech či jiných parádách. Například zněl při oslavách výročí 

bitvy  na  den  6.  7.,  v roce 1874 byl použit při oslavách 200 let od založení pluku, nebo  

při stoletém výročí účasti 42. pluku v bitvě u Lipska dne 18. 10. 1913. Grenardiermarsch byl 

bezpochyby významným privilegiem, na které byl pluk hrdý, o jehož významu svědčí to, že si 

ho dokonce ponechal i jeho nástupce československý pluk č. 42.  

 
125 Geschichte des InfanterieRegiments Nr. 42: Für d. Mannschaft bearb im Auftrage des Regiments
Commandos von Karl Fontaine von Felsenbrunn. Im Selbstverlage des Regimets, 1893. Dostupné na 

https://books.google.com  
126 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933. Dostupné na: Digitální studovna MO 
ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5  
127 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
128 KOVAŘÍK, Jiří: Napoleon na Dunaji. Aspern a Wagram – první Napoleonova porážka a poslední vítězné 

tažení 1809. Epocha, Praha, 2009, str. 258.  

https://books.google.com/
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
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Od bitvy u Wagramu se také symbolem pluku č. 42 stala dvojice vojáků –  bubeník 

povzbuzující muže do útoku a granátník držící napřaženou mušketou s bajonetem. Toto logo 

je možné vidět na oltáři v kostele  v Terezíně a také bylo vytvořeno sousoší, které bylo 

umístěno v pevnosti v parku poblíž retranchementu 5. 129 

          

Obr. 28 Oltář v Terezínském kostele.130     Obr. 29 Sousoší granátníků.131 

 

4. 1. 1. B Další jednotky umístěné v Terezíně 

Za války 1866 byl v Terezíně umístěn pěší pluk č. 28. Tento regiment původem z Nizozemí  

a od roku 1770 spjatý s českými zeměmi měl obdobnou historii tažení jako IR 42. Bojoval 

proti Turkům, v 18. století byl nasazen na boje proti Prusům v sedmileté válce.  

Za napoleonských válek bojoval u Ulmu, Aspernu i Wagramu, u Drážďan 1813, Chlumu  

i  Lipska  a  dostal  se  i  do  Francie.  V roce 1817 byl umístěn do Prahy, která se stala jeho 

hlavním sídlem. Jeho symbolickou bitvou, ve které se vyznamenal, se stala bitva u Custozzy 

1866.132  Následně byl poslán zpátky do Čech a dostal se do Terezína. Byli to právě muži  

28. pěšího pluku, kteří v dobách prodlouženého příměří provedli výpad z pevnosti a vyhodili 

do povětří most u Neratovic.133  

 
129 KRÁTKÝ, Jaroslav: „Stateční granátníci tereziánského 42. Pěšího pluku v proměnách historické paměti a společenských 

změn. In: Kolektiv: Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu, UJEP, Ústní nad Labem, 2014, str. 6781. 
130 Tamtéž, str. 78. 
131 http://fortterezin.cz/pohledynamestostareanove/stareanovepohledynamesto.html  
132 FUČÍK, Josef: Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka I. světové války. MF, Praha, 2006. 
133 BĚLINA, Pavel. FUČÍK, Josef: Válka 1866. Havran, Pasek, Praha, 2005.  

http://fort-terezin.cz/pohledy-na-mesto-stare-a-nove/stare-a-nove-pohledy-na-mesto.html
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Dle publikace Adressbuch z roku 1912 měl v Terezíně své plukovní velitelství od roku 1883  

i nově vzniklý pěší pluk č. 92 (Böhmisches Infanterie Regiment Nr. 92) původem 

z chomutovského okresu. Z dalších jednotek, které zde byly po nějakou dobu umístěny, byly 

dragounský pluk č. 1, první prapor polních myslivců, 11. hulánský pluk, oddíl polních houfnic 

zeměbrany č. 26, divize 9. těžkého houfnicového pluku, 26. pluk polního dělostřelectva. 

Samozřejmě k posádce patřily i jednotky sapérů a sanitářů.134   

  Obr. 30 Vojáci 26. dělostřeleckého pluku.135 

Jinou jednotkou, která pobývala často v Terezíně, byl pěší pluk č. 36 původem z okresu 

Mladá Boleslav. Do Terezína byl umístěn již za napoleonských válek v letech 1808 a 1810  

a následně v letech 18861893.136   

V poznámkách o historii Terezína z pera Aloise Královce najdeme také zmínky o pěším pluku 

č. 94, který byl v roce 1910 přemístěn do Liberce.137  O jeho odchodu se taktéž zmiňuje 

Kronika města Terezín a také je zde zmíněno, že se v tomto roce po 23 letech navrátil domácí 

42. pěší pluk, který zde již setrval.138  

 

4. 1. 2 Vojenská správa 

V čele pevnosti stál její velitel. Prvním se stal Karl Steinmetz, který se podílel na výstavbě 

Terezína. Civilní obyvatelstvo oficiálně dle Osidlovacího patentu spadalo pod magistrát 

v Litoměřicích,  ale  to  platilo  v době míru. Pokud byl vyhlášen válečný stav, veškerou 

 
134 Adressbuch des polit. Bezirkes Leitmeritz 1912. Dostupné na http://vademecum.soalitomerice.cz  
135 http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezinnastarych
pohlednicich&pocet=24&stranka=1  
136 Výtah z dějin c. a k. pěššího pluku říšského hraběte Browna č. 36 (1898). Dostupné na 

https://dk.uzei.cz/dsmo/view/uuid:1755c87e381144e18b94f8bf4fcfec5e?page=uuid:0a9460245e0f476e
b3c39ab7ff4fe584  
137 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
138 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 429. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 

http://vademecum.soalitomerice.cz/
http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezin-na-starych-pohlednicich&pocet=24&stranka=1
http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezin-na-starych-pohlednicich&pocet=24&stranka=1
https://dk.uzei.cz/dsmo/view/uuid:1755c87e-3811-44e1-8b94-f8bf4fcfec5e?page=uuid:0a946024-5e0f-476e-b3c3-9ab7ff4fe584
https://dk.uzei.cz/dsmo/view/uuid:1755c87e-3811-44e1-8b94-f8bf4fcfec5e?page=uuid:0a946024-5e0f-476e-b3c3-9ab7ff4fe584
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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kontrolu nad všemi lidmi v pevnosti měl velitel. Ten také měl případně pravomoc k vyhoštění 

obyvatel, kteří nesplňovali podmínku potravinových zásob na 3 měsíce v případě obléhání. 

V Terezíně byla postavena budova vojenského velitelství, která se nachází na náměstí vedle 

kostela.  Pevnost  se  v průběhu své historie stala sídlem mnoha plukovních velitelství, ať již 

pěších regimentů, jezdeckých útvarů, dělostřeleckých či sapérských jednotek. Vedle nich zde 

sídlila vojenská zdravotní služba, která provozovala i terezínskou vojenskou nemocnici. 

Z dalších vojenských institucí v Terezíně sídlil posádkový soud a nacházela se zde také 

důstojnická škola.139  

Z počátku existence Terezína duchovní správu, jak pro vojáky, tak pro civilisty zajišťovali 

vojenští kaplani, kteří vedli i civilní matriky. Na počátku 30. let 19. století zažádalo město  

o zřízení civilní fary, ale tato žádost byla odmítnuta s odůvodněním, že v pevnosti žije málo 

civilních obyvatel, a tak duchovní správu zajistí nadále vojenští kaplani. Až v roce 1842 byla 

zřízena civilní fara.140 

 

4. 1. 3 Vojenské objekty  

K hlavním vojenským stavbám v pevnosti patří bez pochyby kasárna pro ubytování mužstva. 

Jedná se o masivní, účelové, utilitární, symetrické a racionální stavby bez bohatého zdobení. 

Kasárna se spolu se sklady a zbrojnicí nacházely v blízkosti hradeb. Jejich plány 

vyprojektovali inženýr nadporučík George d’Anthon a inženýr poručík Allio d’Ajot. Jednou 

z největších budov jsou Velká pěchotní kasárna, která byla dostavěna již během let 1782

1783. Jedná se o dvoupatrovou budovu španělského typu, která mohla poskytnout ubytování 

pro celý pluk o 1150 mužích. Vedle pěchotních kasáren byla vystavěna  zbrojnice  

a dělostřelecká kasárna pro 450 mužů. Na druhé straně pevnosti jako protiváha k Velkým 

pěchotním kasárnám byla v letech  178284 vystavěna Jezdecká kasárna, která zahrnovala 

stáje pro 425 koní a ubytování pro 620 vojáků. Posledními kasárnami vystavěnými v letech 

178687 byla Malá pěchotní kasárna. Taktéž šlo o budovu španělského typu s dvěma patry, 

kde se mohlo ubytovat 950 vojáků.141 

 
139 Adressbuch des polit. Bezirkes Leitmeritz 1912. Dostupné na http://vademecum.soalitomerice.cz 
140 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 289304. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  
141 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 4247. 

http://vademecum.soalitomerice.cz/
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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Kasárna sloužila k ubytování vojáků v době míru. V případě války, kdy by pevnost byla 

obléhána nepřítelem, by vojsko bylo ubytované v kasematových objektech. Ve vnější linii 

opevnění se nacházely ubytovací prostory v kasematech lunet a reduitů, kam se mohly 

vměstnat až stovky mužů. Ale hlavní část vojska měla být umístěna v kasematech vnitřního 

pevnostního valu, přesněji v kasematech kavalírů a retranchementů, kam se dohromady mohlo 

vejít přes 6 000 vojáků. Pokud by došlo k bojům, měla být do jednoho z kavalírů (č. VIII) 

také přemístěna nemocnice.142 

Další typickou budovou pro pevnostní areál jsou strážnice. Nacházely se u bran, pracháren  

a muničních skladů. Šlo o přízemní budovy menších rozměrů s minimem místností pro 

hlídající vojáky a jejich důstojníky.143  

Aby Terezín mohl zajišťovat svoji funkci logistického uzlu pro armádu, musely být v jeho 

zdech vystavěny obrovské skladovací prostory, kam by se ukládaly potraviny, zbraně, munice 

a další potřebný vojenský materiál. Hlavní prachárny, zvané Pulver Magazin, byly zřízeny 

v dutých bastionech č. I. a VIII., dále pro střelný prach byla zřízena menší skladiště, která se 

nacházela v retranchementech ravelinů č. XV. a XX. Vlastní prachárny měly i malá pevnost  

a  oba  retranchementy.  V těchto vyjmenovaných skladech se střelný prach ukládal v době 

válečného konfliktu,  ale  v dobách míru sloužily pro uskladnění střelného prachu 

z bezpečnostních důvodů tzv. mírové prachárny v Travčickém lese. Hlavní proviantní sklad 

byl zřízen v kavalíru č. II., kde se nacházely pekárny. Přilehlé přízemní kasematy sloužily 

k uskladnění přísad na výrobu pečiva, dalších potravin a ovsa až pro 6500 koní. Dohromady  

ve všech skladech mělo být zajištěno zásobování pro 60 000 mužů přibližně na 3 měsíce. Aby 

armáda nebyla zcela závislá na civilním obyvatelstvu, vlastnila posádkové mlýny, nacházející 

se  v lunetě č. XXXVII., jatka v dolním retranchementu a čistící zařízení, jako například 

prádelny.144   

 

 

 

 

 
142 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. Památník Terezín, Severočeské nakladatelství, 1972, str. 11920. 
143 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 48.  
144 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996, str. 77. 
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4. 1. 4 Činnosti vojáků  

V dobách míru byl život v pevnosti pravděpodobně vcelku jednotvárný. Vojáci vykonávali 

strážní službu, účastnili se pravidelných cvičení, starali se o údržbu zbraní a opevnění. Jejich 

každodennost byla obohacena o návštěvy polních mší, hostinců a nevěstinců, účast  

na civilních či náboženských slavnostech. Větším zpestřením byly oslavy významných 

výročí, ať už se jednalo o panovnická jubilea, výročí bitev, či oslavy založení pevnosti 

Terezín.  

 Obr. 31 Nastoupení vojáci při přehlídce na náměstí.145  

4. 1. 4. A Výměna stráží 

Jednou  z každodenních rutin v období monarchie bylo střídání stráží před posádkovým 

velitelstvím. Bylo doprovázeno vojenskou hudbou. Hlídkující vojín, jakmile spatřil dozorčího 

důstojníka, zvolal: „Gewehr heraus“. Následně důstojníkovi stráž vzdala poctu a poddůstojník 

mu podal hlášení.146  

 Obr. 32 Výměna stráží.147 

 

 
145 http://mestoterezin.cz/historickepohledniceterezinazrakouska/gs1937/p1=6237  
146 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 27. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  
147 http://mestoterezin.cz/historickepohledniceterezinazrakouska/gs1937/p1=6237  

http://mestoterezin.cz/historicke-pohlednice-terezina-z-rakouska/gs-1937/p1=6237
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://mestoterezin.cz/historicke-pohlednice-terezina-z-rakouska/gs-1937/p1=6237
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4. 1. 4. B Cvičení 

Pro udržení morálky a pro zlepšování bojových kvalit byla důležitá pravidelná cvičení vojáků.  

U pevnosti Terezín bylo zřízeno postupně několik cvičišť. Jako výcvikové prostory sloužily 

zátopové kotliny ve směru na Litoměřice a Bohušovice, stejně tak Travčický les. V letech 

186667 byla zřízena nová střelnice na retranchementech. Pro ženisty byly vyhrazeny 

prostory u Malé pevnosti a u Ohře směrem na Litoměřice. Jezdecké pluky cvičily na volných 

plochách retranchementů. Teprve v letech 186062 byla vystavěna v Terezíně krytá jízdárna. 

Jde o velkou obdélníkovou stavbu se složitým vnitřním dřevěným klenutím, které bylo značně 

předimenzované, aby střecha jízdárny vydržela případné ostřelování.148  

Vrcholem cvičení vojsk byly tzv. manévry. Mohly se týkat buď jednotlivých posádek, tudíž 

se  konaly  v menším rozsahu, nebo se organizovaly císařské manévry, což byly velké 

vojenskopolitické události. Význam manévrů se zvyšoval v průběhu 19. století, kdy se jejich 

pořádání neustále zdokonalovalo a zmasovělo. Zpravidla se manévry konaly na podzim, aby 

vojska nenatropila škody v zemědělství. Jen výjimečně se odehrály na jaře či například 

v červnu. Císařské manévry byly v dané oblasti vždy společenskou událostí, zvláště když 

region hostil samotného panovníka, případně významné hosty ze zahraničí. Na manévrech se 

také často testovaly nové typy zbraní a nové taktiky.149 

U Terezína se různá cvičení, přehlídky a manévry konaly často, zpravidla u příležitosti 

návštěvy některého člena habsburského rodu či jiného panovníka. Větší akcí byly manévry ze 

dne 27. září 1836, kdy do Terezína zavítal arcivévoda František Karel, aby zde zhlédl 

manévry posádky Terezína. Akce se účastnily 42. pěší pluk „Wellingtonův“, 2. prapor pluku 

„Latourova“ a jedna eskadrona hulánů pluku Koburgova. František  Karel následně  

po skončení manévrů odjel do Litoměřic a odtud do Drážďan. Do Terezína se vrátil záhy 

v roce 1840, kdy jeho příjezd byl uvítán generály, měšťanstvem i duchovenstvem.150  

K velké koncentraci vojska u pevnosti Terezín došlo v roce 1846 v souvislosti se zhoršující se 

situací v Krakovské republice.151  

 

 
148 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980. 
149 Kolektiv: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 15261918. Elka Press, Praha, 2003, str. 31415. 
150 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 295 a 302. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
151 O této události bylo již pojednáno v předchozí kapitole Proměna válčení.  

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286


66 
 

4. 1. 4. C Zábava  

Jednou z možností, jak mohli vojáci trávit volný čas, za předpokladu, že ušetřili část žoldu, 

byla návštěva hostinců a nevěstinců. Vzhledem k tomu, že to byla vojáky značně vyhledávaná 

místa, dařilo se těmto živnostem v Terezíně. Po celém městě vznikaly různé hostince, vinárny, 

kořalny. Dle jednoho plánku v Muzeu Terezína nacházelo se ve městě v roce 1898 více jak  

50 hospod a nevěstinců.152  

O tom, že se prostituci v Terezíně velmi dařilo, svědčí i tzv. Zapisník prostitutek, kde se vedly 

podrobné zápisy o těchto ženách. Samozřejmě neposkytovaly služby jen vojákům, ale  

i civilistům. Nejvíce prostitutek se v Terezíně nacházelo v letech  19021904,  kdy  se  jejich 

počet pohyboval mezi 161 až 177. Přes sto se počet prostitutek také přehoupl v letech 1919

1920.  V mezidobí se jejich počet obvykle pohyboval mezi 7080. Ovšem jejich doba 

působnosti byla značně krátká, obvykle setrvávaly v podniku 14 dní, nebo maximálně měsíc. 

Z hlediska národností šlo buď o Češky, nebo Němky původem z českých zemí, méně pak 

z rakouských zemí či ze sousedního Německa.153  

O mravnostních poměrech panujících v Terezíně referovaly hojně i články v deníku Český 

sever, kde se autoři rozhořčovali nad nevalnou morálkou ve městě. „Není téměř ulice, na které 

byste  se  nesetkali  s příslušnicemi armády prostitutek…“154  Podniky,  kde  se  provozovala 

prostituce, byly většinu v německých rukách, a proto se stávaly terčem útoků českých 

novinářů. Radnice byla v tomto směru obviňována z nečinnosti, protože nevydala žádná 

omezující opatření, ani když například v roce 1898 došlo v těchto provozech ke dvěma 

vraždám.155  

 

 

 

 

 

 
152 Muzeum města Terezín. 
153 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 65, Archiv města Terezín, karton 95, Zápisník Prostitutek. 
154 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Noviny Český sever 1. 9. 1898, ročník IX., číslo 25. 
155 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Noviny Český sever 11. 4. 1898, ročník IX., číslo 11. 
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4. 1. 4. D Slavnosti  

Když v roce 1834, na výročí bitvy u Wagramu dne 6. 7., obdržel 42. pěší pluk, v té době 

přezdívaný „Wellington“ dle čestného majitele vévody Arthura Wellesley, nový prapor, 

proběhlo na náměstí v Terezíně jeho slavnostní svěcení a následně polní mše. Oslav se 

dokonce účastnil pruský král Friedrich Wilhelm III.156   

V roce 1838 byl pro Terezín  významný z hlediska panovnických návštěv. 17. července 

projížděla skrz Terezín sama císařovna, jejímž cílem byly lázně Teplice. Ten samý den večer 

navštívil Terezín arcivévoda František Karel se svojí manželkou, oba jeli taktéž do Teplic. 157  

Na začátku srpna zavítal k Terezínu car Mikuláš I. Dle zápisu v kronice byl ve čtyři hodiny 

odpoledne uvítán u Litoměřické brány generálem hrabětem Mensdorfem a generálem jízdy 

hrabětem Klebelsbergem. Následovala vojenská přehlídka v litoměřické kotlině,  které se 

účastnil 42. pluk a huláni. Jenže cvičení bylo přerušeno nepřízní počasí, jelikož se rozpoutala 

bouře. Ruský car následně odjel do Teplic.158  

Dne 6. 7. 1874 se konala velká oslava u příležitosti 200 výročí založení 42. pěšího pluku  

a zároveň výročí bitvy u Wagramu. Do té doby se pluk účastnil 66 polních tažení a 180 bitev. 

Pluk obdržel nový prapor, který mu zaslal sám císař František Josef. Císař taktéž zaslal 

telegram s blahopřáním. Svěcení praporu opět proběhlo na náměstí a účastnil se ho korunní 

princ  Ernst  August  z Hannoveru, který zastupoval svého otce, jenž byl v té době čestným 

majitelem pluku. Zástupkyní královny z Hannoveru byla hraběnka Olga Chotková, která jako 

kmotra praporu věnovala stuhy. Vojáci 42. pluku byli oděni ve starých granátnických 

uniformách z roku 1809 a samozřejmě při oslavách zazněl Grenadiermarsch.159 

Další velkou oslavu zažilo město dne 10. 10. 1880. Oslavovalo se jeho 100 výročí založení. 

Město na počest této události bylo slavnostně osvětleno. Konal se velký průvod za doprovodu 

vojenské hudby, který došel k základnímu kameni na kavalíru 4. U něj zazněla z úst 

pěveckého spolku litoměřického píseň Das ist der Tag des Herrn. Následně pronesl slavnostní 

 
156 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
157 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 298300. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
158 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
159 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933. Dostupné na: Digitální studovna MO 
ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
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řeč starosta Alois Burda. Po skončení se celý průvod odebral do kostela, kde litoměřický 

biskup Frind sloužil slavnostní mši.160 

Samotného císaře Františka Josefa uvítal Terezín několikrát. Zavítal sem dne 4. června 1880, 

byl uvítán u bohušovické brány a následně ubytován v budově velitelství. Při návštěvě radnice 

se podepsal do pamětní knihy.161 Na počátku září 1892 císař navštívil město Litoměřice, kde 

zhlédnul vojenské cvičení jak jednotek z Litoměřic, tak z Terezína. 162 Do Terezína se vrátil  

i  v roce 1901, přesněji dne 16. června. Na jeho počest se konala na litoměřické kotlině 

přehlídka vojsk.163     

V Terezíně probíhaly jak oslavy císařových narozenin dne 17. 8., tak se slavila i panovnická 

jubilea. Například v roce  1898,  dne  1.  prosince  v předvečer 50letého panovnického jubilea 

bylo město slavnostně osvětleno a proběhlo slavnostní vojenské čepobití. Následující den 

byly vyvěšeny černožluté barvy, v devět hodin zaznělo Te Deum a poté následovala vojenská 

oslava. 164  

V roce 1908 se po celé monarchii slavilo 60. jubileum vlády císaře Františka Josefa. 42. pěší 

pluk se účastnil oslav ve Vídni a každý voják v aktivní službě obdržel vojenský jubilejní kříž 

na červenobílém pásku.165 

Terezína se týkala taktéž sláva při dokončení nového mostu přes Labe do Litoměřic. Most byl 

otevřen dne 30. 10. 1910 za přítomnosti arcivévody Františka Karla, který zde zastupoval 

císaře Františka Josefa. Stavba začala v roce 1907, trvala tedy 3 roky. Od 26. září do 6. října 

1910 probíhala zatěžkávací zkouška mostu.166  

 
160 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 35859. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  
161 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
162  Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 381. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
163 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
164 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 396. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
165 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933, Dostupné na: Digitální studovna MO 
ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 
166 Leitmeritzer Zeitung, čísla z 29. 10. 1910 a 1. 11. 1910. Dostupné na: https://anno.onb.ac.at/cgi
content/anno?aid=lmz  

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=lmz
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=lmz
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V letech 1911 a 1912 navštívil Terezín arcivévoda Leopold Salvatora RakouskoToskánský. 

Z pozice generálního inspektora provedl ve dnech 11. června 1911 a 28. května 1912 kontrolu 

u 26. dělostřeleckého pluku.167  

Poslední velkou oslavu před vypuknutím Velké války, kterou Terezín zažil, bylo 100leté 

výročí bitvy u Lipska. Slavnost se konala dne 18. 10. 1913 a při této příležitosti se 42. pěší 

pluk, který se bitvy účastnil, opět oblékl do starých napoleonských uniforem a provedl 

přehlídku se dvěma prapory a zazněním Grenadiermarsche. Jako u většiny slavnostní byla 

přehlídka doprovázena i vojenskou mší. 168 

 Obr. 33 42. Pěší pluk v napoleonských uniformách.169 

 

4. 1. 4. E Vojenské spolky 

Pro podporu vojenských vysloužilců začaly v 19. století vznikat vojenské spolky. Vůbec první 

takový spolek byl založen v roce  1821  v Liberci. Jejich největší boom nastal na přelomu  

60.70. let 19. století a nacházely se téměř v každé obci.170 Ani Terezín, s přihlédnutím k jeho 

vojenskému charakteru, nebyl výjimkou. Fungoval zde Militärveteranenverein  

in Theresienstadt a Sbor českých vojenských vysloužilců.171  

 

 

 
 

167 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 43235. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  
168 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
169 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 34. 
170 INDRA, Jaromír: Spolky c.k. vojenských vysloužilců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vydáno vlastním 

nákladem, 2010. 
171 Adressbuch des polit. Bezirkes Leitmeritz 1912. Dostupné na http://vademecum.soalitomerice.cz 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://vademecum.soalitomerice.cz/
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4. 1. 4. F Vojenská hudba 

Vojenská hudba se pomalu rodila od 16. století. Její rolí bylo předávat signály a rozkazy  

na bitevním poli skrze bubeníky, trubače a pištce.172  Od konce 18. století a zvláště  

v 19. století se hudba začala prosazovat ve veřejném prostoru a byly to právě vojenské kapely, 

které koncertovaly před širokou veřejností. V Rakousku se vojenská hudba rychle prosadila  

a již na počátku 19. století měla armáda 130 orchestrů (každý druh vojska měl samozřejmě 

své kapely), v roce 1860 se jejich počet zvýšil na 191. Vojenští hudebníci se podíleli na 

různých akcích, z nichž můžeme jmenovat například střídání stráže, služební koncerty, 

čepobití. Od první poloviny 19. století se prosazuje nový trend, a to hraní pro nevojenskou 

veřejnost. Vojenské kapely hrály na náměstích, v parcích, hostincích, koncertních síních,  

při různých besedách a tanečních zábavách, nebo doprovázeli hudební představení.173 Právě 

spolupráce při inscenacích divadelních představení se stala velmi rozšířenou a divadelní 

společnosti velmi rády využívaly vojenské kapely místních jednotek. Jinak tomu nebylo ani  

na Litoměřicku, kde vojenská hudba si našla místo u každé slavnosti či představení.174  

Na severu Čech se hudebním centrem staly Litoměřice, které ovšem těžily z blízkosti 

Terezína. Každý vojenský pluk sídlící v Terezíně měl kapelu, která často koncertovala ať již 

v samotném Terezíně, nebo v sousedních Litoměřicích. Koncerty terezínských kapel se 

v Litoměřicích nejčastěji konaly v zahradní restauraci U Labutě, na Velkém náměstí, nebo 

Střeleckém ostrově.175 O všech vystoupeních konajících se v Litoměřicích referoval tamější 

tisk  Leitmeritzer  Zeitung.176  Nejčastěji na koncertech na počátku 90. let 19. století 

v Litoměřicích vystupoval 36. pěší pluk.177 

Díky vzrůstající oblibě vojenské hudby se s přičiněním kapelníka 36. pěšího pluku Gottfrieda 

Lössla začaly od května 1892 pořádat pravidelné (každé úterý a pátek) koncerty vojenských 

kapel na terezínském náměstí a v parcích.178  

 
172 SEHNAL, Jiří: Vojenská hudba v českých hudebních pramenech 17. a 18. století, str. 1114. In: Vojenská 

hudba v kultuře a historii českých zemí. Etnologický ústav AV ČR, Praha, 2007. 
173 VIČAROVÁ, Eva: 19. století – „zlatý věk“ rakouské vojenské hudby, str. 2325. In: Vojenská hudba v kultuře 

a historii českých zemí. Etnologický ústav AV ČR, Praha, 2007. 
174 HILMERA, Jiří: Vojenské hudby a putovní divadelní společnosti v 19. století, str. 7581. In: Vojenská hudba 

v kultuře a historii českých zemí. Etnologický ústav AV ČR, Praha, 2007. 
175 BAJGAROVÁ, Jitka: Litoměřice jako hudební centrum severních Čech kolem roku 1900, str. 10 a 16. 
Dostupné na https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/129649  
176 Leitmeritzer Zeitung, dostupné na https://anno.onb.ac.at/cgicontent/anno?aid=lmz  
177 ZARKOV, Pavel: ‚Upomínka na moji činnou službu‘! Črty a Střipky ze života vojanského od W. Šindeláře, c. 

a k. desátníka při hudbě pluku hraběte Browna No. 36, str. 11823. In: Vojenská hudba v kultuře a historii 

českých zemí. Etnologický ústav AV ČR, Praha, 2007.  
178 Leitmeritzer Zeitung, číslo 4. 5. 1892. Dostupné na: https://anno.onb.ac.at/cgicontent/anno?aid=lmz  

https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/129649
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=lmz
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=lmz
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 Obr. 34 Koncert na náměstí.179 

Vedle oficiálních významných událostí, jako byly například narozeniny císaře, vojenské 

manévry či různá významná výročí, koncertovaly vojenské kapely i u jiných nevšedních 

událostí. Příkladem může být hudební doprovod na vojenských dostizích 1. dragounského 

pluku „Kaiser Franz, které se konaly 6. srpna 1893 v Lovosicích.180  

Jednou  z nejvýznamnějších osob vojenské hudby na přelomu 19. a 20. století byl skladatel 

Julius Fučík. Vystudoval konzervatoř, kde se stal žákem Antonína Dvořáka, a následně se 

přihlásil dobrovolně na vojnu. Jeho počátky vojenské hudby jsou spjaty s působením 

v bosenském Sarajevu u 86. pěšího pluku. V roce 1910 nastoupil jako kapelník 92. pěšího 

pluku a tím začalo jeho působení v Terezíně. Často se ale účastnil koncertů pořádaných  

na pražském Žofíně, kde k nelibosti civilních kapelníků získal velký ohlas. Kvůli jeho 

velkému úspěchu nakonec pražská konkurence zařídila, aby mu bylo zakázáno  koncertovat 

v Praze, a tak mu zbylo pouze působení v severních Čechách, až nakonec v roce 1913 skončil 

se svojí kariérou jako vojenský kapelník.181  

U 92. pěšího pluku před Juliem Fučíkem působil od roku 1882 do roku 1886 jako kapelník 

Theodor Feichtinger, jehož rodina je spjata s divadelnictvím v Litoměřicích.182  

Jiným významným kapelníkem byl Josef Wiedemann, který v letech  187187 působil jako 

vojenský kapelník 42. pěšího pluku a složil skladbu WagramMarsch, která upomíná na bitvu 

u Wagramu a na Grenadiermarsch, který 42. pěší pluk obdržel. 183  

 
179 http://mestoterezin.cz/historickepohledniceterezinazrakouska/gs1937/p1=6237  
180 Leitmeritzer Zeitung, číslo 9. 8. 1893. Dostupné na: https://anno.onb.ac.at/cgicontent/anno?aid=lmz  
181 MAJER, Jiří: Vojenský kapelník Julius Fučík, str. 17981. In: Vojenská hudba v kultuře a historii českých 

zemí. Etnologický ústav AV ČR, Praha, 2007. 
182 BAJGAROVÁ, Jitka: Litoměřice jako hudební centrum severních Čech kolem roku 1900, str. 10. Dostupné 

na https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/129649 
183 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933. Dostupné na: Digitální studovna MO 
ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 

http://mestoterezin.cz/historicke-pohlednice-terezina-z-rakouska/gs-1937/p1=6237
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=lmz
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/129649
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
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 Obr. 35 Vojáci s nástroji od firmy Pavla Žaluda.184 

 

4. 2 Zrušení pevnostního statutu 

Velká a rychlá proměna válčení během 19. století zasadila bastionovým pevnostem ránu  

a ukázala jejich zastarání. Dne 9. března 1886 byl vydán výnos č. 5574, kterým byly zrušeny 

pevnostní statusy v Terezíně, Josefově, Olomouci i Hradci Králové. Výnos vešel v platnost až 

v roce 1888, přesněji dne 29. října se Terezín oficiálně stává otevřeným městem.185 Zrušením 

pevnostního statutu se Terezín stal obyčejným městem, ve kterém ale nadále sídlila vojenská 

posádka. Zároveň to znamenalo, že se mohla rozvíjet jeho zástavba a nemusela být již 

kontrolována z vojenského hlediska. Uvolnily se nové parcely a také bylo povoleno bourat 

hradby. V roce 1897 došlo ke zbourání Litoměřické a Bohušovické brány.186 Na Litoměřické 

bráně se nacházela tabulka s nápisem, že císař Josef II. se rozhodl pojmenovat pevnost po své 

matce. Před zbouráním brány byla deska přenesena na stěnu kostela.187  

 Obr. 36 Litoměřická brána před zbouráním.188 

 

 
184 http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezinnastarych
pohlednicich&pocet=24&stranka=2  
185 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 368 a 373. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  
186 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33.  
187 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 34. 
188 Tamtéž.  

http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezin-na-starych-pohlednicich&pocet=24&stranka=2
http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezin-na-starych-pohlednicich&pocet=24&stranka=2
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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4. 3 Civilní život v Terezíně 

4. 3. 1 Počátky civilního osidlování Terezína 

Výstavba civilní části byla od samého počátku součástí celkového plánu na vybudování 

tohoto komplexního pevnostního systému, její realizace však následovala až po dokončení 

hlavních fortifikačních prací a základní erární struktury.  

Císař Josef II v roce 1782 udělil pevnosti Theresienstadt, která v tu dobu byla ještě pouhým 

staveništěm, statut svobodného královského města, do kterého se postupně v závislosti  

na tempu výstavby, stěhovaly vojenské jednotky. Na daném území již tehdy pobývalo několik 

tisíc civilních osob, pracujících na stavbě, nešlo však o obyvatele Terezína a bydlely většinou 

po okolních obcích.  Udělení statutu královského  města bylo spojeno s vydáním tzv. 

Osidlovacího patentu (Ansiedlugspatent) ze dne 30. 9. 1782. Tento osidlovací patent byl 

společný pro obě souběžně budované pevnosti, tedy i pro pevnost Ples u Jaroměře. Ten spolu 

s později vydaným Zemským oběžníkem k nastěhování civilního obyvatelstva poměrně 

rozsáhle upravoval podmínky pro zájemce.189  

Tento na svou dobu výjimečný dokument navazoval na předchozí reformní úsilí Marie 

Terezie a zejména Josefa II. k modernizaci říše. Jeho Patent o zrušení nevolnictví z roku 1781 

uvolnil do té doby na patrimoniální správě závislou a tím velmi omezenou mobilitu 

obyvatelstva a de facto tím vůbec umožnil realizaci tohoto Osidlovacího patentu.190     

Jednou ze základních podmínek každého zájemce o trvalý pobyt v Terezíně byl původ 

v některé z dědičných zemí. Dále pak vhodnost dovedností, které se v pevnosti mohly uplatnit 

a které musely být písemně potvrzeny vedením cechu, odkud dotyčný přicházel, či jiným 

obdobným a věrohodným způsobem.191  

Vojenské erární budovy byly vesměs stavěny na pozemcích, přiléhajících k opevňovacím 

valům, tedy po obvodu pevnosti. Zbylá vnitřní volná plocha určená k civilní zástavbě byla 

rozdělena na 32 bloků a na nich bylo zakresleno celkem 292 stavebních parcel, které byly 

 
189 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 65, Archiv města Terezín, inv. č. 6, karton 2, 

Ansiedlungspatent. 
190 HLAVAČKA, Milan a kol: České země v 19. století I. díl, Historický ústav AV ČR, Praha, 2014, str. 210. 
191 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 65, Archiv města Terezín, inv. č. 6, karton 2, 

Ansiedlungspatent. 
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uspořádány do podoby šachovnice.  Domovní (popisná) čísla byla přidělována podle parcel, 

takže některé větší domy, stojící na více parcelách, mají více čísel popisných.192  

Součástí podmínek pro civilní osidlování byly též technické parametry budov, na jejichž 

dodržování dohlíželo fortifikační velitelství, které zároveň zajišťovalo stavební materiál  

a bezplatně všechny stavby řídilo. Jednalo se nejen o maximální výšku budov (cca 14 metrů) 

ale např. i o výztuže krovů pro případ dělostřeleckého obléhání.193  

Dále každý dům měl mít vlastní studnu, toto nařízení však bylo obcházeno tím, že se studny 

nacházely uprostřed bloků, takže většinou byly zdrojem vody pro 4 domy.194  Až v roce 1875 

byla vybudována nádrž na užitkovou vodu v jedné sklepní místnosti u Horní vodní brány, 

nicméně tento projekt nebyl technicky vyhovující, a proto město nechalo v roce  1877 

v blízkosti této nádrže vystavěn vodojem na pitnou vodu, napájený studnou u mlýna na levém 

břehu nového ramene Ohře. Následující rok byl vybudován vodovod. Všechny domy byly 

připojovány na kanalizaci, která byla zbudována již při výstavbě vojenské části pevnosti. 

Zvláštním technickým předpisem bylo upraveno osvětlení města, které starávaly olejové nebo 

petrolejové lampy, umístěné nikoli na sloupech ale na zdech domů. V roce  1902  byla 

vystavěna městská elektrárna, která umožnila zavést po městě elektrické osvětlení.195  

Osidlovací patent obsahoval kromě výběrových a technických kritérií též řadu pobídek. 

Každému, kdo přišel se záměrem postavit nemovitost v pevnosti, byla přidělena stavební 

parcela zdarma. To platilo až do roku 1888, kdy byl zrušen pevnostní statut města. 

Nemajetným zájemcům byl poskytován úvěr na 50 let s úrokem 4% a každému zájemci byl 

vyplácen jednorázový příspěvek 300 zl. na rozjezd živnosti. Ti, kdo si stavbu financovali  

ze svého majetku, byli na 30 let osvobozeni od všech daní a poplatků, a též byli zproštěni 

vojenské povinnosti.196  Po roce 1836 přibyl zájemcům závazek zaplatit kauci 500 zl, která 

propadla městu v případě, že majitel dům nepostavil do dvou let, tyto peníze pak město 

připisovalo chudinskému fondu.197 

Civilní osidlování však probíhalo velmi pozvolna. Jednak to bylo dáno tím, že se informace  

o možnosti osidlování dostávaly k obyvatelům říše pomalu, vše provázely byrokratické 

 
192 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 60. 
193 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 65, Archiv města Terezín, inv. č. 6, karton 2, 

Ansiedlungspatent. 
194 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 60. 
195 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
196 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 65, Archiv města Terezín, inv. č. 6, karton 2, 

Ansiedlungspatent. 
197 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 78. 
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procesy (potvrzení od domovských úřadů, přihlášení na magistrátu v Litoměřicích a další 

úkony). Jak vyplývalo z podmínek Osidlovacího patentu, bylo žádoucí dostat do Terezína 

osoby, které mohly svojí ekonomickou aktivitou zajistit potřeby armády. Mezi nejžádanější 

řemesla patřily  živnosti potravinářské (pekaři, řezníci, hostinští), dále oděvní (krejčí, ševci)  

a technické (kováři, zámečnici, sedláři, truhláři a tesaři, soustružníci a koláři).  

Ze jmenovaných živností byla největší společenská poptávka po pohostinství, a tak není divu, 

že vůbec první civilní dům byl Hostinec Norberta Krále, s přiděleným číslem popisným 1 a 2. 

Norbert Král býval rychtářem v Německých Kopistech, a jako jediný získal povolení zůstat 

uvnitř pevnosti.198 Proto též není uváděn jako první osadník na základě Osidlovacího patentu, 

tím je kuchař ze Znojma, jistý Moritz Pilsack, u jehož zápisu najdeme datum 26. 2. 1783.199  

Civilní výstavba byla v Terezíně zahájena v roce 1783, byť v této době platila všeobecná 4letá 

stavební uzávěra, takže lze se domnívat, že domy postavené v tomto období musely získat 

výjimku z této uzávěry.  Takovouto výjimku dostal v roce 1786 např. kovářský mistr Kryštof 

Sinke pro stavbu domu s kovárnou, protože toto řemeslo bylo velmi žádané.200  

Osidlování probíhalo pomalu, počty žádostí uvedených v Osidlovacím protokolu se 

pohybovaly v jednotkách, nejčastěji mezi 5 – 8 zápisy za rok. V roce 1784 přišlo 5 nových 

osadníků, mezi nimi i pivovarský sládek Anton Butz, v roce následujícím (1785) je 

v osidlovacím protokolu evidováno pouze jedno jméno, a to tesařského mistr Jakuba 

Kuntzelmanna z Horních Rakous, který přišel spolu se svým synem.201  

Osidlovací patent mířil především na měšťanský stav. Zde hovoříme o starém měšťanstvu 

z doby předindustriální, které tvořilo páteř zejména královských měst a vyznačovalo se 

vlastnictvím domu ve městě, pozemků mimo město, určitým městským právem a popřípadě 

získáním nějakého úřadu. Tito měšťané, kteří se v průběhu 19. století stali hnací silou 

přeměny stavovské společnosti ve společnost občanskou202, se měli podílet na zcivilňování 

Terezína i svým majetkem, a snižovat tak finanční spoluúčast eráru. Skutečnost však byla 

taková, že zejména v první etapě civilní výstavby přicházeli zájemci spíše o bydlení 

v erárních domech než zájemci o vlastní výstavbu. Na samém počátku civilní výstavby v roce 

 
198 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 62. 
199 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Theresienstädter Ansiedlungsprotokol, str. 1. Dostupné na 

http://vademecum.soalitomerice.cz  
200 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Theresienstädter Ansiedlungsprotokol, str. 18. Dostupné na 

http://vademecum.soalitomerice.cz 
201 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Theresienstädter Ansiedlungsprotokol. Dostupné na 

http://vademecum.soalitomerice.cz 
202 HLAVAČKA, Milan a kol: České země v 19. století I. díl, Historický ústav AV ČR, Praha, 2014, str. 24849. 

http://vademecum.soalitomerice.cz/
http://vademecum.soalitomerice.cz/
http://vademecum.soalitomerice.cz/
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1783 se přihlásilo 66 zájemců, kteří požadovali bydlení od eráru, v té době ale žádný takový 

ještě nestál.203  

K významnějšímu navýšení počtu civilistů došlo v roce  1787,  kdy  se do Terezína naráz 

přestěhovalo 68 osadníků z nedaleké České Lípy, která byla toho roku zpustošena obrovským 

požárem. Tito osadníci představovali právě tuto druhou skupinu zájemců. Povětšinou se 

jednalo o řemeslníky, kterým kromě vlastního fortelu mnoho  majetku  nezbylo,  a  byli 

ubytováni v erárních domech, které postupně vyrůstaly v místě poblíž Wiesserova domu. Tito 

lidé nejsou dokonce ani uvedeni v osidlovacím protokolu, ale jména a povolání jsou 

dohledatelná v Terezínské kronice. Tyto rodiny vytvořily jádro terezínského osídlení a jejich 

potomci zde žili až do roku 1942.204   

Zájemci o osídlení se rekrutovali i z řad lidí, kteří již na pevnosti delší dobu pracovali, např. 

zámečnický mistr Johann Waher či Gottlieb Espisch z Teplic, dále Paul Röhrenbacher, mistr 

kovářský. V roce 1790 Vincenc Mader, syn litoměřického radního a významného měšťana 

Anthona  Gottfrieda  Madera,  otevřel v Terezíně vlastní obchod, v následujícím roce  přibyl  

do Terezína obchodník Václav Hlaváček, 1798 otevřel hostinec původní profesí pekař Josef 

Keller a v roce 1802 zde obchodník Klouzal založil obchod se železářským zbožím.205   

V průběhu prvních 15 let bylo postaveno cca 60 domů, z nichž se třetina nedochovala. Zájem 

o další výstavbu poklesl po roce 1805 v souvislosti s napoleonskými válkami a citelnou ránu 

procesu osidlování uštědřil státní bankrot Rakouska, vyhlášený 15. 3. 1811, který znehodnotil 

měnu na 1/5 původní hodnoty. Takové devastující znehodnocení úspor mělo za následek, že 

většina tehdejších zájemců o stavbu domu v Terezíně musela od svého záměru odstoupit.206  

Nicméně v následujících dekádách (oživení po roce 1820) se počet civilních domů, díky 

přísným podmínkám víceméně unifikovaných, postupně zvyšoval, v roce 1826 zde stálo  

72 domů s 540 civilními obyvateli, a v roce 1837 bylo evidováno 92 domů a kromě  

655 příslušníků vojenských rodin zde již žilo 614 civilistů.207  

Finanční půjčky, pobídky a daňové úlevy se ale časem staly pro město finančním břemenem, 

a proto byly od 50. let 19. století postupně omezovány či rušeny. V roce 1837, tedy již v době 

 
203 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 62. 
204 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
205 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Theresienstädter Ansiedlungsprotokol, str. 2839. Dostupné na 

http://vademecum.soalitomerice.cz 
206 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
207 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 73. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://vademecum.soalitomerice.cz/
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vlastní civilní samosprávy, činily nesplacené dluhy civilního sektoru 69 201  zl.  57  kr.  jen  

za stavební materiál a 163 246 zl. 57 kr. za stavební a jiné práce.208  

I když pro značnou část obyvatelstva byly hlavním zdrojem obživy zakázky od eráru, 

a přestože město mělo od roku 1812 uděleno privilegium týdenních trhů a čtyř výročních trhů, 

kde kromě řemeslných výrobků byly nabízeny zejména zemědělské produkty zákazníkům 

z okolních obcí (oblast byla producentem zeleniny a ovoce), ekonomika často stagnovala, 

zejména v obdobích občasné neúrody v důsledku dlouhých a mrazivých zim, častých povodní 

nebo období veder. Proto mnoho obyvatel bylo zadlužených.209  

Počet obyvatel Terezína na základě výše uvedených skutečností rostl pomalu. Oficiální údaje 

poskytuje Český statistický úřad ve svém Historickém lexikonu obcí, kde jsou uvedena data 

až od roku 1869, kdy v Terezíně žilo 2334 civilních obyvatel, další sčítání lidu po dekádách 

od roku 1880 jsou již uváděna společně s vojáky –  7014,  7215,  7046,  6094,  6860  a  7181 

v roce 1930.210  

V první polovině 19. století byl Theresienstadt městem německým, český živel se začal 

prosazovat až v jeho druhé polovině. K národnostní struktuře jsou dohledatelná data  

v městské  kronice. Dle sčítání lidu v roce 1900 žilo v Terezíně vedle 3998 vojáků a 3048 

civilistů, z nichž většinu stále tvořili Němci (1703) ale podíl Čechů již přesahoval 40  % 

(1306), 39 osob bylo jiné národnosti. Poměr Němců a Čechů ve vojenské posádce byl 2704  

ku  1236.  Naproti  tomu  v roce 1910 se poměr v civilní části města změnil na 1709 Čechů 

oproti 1352 Němcům (celkem 3098 civilistů), ve vojenské posádce však zůstal zachován 1916 

Němců a 1036 Čechů.211  Starší údaj o poměru počtu českého a německého obyvatelstva je 

k dispozici z dobového tisku, a to ze sčítání lidu v roce 1880, kdy mělo v Terezíně v civilní 

části žít 1540 Němců a 1145 Čechů, což v procentuálním vyjádření (42 %) odpovídá údajům 

z let pozdějších.212  

 

  

 
208 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 289304. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286. 
209 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
210 Historický lexikon obcí České republiky 18692011. Dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. 

https://www.czso.cz/csu/czso/historickylexikonobci1869az2015  
211 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 428. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
212 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Noviny Český sever 28. 5. 1887, ročník V., číslo 22.   

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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4. 3. 2 Formování ekonomické základny města 

Po roce 1830 se osidlování zastavilo, dokonce byla ustavena Komise, která měla zjistit příčiny 

tohoto  stavu.  V roce 1837 ve městě žilo, jak již bylo v předchozím textu uvedeno, 614 

civilistů (mimo rodinných příslušníků důstojnického sboru), a většina z nich byli živnostníci – 

hospodští, kořalečníci a vinárníci, křupaři (obchod s moukou), hokynáři, pekaři, řezníci, krejčí 

a ševci.213 

Zde je nutné zmínit se ještě jednou o jedné „tradiční živnosti“, která v pevnosti,  obývané 

především mladými muži bez žen, přímo vzkvétala –  prostituci. Prostitutky nabízely své 

služby v mnoha pohostinských zařízeních, ale jejich „činnost“ podléhala přísným pravidlům. 

Každá prostitutka musela být evidována v oficiální „knize prostitutek“  a  z obavy  

před zanesením pohlavních chorob do posádky se děvčata pravidelně podrobovala lékařským 

prohlídkám. 214  

Vedle těchto „malých“ živností a živností napojených zpočátku téměř výhradně na vojenskou 

část, vyrostly v Terezíně i větší výrobní provozy, ale jen v omezeném rozsahu, který byl určen 

sevřením města v hradbách. 

Nejrozsáhlejší hospodářskou stavbou té doby je bezesporu místní pivovar. Hrabě Pellegrini  

ve svém záměru při plánování pevnosti předložil návrh na jeho výstavbu, a dokonce jí 

nabídnul litoměřickým měšťanům, kteří však tuto nabídku odmítli, a tak byl nakonec pivovar 

vybudován v roce 1787 jako erární stavba za 73 945 zl. 21 kr., následně byl pronajímán. 

Během 19 století byl provoz několikrát modernizován, v roce 1891 zde byl instalován parní 

stroj. Pivovar měl výstav 42 sudů na jednu várku, po instalaci parního stroje se zvýšil tento  

na 50 hl, tedy 100 sudů. V roce 1902 byl rozšířen o chladírnu a nedlouho poté byl v pivovaru 

instalován elektrický generátor, který zásoboval město elektrickou energií. Prvním nájemcem 

pivovaru byl litoměřický justiciál Strádal, který platil městu roční nájem 3 500 zl. Od  roku 

1840 se zde vystřídalo několik dalších nájemců –  Eduard Špalek a Leopold Pick, následně 

synové Eduarda Špalka, Karel Zitta a v roce 1886 si ho pronajal židovský obchodník Samuel 

Jellinek. Po převratu pivovar převzalo do správy město.215  

 
213 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
214 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 65, Archiv města Terezín, karton 95, Zápisník prostitutek. 
215 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 81. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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V samém centru Terezína, v místě,  kde je přemostěno nové rameno řeky Ohře, stojí dva 

mlýny.  Obdobně jako pivovar, vzhledem k jejich nezbytnosti a důležitosti pro pevnost, byly 

taktéž postaveny jako erární budovy, původně nízké, jednopatrové, určené pouze k mletí 

mouky. Ve druhé polovině 19. století byly pronajaty A. M. Pickovi z Prahy  na  dvacet  let, 

během kterých na nich provedl několik investic do strojového vybavení a též jim přistavěl 

jedno patro (v letech 1868 a 1876).  Po převratu v roce 1918 byly pronajaty libochovickému 

družstvu.216  

Relativně krátkou dobu v Terezíně fungovala koželužárna, provoz na zpracování kůží 

z hospodářských zvířat. V domě č. p.  92106 (počet čísel svědčí o rozlehlosti stavení) ho 

založili Emil Plunder a Emil Pollak, vzhledem k tomu, že se jednalo o provoz produkující 

zápach, záhy byl zrušen a v roce 1898 přestěhován do katastru Litoměřic.217  Přesto oba 

podnikatelé zůstali významnými zaměstnavateli pro obyvatele Terezína, s čímž byl spojen  

i jejich vliv na národnostní život v Terezíně. Právě jejich čeští zaměstnanci, nejspíše v obavě 

ze ztráty zaměstnání, nepodpořili anketu o založení české školy, kterou pak radnice 

zdůvodnila své rozhodnutí o zamítnutí žádosti na zřízení české školy.218  

V Terezíně od 80. let 19. století vzniklo několik tiskařských závodů. První založil v roce 1884 

Josef Nohavec, a to především jako tiskárnu pro české menšiny severních Čech, mimo jiné 

vydával i noviny Český sever.219  Souběžně s ním se prosadil další tiskařský provoz 

německých majitelů A. Teubera a W. Liesslera. Vedle klasické knižní a novinové tiskařiny, 

knihařství a prodeje kreslících potřeb zde byla poptávka jednak na výrobu vojenských 

tiskopisů a  různých účetních a evidenčních knih a také na tisk pohlednic s terezínskými 

motivy. Později vznikaly další tiskařské provozy, v roce 1910 Knihtiskárna Hynek Berry, dále 

Knihařství Josefa Kaňky, Vratislava Kovaříka, nakladatelství spolu s knihkupectvím Ludvíka 

Kučery.220   

Mimořádně úspěšným podnikem se stalo Hudební nástrojařství – provoz na výrobu hudebních 

nástrojů Václava Žaluda, který dodával hudební nástroje vojenským kapelám v Rakousku  

 
216 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 27. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  
217  Tamtéž, str. 28. 
218 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Noviny Český sever 14. 5. 1887, ročník V., číslo 20. 
219 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Noviny Český sever 10. 1. 1885. 
220 HOUDEK, Jaroslav: Terezín a pohlednice. In: Terezínské listy 19/1991, str. 8082. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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a vyvážel je do ciziny, například do Ruska, po něm ve výrobě pokračovali i jeho potomci (syn 

František, vnuk Pavel) a výroba se zde udržela až do roku 1942.221  

Ve městě, které procházelo trvalou urbanizací, byla mimořádná poptávka po truhlářských 

produktech.  Vznikly zde dva velké truhlářské provozy na výrobu nábytku. Majitel jednoho 

z nich, František Sýkora, zaměstnával stabilně kolem 60 zaměstnanců, a za první světové 

války zaměstnával též ruské zajatce. Bohumil Švehla vedl menší provoz, který se 

specializoval na výrobu moderního a dražšího nábytku, pro důstojníky a bohaté měšťany. 

Nabídku truhlářského zboží a tesařských prací doplňovalo několik dalších menších 

provozoven. V Terezíně docela dobře fungovala i výroba kartonáží, (František Tomeš), a to 

až do roku 1942, její výrobky se vyvážely do západní Evropy a do USA. V roce 1905 byla  

na pravém břehu Ohře (aby se vyhnula podobným problémům jako koželužárna) postavena 

stavební firmou Karel Hönig z Děčína jatka.222   

Ekonomická základna města se rodila pomalu a v začátku téměř výlučně v závislosti  

na rozměru poptávky za strany eráru. Ve třetí dekádě 19. století se již zformovaly vnitřní tržní 

vazby mezi civilní populací a město se začalo chovat již jako samostatná ekonomická 

jednotka. Daňové a poplatkové výnosy a příjmy z pronájmu erárních hospodářských provozů 

umožňovaly financovat běžný chod města. Tuto ekonomickou samostatnost následoval 

požadavek na samostatnost politickou, tedy na vymanění se ze správy věcí veřejných 

z litoměřického magistrátu.      

 

4. 3. 3 Počátky samosprávného řízení Terezína 

I když civilní osidlování a výstavba civilních budov začaly ještě v době stavby pevnostního 

komplexu, správu nad civilními záležitostmi byla svěřena úřadu v Litoměřicích. Ve věci 

zřizování municipálních orgánů byl litoměřický magistrát poměrně vstřícný. Terezínské 

záležitosti měl od roku 1783 na  tomto úřadě na starosti Martin Hennevogel, strýc již 

zmiňovaného Vincence Madera, jednoho z prvních terezínských osadníků. Hennevogelova 

sestra byla manželkou Vincencova otce Anthona Gottfrieda.  V roce 1830 začíná předávání 

agendy města Terezína z litoměřického magistrátu přímo do Terezína, kde vzniká městská 

samospráva. Terezínská radnice se začala stavět v roce 1839, a byla dokončena v listopadu 

 
221 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 29. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
222 Tamtéž, str. 32. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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1841.223 Prvním terezínským starostou se stal František Meissler, po jeho smrti od roku 1845 

funkci načas vykonával magistrátní rada z Litoměřic Musch. 9. 4. 1848 byl zvolen první 

starosta  v době konstituce měšťan Jan Herrmann. Do převratu v roce  1918  se  v křesle 

„měšťanosty“ jak byl tehdy úřad nazýván, vystřídali Josef Hanikisch, Alois Strnad, MUDr. 

Alois Burda, Moritz Meissler, Alois Wagner a Bedřich John.224    

 Obr. 37 Budova radnice.225 

V roce 1846, dne 5. prosince, obdrželo město a pevnost Terezín od c. k. spojené dvorské 

kanceláře městský znak. Ten se skládal ze stříbrné městské zdi na zlatém pozadí, dále tam byl 

vyobrazen červený lev s mečem v jedné tlapě a v druhé držící štít s písmeny TM, které 

odkazovaly na Marii Terezii.226 

Jednou  z prvních nevojenských budov byl kostel Vzkříšení Páně, stavěný původně jako 

posádkový, v letech  18051810  v empírovém stylu. 15. 10. 1810 byl slavnostně vysvěcen.  

Ve věži měl 4 zvony, z nichž největší byl pojmenován po Marii Terezii.227 Jeho totožná kopie 

stojí v pevnosti Josefov. Původně vojenský charakter kostela dokládá fakt, že na levé straně 

lodi byl umístěn „čestný oltář“ pluku 42. Na oltáři byly umístěny žerdě pluku (bez praporů) 

s mosaznými destičkami, které obsahovaly písemné informace o událostech a důstojnících 

pluku.228 

Až do roku 1842, kdy byla císařským rozhodnutím č. 73.498 zřízena civilní fara, duchovní 

správu vykonávalo vojenské duchovenstvo. Protože v tu dobu zde již žila česká menšina, 

 
223 VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 74. 
224 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33. 
225 Archiv autora. 
226 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 65, Archiv města Terezín, Kra L2.  
227 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 33.  
228 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 8. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
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podmínkou přijetí na faru byla znalost německého i českého jazyka. Prvním civilním farářem 

se stal 17. 12. 1843 Ludwig Leubner, po něm církevní záležitosti spravovali Antonín Renner 

(1850  –  1876),  Josef  Ehl  (1877  –  1887),  Josef  Bernat  (1887  –  1895), Antonín Náhlovský 

(1895 – 1897) a Josef Paska (1898  1930).229    

Z nevojenských budov je třeba ještě zmínit tzv. Chudý dům, původně hotel „Zu blauem 

Bock“ (U modrého kozla), který město odkoupilo v roce 1863 pro azylové účely. Ze stejného 

důvodu byl pak v roce 1908 postaven litoměřickým stavitelem p. Grandissou  

chudobinec (na parcelách 43 a 44).230 

Zvláštní „stavbou“ a jedním z městotvorných prvků v Terezíně je místní hřbitov. Byl založen 

v roce  1785  (1.  8.),  vzhledem  k nízkému počtu civilních obyvatel jsou jména prvních 

zemřelých zaznamenána ve vojenské matriční evidenci, první zápis v těchto dokumentech 

patří vojínu Martinu Václavkovi z pluku Kinského, prvním zemřelým civilistou, pochovaným 

na terezínském hřbitově byl Ferdinand Kandler. Původně se pohřbívalo v dolním 

retranchementu pod dělostřeleckým náspem, zde bylo pohřbeno 25 osob, ale z důvodu 

častých záplav tohoto místa byl hřbitov umístěn v dnešní poloze. Nicméně i tato část se občas 

dostala pod vodu, např. v únoru roku 1862 se kvůli velké vodě pohřbívalo v Litoměřicích. 

Terezínský hřbitov má 3 části, v té první při příchodu od města, spočívají významné osobnosti 

spojené s terezínskou pevností. Nejvýznamnější osobností spojenou s Terezínem je patrně  

c. k. polní maršálek Karel Niklas Wiesand, svobodný pán ze Steinmetzu, její stavitel a první 

velitel. Na jeho náhrobku je vytesáno datum úmrtí 8. 11. 1798. V jeho okolí spočívají ostatky 

dalších významných důstojníků –  Josefa  Langera,  von Sieghart, generála ženijního vojska,  

† 8. 3. 1801, Alexandra Řehoře von Krobotin, plukovníka dělostřelectva, † 9. 8. 1867, 

Salvatora Martina von Maucini, velitele pevnosti, † 12. 11. 1818, Michaela Schöna  

von Travert, † 5. 8. 1844.  

 
229 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
230 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 84. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
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 Obr. 38 Náhrobek prvního velitele pevnosti von Steinmetz.231 

Druhé, prostřední části hřbitova dominuje pomník zemřelým vojínů v první světové válce 

s nápisem „Pokoj Vám“, v českém, německém, maďarském a italském jazyce. V této části 

jsou pochováni významní představitelé „civilního“ Terezína, někteří z nich  jsou v této práci 

zmiňováni, např. MUDr. Alois Burda, první český terezínský starosta, Šimon Bláha Třebický, 

zakladatel místní Občanské besedy a též záložny, děkan Josef Paska či vlastenec Pavel Žalud.  

V této části hřbitova byly též hroby srbských atentátníků, kteří zemřeli při výkonu trestu 

v terezínském garnizonu, jejich ostatky ale byly po převratu exhumovány a převezeny  

do Srbska. Ve třetí části hřbitova je místo posledního odpočinku 1270 ruských válečných 

zajatců z první světové války a též hroby padlých příslušníků Rudé armády, osvobozujících 

Terezín v roce 1945.232    

S fungováním města jsou spojené dnes již naprosto běžné služby pro obyvatelstvo. Jejich 

dostupnost pro obyvatele Terezína však bývala někdy až svízelná.  Například město bylo 

velmi dlouhou dobu bez civilní lékárny, která byla zřízena až v roce 1864, do té doby se 

terezínští museli spoléhat jen na lékárnu vojenskou nebo docházet do Litoměřic. První 

městský lékař byl do funkce jmenován až v roce 1831. Lékařskou péči zajišťovala do té doby 

pro civilní obyvatele vojenská nemocnice.233 

V roce 1838 začala na základě vydaného poštovního zákona234  fungovat  i v Terezíně civilní 

pošta, a to formou jmenování poštmistra, který úřadoval „doma“. Pošta tedy neměla pevné 

sídlo, první doložený poštovní úředník p.  Hevel takto úřadoval v domě č. p. 122, pak  

 
231 Archiv autora. 
232 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 2021. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
233 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 76. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
234 Toho roku byl vydán císařský patent č. 47 z roku 1838 a č. 240 sb., kterým byl vyhlášen poštovní zákon. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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p.  Hufský v domě č. p. 37, v roce 1852 František Keith,  atd.  Od  roku  1850,  kdy  byla 

dostavěna železniční trať Praha –  Podmokly, byla terezínským občanům k dispozici též 

vlaková sběrna zásilek na „terezínském“ nádraží v Bohušovicích. Po zestátnění pošt v roce 

1888 byly na radnici uvolněny dvě místnosti pro poštovní a telegrafní služby. Teprve v roce 

1910 město postavilo budovu č. p. 178 na náměstí, která se stala řádným poštovním úřadem. 

A v témže roce byla postavena i budova civilní fary.235  

V roce 1868 bylo zastupiteli Terezína rozhodnuto o založení místního finančního ústavu, 

jehož název zněl Záložna města Terezína. Prvním předsedou byl zvolen starosta města  

p. Meissler a Záložna měla své sídlo v budově radnice. Ústav fungoval dvojjazyčně a vkladní 

knížky byly taktéž českoněmecké.  

 Začátkem poslední čtvrtiny 19 století se začaly českoněmecké vztahy vyostřovat a promítat  

i do oblasti ekonomiky.  Záložna města Terezína dostala výpověď z prostor radnice a Němci 

si založili vlastní Städliche Sparkasse, která zaujala původní prostory Záložny. Tuto 

německou  spořitelnu velmi poškodila defraudační aféra jejího pracovníka, a mnoho 

německých střádalů se vrátilo k původní Záložně. Oba finanční ústavy si konkurovaly, 

nicméně provozovaly svoji  činnost až do r. 1942, s tím že v roce 1922 jim přibyl další 

konkurent  –  Živnostenská záložna. Po obnově města v roce 1945 pokračovala v činnosti 

pouze původní Záložna města Terezína, s tím, že byla oficiálně přejmenována  

na Spořitelnu.236     

 

4. 3. 4 Přírodní pohromy   

Život v terezínském pevnostním městě rozhodně nebyl jednoduchý. Volba místa pro výstavbu 

pevnosti  se  z vojenskostrategického hlediska ukázala jako velmi dobrá, ale tento fakt byl 

vykoupen častými živelnými pohromami, zejména ničivými záplavami. Terezín ještě ani 

nebyl dostavěn a již v roce 1784 staveniště zasáhla silná povodeň. Pravidelné záplavy se staly 

rutinou.  Vzhledem  k tomu, že Terezín leží u soutoku Labe a Ohře, trpěla tato oblast 

záplavami od obou řek. Vedle Terezína nejpostiženějšími obcemi v této oblasti byly Kopisty  

a Počáply.  Stávalo se, že vojáci museli použít vojenské pontony k záchraně obyvatel  

 
235 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 95. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
236 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 3337. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
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a hospodářského zvířectva, a poté jim v pevnosti poskytnout dočasné útočiště, dokud se 

nemohli vrátit do svých domovů. Jedny z nejhorších záplav zasáhly Terezín v roce  1845,  

kdy se vyznamenali zejména vojáci 28. pěšího pluku při záchraně 800 lidí a 200 kusů 

dobytka. Postižení byli na rozkaz velitele 42. pěšího pluku generálmajora von Ruff ubytováni 

v kasárnách, kde o ně mělo být postaráno. Další velkou povodní byla ta z roku 1890, která se 

výškou vody téměř vyrovnala povodním z roku 2002.237  

Vedle povodní jsou v kronice města Terezína zaznamenány také další výkyvy počasí. 

Například v roce  1807  bylo  v lednu velké teplo, že i děti chodily bosy, ale následně přišlo 

vydatné sněžení a v únoru povodeň. Často jsou zde zmiňována období sucha –  například 

v letech 1811, 1813, 1842, 1893 a 1911, která jsou samozřejmě doprovázena neúrodami  

a drahotou zemědělských výrobků. Rok 1816 byl naopak rokem mokrým, kdy vydatně pršelo 

a bouřilo, a proto se Ohře v tomto roce 14x vylila ze svých břehů. V roce 1838 byla dlouhá 

tuhá zima, kdy mrazy dosahovaly 26°. Jsou zde také zmínky o bouřích a velkých vichrech či 

krupobití.238  

Dále v kronice můžeme nalézt četné záznamy o epidemiích, zejména té z roku 1813, kdy se 

v této oblasti vlivem přesunů velkých vojenských těles  a celkového vyčerpání obyvatelstva 

spojeného s neúrodou toho roku rozšířila „velká zimnice“. Pravidelně se ve školách 

objevovaly epidemie chřipky, záškrtu a spalniček, kvůli nimž byly vyhlašovány neplánované 

prázdniny.239  

 

4. 3. 5 Školy 

 Již v roce  1790  byla rozhodnutím litoměřického magistrátu v Terezíně zřízena trojtřídní 

obecná škola. Tehdy neměla vlastní budovu, prostory poskytovala zpočátku armáda, a to 

v budově č. p. 216, ve které sídlilo posádkové velitelství.  V průběhu doby počet žáků 

narůstal, ve 30 letech školu navštěvovalo cca 200 dětí, výuka probíhala v německém jazyce  

a na škole působil jediný učitel (p. Langer), který měl k ruce jednoho pomocného učitele  

a jednoho tzv. výpomocného pomocníka. Od roku 1882 fungovala opatrovna pro německé 

děti  (dnešní mateřská školka) a v roce 1888 byla německá škola rozšířena na pětitřídní. 

 
237 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
238 Tamtéž. 
239 Tamtéž. 
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Teprve  v roce 1895 získala německá škola svojí vlastní budovu. Školní místnosti v budově 

posádkového velitelství pak využívala dívčí měšťanská škola, zřízená v roce 1912.240    

Od druhé poloviny 19. století rostl i počet českých dětí,  a tudíž se objevila poptávka  

po vyučování též v českém jazyce, což se stalo předmětem soubojů na radnici. Zastánci české 

školy nacházeli podporu u Ústřední matice školské, která vznikla jako obranný spolek proti 

Deutscher Schulverein. První žádost o českou školu byla přednesena v roce 1861, ale teprve 

v roce 1882 se podařilo otevřít alespoň českou opatrovnu (školku) a o rok později byla 

založena dvoutřídní soukromá česká škola, která hned v prvním roce pojala 137 žáků. V roce 

1885 bylo výnosem ministerstva vyučování č. 21 289 ze dne 27. 11. Terezínu uděleno právo 

ke zřízení veřejné české školy. Nově zvolené zastupitelstvo tento požadavek zamítlo. 241 Boj  

o českou školu pokračoval podáním další žádosti a jejím opětovným zamítnutím v roce 

1888.242 Dne 11. dubna 1893 vydala Zemská školní rada rozhodnutí o vytvoření obecné české 

školy v Terezíně, nicméně teprve v roce 1895 schválili radní její vytvoření. Velikou zásluhu 

na tomto počinu měl člen správní komise a známý terezínský podnikatel Pavel Žalud. Vlastní 

budovy se ale česká škola dočkala až v roce 1919.243  

Na základě výnosu Zemské školní rady byla v roce 1889 na německé škole zavedena 

nepovinná výuka češtiny. Jako protiopatření městská rada podala žádost na nepovinnou výuku 

němčiny na české škole, a tato žádost byla výnosem Zemské školní rady č. 11.918  

ze  dne 5. 5. 1898 schválena. Zemská školní rada též postupně v letech  1898,  1899  a  1913 

povolovala rozšíření o jednu třídu, takže od roku 1913 byla česká škola čtyřtřídní.244  

 

4. 3. 6 Národnostní potýkání 

Zcela zásadní vliv na život v Terezíně měli němečtí měšťané z Litoměřic. Do roku 1830 

prováděl veškerou správu litoměřický magistrát, po politickém osamostatnění si v něm ale 

udrželi svůj vliv, a terezínskou radnici ovládali až do převratu v roce 1918 (s výjimkou 

jediného českého starosty MUDr. Aloise Burdy). K tomu využívali všech možností, včetně 

 
240 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
241 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Noviny Český sever 28. 5. 1887, ročník V., číslo 22. 
242 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Noviny Český sever 4. 2. 1888, ročník VI., číslo 6. 
243 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
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pronájmu malých dílů pozemků v okolí Terezína litoměřickým Němcům, kteří tím získávali 

právo volit v Terezíně.245 

Se vznikem moderní občanské společnosti se zejména německé obyvatelstvo monarchie 

začalo sdružovat ve spolcích, ať již profesních, zábavních, vzdělávacích, kulturních, 

tělocvičných či jiných. Tento způsob utužování národního povědomí formou sdílení  

a prohlubování společných zájmů posléze převzali i Češi, a tak ve městech jako byl Terezín, 

vedle  sebe  paralelně existovaly spolky české i německé. Jak již bylo uvedeno, jedním  

ze spolků, který byl založen Němci v Terezíně, byl Schulverein, zaměřený na podporu 

německého školství. Vedle toho v oblasti školství působil ještě podpůrný Schulkreuzerverein, 

organizující přímou materiální pomoc a vánoční nadílky pro chudé německé děti. 

Z profesních spolků lze jmenovat Freiwilliger Feuerwehrverein (Spolek dobrovolných 

hasičů), Deutscher Handels –  und Gewerbeverein (Německý obchodní a živnostenský 

spolek), z tělocvičných působil v Terezíně Deutscher Turnverein.246      

Nárůst počtu česky mluvících obyvatel se kromě školství projevoval i v kulturním životě  

a ve volnočasových aktivitách. Ve druhé polovině 19 století se začal tedy rozvíjet i český 

spolkový život. Významnou podporou bylo působení Národní jednoty severočeské, jejímž 

úkolem bylo posilování českého živlu ve smíšených oblastech na severu Čech. NJS přikládala 

velkou důležitost právě oblasti Litoměřicka, kde chtěla vytvořit silné české osídlení, které  

by se  stalo klínem vraženým do souvislého německého území severozápadních Čech. Proto 

jedním z jejich cílů bylo počeštit města Litoměřice, Třebenice, Lovosice, Bohušovice  

a Terezín.247  

NJS  byla  ustanovena  v roce 1885 jako protiváha vůči německému spolku Bund  

der Deutschen. Její snahou bylo všeobecně podporovat české menšiny v severním pohraničí,  

a to v oblasti materiálního zabezpečení, kulturního vývoje a národního uvědomění. Pomáhala 

zakládat knihovny, školy, záložny, organizovala sjezdy, přednášky, kulturní akce, a vydávala 

různé tiskoviny a časopisy s národoveckou tématikou. Součástí její práce byla i spolupráce 

s jinými významnými českými spolky, např. Sokol či Ústřední matice česká.248  

 
245 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 93. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286. 
246 Adressbuch des polit. Bezirkes Leitmeritz 1912. Dostupné na http://vademecum.soalitomerice.cz 
247 Náš vývoj v severních Čechách pod ochranou Národní jednoty severočeské 19101935. Díl II. Kraj 

litoměřický. Praha, 1936.  
248 FISCHEROVÁ, Eva: Národní jednota severočeská 191838. Disertační práce, FF Západočeská univerzita 

v Plzni, 2017.  
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V roce 1860 vzniká v Terezíně český spolek Občanská beseda. Vlivem hudební tradice, 

uchovávané zejména posádkovými kapelami, Občanská beseda zastřešovala několik sborů,  

a to ženský a mužský pěvecký sbor, divadelní, tamburašský a hudební kroužek. Kromě toho 

udržovala českou knihovnu s více než 3000 svazky, pořádala různé kulturní akce, dokonce 

i výlety do Prahy na česká divadelní představení.249   

V roce 1892 vznikla jednota Sokol pro oblast Litoměřice, Terezín a okolí. Jednalo se o první 

sokolskou jednotu na severu Čech. Tato jednota se stala inspirací dalších odnoží Sokola v této 

části pohraničí.250  Již v roce 1895, přesněji 6. ledna, vznikla samostatná tělocvičná jednota 

Sokol Terezín, o rok později byla zřízena pro tuto jednotu nová tělocvična.251  

Pro koordinaci všech spolků a jejich činností ve městě vznikla tzv. Osvětová komise. 

Sdružovala tělocvičné, kulturní i případně politické spolky a zajišťovala jejich spolupráci 

s vojenskými útvary. Spolu s posádkovým velitelstvím Terezína pořádala veškeré oslavy  

ve městě u příležitosti různých významných výročí a událostí. Sama komise pak zajišťovala 

různorodé besedy a přednášky, často vědecky zaměřené.252  

Německý a český element nepochybně v Terezíně mezi sebou soupeřil. Nejvíce se toto 

potýkání projevilo ve školství, kdy Češi dlouhodobě usilovali o založení obecné české školy. 

Velkou  roli  v podpoře vlastního etnika hrály samozřejmě spolky, které pořádaly různé 

přednášky a akce pro to dané etnikum. Nedošlo zde ale k žádným potyčkám ani větším 

střetům mezi oběma etniky, k čemuž zajisté přispěl i fakt, že zde neustále sídlila vojenská 

posádka, která by případné bouře ihned potlačila. 

 

4. 4 Shrnutí – proměny města od počátku výstavby do první světové války 

Vojenská pevnost Terezín sice již v roce 1782 získala statut Královského města včetně 

udělených privilegií, nicméně téměř do konce 18. století nelze hovořit o stálé civilní složce 

města. Souvislá civilní výstavba začíná až po dokončení základní fortifikační časti. V průběhu 

celého 19. století probíhá dostavba města, jednak, jak již bylo uvedeno, rozšiřování 

 
249 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 39. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
250 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 382. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
251 Tamtéž, str. 39193. 
252 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 38. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286


89 
 

fortifikačních prvků z důvodu změn ve vedení bojů, a  také výstavba civilních objektů. 

Zpočátku se jednalo o bytové prostory, ve kterých byly postupně zřízeny prostory  

pro provozování různých živností, a dále pak prostory určené výhradně pro podnikatelskou 

činnost. Tak jak se život v Terezínské pevnosti začal pomalu „zcivilňovat“, přibývaly  

na základě společenské objednávky další městotvorné prvky, v první fázi městský hřbitov  

a kostel, byť ten od počátku sloužil též jako posádkový. 

Počáteční správa věcí veřejných byla plně v rukou vojenského eráru a litoměřického 

magistrátu, ale se stoupajícím počtem civilních obyvatel rostl tlak na civilní samosprávu, 

který si vynutil stavbu městské radnice a dalších městských budov spravovaných 

samosprávou, případně úpravu bývalých vojenských objektů pro civilní účely –  viz Chudý 

dům, chudobinec, stálé sídlo poštovního úřadu, sídla vznikajících finančních institucí, školy, 

zázemí pro činnost dobrovolných hasičů atd. 

V průběhu více než století od začátku civilní výstavby se počet domů několikrát dramaticky 

měnil, a to zejména v době první světové války, kdy bylo pro potřeby zajateckého tábora  

a polního lazaretu postaveno několik desítek provizorních budov, které dnes již v Terezíně 

nenajdeme.  Neustále probíhající urbanizace (potažmo deurbanizace) je tak jednou  

ze základních proměn Terezínské pevnosti, která je patrná na první pohled.  

Další proměnou v průběhu 19. a začátku 20. století je přerod čistě vojenské pevnosti 

v životaschopné a pulzující město, v němž nicméně symbióza civilního a vojenského sektoru 

sehrála klíčovou  roli a byla základním kamenem ekonomiky města. V roce 1888 byl zrušen 

pevnostní statut města a Terezín se stal otevřený městem, na jehož území se pouze nacházela 

stálá vojenská posádka. 

A třetí proměnou města je jeho národnostní skladba. Na počátku 19. století byl Terezín téměř 

výlučně osídlen rakouskými Němci ze severních Čech, neboť byl ze tří čtvrtin obklopen 

německojazyčnými oblastmi (Lobositz, Leitmeritz a Auscha / Böhmische Leipa).  V průběhu 

19. století, zejména v druhé polovině, se začíná prosazovat i v Terezíně česká menšina, což se 

projevuje nejen „bojem o radnici“, ale též v oblasti školství a v kulturním a spolkovém životě. 

Přesto bylo soužití obou národností až do první světové války v podstatě bezkonfliktní.    
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5. Terezín v době první světové války 

5. 1 Casus Belli et Magnum Bellum 

„Když v neděli 28. června roku 1914 přijel arcivévoda František Ferdinand se svou chotí 

Žofií Chotkovou na nádraží v Sarajevu, evropský kontinent žil v míru. Pouhých 37 dnů nato se 

ocitl ve válce. Konflikt, jenž začal v létě toho roku, si vyžádal mobilizaci 65 000 000 vojáků, 3 

rozsáhlé říše, 20 000 000 mrtvých, z řad vojáků a civilních osob a 31 000 000 raněných. Tato 

katastrofa přinesla všechny hrůzy, které Evropa zažila ve 20. století, a stala se – jak to nazval 

americký historik Fritz Stern –  „první pohromou 20. století, pohromou, v níž měly původ 

všechny ostatní“.253 

Tyto dvě události, sarajevský atentát a vypuknutí první světové války, se nesmazatelně 

zapsaly do dějin Terezína. Samotný atentát měl svoji dohru v terezínské Malé pevnosti, kde 

byli uvězněni jeho strůjci. Vypuknutím Velké války došlo k vojenské aktivizaci  Terezína, 

který opět získal na důležitosti, jakožto vojenský strategický bod.  

 

5. 2 Sarajevský atentát 

Sarajevský atentát byl důsledkem dlouhodobě se horšících vztahů mezi RakouskoUherskem 

a Srbskem. Realizace tzv. Maloněmecké koncepce –  sjednocení německy mluvících oblastí 

(tedy velké části území bývalé Svaté říše římské národa německého) bez účasti Habsburské 

monarchie a ovládnutí středoevropského prostoru Německým císařstvím přinutilo Rakousko

Uhersko  k posunu zahraničně politické a ekonomické orientace směrem na Balkán. Tato 

nestabilní oblast, atakovaná po staletí Osmanskou říší, se ocitla v obklíčení dvou evropských 

velmocí. Vyvrcholením rakouských aktivit byla nejprve od roku 1878 okupace (na základě 

rozhodnutí Berlínského kongresu) a v roce  1908  anexe  Bosny  a  Hercegoviny.    Tento  krok 

vedl  k obrovskému výbuchu nenávisti jihoslovanských národů, zejména v Srbsku,  kde  se 

posléze začala rodit myšlenka odplaty. Cílem této odplaty se stal následník rakouského trůnu 

František Ferdinand d´Este a jeho manželka Žofie Chotková při inspekční cestě v Sarajevu. 

Atentát ovšem z hlediska organizace byl nedostatečně připraven. Svědčí o tom fakt, že 

atentátníci a jejich spolupracovníci byli záhy všichni dopadeni a pozatýkáni. Zatímco 

 
253 CLARK Christopher: Náměsíčníci. Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce. Nakladatelství Tomáš Krsek 

s.r.o., Praha, 2019, str. 21.   
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v Evropě naplno propukla válka, dne  12. října 1914 byl zahájen v Sarajevu soudní proces 

s atentátníky. Do konce října byl vynesen rozsudek nad obžalovanými. Pět obžalovaných bylo 

odsouzeno k trestu smrti (dva z nich dostali od císaře milost, ale zemřeli v rakouském vězení), 

k popravě třech zbývajících došlo v únoru 1915. Zbylých 13 obžalovaných, kteří díky svému 

nízkému věku podle tehdy platných zákonů unikli oprátce, bylo odsouzeno k dlouholetému 

žaláři. Hlavní strůjci atentátu, Gavrilo Princip, Nedeljko Čabrinovič a Trifko Grabež, byli 

odsouzeni ke 20 letům těžkého žaláře. Ještě na konci roku 1914, 2. 5. prosince, proběhl jejich 

transport do věznice v Terezíně.254  

Všichni tři nově příchozí byli naprosto izolováni, vzájemně i od ostatních vězňů, a umístěni 

do samovazby. Byli pod přísným dozorem. Po celý jeden rok museli nosit okovy vážící deset 

kilogramů.255  

Dne 2. března 1915 k původním atentátníkům přibyli ještě další tři vězni ze sarajevského 

procesu. Šlo o Ivo Kranjčeviče (odsouzen na 10 let), Lazara Djukiče (odsouzen na 10 let)  

a Cvijana Stjepanoviče (odsouzen na 7 let).256  

Vlivem špatných podmínek, které ve věznici panovaly –  chlad, vlhko, nedostatečná strava, 

katastrofální hygienické podmínky, naprosté osamocení –  začali vězni záhy fyzicky  

i psychicky strádat. Čabrinovičův zdravotní stav se velmi zhoršil již na konci roku 1915, takže 

musel být převezen  do posádkové nemocnice, kde 21. 1. 1916 zemřel na tuberkulózní 

onemocnění. V ten samý rok, dne 21. října umírá i Grabež. Djukič na následky hladu  

a samoty zešílel a musel být převezen do Ústavu pro duševně choré v Praze, kde zemřel  

19. března 1917. Pouze Krajčevičovi a Stjepanovičovi se podařilo věznění přežít.257     

U Gavrilo Principa se také již v v roce 1915 projevila tuberkulóza. Následující rok se jeho 

onemocnění zhoršilo natolik, že bylo vydáno povolení převézt ho do posádkové nemocnice 

v dubnu 1916. O pobytu Principa ve vězení a v nemocnici se dochovaly vzpomínky doktora 

Pappenheima, který původně přijel do Terezína zkoumat psychická onemocnění navrátivších 

vojáků, a dostal svolení setkat se několikrát s Principem.258 O Principa ve vojenské nemocnici 

pečoval chirurg Jan Levit, původem z Podkrkonoší, který od července 1916 do srpna 1918 

sloužil v terezínské posádkové nemocnici. Snažil se ošetřovat projevy jeho tuberkulózní 

 
254 KRYL, Miroslav: Terezínský epilog atentátu v Sarajevu. In: Terezínské listy 7/1977, str. 56. 
255 KRYL, Miroslav: Příspěvek ke starším dějinám Terezína. In: Terezínské listy 9/1978, str. 42. 
256 KAFKA, František: Sarajevský atentát a Terezín. In: Terezínské listy 2/1971, str. 2.    
257 KRYL, Miroslav: Příspěvek ke starším dějinám Terezína. In: Terezínské listy 9/1978, str. 42. 
258 KRYL, Miroslav: Terezínský epilog atentátu v Sarajevu. In: Terezínské listy 7/1977, str. 16. 
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nemoci, a dokonce mu musel amputovat levou ruku. Princip nakonec po dlouhém bolestném 

trápení zemřel dne 28. dubna 1918. Byl tajně pochován o několik dní později, dne  

1. května.259 

 Obr. 39 Pokoj, kde zemřel Princip.260 

5. 3 Vypuknutí války 

Dva výstřely Gavrilo Principa, vypálené z bezprostřední blízkosti ve „Franz Josef Strasse“ 

v Sarajevu261 se staly pověstným Casus Belli pro situaci, ve které se Evropa nacházela. Proti 

sobě stály dva bloky připravené k přerozdělení ekonomických sfér vlivu –  skupina velmocí 

kolem Anglie se chystala bránit výsledky své předchozí koloniální expanze před ekonomicky 

zmohutnělým Německem a jeho spojenci.262  Po měsíci diplomatického nátlaku Rakousko

Uhersko s německou podporou vyhlásilo válku Srbskému království.  

Již v průběhu července 1914 probíhaly horečné přípravy, generální štáby po celé Evropě byly 

v bojové pohotovosti. 26. července byla v RakouskoUhersku vyhlášena nejprve částečná  

a 31. července všeobecná mobilizace. 28. července vydal císař František Josef I, toho času 

dlící v Bad Ischl, manifest „Mým Národům“, který odůvodňoval vypovězení války Srbsku.   

Dne 26. července byla vyhlášena císařem částečná mobilizace dle tzv. plánu B, který byl 

koncipován pro válečné tažení proti Srbsku a Černé Hoře. V této době ještě panovaly 

představy a naděje, že válka bude lokální a krátká. Od vyhlášení mobilizace byly pošty, 

telegrafy a železnice uvedeny do nepřetržité služby. Do Terezína dorazily telegramy 

s mobilizačními rozkazy v noci na 26. července, přesně v 1:30 ráno. Rozkazy převzal 

 
259 WONDRÁK, Eduard: Chirurg Jan Levit a jeho terezínské pobyty. In: Terezínské listy 8/1978, str. 3132. 
260 Archiv autora. 
261 CLARK Christopher: Náměsíčníci. Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce. Nakladatelství Tomáš Krsek 

s.r.o., Praha, 2019, str. 385. 
262 Kolektiv: Vojenské dějiny Československa (15261918) II. díl. Naše vojsko, Praha, 1986, str. 475. 
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Regimentsadjutant Hauptmann Anton Ballang a předal je veliteli 42. pěšího pluku Oberstu 

Karlu Wöllnerovi. Tato mobilizace se zatím týkala okrsků Graz, Budapešť, Temešvár, Praha, 

Litoměřice, Agram, Bosna a Hercegovina a Dalmácie. 263   

Dle svědectví Aloise Královce byla mobilizační vyhláška v Terezíně přečtena lakýrníkem 

Josefem Kuglerem na náměstí u radnice. Ihned poté se měli přihlásit první Němci na frontu. 

Již za dva dny byl Terezín doslova přeplněn lidmi, jelikož se v něm a v jeho okolí nacházelo 

25. 000 vojáků.264 Město Terezín hrálo v rámci mobilizace důležitou roli, protože se jednalo  

o jeden ze dvou nástupových vlakových směrů v Čechách (druhý se nacházel v Praze).265   

Den mobilizace byl stanoven na 28. července. Nastal velký shon, neboť mnoho důstojníků 

bylo na dovolené a mužstvo se účastnilo v té době sklizňových prací. Bylo potřeba připravit 

na odjezd do pole 42. a 92. pěší pluk, 26. polní dělostřelecký pluk a také posádkovou 

nemocnici. 29. července regiment obdržel novou stuhu na plukovní prapor od její výsosti 

vévodkyně Thyra von Cumberland a dojemný telegram  od svého majitele, vévody Ernsta 

Augusta von Cumberland, ve kterém apeloval na statečnost svých vojáků a plnění jejich 

vojenských povinností.266  Do 30. července se povedlo pluky vyzbrojit a vystrojit a zajistit 

veškeré zásoby, které byly odeslány do Bohušovic. Ještě téhož dne proběhlo slavnostní 

obnovení přísahy věrnosti pod plukovním praporem a poté přehlídka 42. pěšího pluku, který 

odcházel do pole. 92. pěší pluk měl být přesunut do Chomutova, aby tam před odjezdem  

na frontu doplnil své stavy. Následující den, 31. 7., odjely ze železniční stanice Bohušovice 

všechny oddíly 42. pluku na frontu.267  Vagony byly vyzdobeny květinami a věnci, vojáci 

odjížděli do neznámých končin s „radostnou odvahou a písní na rtech“ a s nadějí, že budou 

do Vánoc doma.268  

 
263 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933, str. 145. Dostupné na: Digitální 

studovna MO ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 
264 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
265 ŠEDIVÝ, Ivan: Češi, české země a Velká válka 191418. NLN, Praha, 2001, str. 33. 
266 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933, str. 146. Dostupné na: Digitální 

studovna MO ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 
267 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 117. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
268 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933, str. 147. Dostupné na: Digitální 

studovna MO ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 

https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
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 Obr. 40. Odchod 42. pluku na frontu.269 

 

5. 4 42. pěší pluk ve Velké válce 

Terezínský 42. pluk prošel za celou válku třemi frontami – nejprve srbskou, nejdéle strávil  

na ruské frontě a ke konci války se dostal na italské bojiště. Prošel mnoha boji a byl 

několikrát pochválen nadřízenými za svoji odvahu a své schopnosti, že opět dostál pověsti 

bojovníka od Wagramu. 

Do Srbska dorazil 42. pluk na začátku srpna 1914. V noci  z 3.  na  4.  srpna  dovezly  vlaky 

všechny jeho prapory do města Ruma, ležícího asi 80 km severozápadně od Bělehradu.  

Po zanechání 6. roty druhého praporu na nádraží jako strážní jednotky se ostatní útvary 

vydaly pěším pochodem na jih směrem k řece Sávě, kde již byl patrný pohyb srbských vojsk, 

a kde si příslušníci 42. pěšího pluku „vyměnili první kulky s nepřítelem“.270  

Pluk byl zařazen pod velení 29. pěší divize. Účastnil se postupně bojů u Šabace, Jevremovace 

a Mitrovic. Zde na srbské frontě se opět setkal  s 92. pěším plukem, který se k němu 

připojil.271 18. září se zapojil do bitvy u vesnice Pričinovice.272 V listopadu v bojích u Šabace 

a o vrch Mišar ztratil pluk mnoho mužů a v kronice jsou tyto listopadové události 

zaznamenány jako jedny z nejkrvavějších bojů pluku.273  

 
269 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 34. 
270 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 
Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933, str. 14748. Dostupné na: Digitální 

studovna MO ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 
271 VÚA – VHA, fond č. 87, C. a k. 42. P. pl. (Infanterieregiment), karton č. 32 Dějiny pluku 191418, plukovní 

kronika, str. 2. 
272 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933, str. 19192. Dostupné na: Digitální 

studovna MO ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 
273 VÚA – VHA, fond č. 87, C. a k. 42. P. pl. (Infanterieregiment), karton č. 32 Dějiny pluku 191418, plukovní 

kronika, str. 1113.  

https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5


95 
 

Na počátku prosince byl 42. pluk součástí jednotek, které dobyly Bělehrad. Jenže po ofenzívě 

Srbů pod velením Radomira Putnika se rakouská armáda musela stáhnout a 42. pěší pluk 

ustoupil k obci Batajnica, kde si vytvořil nové seřadiště pro odsun ze srbské fronty. 42. pluk 

byl jedním z posledních, které opouštěly srbské území.274 

10. ledna 1915 byl pluk převelen na ruskou frontu, kde setrval až do poloviny roku 1917. 

Působil v oblasti Karpat, kde střídavě byl v první linii a v týlu na odpočinku. V období mezi 

8. a 11. květnem se přesunul do Haliče. Krátce poté se účastnil bitvy o Lvov a 23. června 

vstoupil do města.275  Na začátku září dobyly rakouské jednotky zbytek Haliče a pluky 

s nadšením vpochodovaly na ruské území. Hned v prvních krvavých bojích o výšiny Dvorec

BohdanowkaDunajew ztratil pluk téměř polovinu mužstva.276 Řádně posílen byl až v lednu 

následujícího roku. Během června 1916 čelil Brusilovově ofenzivě u Sapanova a v těchto 

bojích se velmi vyznamenal. V plukovní kronice je zde záznam o „nejpamátnějším boji 

v dějinách pluku“.277 Když pluk na podzim dlel u Burkaczy, dorazila k němu zpráva o smrti 

císaře Františka Josefa. Dne 23. listopadu složil pluk v zákopech přísahu novému císaři Karlu 

I. V prosinci 1916 byl přesunut do oblasti Lomiszce, kde strávil následující půl rok. Zde také 

oslavil  v červenci 108. plukovní svátek. 5. srpna byl vystřídán 92. pěším plukem a odeslán  

na odpočinek. Již v srpnu se proslýchalo mezi muži, že celá divize má být přeložena na jiné 

bojiště. Divize obdržela dne 19. září 1917 rozkaz o přesunu na italskou frontu.278 

V říjnu 1917  dorazil pluk do údolí řeky Soči, odkud pochodoval přes italské vrchy  

za nepřítelem, jenže Italové se stačili stáhnout z hor do rovin. Mezitím rakouská armáda 

osvobodila vesnice Gorizia a Gradisca na Soči. Do těchto bojů 42. pěší pluk nezasáhl, místo 

toho pokračoval dál na italské území. 7. listopadu 1917 je v ležení u obce Butrio poctil  

 

 
274 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933, str. 23536. Dostupné na: Digitální 

studovna MO ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 
275 VÚA – VHA, fond č. 87, C. a k. 42. P. pl. (Infanterieregiment), karton č. 32 Dějiny pluku 191418, plukovní 

kronika, str. 3738. 
276 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933, str. 3767. Dostupné na: Digitální 

studovna MO ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 
277 VÚA – VHA, fond č. 87, C. a k. 42. P. pl. (Infanterieregiment), karton č. 32 Dějiny pluku 191418, plukovní 

kronika, str. 52. 
278 Tamtéž, str. 6874. 

https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
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návštěvou císař Karel I. a pronesl k vojákům pochvalnou řeč.279  Až 16. listopadu se pluk 

znovu zapojil do bojů na řece Piavě, kde se zakopali.280 Od Piavy byl odvelen až na jaře 1918, 

kdy se přesunul do Canove vystřídat pěší pluk č. 74. Zde prodělal poslední boje a zůstal zde 

až do říjnového převratu. 3. listopadu byl pluk nakonec odzbrojen Italy a Angličany a vzat  

do zajetí.281  

 

5. 5 Internovaní civilisté a váleční zajatci    

Jak  z Terezína neustále odcházeli branci, jakožto nový „Kannonenfutr“ na frontu, naopak  

do města byli transportováni pro monarchii nedůvěryhodní civilisté, původem z oblastí 

Haliče, Bukoviny a Lvova, u nichž hrozila v hraničních oblastech říše možnost spolupráce 

s nepřítelem, a následně váleční zajatci. První internovaní se objevili v Terezíně již 29. srpna 

1914. Šlo o asi 700 mužů, žen i dětí, mezi nimiž byli pravoslavní kněží a rusínští učitelé, 

obyvatel pohraničních okresů v Haliči, kteří byli podezřelí z rusofilství. Byli přivezeni 

z Bohušovic a umístěni do Malé pevnosti, kde byli ubytováni v kasematech.282 Terezínským, 

zejména českým, občanům nebyl jejich osud lhostejný a snažili se jim všelijak pomoci.  

O pomoc internovaným Rusínům se také významnou měrou zasloužil terezínský farář Josef 

Paska, který pro ně prostřednictvím sbírek sháněl ošacení a další nezbytné potřeby. Za jeho 

činnost mu rusínští internovaní civilisté písemně mnohokrát děkovali. Některým obyvatelům 

Terezína se povedlo internované civilisty tajně vyfotografovat a prodejem těchto se fotografií 

se snažili pro ně získat nějaké finance, ale brzy tato činnost byla odhalena a zakázána četníky. 

V roce 1917 byli civilisté přesunuti do tábora Tollerhof.283  

 
279 VÚA – VHA, fond č. 87, C. a k. 42. P. pl. (Infanterieregiment), karton č. 32 Dějiny pluku 191418, plukovní 

kronika, str. 7879. 
280 Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband Gedienter 

Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933, str. 502. Dostupné na: Digitální 

studovna MO ČR, https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66b07848d784a8
2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b0ffb11e8b137005056b73ae5 
281 VÚA – VHA, fond č. 87, C. a k. 42. P. pl. (Infanterieregiment), karton č. 32 Dějiny pluku 191418, plukovní 

kronika, str. 8891. 
282 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 118. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
283 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 1718. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 

https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:7d540b66-b078-48d7-84a8-2ed8e47d6614?page=uuid:e755392b-0ffb-11e8-b137-005056b73ae5
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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 Obr. 41 Děkovný dopis adresovaný faráři Paskovi.284 

Od prvních dnů války začaly do Terezína proudit také zajatí nepřátelští vojáci, v první fázi 

zejména z ruské fronty. Problematika válečného zajetí byla v RakouskoUhersku řešena 

centrálně na úrovni c. k. ministerstva války, kde jí zastřešovalo tzv. X. oddělení. Jemu 

podléhala jednotlivá teritoriální velitelství a plnila jeho nařízení. Ministerstvo vždy jmenovalo 

velitele zajateckého tábora, a k němu byli již velitelstvím přidělováni další důstojníci 

(proviantní, dozorčí, účetní, hospodářský a další).  

Zajatecké tábory byly též budovány podle předepsaného schématu, byly rozdělené na bloky 

s maximálním počtem 2 000 zajatců. Velitelem bloku byl vždy důstojník Landwehru, který  

ze zajatých poddůstojníků vybíral velitele jednotlivých baráků.285  

Na přelomu října a listopadu 1914 tak v Terezíně vznikl na zákopnickém cvičišti první tábor 

pro válečné zajatce. Byly zde vybudovány dřevěné baráky obehnané ostnatým drátem. 

Jakmile byla jeho kapacita maximálně naplněna, byl vybudován další tábor u Travčic. 

Původně zajaté ruské vojáky hlídal 6. domobranecký prapor, kterému velel podplukovník 

kníže Windischgrätz. Jenže vzhledem ke shovívavému přístupu českých vojínů záhy byla 

domobrana vystřídána maďarskými jednotkami, aby nemohla navazovat kontakty s Rusy. 

Maďaři naopak se k zajatcům chovali až krutě a nešetřili je.286  

Obecně platilo, že zajatí vojáci by měli pracovat. Buďto vykonávaly údržbové a úklidové 

práce uvnitř města, nebo byli dáváni k dispozici okolním zaměstnavatelům. Ruští zajatci 

 
284 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 154. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
285 CHOBOT, Lubomír: Encyklopedie válečného zajetí a internace, str. 47. Dostupné na:  

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedievalecnehozajetiinternace  
286 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 11922. Dostupné na 
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedie-valecneho-zajeti-internace
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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v Terezíně byli nasazováni na zemědělské práce, zvláště v kotlinách, kde za války byly 

vysazovány brambory a řepa. Asi 250 zajatců, většinou polovičních invalidů, zde bylo 

průběžně nasazováno do vojenských dílen na výrobu slaměných matrací. Stravování zajatců 

bylo nejprve zajišťováno smluvně z okolních obcí, v roce 1914, kdy byla dobrá úroda 

zejména brambor a dostatek masa, se zajatcům vedlo relativně dobře. S postupujícím časem  

a zavedením přídělového systému pro civilní obyvatelstvo se stravovací podmínky horšily  

a  stravu  si  pod  dohledem stráží připravovali zajatci sami. Zajatce, kteří byli zaměstnáváni 

mimo tábor, živil zaměstnavatel.287  

Dodnes na terezínském hřbitově u zdi I. oddělení je místo, kam byli pohřbíváni ruští zajatí 

vojáci. Je zde pohřbeno 1270 Rusů.288 

     

Obr. 42 Pohřeb zajatého ruského důstojníka, 1916.289      Obr. 43 Zajatí ruští vojáci na mostě přes Ohři.290 

 Obr. 44 Bankovka užívaná v terezínském zajateckém táboře.291 

 

 

 
287 CHOBOT, Lubomír: Encyklopedie válečného zajetí a internace, str. 4752. Dostupné na:  

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedievalecnehozajetiinternace 
288 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 25. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
289 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 34. 
290 Tamtéž. 
291 CHOBOT, Lubomír: Encyklopedie válečného zajetí a internace, str. 51. Dostupné na:  

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedievalecnehozajetiinternace 

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedie-valecneho-zajeti-internace
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedie-valecneho-zajeti-internace
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5. 6 Válečná každodennost  

Život v Terezíně byl ovlivněn bezprostředně po atentátu na Františka Ferdinanda d’Este. 

V reakci na tuto událost byly zrušeny veškeré slavnosti, koncerty a divadla. 3. července se 

v terezínském kostele odehrály slavné rekviem za následníka a jeho ženu.292  

S vyhlášením mobilizace se v Terezíně a jeho okolí shromáždili jak vojáci, tak jejich rodiny  

a příbuzní, kteří je doprovázeli. To mělo za následek vypuknutí permanentní ubytovací nouze 

ve městě.293  

V rámci příprav na válku byla vyklizena Malá pěchotní kasárna, kde byl zřízen lazaret, tak  

i Velká pěchotní kasárna, ze kterých se stal tzv. Rekonvaleszentensheim.294 

Když v roce 1915 bylo vyhlášeno v předlitavských zemích stanné právo, mohl ho příslušný 

vojenský velitel uplatnit kdykoli, kdy existovalo podezření z vojenského zločinu (dezerce, 

napomáhání dezerci, svádění ke vzpouře, čin, který by značně poškodil mocnářství atd.).295 

Nad osudem vojáků i civilistů v oblasti celých severních Čech rozhodoval v době války 

litoměřický sborový velitel. V Terezíně soudy řešily většinou obvinění českých občanů z řečí 

proti Rakousku a vyjadřování sympatií vůči Rusku či pomoci ruským válečným zajatcům.296 

Těmto obviněným opět značně pomáhal terezínský farář Josef Paska, který se znal s mnoha 

důstojníky a soudci. Díky jeho přímluvám a pomoci nebyl v Terezíně popraven žádný 

civilista.297  

Jak uvádí ve svých pamětech terezínský rodák Alois Královec, pokaždé, když se do Terezína 

dostala zpráva o vítězném boji, byly všude vytahovány a vyvěšovány prapory na počest 

vítězství. Jakmile se průběh bojů obrátil, byly prapory zase rychle uklízeny. Knihkupec Katz 

často oznamoval nová vítězství rakouských vojsk, když s novinami pobíhal po Terezíně  

a radostně vykřikoval.298  

Na začátku konfliktu se věřilo, že válka bude krátká a boje brzy skončí. Navíc v roce 1914 

byla dobrá úroda, takže byl dostatek jídla. To se ale záhy změnilo. Plíživě nastával nedostatek 

 
292 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 442. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
293 Tamtéž, str. 119. 
294 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
295 ŠEDIVÝ, Ivan: Češi, české země a Velká válka 191418. NLN, Praha, 2001, str. 162. 
296 OTÁHALOVÁ, Libuše: Souhrnná hlášení presidia pražského místodržitelství o protistátní, protirakouské a 

protiválečné činnosti v Čechách 191518. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1957. 
297 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 62. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
298 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286


100 
 

základních potravin, jejich ceny začaly stoupat, a nakonec byl zaveden přídělový systém. Již 

na počátku roku 1915 nebyla k dostání bílá mouka, ale pouze jen černá. Během roku 1916 

panovalo nepříznivé počasí, kdy nejdříve přišlo teplo a sucho, poté přišly vydatné deště  

a v červenci bouře s krupobitím, což zapříčinilo neúrodu. Příděly už se týkaly všech potravin  

i jiných základních potřeb a lidé si navíc museli vystačit s náhražkami.299  

Porovnání cen základních komodit v Terezíně v průběhu války 300 

Komodita  Jednotka  1914 (srpen)  1916 (říjen)   Nárůst v % 

Hovězí maso  1kg  1,80  8,60  378 

Vepřové maso   1kg  1,96  10,80  451 

Telecí maso  1kg  1,96  10,00  410 

Skopové maso   1kg  1,60  3,20  100 

Vepřové sádlo  1kg  1,60  16,00  900 

Vejce  kopa (60)  4,80  21,60  350 

Máslo   ?  3,20  18,00  463 

Rýže  1 kg  0,67  16,00  2288 

Brambory   1q  7,00  18,00  157 

Cukr  1q  79,50  118,00  48 

Čaj   1kg  10,00  28,00  180 

Pivo  0,5 lt  0,14  0,58  314 

Uhlí  1q  1,28  5,20  306 

V roce 1916 už byl takový nedostatek uhlí, že městská elektrárna nebyla schopna zajistit ani 

veřejné osvětlení. Jelikož armáda rekvírovala veškeré suroviny pro vojenský průmysl, byly 

11. a 12. září 1916 sejmuty z kostelní věže dva zvony, aby byly roztaveny pro válečné účely. 

Další zvon byl sejmut ještě 9. ledna 1918, takže terezínskému kostelu zůstal pouze tzv. 

umíráček. Na konci války také byly rozebrány varhany pro zisk cínu.301  

 
299 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 12131. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
300 Tamtéž, str. 121124. 
301 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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Válkou byla také značně postižena škola. Již v roce 1914 výuka utrpěla odchodem učitelů  

na frontu. Na první válečné vánoční nadílce se už projevil nedostatek. Pro potřeby armády 

byla zabrána česká škola, a ta musela být sestěhována do budovy německé školy. Proto bylo 

rozhodnuto, že vyučování pro německé děti bude probíhat ve dnech pondělí, středa a pátek, 

zatímco vyučování pro české děti bude v úterý, čtvrtek a sobotu. O prázdninách byla zabrána 

pro vojsko i německá škola. Školy se účastnily různých oslav vítězství rakouských armád –  

u Zámosce, Krasníku, Přemyšlu, a děti byly pravidelně informovány o úspěších armády. 

V roce 1915 na počest 85. narozenin císaře byly organizovány za doprovodu vojenské kapely 

průvody vyzdobeným městem. Školy se značně angažovaly v organizacích válečných sbírek. 

Již v roce 1914 vybíraly děti finance, nebo cigarety pro vojáky, nebo vyráběly čepice  

a  obvazy.  V říjnu 1915 proběhl tzv. „tabákový týden,“ kdy se vybíralo kuřivo pro vojáky 

v poli. V listopadu následovala vánoční sbírka pro vojáky na frontě. Pravidelně se pořádaly 

sbírky pro vdovy a sirotky, nemocné vojíny, obecně pro válečnou péči. Sbíraly se i suroviny  

a jiné potřebné věci – kovy, prádlo, papír a hadry. Prodávaly se vojenské odznaky, pohlednice 

či obrazy.302   

Během války vznikl v Colloredových sadech pomník domácímu pěšímu pluku č. 42. 

S nápadem přišel nadporučík v záloze Erwin Kempel (který se díky tomu vyhnul odvelení  

na frontu). Pro realizaci svého plánu si vzal ze zajateckého tábora ruské vojáky.303 

Vybudovali altán, do kterého bylo umístěno vyřezané sousoší granátníků v podobně symbolu 

42. pěšího regimentu304. Slavnostní odhalení se konalo dne 3. září 1916. Ten samý rok 

proběhl sběr hřebíků pro sousoší, které byly zatloukány do podstavce jako symbolická 

odměna pro upisovatele válečných půjček.305   

Poslední rok války byla dle zápisů kroniky bída. Město bylo zadluženo válečnými půjčkami, 

které pro něj byly značným břemenem. Upadaly mravy, o čemž svědčily časté krádeže. Děti 

už ani nechodily do školy, protože byly buď nemocné, nebo pomáhaly shánět potraviny  

a uhlí. Vzhledem k vysílenosti civilního obyvatelstva se také v tento rok v říjnu objevila první 

silná vlna chřipky.306  

 
302 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 44261. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
303 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 9798. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
304 Viz předchozí kapitola, historie 42. pěšího pluku. 
305 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 125 a 456. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
306 Tamtéž, str. 134 a 46264. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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5. 7 Rumburská vzpoura 

Další událostí, která se odehrála mimo Terezín, ale měla v něm svou dohru,  byla  tzv. 

Rumburská vzpoura. V roce 1918, po podepsání BrestLitevského míru, se vrátilo mimo jiné 

839 vojáků (kterým se říkalo „heimkeři“, od Heim  kehren, vrátit se domů), do kasáren 

v Rumburku, a byli zařazeni do 7. střeleckého zeměbraneckého pluku, který zde byl 

dislokován.307 

Již v polovině května byl vytvořen tajný přípravný výbor v čele s vojínem Františkem Nohou 

(označován jako hlavní iniciátor), jeho přítelem Vojtěchem Kovářem a desátníkem Vodičkou. 

21. května 1918 v 6 hodin ráno nastoupili v plné zbroji a odmítli poslechnout rozkaz „Gewähr 

ablegen“ (pušky odložit).  Po odzbrojení důstojníků se asi tisícovka vojáků vydala směrem  

na Mladou Boleslav a dále na Prahu, přičemž u České Lípy se měli spojit s českým náhradním 

praporem  18.  pěšího pluku. Jejich cílem bylo rozdmýchat v Čechách povstání za účelem 

ukončení války. U Nového Boru však byli vzbouřenci obklíčeni, část jich v boji padla, někteří 

se rozutekli do okolí, kde byli záhy pochytáni, a 380 vojáků se vzdalo. 10 hlavních účastníků 

vzpoury bylo na základě rozsudků stanných soudů v Rumburku a v Novém Boru popraveno  

a 23. 5. 1918 vynesl stanný soud v Terezíně rozsudky mnohaletých žalářů nad 560 účastníky 

této vzpoury.308  

Jejich přítomnost v terezínských kobkách paradoxně napomohla  konsolidovat  situaci 

v Terezíně během státního převratu na konci října 1918, o čemž bude pojednáno v následující 

kapitole.  

 

 

 

 

 

 

 

 
307 ŠEDIVÝ, Ivan: Češi, české země a Velká válka 191418. NLN, Praha, 2001, str. 143. 
308 Kolektiv: Vojenské dějiny Československa (15261918) II. díl. Naše vojsko, Praha, 1986, str. 55154. 
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5. 8 Shrnutí – proměna Terezína v době první světové války 

Vypuknutí světového válečného konfliktu v roce 1914 radikálně proměnilo život obyvatel 

Terezína. Od posledního konfliktu v roce 1866 město procházelo emancipačním procesem  

a zcivilňovalo se, naučilo se žít v ekonomické, politické i kulturní symbióze s místní 

posádkou a jako další smíšená českoněmecká města prožívalo etnické kulturní soupeření.  

Do této etapy rozvoje města, kdy naplňovalo své ambice zařadit se mezi běžné ekonomicky, 

politicky, sociálně a kulturně fungující populační jednotky, zasáhla válka. Již při vyhlášení 

mobilizace došlo k enormnímu zvýšení hustoty obyvatelstva na relativně malém prostoru.  

Po odjezdu vojenských těles na frontu začaly do města proudit nepřetržité davy 

internovaných, zajatých a raněných osob. Horečně vznikaly provizorní ubytovací kapacity, 

které významně měnily tvář města.  

Válečné strádání následujících let mělo za následek prudké snížení životní úrovně obyvatel, 

z nichž část (zejména česká) se při veškerém uskrovňování ještě snažila pomáhat těm 

nejpotřebnějším – internovaným a válečným zajatcům.  

Válka rovněž prohloubila již tak hluboké příkopy mezi oběma etniky. Zatímco německy 

smýšlející obyvatelé vítali válku s příslovečným rakouským patriotismem, českému živlu se 

nechtělo přinášet oběti za zájmy monarchie, které jim byly cizí, a navíc byly namířené proti 

Srbům a Rusům, tedy národům, kterým Češi vyjadřovali své sympatie. Válečné útrapy  

a strádání nakonec dostihly obě etnika. Válka spěla ke svému konci, ve kterém se 

rozhodovalo, kdo z koho v otázce českoněmeckého soužití.        

Smutný osud sarajevských atentátníků, jejichž životy v Terezíně vyhasly, vzhledem 

k historickému narativu, který se později prosadil, též přispěl k dnešnímu celkovému vnímání 

obrazu Terezína jako místa, kde se „trpělo“.    
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6. Terezín v období první republiky 

6. 1 Převrat 1918 

Na podzim roku 1918, kdy válčící strany v Evropě, vyčerpané čtyřletou totální válkou, 

pomalu směřovaly ukončení dosud největšího konfliktu v dějinách lidstva, ke kterému 

dospěly symbolickým podpisem příměří v Compiegne, nastal čas pro realizaci plánu českého 

protihabsburského odboje, reprezentovaného Národní radou v Paříži, podzemní organizací 

Maffie a nově vytvořeným Národním výborem, jehož cílem bylo vyhlášení samostatného 

Československého státu.  

Státní převrat byl proveden bleskově a bez krveprolití, což bylo zapříčiněno dvěma 

základními faktory, jejichž společným jmenovatelem byla nedostatečná „chuť bojovat“. Tím 

prvním byl poměrně vstřícný postoj císaře Karla I. k neněmeckým národům říše, motivovaný 

snahou zachovat říši nabídkou federativního uspořádání. I když se na českém území 

nacházelo mnoho vojenských jednotek složených z rakouských Němců a Maďarů, tedy 

národností, které byly proti české a slovenské samostatnosti, tak tyto jednotky již neměly sílu 

a  vzhledem  k císařskému manifestu ani motivaci do tohoto procesu nijak významně 

zasáhnout. Druhým důvodem byla skleslost německého obyvatelstva v dotčených územích, 

které se muselo psychicky vyrovnávat s porážkou a tohoto důvodu zpočátku reagovalo  

na vyhlašování samostatnosti netečně. Jejich pokusy o vytvoření separatistických provincií 

(např. Deutschböhmen), které by se následně připojily k Rakousku nebo Německu, nebyly 

podloženy reálnou vojenskou silou a byly odsouzeny k nezdaru. 

Národní výbor sice neměl v danou chvíli k dispozici dostatečné ozbrojené síly na obsazení 

celého území republiky, přestože tyto vznikaly spontánně od 28. října (1. a 2. čs. 

dobrovolnický pluk, Český pluk, Moravský pluk, Slovácká brigáda či Pluk Stráže svobody). 

První oddíly československých zahraničních vojsk (legií) dorazily až 23. 12. 1918.  Rychle se 

rodící československou armádu v těchto dnech doplňovaly ozbrojené oddíly Sokola, dokonce 

velitelem Výboru národní obrany309  se stal starosta Sokola Dr. J. Scheiner. Dalším 

rezervoárem nové československé armády byli čeští příslušníci většinou náhradních praporů, 

dislokovaných v Čechách – např. náhradní prapor 35. pěšího pluku v Plzni nebo 42. pěšího 

pluku v Terezíně.310   

 
309 Nejvyšší vojenský orgán zřízený Národním výborem 30. 10. 1918. 
310 Kolektiv: Vojenské dějiny Československa (191839) III. díl. Naše vojsko, Praha, 1987, str. 2431. 
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6. 1. 1 Průběh převratu v Terezíně 

Terezín se nacházel v německočeské smíšené oblasti. Během existence monarchie byl 

navenek udržován jeho německý charakter, jednak početní převahou německého civilního 

obyvatelstva, jednak téměř německým charakterem vojenské posádky.  Ve městě však trvale 

vzrůstal počet česky mluvícího obyvatelstva, které se mohlo v národnostním boji opřít  

o organizace, jako byl Sokol či Národní jednota severočeská. Za Velké války se tudíž  

i  v Terezíně začal rodit český odboj. Tento fakt se ukázal důležitým pro spolupráci české 

civilní a vojenské části během převratových dnů.311  

Do Terezína se zpráva o státním převratu dostala v ranních hodinách 29. října. Přivezl jí 

majitel truhlářské dílny František Sýkora a prvními příjemci této zprávy byli čeští vojíni 

konající stráž u Malých pěchotních kasáren. Následně se tato zpráva začala radostně šířit mezi 

českým obyvatelstvem.312 

V dopoledních hodinách na náměstí přečetli za nadšeného jásotu MUDr. Jan Rous a řídící 

učitel Karel Koubík provolání Národního výboru československému národu, které 

deklarovalo svržení monarchie a existenci nového státního útvaru –  Republiky 

Československé.313  V návaznosti na tyto události byl ustanoven terezínský Národní výbor,  

do něhož byli na počátku nominováni Pavel Žalud, Antonín Kovický, František Škoda a již 

zmiňovaný MUDr. Jan Rous, který byl zvolen jeho předsedou.314  Prvořadým úkolem 

Národního výboru bylo převzetí „vlády“ nad pevnostními objekty a posádkovým velitelstvím. 

Situaci mu ulehčil fakt, že vojáci německé národnosti se mezi 29. a 31. říjnem v podstatě 

rozprchli, neboť již nebylo v silách důstojníků udržet mezi mužstvem kázeň. Přesto se první 

pokus o převzetí moci nad terezínskou pevností nezdařil, když nadporučík Frič s malou 

jednotkou vyzval velitele náhradního praporu 42. pěšího pluku majora Kastela ke složení 

zbraní a odevzdání velení. Major Kastel to odmítl s odvoláním na, v tu chvíli stále ještě 

platné, rozkazy velitelství v Litoměřicích.315  

Následně se 29. října v 19 hodin v bohušovickém hotelu „U radnice“ konala schůze za účasti 

téměř všech terezínských Čechů. Schůzi moderoval sokolský činovník Kroupa a mimo jiné 

 
311 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
312 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 34, Četnická stanice Terezín. Kronika četnické stanice 

v Terezíně. 
313 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42.  
314  VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980, str. 96. 
315 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 34, Četnická stanice Terezín. Kronika četnické stanice 

v Terezíně. 
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představil z Prahy  dorazivšího poručíka Národního vojska, který apeloval na české vojáky, 

aby zůstali a neopouštěli posádku, jelikož jich bylo právě v tuto chvíli zapotřebí. Velitel 

terezínské posádky mezitím vyslal jednu setninu, která měla rozkaz schůzi rozehnat, což byl 

patrně poslední zoufalý pokus o odpor ze strany německého velení. Účastníci však dostali 

včasné varování, opustili sál hotelu a ještě v noci odjela určená delegace ve složení Kroupa, 

Hynek Berra, Alois Královec a poručík Laube do Prahy pro pokyny, jak dále postupovat.  

Při nočním jednání jim byla přislíbena účast poslance Františka Udržala, který druhý den ráno 

skutečně dorazil, a zúčastnil se jednání, která měla zabránit odvozu vojenského materiálu  

do Litoměřic.316   

30 října byla za jeho přítomnosti svolána schůze do místní záložny, které se kromě civilních 

českých obyvatel zúčastnili též čeští důstojníci z terezínské posádky (setník Jaroslav Čížek, 

ndpr. Frič, Kubín, Niklas, Pluhař, por. Ptáček a další). Důstojníci potvrdili oprávněnou obavu 

a sdělili přítomným, že německé velitelství v Litoměřicích vydalo rozkaz k převozu vojenské 

techniky a zásob do Litoměřic, které se v tu dobu staly součástí Deutschböhmen. K uklidnění 

zjitřené situace v odpoledních hodinách došlo při jednání Národního výboru, do kterého byli 

kooptováni čeští důstojníci, s přítomnými německými vyššími důstojníky pevnostního 

velitelství. Výsledkem bylo společně podepsané provolání k obyvatelstvu  v českém  

a německém jazyce s výzvou ke klidu a se zárukou všech dosavadních práv pro německé 

občany. Vzhledem k vývoji situace německé velení požádalo o vojenský doprovod a odebralo 

se do Litoměřic, čemuž bylo z české strany vyhověno.317   

Občané a vojíni Terezína a okolí! 

Podepsaný výbor důstojnictva obou národností vybízí Vás k největšímu klidu. Neprovokujte. 

Neprolejte ani kapky krve ve svobodném českém státě. Ukázněně a důstojně vejděte 

v osvobozenou naší vlast a ukažte světu, že hodni Jste svobody, kterou Jste nesmírnými obětmi 

vydobili. Místní velitelství složeno z našeho výboru jest nejvyšším příkazným tribunálem 

v našem městě. O bezpečnost všech, jejich majetku a správné zásobování města jest 

postaráno. V nejkratší době odejde vojsko německé národnosti z města a po jeho odchodu 

bude nám místní velitelství předáno. Občanům německé národnosti zaručují se veškerá 

dosavadní občanská práva. Důvěrníci obou národnostní označeni jsou bílou páskou na levém 

 
316 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
317 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
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rameni a jejich rozkazů jest nutno bezpodmínečně poslechnouti. Všichni občané zbraně 

schopní hlaste se ihned v Záložně! 

Terezín v listopadu 1918 318 

Pro  zabezpečení nezbytné strážní služby ve městě a u zásobovacích objektů bylo zapotřebí 

nejméně 200 mužů. Dále bylo zapotřebí zajistit bezpečnost na bohušovickém nádraží  

a zamezit tak možnosti odvozu erárního majetku po železnici, nebo též zajistit ochranu zásob 

cukrovaru ve Štětí. Proto byli téhož dne v odpoledních hodinách propuštěni vojáci 

odpykávající si trest za účast v Rumburské vzpouře, hladoví a v roztrhaném ošacení převezeni 

do Bohušovic, kde se o ně místní postarali a kde byli ubytováni ve škole. Poté jich část 

odvedli zpět do Terezína, kde je vyzbrojili a tito vojáci ihned ochotně nastoupili strážní 

službu. Se stejnou ochotou se k nim přidali i propuštění italští zajatci. Takto posbírané 

mužstvo, se sokolskými dobrovolníky již o síle praporu, bylo ještě dále posíleno českou 

posádkou z Ústí nad Labem, která byla na cestě do Prahy. Postupně tak byly obsazeny 

všechny kasárenské i zásobovací objekty v Terezíně a posléze i v sousedních Lovosicích.319 

Zdejší maďarská posádka dokonce vyměnila své zbraně za chléb a volný odchod.320 

Ke klidnému předání moci nad pevností došlo proto, že v samotné pevnosti zůstala jen malá 

německá posádka. Němečtí důstojníci a zbytek vojáků se stáhli do Litoměřic, kde mezitím 

došlo vytváření ozbrojených složek v rámci Deutschböhmen.  Navíc se českým vojákům 

podařilo ovládnout poštu a telegraf, čímž německou posádku odřízli od spojení. Takto se 

podařilo zachránit veškerý erární majetek v terezínských skladištích. Velitelem pevnosti se 

stal mezi českými vojáky oblíbený major Kirsch, a  po jeho převelení na místní velitelství 

major Bárta.  

9. listopadu již v podstatě konsolidovaná terezínská posádka vykonala slavnostní přísahu  

pod sokolským praporem, a začala plnit funkce řádné jednotky československé armády. Nově 

vytvořený náhradní prapor 42. pěšího pluku se významně angažoval při obsazování území, 

které se na čas stalo součástí Deutschböhmen, jeho oddíl pod velením poručíka Emila Nováka 

obsadil 10. prosince Ústí nad Labem, kde již několik dnů probíhaly nepokoje. Složitá (patová) 

situace  byla  v Litoměřicích, které podléhaly pražskému velitelství 9. teritoriálního sboru 

rakouskouherské armády, a vedle toho již také československému posádkovému velitelství. 

 
318 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
319 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
320 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Litoměřické listy, 20. 10. 1928, ročník VI., číslo 21.  
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Tato dvě velitelství měla k dispozici jednu společnou ozbrojenou jednotku a pořádkový výbor 

sestávající ze šesti českých a šesti německých důstojníků.321  

Litoměřický národní výbor přesto zahájil 9. prosince přebírání Litoměřic pod jurisdikci 

československé vlády, což vyvolalo nepokoje z německé strany, k jejichž potlačení byla 

povolána setnina 42. pěšího pluku pod velením majora Bárty. Tato vojenská operace se obešla 

bez použití zbraní, neboť vrchní velitel vojsk provincie Deutschböhmen realisticky uznal 

neudržitelnost jejich situace.322   

Vzhledem k překvapivě rychlé kapitulaci německé terezínské posádky neměl Národní výbor 

již mnoho práce s převzetím civilní samosprávy. Na radnici se dostavil vojenský komisař, 

kterým byl jmenován JUDr. Josef Cvach, český vojenský soudce působící v Terezíně. 

Starostu Fridricha Johna vyzval k okamžitému svolání zastupitelstva. To se ve velmi krátké 

době sešlo a skutečně odhlasovalo vlastní rezignaci. Správu města formálně převzal vojenský 

komisař a tříčlenný výbor, do kterého byli jmenováni již uvedení členové Národního výboru 

MUDr. Jan Rous a Pavel Žalud, a dále Josef Nolč.323  

Jejich sloučením vznikla správní komise324 a v podstatě ihned převzala správu města do svých 

rukou. Bohužel v zápalu národního cítění a odporu proti všemu německému se dopustila 

fatální chyby s negativními důsledky pro budoucí historické bádání. Jak vyplývá z protokolu 

jednání této správní komise ze dne 11. 3. 1919, byl veškerý radniční archiv „prodán do sběru“ 

německému obchodníkovi Josefu Hüllerovi za cenu 10 K za metrický cent, tedy opravdu  

za cenu sběrového papíru. Takto zničené archiválie obsahovaly kompletní městský archiv  

od roku 1830, zápisy ze všech schůzí, účetní knihy, veškeré smlouvy s vojenskou posádkou  

a všechny technické plány a výkresy terezínských budov a infrastruktury. Tímto 

„vlasteneckým“ aktem podstatným způsobem omezili budoucí historické výzkumy 

Terezína.325  

 

 

 
321 Kolektiv: Vojenské dějiny Československa (191839) III. díl. Naše vojsko, Praha, 1987, str. 33. 
322 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
323 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 97. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
324 Správní komise byl orgán, který řídil samosprávu politické jednotky, kdy rezignovalo nebo nebylo k dispozici 
zastupitelstvo vzešlé z voleb. 
325 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 102. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286


109 
 

6. 2 Politický život 

Místy až chaotické úřadování „revoluční“ správní komise trvalo do 10. června, kdy naposledy 

zasedala, respektive do 15. 6. 1919, kdy se v Terezíně uskutečnily první československé volby 

do obecních zastupitelstev. Zástupci českých stran (Národní socialisté, Národní demokraté  

a Sociální demokraté) se dohodli na jednotné kandidátní listině, a podařilo se jim odstavit 

německé zastupitele do opozice, když každá strana získala po deseti mandátech, na Němce 

zbylo pouhých 6 mandátů. Prvním starostou v éře první republiky se stal Josef Nolč  

za národní demokraty.326  

V meziválečném období působily v Terezíně Československá strana sociálně demokratická, 

Československá strana národně socialistická, Národní demokracie, Československá strana 

lidová, Československá strana živnostenskoobchodní středostavovská, Československá 

strana zemědělská a Národní obec fašistická. Zbylí němečtí politici  byli  sjednoceni  

do jednoho německého bloku. Od roku 1921 přibyla k politickým organizacím ještě 

Komunistická strana, která měla největší podporu v době vzniku, ale posléze se ve volbách 

nikdy výrazně neprosadila. Z výsledků voleb je patrné, že dominantní pozici si v Terezíně 

udržovali národní socialisté a sociální demokracie.327  

Politický život v Terezíně za první republiky byl velmi bouřlivý a nestabilní. Brzy po volbách 

v roce 1919 vypukly neshody ve vládnoucí koalici, které se projevily i ve fungování 

podřízených komisí pro jednotlivé městské záležitosti (zvlášť patrné je to u komise  

pro městský pivovar). Starosta Josef Nolč následující rok podal rezignaci a jeho nástupcem se 

stal Antonín Kvický. Po volbách v roce 1923 se starostou stal Václav Bubeníček za sociální 

demokracii.328 V křesle starosty nevydržel dlouho, v roce 1925 rezignoval, protože vystoupil 

ze sociálnědemokratické strany. Místo něj byl zvolen František Černý, který vykonával funkci 

taktéž pouze 2 roky. Novým starostou se v roce  1927  stal  Ferdinand Zázvorka, opět člen 

sociálnědemokratické strany. V následujícím období se objevovaly stížnosti na fungování 

správy, zastupitelstvu bylo vytýkáno, že neprovádí přesné protokolování, nevyřizuje přípisy  

a obecně způsobuje nejasnosti v administrativě. Jelikož v roce 1930 rezignovali zástupci 

národních socialistů, muselo býti zastupitelstvo rozpuštěno. Místo něj byla jmenována správní 

 
326 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 478. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
327 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
328 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 478. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286


110 
 

komise pod vedením Antonína Šorma. Když v roce 1931 proběhly nové volby, byl již 

zmiňovaný Šorm zvolen starostou.329  Ve 30. letech docházelo nadále ke sporům, z nichž 

některé se dostaly dokonce až před soud, a nakonec značná část zastupitelů rezignovala, takže 

zastupitelstvo opět nebylo usnášení schopné. Znovu byla jmenována správní komise v čele 

s Václavem Rambouskem. Komise dovedla správu města až do voleb v prosinci 1936. Novým 

starostou se stal Rambousek a teprve za něj došlo ke zklidnění situace a k výkonu správy 

města.330 

Změna politického kurzu na terezínské radnici po roce 1918 měla ve svém důsledku též 

negativní vliv na vztah civilní a vojenské správy. V době monarchie byla radnice „ovládána“ 

několika vlivnými německými rodinami a v podstatě velmi dobře vycházela s posádkovým 

velitelstvím. Příchod několika českých stran s různými, někdy i s neslučitelnými, zájmy 

předznamenal výrazné zhoršení této vojenskocivilní spolupráce. 

Veškeré ulice, silnice, náměstí a městská infrastruktura byly v majetku vojenské správy, která 

vykonávala jejich údržbu a čištění. Po převratu byl Terezín postaven na úroveň ostatních měst 

a obcí ve státě, a tudíž na město přešla tato povinnost. Ta se stala předmětem vleklých sporů, 

která jsou označována jako transakční jednání. Vzhledem k průběžnému stupňování 

požadavků ze strany města se tato jednání dostala až na úroveň presidia československé vlády 

a Ministerstva národní obrany. Město požadovalo, aby pozemky v katastru obce, na kterých 

nestojí vojenské objekty nebo nejsou využívány jako cvičiště, byly převedeny do majetku 

města. Zablokování jednání způsobil požadavek města na bourání hradeb. Z pohledu 

terezínské radnice sevření města v hradbách neumožňovalo další ekonomický rozvoj a skýtalo 

omezený prostor k bytové výstavbě. Výsledkem dlouhých jednání byla dohoda  

o spolupodílení státu na financování údržby města do výše 55 % a uvolnění části vojenských 

pozemků. Ve věci bourání hradeb zůstaly stát i armáda naštěstí neoblomní.331  

O problémech mezi civilní a vojenskou správu svědčí i malé aféry, jako byla například ta 

z dubna 1930, kdy vojenská správa nechala na Štefánikově náměstí vysázet lípy. Stromy byly 

ovšem tak nešťastně zasazeny, že dle stížností civilního obyvatelstva překážely v případě 

 
329 Kronika města Terezín 192532. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
330 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 12324. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
331 VRBA, Tomáš: Transakční jednání mezi vojenskou a civilní složkou města Terezína v období první republiky. 
In: Terezínské listy 26/ 1998, str. 4345. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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uklízení uhlí do sklepů, nebo že v budoucnu budou tvořit překážku pro původně slunné 

byty.332 

 

6. 3 Československá armáda 

Armáda československého státu byla utvořena na základě zákona č. 193/1920 Sb., který 

unifikoval tzv. zahraniční a domácí vojsko. Druhá jmenovaná část vznikla po vyhlášení 

samostatnosti  v říjnu 1918 a byla směsicí bývalých jednotek rakouskouherské armády  

na českém území, jednotek dobrovolníků a jednotek paramilitárních organizací. V počátcích 

existence nového československého státu prošlo vojsko boji o Těšínsko, o Slovensko a proti 

maďarským bolševikům. Velkou zkouškou československé armády byla mobilizace v roce 

1921. Poté následovalo několik  let  v míru, které ukončilo vyostření mezinárodní situace 

v druhé polovině 30. let.333  

 

6. 3. 1 42. pěší pluk  

Československá armáda sice převzala číslování pluků po rakouskouherské armádě, ale pluky 

byly nově organizovány a nepřebíraly tradici svých jmenovců z minulosti. Patrné je to  

i na 42. pěším pluku, který měl od 17. století výrazně bohatou historii, ke které se však 

nynější československý 42. pěší pluk nevrátil. Oslavy založení se datovaly až od roku 1920. 

Jediné, co zůstalo u obou pluků stejné, bylo sídelní město, kterým zůstal Terezín. Zde také 

sídlilo jeho velitelství, které podléhalo velitelství 5. pěší brigády.334  

Počátky čs. 42. pluku můžeme najít již v roce 1918, kdy se v době převratu rozutekly zbytky 

původního rakouského pluku,  a naopak se začal formovat náhradní prapor z českých 

dobrovolníků z okolí Terezína. Aby byl navýšen počet mužstva, byl tento náhradní prapor 

spojen se střeleckým plukem č. 9 z Litoměřic a ženijním praporem č. 2 a mysliveckým 

praporem  z Ústí nad Labem. Tím vznikl základ budoucího čs. 42. pěšího pluku. Již  

9. listopadu 1918 noví vojáci na náměstí přísahali na prapor terezínského sokola.    

 
332 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Litoměřické listy, 5. 4. 1930, ročník VI., číslo 21. 
333 FIDLER, Jiří. SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 192038. Libri, Praha, 
2006, str. 7. 
334 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
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V roce 1919 pluk ještě nedosáhl naplnění kapacity, ale již byly jeho části posílány na různá 

místa republiky. Například na konci ledna byl jeden prapor odeslán do Vysokého Mýta, 

následně v únoru jiný prapor byl poslán na strážní službu ke kladské hranici. V letech 1919

20 byly části pluku vysílány na Slovensko, Podkarpatskou Rus, nebo po severních 

Čechách.335 

Velkou zkouškou připravenosti nově vzniklé armády byla mobilizace v roce  1921.  Byla 

vyhlášena z důvodu ohrožení republiky, neboť v sousedním Maďarsku se bývalý císař Karel 

I. Habsburský pokusil o restauraci monarchie prostřednictvím znovuzískání uherského 

trůnu.336  23. října 1921 přesně v 21:45 dorazila do Terezína depeše obsahující mobilizační 

rozkaz.  V něm stálo, že mobilizační den bude stanoven na 27. 10. Do konce října bylo 

povoláno 3 945 mužů ze zálohy. Mobilizaci ale doprovázely značné zmatky. Zpočátku nebyl 

stanoven rozsah mobilizovaných, pro příchozí vojáky ze zálohy chybělo vybavení a zásoby  

a v neposlední řadě tu byl národnostní problém. Sice dle mobilizačního nařízení nesměl počet 

příslušníků nečeskoslovenské národnosti překročit hranici 20  %  v rámci mobilizovaných 

jednotek, ale i tak byl zde u 42. pluku značný počet zejména Němců, kteří pocházeli 

z Rumburska a Warnsdorfska. Dne 4. listopadu proběhla na litoměřické a bohušovické kotlině 

přehlídka 42. pluku, které byl přítomen ministr národní obrany. O pár dní později, 8. 11., 

přišlo ale prezidentovo nařízení o demobilizaci.337  

Po celkové konsolidaci armády došlo k postupnému přerozdělování úkolů pro jednotlivé 

armádní části. Pěšímu pluku č. 42 připadl staronový úkol zajištění bezpečnosti a výkonu 

strážní služby na železniční trati PrahaPodmokly. Za tímto účelem byly v rámci pluku 

vytvořeny speciální železniční strážní oddíly. V červenci 1927 byla vydána směrnice č. j. 

330/mob pro cvičení v železniční strážní službě, která se konala každý rok a byla pečlivě 

vyhodnocována. Výnosem ministerstva obrany č. j. 3459 byla do železničního strážního 

úseku č. 4, spadající pod působnost 42. pluku, přidána trať LibochoviceVraňany.338  Jiným 

úkolem, který připadl tomuto pluku, byla ostraha železáren na Kladně a přilehlých uhelných 

dolů (Prago I.III., Theodor, Ronna, Mayrau, Schöller a Max II.). Pro tento účel byla v pluku 

 
335 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
336 Kolektiv: Vojenské dějiny Československa (191839) III. díl. Naše vojsko, Praha, 1987, str. 137. 
337 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
338 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), Spisy 192037.  
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od roku 1928 vytvořena speciální protiletadlová kulometná rota obsahující čtyři kulometné 

čety.339  

Následující roky trvání první republiky se nesly ve znamení mírových činností. Vojáci se 

účastnili různých kulturních akcí, oslav významných výročí (bitva u Zborova, Jan Hus, 

prezidentovy narozeniny, svátek 1. května, oslavy 28. 10. atd.), pro důstojníky i obyčejné 

vojíny byly organizovány přednášky na různá témata. Dále se účastnili sokolských sletů či 

jiných sportovních akcí, mezi něž nejčastěji patřily střelecké, běžecké a plavecké závody. 

Kromě těchto volnočasových aktivit byli vojáci samozřejmě posíláni i na pravidelná cvičení, 

často do oblasti Rumburku nebo Milovic. Každý rok také přicházeli nováčci, kteří procházeli 

řádným výcvikem.340   

 Obr. 45 nastoupený 42. pluk na terezínském náměstí.341  

 

6. 3. 2 Další jednotky  

V Terezíně i nadále sídlily jiné jednotky, než jen 42. pěší pluk. Šlo o dělostřelecký pluk  

č. 103, dragounský pluk č. 1, hraničářský prapor č. 1, motorizovanou ženijní rotu č. 14, 

motorizovaný ženijní prapor č. 23, vozatajskou rotu č. 3, ženijní pluk č. 1 a automobilní rotu 

č. 3. Vedle jednotek sídlil v Terezíně Brigádní soud, Úřad vojenského prokurátora, Divizní 

nemocnice a Divizní soud.342  

V Malé pevnosti se i v době první republiky uchovala do roku 1928 vojenská trestnice, která 

ale byla jedinou svého druhu na území československého státu. V trestnici byli vězněni 

odsouzenci  s vyšším výměrem trestu, nacházeli se mezi nimi i kriminální živly  odsouzené  

 
339 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), Spisy 192037. 
340 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
341 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika p. pl. 42 přílohy. 
342 FIDLER, Jiří. SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 192038. Libri, Praha, 
2006, str. 629. 
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na doživotí. V této době se do Malé pevnosti přestěhovala též vojenská věznice, která byla 

původně umístěna v Malých pěchotních kasárnách. Počet vězňů se mohl pohybovat až kolem 

500 osob, z nichž největší část tvořili vojáci provinění ve vojenské službě. Ve 30. letech zde 

byly uvězněny osoby, které se provinily vojenskou zradou či činností v cizích rozvědkách 

proti československé republice.343  

V rámci cvičení československé armády ve dnech od 19. do 31. srpna 1928 brázdily oblohu 

nad Terezínem a  jeho okolím vojenská letadla. Dle zápisů v kronice se manévrů účastnilo 

kolem 20 letadel, která trénovala ve vzduchu složité akrobatické kousky. Letiště měla letadla 

zřízena u Terezína na litoměřické kotlině.344  

I když Terezín byl ze správního hlediska postaven zcela na roveň jiným městům a obcím, 

z vojenského hlediska nadále plnil jednu ze svých zásadních rolí. Byl sídlem vojenské 

posádky, které poskytoval veškeré zázemí, fungovaly zde nadále vojenské sklady a sloužil 

jako místo, kde se mohlo koncentrovat vojsko většího počtu. 

 

6. 4 Epilog sarajevského atentátu 

Atentát v Sarajevu a jeho důsledky, které se výrazně zapsaly do dějin Terezína, měly svoji 

dohru ještě na počátku první republiky. Dne 8. a 9. června 1919 došlo k exhumaci těl 

sarajevských atentátníků a následně byla jejich těla dočasně uložena do hrobky pana 

Žaluda.345  Aktu byly přítomny tisíce civilních obyvatel a vojáků z širokého okolí a také 

zástupci různých spolků z Jugoslávie. U vyzdobených rakví drželi stráž Sokolové z Terezína. 

Po uložení těl byly hroby náležitě označeny.346  Následující rok, dne 1. července 1920,  byl  

na bohušovické kotlině zorganizován pietní akt, jelikož těla atentátníků byla odvezena  

do Jugoslávie.347  Akce se účastnila i deputace vybraných důstojníků a mužstva 42. pěšího 

pluku.348  

 
343 KRYL, Miroslav: Příspěvek ke starším dějinám Terezína. In: Terezínské listy 10/1980, str. 78. 
344 Kronika obce České Kopisty 192568, str. 109. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds
4301/p1=8286 
345 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
346 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 478. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
347 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 107. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
348 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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 Obr. 46 Vystavené rakve sarajevských atentátníků.349  

Vzhledem k tomu, jak se proměnila po válce situace na českém území, tak se také proměnil 

narativ příběhu o atentátu. Ti, co ho spáchali, již nebyli zločinci, nýbrž mučedníci. Exhumace 

i odvoz jejich těl byly velikými akcemi, ale jejich odkaz měl v Terezíně  zůstat i nadále. 

V roce 1928 vznikla iniciativa pojmenovat alej vedoucí od mlýnů na Ohři k Malé pevnosti 

„Principova alej“. Jenže tenhle čin vyvolal ostrý nesouhlas u německého obyvatelstva. 

Městské radě přicházely útočné dopisy, jak z německých krajů v českých zemích, tak dokonce 

i ze zahraničí. Kauza byla nakonec ukončena nenápadným odstraněním informativní tabulky 

jedné noci, a tato tabulka již nebyla obnovena.350  

 

6.5 Každodennost 

6. 5. 1 Proměna charakteru města 

Do prvních poválečných let se v Terezíně zajisté též promítalo nadšení ze získání 

samostatnosti. Město zažilo relativně rychlou kulturní proměnu ve smyslu dokončení 

„čechizace“, která začala již v 19. století. Po prvotním poklesu celkové populace (v roce 1900 

7 046) na 6 860 obyvatel se jejich počet začal opět zvedat a v roce 1930 již Terezín obývalo 

7 184 lidí. Markantní byl ale povalečný obrat v národnostní struktuře, kdy již s převážně 

českou posádkou a civilní populací Češi převyšovali početně Němce násobně, v roce 1920 byl 

poměr 5 135  ku  1 069 a o deset let později Němci tvořili z celkového počtu již méně než 

10%ní menšinu (5 624 ku 668). Německá populace se z Terezína stěhovala do Litoměřic  

a do dalších měst severního pohraničí, tedy ke „svým“.351 

 
349 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika p. pl. 42 přílohy. 
350 Srov. Kronika města Terezín 192532 a KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku 

městské kronice. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
351 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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Symbolickým aktem potvrzení českého charakteru města bylo vysazení českého  

národního stromu. Šlo o dvě lípy, pojmenované „Lípa svobody“ (u radnice) a „Lípa  

svornosti“ (u Záložny). Kouzlem nechtěného lípa svornosti časem zakrněla a o nádherně 

vyrostlou lípu svobody město připravila pila v rukou německých okupantů.352  

Ke změně charakteru města přispělo v roce 1922 přejmenování ulic a veřejných prostranství. 

V předchozím odstavci uvedený Paradeplatz byl pojmenován na počest prvního prezidenta 

Masarykovo náměstí,  Maria Theresiengasse musela ustoupit Františkovi Palackému a další 

ulice získaly pojmenování po významných osobnostech či událostech českých dějin – Boženě 

Němcové, Karlovi Havlíčkovi Borovském, Máchovi, Tyršovi, či Žižkovi.353 Změna názvů se 

týkala také kasárenských objektů –  Malá pěchotní kasárna byla přejmenována na Kasárna 

Prokopa Holého, Jezdecká kasárna se přejmenovala na Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa  

a Velká pěchotní kasárna získala nově název Kasárna Jana Žižky z Trocnova.354  

 

6. 5. 2 Školy 

Demografická změna se odrazila v mnoha sférách života terezínských občanů. Jedním 

z prvních počinů nového zastupitelstva,  a to zejména zásluhou druhého náměstka starosty 

Pavla Žaluda,  byla reorganizace terezínského školství. Pavel Žalud se stal předsedou české  

i německé školní komise a již v roce 1919 se mu podařilo prosadit u Zemské školní rady 

všechny požadavky, které byly v minulosti německým vedením radnice zamítány. V prvé 

řadě docílil výměny budov, německá škola, jejíž počet žáků se v tomto roce snížil na pouhých 

69, byla příkazem okresního školního inspektora redukována z pětitřídní na trojtřídní  

a posléze výnosem Zemské školní rady č. 2131 ze dne 15. listopadu 1919 dokonce  

na dvojtřídní, a byla přestěhována do menších prostor školy české. Ta se naopak přemístila  

do budovy školy německé, a výnosem Zemské školní rady č. 77446 byla k 1. září 1919 byla 

terezínská obecná škola rozšířena o měšťanskou chlapeckou školu s koedukací dívek. 

Zároveň byla zrušena dívčí měšťanská škola, otevřená v Terezíně v roce 1912. Prvním 

ředitelem terezínské měšťanské školy byl jmenován roudnický odborný učitel Bohumil 

Pluhař. Do školy se hned první rok zapsalo 169 českých dětí, a protože velká část jich byla 

 
352 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 103. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
353 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
354 FIDLER, Jiří. SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 192038. Libri, Praha, 
2006, str. 629. 
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z okolních vesnic, byl opět zásluhou Pavla Žaluda vytvořen tzv. „Polévkový ústav“ kde 

přespolní děti, které neměly možnost se stravovat přes poledne doma, dostávaly denně 

polévku, hrazenou z prostředků města.355  

 

6. 5. 3 Ekonomika  

Ekonomicky  na  tom město nebylo dobře. Zatímco v dobách „německého Theresienstadt“ 

velkou část provozních i investičních výdajů hradil vojenský erár, a tento byl též zdrojem 

příjmů pro mnoho obyvatel Terezína, „český Terezín“ se stal plnohodnotným civilním 

městem, které si na své výdaje muselo zajistit příjmy z vlastní činnosti. Naplno se projevily 

nedostatky ekonomické struktury budované v 19. století v souladu s potřebami vojenské části 

města. Absence větších průmyslových podniků, resp. nemožnost jejich vybudování v prostoru 

sevřeném hradebními valy, se negativně promítala do daňových výnosů, a tedy příjmů města. 

Z toho pramenila i snaha představitelů městské samosprávy o svolení ke zbourání části 

opevnění.  

Poválečné rozpočty města byly schodkové, a to i přestože se stát prostřednictvím armády 

podílel více než polovinou na nákladech spojených s údržbou a čištěním města. V kronice 

města, psané v době první republiky fundovaně a s mnoha konkrétními údaji, lze dohledat, jak 

město kontinuálně zápasilo s nedostatkem financí.356 Dalším permanentním problémem, které 

město muselo řešit, byl nedostatek bytů. Již od skončení války město pro bytové účely 

využívalo budovy bývalého zajateckého tábora.357 Aby toto nedůstojné bydlení bylo postupně 

odstraňováno, docházelo nejprve k adaptacím  nebytových prostor a posléze k výstavbě 

nových bytů, a to formou přístavby jednoho patra na vybrané obecní domy, popřípadě 

rozdělováním velkých bytů na menší.358  

Páteř terezínské ekonomiky po roce 1918 tvořilo pouze pár větších podniků, jejichž výčet se 

vejde do jednoho odstavce. Erární mlýny byly od roku 1919 pronajaty Libochovickému 

družstvu a do městského rozpočtu přinášely pouze 50 000  K ročně. Téměř dvojnásobnou 

částkou přispívala městská elektrárna. Dále zde fungovaly firmy zmíněné již v předchozím 

 
355 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 469476. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
356 Kronika města Terezín 192532. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
357 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 525. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
358 Kronika města Terezín 192532. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
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textu, dvě tiskárny Nohavec a Berka, kartonářství Františka Tomeše, hudební nástrojařství 

Pavla Žaluda, Záložna, dvě továrny na nábytek Františka Sýkory a Bohumila Švehly, městská 

jatka a městský pivovar. Poslední zmiňovaný pivovar byl dokonce ekonomickou přítěží  

pro město, neboť se potýkal s nedostatkem provozního kapitálu a každoročně žádal  

o provozní financování v objemu  400 000 K, což město řešilo poskytnutím záruky pro 

Záložnu, nebo poskytnutím vlastních financí.359  

Rozpočty města ve dvacátých letech se pohybovaly okolo 1 milionu korun, (v roce 1925 

příjmy 1,038 mil. Kč, výdaje 1,187 mil. Kč, schodek 149 tis. Kč, v roce 1928 příjmy  

640 tis. Kč, výdaje 825 tis. Kč, schodek 185 tis. Kč, v roce 1929 příjmy 555 tis., výdaje  

902 tis. Kč, schodek 347 tis. Kč).  Rozpočtové schodky byly řešeny tzv. přirážkami 

k vybíraným daním, a to v enormní výši, např. od 34  %  do  68  %  (1929)  k dani činžovní  

a  od  200  %  do  300  %  (1929)  k daním ostatním. Na rok 1926 byl dokonce rozhodnutím 

ministerstva financí městu Terezín zvýšen zákonný příděl z daně činžovní z 50 % na 66 %,  

a zákonný příděl daně z obratu z 5 % na 10 %.360  

Hospodářské oživení na konci 20.  let přineslo jisté náznaky zlepšení ekonomické situace, 

jednak  byly  z velké části umořeny dluhy města ze začátku let dvacátých, a jednak byl  

na radnici zaznamenán výrazný přírůstek žádostí o vydání koncesí, v nichž převažovaly opět 

žádosti pohostinské, ale žádosti byly i na koncese zubotechnické (Rudolf Šuk, 16. května 

1928), kinematografické (Karel Holý, 29. března 1930), koncese na provozování periodické 

dopravy či na domovní instalace a jiné.361  

Nastupující trend ekonomického oživení města zvrátila velká hospodářská krize, i když její 

dopad na město Terezín, závislé z velké části na sektoru služeb a státních armádních výdajích, 

nebyl tak dramatický.  Město v roce 1931 evidovalo 104 nezaměstnaných a vyčlenilo na jejich 

podporu částku 5 000 Kč ve svém rozpočtu.362 Tato částka byla ještě navyšována o prostředky 

ze sbírek mezi důstojníky místní posádky, která tak projevovala v kritických dobách solidaritu 

s civilní částí města. Armáda též přispívala ke snížení nezaměstnanosti v Terezíně 

 
359 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 103. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
360 Kronika města Terezín 192532. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
361 Srov. Kronika města Terezín 192532. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 a 
SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 65, Archiv města Terezín, karton 93, Seznam hostinských 

koncesí. 
362 Kronika města Terezín 192532. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
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zaměstnáváním těchto osob na stavbách, které prováděla, např. při stavbě chirurgického 

pavilonu na místě bývalého zajateckého tábora.363  

 

6. 5. 4 Kulturní život ve městě 

Jediná tradice v Terezíně, která nebyla přerušena vznikem nového státu, bylo pořádání oslav 

či jiných akcí ve spolupráci armády a civilního obyvatelstva. Pochopitelně se však proměnila 

obsahová náplň, slavila se jiná výročí a objevují se nové organizace, které pořádaly kulturní 

akce. Spolkový život byl taktéž zachován, jen s tím rozdílem, že zde existovaly pouze české 

organizace. V Terezíně působily v meziválečném období Tělocvičná jednota Sokol, Dělnická 

tělocvičná jednota, Občanská beseda, Sbor dobrovolných hasičů, Pěvecký a hudební spolek 

Smetana, Klub československých turistů, Svaz československých důstojníků. Československá 

obec legionářská, Národní jednota severočeská a několik učitelských sborů.364  

Organizací, jejíž pozice se po převratu značně zlepšila, byl již zmíněný Sokol.365 Ze spolku, 

který za monarchie pomáhal bránit češství, se stal jeden z nejdůležitějších činitelů kulturního 

a sportovního života ve městě. Terezín se několikrát stal místem konání sletu podřipské 

sokolské župy, i tyto slety byly organizovány ve spolupráci s armádou, která doprovázela 

slavnosti svými vystoupeními, ať již pořadovými, jezdeckými či hudebními.366 Se vzrůstem 

členské základny vyvstala potřeba nové sokolovny. O její stavbě bylo rozhodnuto na konci 

20. let a první výkop na staveništi se uskutečnil v den výročí 80. narozenin prezidenta 

Masaryka.367  Nová sokolovna byla slavnostně otevřena v průběhu konání župního sletu 

v červnu 1931.368 

Další významnou organizací působící v Terezíně byla Místní osvětová komise. Vznikla  

na ustavující schůzi dne 6. listopadu 1920 a byli do ní vysláni zástupci místních spolků. 

Místní osvětová komise zajišťovala spolupráci s posádkovým velitelstvím, s jehož pomocí 

organizovala většinu městských slavností a akcí. Dále se komise starala o pořádání přednášek, 

ať už se jednalo o historická, cestopisná či obecně vzdělávací témata z oblasti hospodářství, 

 
363 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
364 Kronika města Terezín 192532. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
365 O počátcích Sokola je pojednáno v předchozí kapitole Fungování pevnosti v době monarchie 
366 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt a Kronika města Terezín 192532. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  
367 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Litoměřické listy, 8. 3. 1930.  
368 Kronika města Terezín 192532, str. 300301. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds
4301/p1=8286 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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zdraví či techniky, nebo pořádání výstav, divadel a koncertů. Organizovala také zahraniční 

návštěvy –  například zajišťovala v roce 1930 návštěvu ruské delegace, která přijela uctít 

památku zemřelých vojáků ze zajateckého tábora.369  

V roce  1922  byla  v Terezíně založena odnož Klubu československých turistů. Tento klub 

spolupracoval i s různými sportovními sdruženími a také se skupinou amatérských fotografů. 

Výhodou Terezína bylo jeho umístění, jelikož leží v blízkosti Českého Středohoří, které už 

tehdy bylo rájem pro turisty –  jedná se o nádhernou přírodu se spoustou památek, hlavně 

zřícenin hradů. Klub československých turistů vydával ve městě svůj Věstník, dále zde 

pořádal mnoho přednášek a také pro terezínské obyvatele organizoval četné zájezdy po celé 

republice.370  

Vedle běžných kulturních akcí, jako byly plesy, koncerty či divadelní představení,  

a sportovních akcí, zejména různých závodů, sokolských akademií (tělocvičné, jezdecké atd.) 

se  v Terezíně slavila nadále důležitá výročí, jen s rozdílem, že se nyní jednalo o výročí 

českých dějin. Z těch slavných, která se v Terezíně nově slavila, můžeme jmenovat oslavy 

Masarykových narozenin, výročí bitvy u Zborova (zejména velká vojenská slavnost  

u příležitosti 10. výročí v roce 1927), výročí Jana Husa, svátek 1. května, výročí Jana Amose 

Komenského, Bedřicha Smetany, Jana Žižky a jiných českých osobností. V roce  1921 

proběhla připomínka 300. výročí popravy z dne 21. 6. 1621. Pochopitelně největší oslavy se 

konaly na výročí 28. října.371 Oslavy byly stejně jako za monarchie doprovázeny vojenskými 

přehlídkami a vojenskou hudbou. V čele vojenské kapely 42. pěšího pluku nově stanul 

kapelník kapitán Vojtěch Mádlo.372  

V roce 1927 proběhlo slavnostní odevzdání nového praporu 42. pěšímu pluku. Nový prapor 

měl být pořízen za spolupráce měst Terezín, Bohušovice, Roudnice, Libochovice a Budyně  

a o jeho věnování se jednalo již od roku 1923. Zároveň tato záležitost byla doprovázena 

požadavkem, aby se 42. pluk přejmenoval na tzv. Podřipský a jeho symbolem se stala stolová 

hora Říp (tento akt měl znamenat definitivní odtržení od předchozí granátnické historie pluku, 

byť už ten vztah byl velmi minimální). Ministerstvo národní obrany povolilo zařízení nového 

praporu, ale ostře se postavilo proti novému pojmenování. Svůj postoj nezměnilo ani  

po dlouhém naléhání dotyčných obcí, které celou akci organizovaly. Slavnostní předání 

 
369 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1095, Místní osvětová komise Terezín. 
370 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1099, Klub československých turistů Terezín. 
371 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, Kronika města Terezín 192532. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
372 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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praporu proběhlo ve dnech 4.7. června za účasti Františka Udržala, ministra národní 

obrany.373 

 Obr. 47 Předání nového praporu.374    
 

  Obr. 48 přehlídka 42. pluku při předání nového praporu.375 

Následující rok ve dnech 30. června a 1. července proběhla další vojenská slavnost, která 

oslavovala 10. výročí jezdeckého pluku č. 1 Jana Jiskry z Brandýsa. Při této příležitosti 

věnovalo město stuhy na plukovní korouhev. Slavnostní přehlídce opět přihlížel ministr NO 

František Udržal. Na počest pluku se pořádaly jezdecké závody.376    

Velkou slavnost zažilo město během oslav 10. výročí existence republiky. V průběhu roku 

1928 vycházely v Litoměřických listech články o detailech převratu v roce  1918  v této 

oblasti.377 Dne 27. října byl odhalen ve Smetanových sadech pomník prezidentu Masarykovi. 

Aktu byly přítomna terezínská i litoměřická posádka, zástupci státních i samosprávných 

úřadů, spolků a korporací a také početný dav občanů.378  Samotná akce 28. října započala 

 
373 Srov: Kronika města Terezín 192532. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 a 
VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42.  
374 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 34. 
375 Tamtéž. 
376 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Litoměřické listy, 30. 6. 1928. 
377 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Litoměřické listy. 
378 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Litoměřické listy, 3. 11. 1928. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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slavnostní přehlídkou 42. pěšího pluku na Masarykově náměstí, následovaly četné proslovy  

a odpolední program s dalším vystoupením vojáků.379 

Jedním z posledních kulturních počinů bylo slavnostní odhalení pomníku mistra Jana Husa. 

K této události došlo 6. června 1938 ve Smetanových sadech. Jako u většiny terezínských 

akcí, i u této byl zorganizován průvod obyvatel spolu s vojenskou posádkou za doprovodu 

vojenské hudby. Při slavnostním odhalení spojeném se vztyčením československé vlajky 

zazpíval Pěvecký sbor Smetana.380 

 

6. 5. 5 Oprava kostela 

Velkou událostí v roce 1930 byla generální oprava kostela Vzkříšení Páně. Rekonstrukce byla 

již zapotřebí, neboť od vysvěcení před 120 lety neproběhla podobná velká údržba. Opravy 

byly financovány vojenskou správu a dohromady stály 400 000 Kč. Práce byly zahájeny 

v polovině května a trvaly až do podzimu. Kostel byl nově omítnut, byla mu vyměněna okna, 

ošetřeny dubové vstupní dveře, na věž byly umístěny nové hodiny, celý vnitřek kostela byl 

vyčištěn a opraven. Definitivní ukončení rekonstrukce se událo až 30. listopadu, kdy byly 

přivezeny nové zvony k vysvěcení. Původní zvony padly za oběť Velké válce, a i když byla 

vyhlášena sbírka v roce 1923, bylo možno pořídit nové zvony až po 7 letech, kdy bylo 

vybráno dostatečné množství peněz. 381 Slavnostní svěcení proběhlo v neděli 30. 11. ve 13:30 

za přítomnosti mnoha duchovních, zástupců vojenských úřadů a městské správy a věřících  

ze širokého okolí Terezína. Samotné svěcení provedl msgr. Augustin Fibiger, konzistorní rada 

z Litoměřic.382  Zvony poprvé zazněly v úterý 2. 12. Po slavnostním zaznění odsloužil farář 

Josef Paska zádušní mši za padlé vojíny a zesnulé farníky zdejšího města.383 

 
379 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
380 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 34, Četnická stanice Terezín. Kronika četnické stanice 

v Terezíně. 
381 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 
382 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Litoměřické listy, 29. 11. 1930. 
383 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Litoměřické listy, 6. 12.1930. 
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 Obr. 49 Svěcení nových zvonů.384  

Z důvodu takto rozsáhlé rekonstrukce jednal ve 30. letech farní úřad Terezín ohledně pojištění 

kostela. To bylo nakonec uzavřeno v roce 1939, kdy byl kostel Vzkříšení Páně pojištěn  

u Národní pojišťovny, akciové společnosti v Praze.385  

 

6. 5. 6 Přírodní pohromy 

Rozmary počasí s negativními důsledky na život obyvatel Terezína pokračovaly i za období 

první republiky. Záhy v lednu roku 1920 přišla v důsledku tání velká povodeň, která svým 

rozsahem předčila ty předchozí z let 1845 a 1890. Byla přerušena komunikace vedoucí 

z Terezína do Litoměřic, kam se bylo možné dostat pouze lodí. Samotný Terezín měl 

zaplavené veškeré příkopy, okolní kotliny a voda se dostala i do mnoha domů.386  V letech 

1922 a 1923 panovaly velké mrazy, které dosahovaly dlouhodobě 25°. Díky nim Labe 

zamrzlo a led byl tak silný, že bylo možné chodit do Litoměřic pěšky po ledě, dokonce  

i povozy překračovaly zamrzlou řeku bez problémů.387  Krátce na to v roce  1926  udeřila  

na Terezín opět velká povodeň, jelikož se z břehů vylilo jak Labe, tak i Ohře. Největší zimu 

zažila tato oblast na přelomu let 1928 a 1929. Tehdy byla tato zima v novinách nazývána 

„polární“ či „sibiřskou“, jelikož překonala teplotní rekordy z roku  1838.  V samotném 

Terezíně bylo naměřeno 30°a v jeho okolí až 38°. Mrazy měly zvlášť negativní dopad  

na stromy a mnoho ovocných sadů i vysazených městských stromů muselo být poraženo. Rok 

1930 také nepřinesl zlepšení počasí, jelikož jaro bylo studené, léto deštivé, a tak na podzim 

přišly nové záplavy a také epidemie různých nemocí.388   

 
384 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 34. 
385 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1725, Farní úřad Terezín. 
386 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt, str. 483 Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
387 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 34, Četnická stanice Terezín. Kronika četnické stanice 

v Terezíně. 
388 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 33. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286


124 
 

6. 5. 7 Kriminalita 

Život v Terezíně nebyl úplně poklidný, bylo to město, kde z hlediska  kriminality  nebylo  

o různé zločiny či události nouze. Jakmile se poměry po vzniku nového státu lehce uklidnily, 

prvním problémem, které město řešilo, bylo rozbujení prostituce a s ní spjaté šíření 

pohlavních chorob. V letech 1919 a 1920 se počet prostitutek pohyboval mezi 100135.389 

Když došlo v roce  1924  k omezování počtu hostinců, promítlo se to následující rok  

do rozšíření pouliční prostituce. Proti ní byly často vedeny razie četníků z místní stanice.390  

Dalším častým jevem narušující klid ve městě byly rvačky a výtržnosti v hostincích.  

Ve většině případů za těmito přečiny stáli vojáci z terezínské posádky. Z toho důvodu proti 

nim zasahovala jak policie, tak vojenská pohotovost. Dokonce byl na čas všem vojákům bez 

rozdílu zakázán vstup do hotelu „Hudec“ a hostince „U Černého koníčka“, kde docházelo 

nejčastěji k incidentům. Zákaz byl však brzy odvolán, protože zmíněné podniky utrpěly 

poklesy tržeb.391  

Četnická stanice v Terezíně musela řešit různé případy, ať šlo o krádeže, dopravní nehody  

a přestupky, požáry či vraždy. Minimálně 5x do roka také vyšetřovali sebevraždy. Lidé často 

končili své životy utonutím v Ohři, skokem pod vlak na nedaleké trati, oběšením či 

otrávením. Četníci se také podíleli na pronásledování uprchlých trestanců. Jeden případ se stal 

v roce  1926,  kdy  z vojenské trestnice skrz kanalizaci utekli dva nebezpeční odsouzenci. 

Jednoho  z nich chytli terezínští četníci, ale druhému se povedlo uprchnout do Moravské 

Ostravy, kde terorizoval jako lupič místní obyvatelstvo, než byl dopaden v roce  1937. 

V letech  192833 četnická stanice zatkla každý rok mezi 2550 zločinci a řešila kolem  

400600 trestních oznámení.392  

 

 

 

 

 
389 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 65, Archiv města Terezín, karton 95, Zápisník Prostitutek. 
390 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 34, Četnická stanice Terezín. Kronika četnické stanice 

v Terezíně. 
391 Kronika města Terezín 192532. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
392 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 34, Četnická stanice Terezín. Kronika četnické stanice 

v Terezíně. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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6. 6 Shrnutí života v Terezíně za první republiky 

První světová válka a následný státní převrat v rámci Habsburské monarchie se staly 

důležitými milníky v dějinách Terezína.  Se vznikem Československé republiky dochází 

k nejviditelnější proměně města v jeho dosavadní historii. Toto svým způsobem 

„protěžované“ město v rámci monarchie, často poctívané návštěvami významných hostů 

včetně hlav států, tento z hlediska vojenského inženýrství architektonický skvost, se  

po čtyřech letech totální války propadlo do řady válkou zbídačených měst. Vlivem válečného 

utrpení uvnitř hradebních valů město ztratilo svůj lesk a následkem překotné demografické 

proměny pomalu začal mizet „josefínský duch“, provázející a utvářející město v jeho téměř 

140leté historii. 

Terezín se stal českým městem s německou menšinou, jako většina ostatních měst. V rámci 

nového státoprávního uspořádání byl donucen hledat si své „místo na slunci“. Naštěstí  

pro Terezín si vznikající armáda nového státu uvědomovala jeho neocenitelnou predestinaci 

k armádním účelům a díky tomu zůstaly vojenské objekty zachovány. Nový status města ale 

přinesl řadu problémů, které stály před představiteli terezínské samosprávy. Terezínu se 

nevyhnuly poválečné problémy včetně epidemie španělské chřipky. Díky částečné kontinuitě 

kooperace vojenské a civilní části Terezín přežil první těžká poválečná léta relativně bez větší 

úhony. 

Ekonomická situace města se nevyvíjela příliš příznivě, političtí představitelé, rekrutující se 

z antagonistických stran, sváděli na půdě radnice časté politické bitvy s patovým výsledkem  

a následnými rezignacemi, přesto obyvatelé zachovali alespoň tradice bohatého spolkového 

života a častých oslav, pořádaných ve spolupráci s terezínskou posádkou, jen se měnila jejich 

náplň, namísto oslav vítězných rakouských bitev byli oslavováni čeští velikáni a české 

významné události. 42. pěší pluk sice zůstal v Terezíně, ale byl odpoután od jeho předchozích 

tradic. Theresienstadt se proměnil na Terezín….  
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7. Epilog: 1938 a zánik Československa  

Na jaře 1938 se schylovalo ke krizi, oddíly Freikorps prováděly záškodnické akce v pohraničí 

a ve stejné době objevily zprávy o přesunech německých vojskových těles k československým 

hranicím. V reakci na to československá vláda vyhlásila částečnou mobilizaci.393 Vzhledem 

k vyostřující se mezinárodní situaci a nepokojům v Sudetech 42. pěší pluk držel již od konce 

dubna pohotovost, následně 21. 5. 1938 byl vyslán na ostrahu hranic, kde setrval do poloviny 

června. Protože nedošlo k žádným vážnějším událostem a květnová krize byla ještě 

zažehnána, pluk se vrátil do kasáren v Terezíně.394   

Terezínem naposledy rezonovalo očekávání vojenského střetu v září 1938, kdy byl pluk 

umístěn v rámci všeobecné mobilizace v lehkých opevněních na obranné linii Ústí n/LDěčín

Česká KameniceNová Huť. Do bojů ale již 42. pěší pluk nezasáhl. Na základě Mnichovské 

dohody o postoupení československého pohraničí Říši následovalo stažení československých 

vojsk zpět do domovských kasáren.395  

Po obsazení Sudet ve dnech 1. až 10. října se Terezín stal hraniční obcí okleštěné 

Československé republiky. V této pozici mu připadl nelehký úkol zachytit první nápor 

utečenců z pohraničí. Po dohodě s posádkovým velitelstvím byla pro prchající civilisty 

uvolněna celá Malá pevnost, kasárna  Jana  Jiskry  z Brandýsa, kasárna Prokopa Holého, 

dělostřelecká kasárna a armádní zásobárna, protože 1. 10. byla velká část posádky odvelena 

do vnitrozemí. Bylo potřeba zajistit hromadné stravování pro uprchlíky, jejichž počet se 

pohyboval  mezi  1 500 až 2 000.396    Financování akce zajistil roudnický okresní úřad,  

pro vaření takového množství jídel byla reaktivována kuchyně v bývalé vojenské nemocnici. 

Zásluhou Josefa Kulhánka se podařilo narychlo přestěhovat veškeré zařízení Jungmannova 

gymnázia z Litoměřic, které se staly součástí III. Říše, do Terezína.  397  23.  listopadu  byla 

vytyčena nová státní hranice s Říší a 26. 11. terezínští četníci uvolnili svojí stanici pro nově 

zřízený státní policejní úřad (vyhláška MV ze dne 7. 11. 1938) pro provádění hraniční  

a pasové kontroly.398  

 
393 KURAL, Václav: Konflikt místo společenství? Češi a Němci v Československém státě (191838). 
Nakladatelství R, Praha, 1993, str. 171. 
394 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
395 Tamtéž. 
396 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 34, Četnická stanice Terezín. Kronika četnické stanice 

v Terezíně. 
397 Kronika města Terezína od 1933. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
398 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 34, Četnická stanice Terezín. Kronika četnické stanice 

v Terezíně. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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15. března 1939 prezident Dr. Emil Hácha vydal rozkaz pro všechny vojenské útvary neklást 

odpor a složit zbraně. Tento rozkaz obdrželi všichni důstojníci v Terezíně toho dne v šest 

hodin ráno.  Krátce nato se před Terezínem objevily první motorizované jednotky německé 

branné moci, které tudy projížděly dále do vnitrozemí, v Terezíně zůstala jen malá jednotka, 

které byly vydány zbraně.399  

Život v Terezíně po okupaci se zpočátku nijak nelišil od života v ostatních částech 

Protektorátu. Místní osvětová komise organizovala v omezeném rozsahu kulturní podniky, 

např. oslavy výročí Bedřicha Smetany, pokusila se i o tábor lidu k uctění Mistra Jana Husa, 

ten ale již byl zakázán. Přesto bylo 5. července u Husova pomníku zapáleno mnoho svíček.400  

Již po záboru Sudet vznikl v Litoměřicích nový německý pluk, který se přihlásil k tradici  

42. Infanterie Regiment. I když nenesl jeho číselné označení, dostal v únoru 1939 od velení 

říšskoněmecké armády povolení používat „starý dobrý Grenadiermarsch“ z roku  1885.  

Po vzniku protektorátu v rámci této snahy o obnovu tradic bylo v Terezíně znovunavráceno 

sousoší granátníků401  do Colloredových / Smetanových sadů a v roce  1940  se  zde  konala 

vzpomínková slavnost na 42. pěší pluk.402  

Německá posádka  sídlila v Terezíně od 5. listopadu 1939 do 20. listopadu 1941. Z Malé 

pevnosti se stala věznice gestapa. Uvězněným Čechům, posílaným na různé úklidové práce, 

se terezínští přes obrovské riziko opět snažili pomáhat stejně jako zajatcům za první světové 

války. Ve dnech 24. a 30. listopadu 1941 přijely do Terezína první dva židovské transporty 

(tzv. Baukomanda). 16. února následujícího roku vydal zastupující říšský protektor Reinhard 

Heydrich nařízení, které rušilo městskou obec Terezín a vytvořilo předpoklady pro umístění 

Židů do uzavřeného sídliště. Civilní obyvatelstvo žijící v Terezíně se muselo vystěhovat.403 

 

 

 

 
399 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42. 
400 Kronika města Terezína od 1933. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
401 Sousoší bylo odstraněno v roce 1918 legionáři a místo něj byla do altánu ve Smetanových sadech umístěna 

socha prezidenta Masaryka v roce 1928. 
402 KRÁTKÝ, Jaroslav: „Stateční granátníci tereziánského 42. Pěšího pluku v proměnách historické paměti a společenských 

změn. In: Kolektiv: Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu, UJEP, Ústní nad Labem, 2014, str. 74. 
403 Kronika města Terezína od 1933, str. 124. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds
4301/p1=8286 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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8. Závěr 

Terezín byl v době svého vzniku místem sui generis. Jeho vznik nebyl dán primárně jako  

u jiných měst ekonomickými důvody, nýbrž na jeho počátku stály pohnutky vojensko

strategické. Ty také determinovaly jeho vývoj, neboť na soutoku Labe a Ohře nejdříve vznikla 

vojenská pevnost a teprve v roce 1782 byl Terezínu udělen statut královského města. Důvodů, 

proč měl Terezín vzniknout právě v této  oblasti, bylo několik. Měl být jedním z opěrných 

bodů nové obrany severní hranice habsburské monarchie, která po ztrátě opevněného Slezska 

byla naprosto nechráněna před pruskými útoky. O nutnosti obrany hranice v této oblasti 

svědčilo i tažení Prusů v letech  175657, kdy bez problémů dorazili až ku Praze a mohli 

v případě dalších vítězství ovládnout celé Čechy. S ostrahou hranic monarchie také souviselo 

střežení důležité císařské silnice na trase DrážďanyPraha a zejména kontrola dopravy na řece 

Labi,  které v tu dobu bylo důležitou obchodní tepnou. Posledním hlavním důvodem 

vybudování pevnosti bylo zajištění logistického centra pro případné vojenské operace v této 

oblasti.  

Výstavba pevnosti, která se měla stát perlou vojenského inženýrství v 18. století, přišla 

císařskou pokladu na více než 12 milionů zlatých. Tato značná investice byla (a je i dodnes), 

vzhledem  k rychlému morálnímu zastarávání pevnosti a nutným modernizacím opevnění 

v průběhu 19. století, občas zpochybňována. Nabízí se nám proto zásadní otázka ohledně 

existence Terezína – Stálo to za to? 

Již při projektování pevnosti se počítalo s tím, že pevnost nebude pouze pasivním činitelem 

v krajině, naopak bude v případě války hrát aktivní roli. Jakožto strážce brány do severních 

Čech měla zachytit první nápor nepřítele a zdržet ho všemi způsoby, dokud nedorazí hlavní 

armáda. Pokud by se nepřítel přeci jen rozhodl obejít pevnost, riskoval by útoky do týlu  

a přerušení zásobovacích linií. Tyto myšlenky na válečnou úlohu Terezína formuloval  

ve svých memoárech hrabě Pellegrini, který se velkou měrou zasloužil o jeho vznik. 

 Se svojí strategickou polohou a téměř do dokonalosti dovedenými obrannými systémy byl 

Terezín místem se specifickým geniem loci, který vzbuzoval respekt. Možná i tento důvod 

přispěl k faktu, že nebyl nikdy obléhán. Vedle válečné role byly Terezínu přisouzeny další, 

původně druhotné, role, jež získávaly na důležitosti v průběhu historie v závislosti  

na proměně politické a vojenské situace. Po celou dobu historie však Terezína platilo, že to 

bylo efektivní trvalé zázemí armády. 
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Terezín byl projektován a vystavěn jako jedna z nejmodernějších bastionových  pevností 

v Evropě na konci 18. století. Jedná se o architektonický barokní skvost, který dokládá 

vyspělost pevnostního stavitelství v té době. Zároveň jeho složitá a do detailu promyšlená 

obrana poukazuje na tehdejší způsob válčení, kdy dobývání bastionové pevnosti byla 

logistická operace a porážka nepřítele vyžadovala sofistikovaná řešení. Bastionové pevnosti 

se svojí specifickou architekturou stojí v ostrém kontrastu vůči pevnostem 20. století, které 

byly,  vzhledem  k proměně způsobu válčení, stavěny ryze  prakticky a byly tvořeny 

nevzhlednou masou betonu, do kterého se pouze „střílelo jako u Verdunu“. Právě proměna 

vedení boje a nové moderní zbraně v 19. století znamenaly pro Terezín hrozbu, na kterou 

musel záhy po svém dokončení reagovat. Po celé století docházelo k neustálé modernizaci 

obranných prvků a výstavbě nových opevnění, aby pevnost byla připravena na případnou 

válku. Ale vedení boje za první světové války znamenalo definitivní „pohřbení“ bastionové 

pevnosti jako obranného bodu. Terezín ale prokázal svoji důležitost i za Velké války, jelikož 

fungoval  jako  jeden  z hlavních skladů rakouskouherské armády, shromažďovali se v něm 

vojáci připravení k odjezdu na frontu, v Malé pevnosti sídlila věznice a v neposlední řadě se 

z něj stal internační a zajatecký tábor.    

Vedle vojenských proměn měla na fungování pevnosti a města Terezína vliv i změna 

postavení civilního obyvatelstva a obecně proces postupného zcivilňování. Civilní složka, 

původně pouze doprovodná a plně podřízená posádce, projevila obdivuhodnou 

životaschopnost a po počátečních problémech se dokázala vymanit z područí vojenské 

posádky. Stala se jejím rovnocenným partnerem a obě strany dokázaly žít během jednoho 

století ve vzájemně výhodné symbióze. Tomu napomohl i mimo jiné převážně německý 

charakter obou složek a velmi vstřícný postoj vojenského velitelství vůči potřebám města. 

Fungující ekonomická spolupráce se stala předpokladem i pro spolupráci v dalších sférách 

života, zejména v kulturní oblasti. Lze říci, že soužití vojenské posádky a civilního 

obyvatelstva umožňovalo relativně bezproblémový provoz města, bohatý společný kulturní 

život a zajištění civilního zázemí vojákům. 

Od druhé poloviny 19. století se ale do vztahů ve městě začalo promítat národnostní soupeření 

mezi Němci a Čechy, které zasáhlo mnoho sfér života. V Terezíně se tento národnostní boj 

nejviditelněji projevil v boji o českou školu. I když v blízkosti Terezína leží Litoměřice, které 

v té době byly považovány za jedno z center němectví, stalo se pozvolné počešťování 

Terezína trvalým jevem, který byl definitivně završen při vzniku Československa.  
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Těžkou zkouškou pro obyvatele Terezína byla Velká válka. Během ní se taktéž projevilo 

rozdílné národnostní smýšlení, které se odrazilo v rozdílném nazírání na smysl války. Čeští 

obyvatelé válku tolik nevítali, a navíc se pokoušeli, vzhledem k sympatiím vůči slovanským 

sousedům, pomáhat ruským zajatcům a internovaným obyvatelům z Haliče.  

První světová válka pro Terezín znamenala labutí píseň, kdy došlo k poslednímu vzepjetí 

pevnosti, která se ukázala velmi potřebnou. Po vzniku Československé republiky došlo 

k zásadním proměnám Terezína. Vedle završení úspěšné čechizace bylo dokonáno i jeho 

naprosté zcivilnění, což se projevilo v jeho zařazení mezi řadová města v rámci republiky. 

Stalo se obyčejným městem, kde pouze sídlila vojenská posádka. Nová politická reprezentace 

ovšem již nenacházela stejnou řeč s posádkovým velitelstvím, a tak za republiky propukaly 

mnohé konflikty mezi civilní a vojenskou složkou. Nejvýrazněji se to projevilo 

v dlouhotrvajícím sporu o civilním požadavku na zbourání hradeb, které dle radnice bránily 

ekonomickému rozvoji města. Tato transakční jednání, přestože armáda „pevnost ubránila“, 

naplno odhalila, že obyvatelé již „své město“ nepovažují za vojenský, ale vysloveně civilní 

prostor. Tím se z pevnostního města definitivně vytratil „josefínský duch“.  

V dnešní době je Terezín v povědomí většiny lidí synonymem utrpení. Už za první světové 

války získal ponurou pověst, zejména kvůli nechvalně proslulé věznici a zajateckému táboru, 

ve kterém strádali váleční zajatci. Výraznou stopu v obrazu Terezína zanechalo období ghetta 

v letech 194245 a věznice Gestapa. Tyto tři roky utrpení přepsaly kolektivní paměť ohledně 

tohoto místa a překryly předchozí bohatou historii. V dnešní době se v prezentaci Terezína 

sváří dvě koncepce. První z nich  chce  z města udělat pouze pietní místo. Naopak druhá 

koncepce se navrací k předválečné historii Terezína a chce ho oživit v josefínském duchu. 

Vylepšení obrazu Terezína, jehož historie nebyla vždy jen plná bolesti a smrti, nýbrž  také  

pulzujícího života, je těžký úkol, ale doufejme, že tomu napomůže i tato práce.   

 

 

 

 

 

 



131 
 

Příloha: Významné osobnosti spjaté s Terezínem 

V následujících krátkých medailoncích budou představeny některé osobnosti, které buď se 

narodily v Terezíně, nebo v něm působily a zapsaly se tak do jeho dějin.  

Plukovník Karl Nikolaus Johann Freiherr von Steinmetz  (17121798) stanul v roce 1780  

v čele ženijního ředitelství pro výstavbu pevnosti a podílel se tedy významnou měrou na jejím 

vzniku. Když byl Terezín uznán za obrany schopnou pevnost v roce 1789, stal se prvním 

pevnostním velitelem a byl povýšen do hodnosti podmaršála. Je pochován na terezínském 

hřbitově.404 

 

Norbert Král  byl rychtářem původem z Německých Kopist a jako jediný obyvatel z této 

obce  se  mohl  usadit  v Terezíně. Zde se stal vlastníkem prvního civilního domu, kde zřídil 

hostinec.405 

 

Franz (František) Meissler se stal prvním německým starostou Terezína po zřízení vlastního 

městského magistrátu v roce 1830.406 

 

Martin  Hennenvogel  (17341803) byl německým úředníkem působícím na magistrátu 

v Litoměřicích. Na počátku výstavby pevnosti pomáhal s přípravami stavby a byl mu za to 

udělen šlechtický titul „von Ebenburg“. Po prohlášení Terezína za svobodné královské město 

spravoval od roku 1783 agendu týkající se městských záležitostí v Terezíně.407  

 

Alois Královec  (18961966) byl významný rodák z Terezína. Narodil se do rodiny 

obchodníka s látkami a majitele galanterie a taktéž se vyučil obchodníkem. Za Velké války 

bojoval  v řadách 42. pěšího pluku. V dobách první republiky pracoval u krajského soudu 

 
404 ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996. 
405 Kronika obce Nové Kopisty. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
406 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
407 Tamtéž. 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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v Litoměřicích. Shromažďoval mnoho materiálů týkající se historie Terezína a sám sepsal 

jeho dějiny.408  

 

MUDr. Alois Burda (? – umírá 1916) byl profesí dětský lékař, ale proslul jako jediný český 

starosta před Velkou válkou. Zasloužil se velice o rozvoj města, zejména inicioval 

modernizaci infrastruktury (například chodníky nebo osvětlení).409  

 

Pavel Žalud (18641931) byl majitelem terezínské firmy s hudebními nástroji. Tento podnik, 

založený v roce 1862, se stal dlouholetou rodinnou tradicí. Velkým odběratelem výrobků byly 

vojenské kapely z Terezína a blízkých Litoměřic. Žalud byl českým vlastencem, pořádal 

naučné a vlastivědné přednášky a zasloužil se především o vznik české školy v Terezíně.  

Po převratu 1918 se stal členem správní komise a v roce 1919 poskytl svoji hrobku jako místo 

uložení ostatků sarajevských atentátníků.410 

 

Julius Fučík  (18721916) byl úspěšným vojenským skladatelem, žákem Antonína Dvořáka. 

Proslavil se zejména plukovními pochody a valčíky. V Terezíně působil od roku 1910 jako 

vojenský kapelník u 92. pěšího pluku. Za jeho působení se terezínská kapela dostala  

i na několik koncertů v Praze, kde slavila značné úspěchy.411  

 

Vojtěch Mádlo  (18721951) byl významným vojenským skladatelem za první republiky. 

V Terezíně působil od roku 1921. Dobrou pověst získal především zpracováním 

Smetanových, Dvořákových a Čajkovského skladeb. Také je autorem nového pochodu  

pro terezínský pluk, který byl schválen Ministerstvem národní obrany.412 

 
408 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, Fond č. 1401, Alois Královec. 
409 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
410 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
411 MAJER, Jiří: Vojenský kapelník Julius Fučík. In: Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. 
Etnologický ústav AV ČR, Praha, 2007. 
412 VÚA – VHA, fond č. 1173, Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika Pěšího pluku 42.  

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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Dr. Jan Levit (18841944) byl lékař židovského původu. V Terezíně sloužil za Velké války, 

přesněji od roku 1916, jako vojenský chirurg v posádkové nemocnici. Byl to také on, kdo 

ošetřoval Gavrilo Principa a provedl amputaci jeho ruky. Do Terezína se navrátil i za druhé 

světové války, ale tentokrát jako účastník židovského transportu.413 

 

Josef Paska  (18741937) se stal od roku 1908 farářem v Terezíně. Byl českým vlastencem  

a pracoval pro Ústřední matici školskou. Za války se velkou měrou zasloužil o pomoc 

internovaným haličským obyvatelům, kteří mu z vděku poslali několik dopisů, válečným 

zajatcům i domácím obyvatelům Terezína. Jeho zásluhou nebyl nikdo z civilních obyvatel  

za války popraven. I přes značné riziko kolem sebe soustřeďoval ostatní české vlastence  

a v roce 1918 se účastnil převratu. Záhy se ale po útocích na jeho osobu stáhnul z veřejného 

života. 414 

 

Josef Nolč byl terezínský český vlastenec a majitel realit. Po účasti na převratu 1918 se stal 

členem správní komise. Vstoupil do strany Národní demokracie a v roce  1919  byl  zvolen 

prvním starostou.415  

 

Rudolf  Kirsch  byl majorem u 42. pěšího pluku. V roce 1916 byl jmenován posádkovým 

velitelem v Roudnici. Následně byl poslán na italskou frontu, odkud se v roce 1917 vrátil jako 

invalida. Během převratu 1918 se přihlásil do československé armády a stal se prvním 

posádkovým velitelem v Terezíně za první republiky. Byl velikým zastáncem spolupráce 

mezi městem a armádou. Také výrazně podporoval zapojení vojáků do kulturních činností.416 

 

 

 
 

413 WONDRÁK, Eduard: Chirurg Jan Levit a jeho terezínské pobyty. In: Terezínské listy 8/1978. 
414 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
415 Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 
416 KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286


134 
 

9. Seznam pramenů a literatury 

 

Prameny 

a) Archivní prameny 

Vojenský ústřední archiv – vojenský historický archiv 

Fond č. 87 C. a k. 42. P. pl. (Infanterieregiment) 

Fond č. 1173 Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839) 

 

Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích 

Fond č. 65 Archiv města Terezín 

Fond č. 1401 Alois Královec  

Fond č. 34, Četnická stanice Terezín 

Fond č. 1095, Místní osvětová komise Terezín 

Fond č. 1725, Farní úřad Terezín. 

Fond č. 1099, Klub československých turistů Terezín. 

Adressbuch des polit. Bezirkes Leitmeritz 1912 

Theresienstädter Ansiedlungsprotokol 

 

Muzeum města Terezín 

 

 

 

 



135 
 

b) Kroniky 

Gedenkbuch für die k. Freie Stadt und Festung Theresienstadt. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286 

KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice. Dostupné na 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286  

Kronika města Terezín 192532 Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds

4301/p1=8286 

Kronika města Terezína od 1933. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds

4301/p1=8286 

Kronika obce České Kopisty 192568. Dostupné na http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds

4301/p1=8286 

 

 

c) Plukovní publikace 

Geschichte des InfanterieRegiments Nr. 42: Für d. Mannschaft bearb im Auftrage des 

RegimentsCommandos von Karl Fontaine von Felsenbrunn. Im Selbstverlage des Regimets, 

1893. 

Regiments Geschichte des Infanterie Regimentes Nr. 42 1674 – 1918; Ünterstützungsverband 

Gedienter Infanteristen des Ergenzungsbezirkes Leitmeritz und Böhm. Leipa, 1933. 

Výtah z dějin c. a k. pěššího pluku říšského hraběte Browna č. 36 (1898) 

 

 

d) Periodika 

Leitmeritzer Zeitung Dostupné na: https://anno.onb.ac.at/cgicontent/anno?aid=lmz 

Český sever (SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích) 

Litoměřické listy (SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích) 

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=lmz


136 
 

Literatura  

BĚLINA, Pavel. FUČÍK, Josef: Válka 1866. Havran, Pasek, Praha, 2005. 

BLED, Jean Paul: Marie Terezie. Zakladatelka moderního státu. Slovart, Praha, 2013. 

CLARK Christopher: Náměsíčníci. Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce. Nakladatelství 

Tomáš Krsek s.r.o., Praha, 2019.  

FIDLER, Jiří. SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920

38. Libri, Praha, 2006. 

FISCHEROVÁ, Eva: Národní jednota severočeská 191838. Disertační práce, FF 

Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 

FUČÍK, Josef: Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka I. světové války. MF, Praha, 2006. 

FUKSA, Ivan: Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti. Národní muzeum, Praha, 2016. 

HOFMAN, Jiří: Zemi k obraně, matce ke cti. Stavba pevnosti Terezín 178090. Disertační 

práce, FF Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 

HOFMAN, Jiří (ed): Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. VEDUTA, České 

Budějovice, 2020.  

GOL, Tomáš: Posádkové město Litoměřice v letech 191838. BP, Univerzita Pardubice, FF, 

2011.  

HLAVAČKA, Milan a kol: České země v 19. století I. díl, Historický ústav AV ČR, Praha, 

2014. 

INDRA, Jaromír: Spolky c.k. vojenských vysloužilců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Vydáno vlastním nákladem, 2010. 

JUŘÍK, Pavel: Královna bitev. České země a zrod moderního dělostřelectva. Universum, 

Praha, 2021. 

KOVAŘÍK, JIŘÍ: Slavkov 1805. Napoleonův největší triumf. Akcent, Třebíč, 2013. 

KOVAŘÍK, Jiří: Napoleon na Dunaji. Aspern a Wagram – první Napoleonova porážka a 

poslední vítězné tažení 1809. Epocha, Praha, 2009. 



137 
 

KUPKA, Vladimír a kol: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, 

Praha, 2006. 

KUPKA, Vladimír: Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Libri, Praha, 2005. 

KURAL, Václav: Konflikt místo společenství? Češi a Němci v Československém státě (1918

38). Nakladatelství R, Praha, 1993. 

MERTLÍKOVI: Josefov. Kapitoly z dějin pevnosti a města. Nakladatelství Bor, Liberec, 

2019. 

OTÁHALOVÁ, Libuše: Souhrnná hlášení presidia pražského místodržitelství o protistátní, 

protirakouské a protiválečné činnosti v Čechách 191518. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1957. 

PÁSZTOROVÁ, Barbora: Rakouská anexe Krakova v roce 1846.  Příspěvek k dějinám 

rakouskoněmeckých vztahů v době předbřeznové. Acta fakulty filozofické, ZČU Plzeň. 

ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín a její místo v dějinách fortifikačního stavitelství. 

Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem, 1972. 

ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996. 

STELLNER, František: Sedmiletá válka v Evropě. Libri, Praha, 2007. 

SZAJKÓ, Vojtěch: Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 18481914. Epocha, 

Praha, 2017. 

ŠEDIVÝ, Miroslav: O švestky a brambory. Pruskorakouská válka o bavorské dědictví 1778–

1779.  Epocha, Praha, 2018.  

ŠEDIVÝ, Ivan: Češi české země a Velká válka 19141918. NLN, Praha, 2001. 

ŠVANKMAJER, Milan: Čechy na sklonku napoleonských válek 18101815. NLN, Praha, 

2004. 

TARABA, Luboš: Sukně proti kalhotám. Válka o rakouské dědictví 17401748. Epocha, 

Praha, 2019. 

VONDRA, Roman: České země v letech 17051792. Libri, Praha, 2010. 

VOTOČEK, Otakar: Terezín. Odeon, Praha, 1980. 



138 
 

WOHLMUTH, Petr: Krev, čest a hrůza: Historická antropologie pevnostní války na příkladu 

britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Scriptorium, Praha, 2017.   

Kolektiv: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 15261918. Elka Press, 

Praha, 2003. 

Kolektiv: Mlhy na Chlumu. Pruskorakouská válka v optice moderní historiografie. Muzeum 

východních Čech v Hradci Králové, 2018. 

Kolektiv: Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu, UJEP, Ústní nad 

Labem, 2014. 

Kolektiv: Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Etnologický ústav AV ČR, Praha, 

2007. 

Kolektiv: Vojenské dějiny Československa (15261918) II. díl. Naše vojsko, Praha, 1986. 

Kolektiv: Vojenské dějiny Československa (191839) III. díl. Naše vojsko, Praha, 1987. 

Velké dějiny Zemí Koruny České, svazek X. 17401792. Paseka, Praha, Litomyšl, 2001. 

Náš vývoj v severních Čechách pod ochranou Národní jednoty severočeské 19101935. Díl II. 

Kraj litoměřický. Praha, 1936. 

 

Periodika 

Časopis Vojenského historického ústavu Roč. 68, č. 3 (2019) 

Terezínské listy 2/1971 

Terezínské listy 7/1977 

Terezínské listy 8/1978 

Terezínské listy 9/1978 

Terezínské listy 10/1980 

Terezínské listy 19/1991 

Terezínské listy 26/1998 



139 
 

Terezínské listy 42/2014 

Terezínské listy 43/2015 

 

Elektronické zdroje 

https://www.pevnostterezin.cz 

https://www.habsburger.net/de/kapitel/theresienstadt  

https://www.pamatkovykatalog.cz 

http://fortterezin.cz/  

http://www.mestoterezin.cz  

Historický lexikon obcí České republiky 18692011. Dostupné na stránkách Českého 

statistického úřadu. https://www.czso.cz/csu/czso/historickylexikonobci1869az2015 

CHOBOT, Lubomír: Encyklopedie válečného zajetí a internace. Dostupné na:  

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedievalecnehozajetiinternace 

BAJGAROVÁ, Jitka: Litoměřice jako hudební centrum severních Čech kolem roku 1900. 

Dostupné na https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/129649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pevnostterezin.cz/
https://www.habsburger.net/de/kapitel/theresienstadt
https://www.pamatkovykatalog.cz/
http://fort-terezin.cz/
http://www.mestoterezin.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedie-valecneho-zajeti-internace
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/129649


140 
 

10. Seznam obrázků 

Obrázek č. 1 + 2: Mapy ukazující vpády Prusů do Čech  (ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost 

Terezín. FORTprint, Dvůr Králové nad Labem, 1996, str. 17.) 

Obrázek č. 3: Letecký pohled na Terezín, kde jsou krásně vidět výhody terénu (Dostupné na: 

https://mediacdn.tripadvisor.com/media/photoc/2560x500/11/e0/cb/dd/terezin.jpg) 

Obrázek č. 4: Základní kámen pevnosti (Archiv autora) 

Obrázek č. 5: Plán pevnosti po jejím dokončení (Dostupné na:     

https://www.habsburger.net/de/kapitel/theresienstadt) 

Obrázek č. 6: Model města s první zástavbou (Dostupné na: https://www.pevnostterezin.cz/o

pevnosti/) 

Obrázek č. 7: Dům inženýrů (Archiv autora) 

Obrázek č. 8: Wieserův dům po nedávné rekonstrukci (Archiv autora) 

Obrázek č. 9: Posádkové velitelství (Dostupné na:    

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kasárna_

_bývalé_posádkové_velitelství_%28Terezín%291.JPG ) 

Obrázek č. 10: Posádková nemocnice (Dostupné na:     

https://prazdnedomy.cz/upload/media/266/20117.jpg ) 

Obrázek č. 11: Jezdecká kasárna  (Dostupné na:  https://pamatkovykatalog.cz/jezdecka

kasarna18241486 ) 

Obrázek č. 12: Velká pěchotní kasárna (Dostupné na:      

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Kasárna_tzv._Velká_pěchotní_%28Ja

na_Žižky_z_Trocnova%29_%28Terezín%29%2C_Komenského_225.JPG ) 

Obrázek č. 13: Malá pěchotní kasárna (Dostupné na:     

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Malá_pěchotní_kasárna_%28Terezín

%29%2C_Prokopa_Holého_78.JPG) 

Obrázek č. 14: Pohled na vnitřní dvůr dělostřeleckých kasáren (Archiv autora) 

Obrázek č. 15: Pohled na kostel z náměstí a do jeho nitra (Archiv autora) 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-c/2560x500/11/e0/cb/dd/terezin.jpg
https://www.habsburger.net/de/kapitel/theresienstadt
https://www.pevnostterezin.cz/o-pevnosti/
https://www.pevnostterezin.cz/o-pevnosti/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kasárna_-_bývalé_posádkové_velitelství_%28Terezín%291.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kasárna_-_bývalé_posádkové_velitelství_%28Terezín%291.JPG
https://prazdnedomy.cz/upload/media/266/20117.jpg
https://pamatkovykatalog.cz/jezdecka-kasarna-18241486
https://pamatkovykatalog.cz/jezdecka-kasarna-18241486
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Kasárna_tzv._Velká_pěchotní_%28Jana_Žižky_z_Trocnova%29_%28Terezín%29%2C_Komenského_225.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Kasárna_tzv._Velká_pěchotní_%28Jana_Žižky_z_Trocnova%29_%28Terezín%29%2C_Komenského_225.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Malá_pěchotní_kasárna_%28Terezín%29%2C_Prokopa_Holého_78.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Malá_pěchotní_kasárna_%28Terezín%29%2C_Prokopa_Holého_78.JPG


141 
 

Obrázek č. 16: Pruská pěchota v bitvě u Hohenfriendbergu (Dostupné na:      

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Hohenfriedeberg_

_Attack_of_Prussian_Infantry__1745.jpg ) 

Obrázek č. 17: Samotný  bastion  (Dostupné na: https://www.pevnostterezin.cz/wp

content/uploads/2012/06/3dbast5.png ) 

Obrázek č. 18: Ukázka fortifikace na příkladu Terezína (Dostupné na:     

https://www.pevnostterezin.cz/wpcontent/uploads/2012/06/Smokon_Litomericky_roh

popiskyobjektů.jpg ) 

Obrázek č. 19: Sebastian Le Preste de Vauban (Dostupné na:     

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sébastien_Le_Prestre_de_Vauban ) 

Obrázek č. 20: Systém minových chodeb (Dostupné na: https://www.pevnostterezin.cz ) 

Obrázek č. 21: Mapa plného využití vody při zaplavení příkopů i kotlin (Dostupné na:     

https://www.pevnostterezin.cz ) 

Obrázek č. 22: Fungování zavodňovacího systému (Dostupné na:    

https://www.pevnostterezin.cz) 

Obrázek č. 23: Model fortové pevnosti (Dostupné na:   

https://www.oktourism.cz/data/images/fotografie/a7/fortradikov03.jpg)   

Obrázek č. 24: Staré předmostí  (Dostupné na: https://www.pevnostterezin.cz/historie

pevnosti/) 

Obrázek č. 25: Mapa opevnění v oblasti Terezína  (FUKSA,  Ivan:  Pevnost Terezín ve válce 

1866 optikou stavební historie, str. 163. In: Mlhy na Chlumu. Pruskorakouská válka v optice 

moderní historiografie. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2018.) 

Obrázek č. 26 + 27 Detaily moderních fortifikací u Terezína (Dostupné na:      

https://www.pevnostterezin.cz) 

Obrázek č. 28: Oltář v Terezínském kostele  (KRÁTKÝ, Jaroslav: „Stateční granátníci 

tereziánského 42. Pěšího pluku v proměnách historické paměti a společenských změn.  In: 

Kolektiv: Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu, UJEP, Ústní nad 

Labem, 2014, str. 78) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Hohenfriedeberg_-_Attack_of_Prussian_Infantry_-_1745.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Hohenfriedeberg_-_Attack_of_Prussian_Infantry_-_1745.jpg
https://www.pevnostterezin.cz/wp-content/uploads/2012/06/3d-bast-5.png
https://www.pevnostterezin.cz/wp-content/uploads/2012/06/3d-bast-5.png
https://www.pevnostterezin.cz/wp-content/uploads/2012/06/Smokon_Litomericky_roh-popisky-objektů.jpg
https://www.pevnostterezin.cz/wp-content/uploads/2012/06/Smokon_Litomericky_roh-popisky-objektů.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sébastien_Le_Prestre_de_Vauban
https://www.pevnostterezin.cz/
https://www.pevnostterezin.cz/
https://www.pevnostterezin.cz/
https://www.ok-tourism.cz/data/images/fotografie/a7/fort-radikov03.jpg
https://www.pevnostterezin.cz/historie-pevnosti/
https://www.pevnostterezin.cz/historie-pevnosti/
https://www.pevnostterezin.cz/


142 
 

Obrázek č. 29: Sousoší granátníků  (Dostupné na: http://fortterezin.cz/pohledynamesto

stareanove/stareanovepohledynamesto.html ) 

Obrázek č. 30: Vojáci 26. dělostřeleckého pluku (Dostupné na:     

http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezinnastarych

pohlednicich&pocet=24&stranka=1 ) 

Obrázek č. 31: Nastoupení vojáci při přehlídce na náměstí (Dostupné na:    

http://mestoterezin.cz/historickepohledniceterezinazrakouska/gs1937/p1=6237 ) 

Obrázek č. 32: Výměna stráží  (Dostupné na: http://mestoterezin.cz/historickepohlednice

terezinazrakouska/gs1937/p1=6237 ) 

Obrázek č. 33: Pěší pluk v napoleonských uniformách  (SOkA Litoměřice se sídlem 

v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 34.) 

Obrázek č. 34: Koncert na náměstí  (Dostupné na: http://mestoterezin.cz/historicke

pohledniceterezinazrakouska/gs1937/p1=6237)  

Obrázek č. 35: Vojáci s nástroji od firmy Pavla Žaluda (Dostupné na:     

http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezinnastarych

pohlednicich&pocet=24&stranka=2) 

Obrázek č. 36: Litoměřická brána před zbouráním (SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. 

Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 34.) 

Obrázek č. 37: Budova radnice (Archiv autora) 

Obrázek č. 38: Náhrobek prvního velitele pevnosti von Steinmetz (Archiv autora) 

Obrázek č. 39: Pokoj, kde zemřel Princip (Archiv autora) 

Obrázek č. 40: Odchod 42. pluku na frontu (SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond 

č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 34.) 

Obrázek č. 41: Děkovný dopis adresovaný faráři Paskovi (KULHÁNEK, Josef: Vzpomínky na 

Starý Terezín. Doplněk ku městské kronice, str. 154. Dostupné na:     

http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds4301/p1=8286)  
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http://mestoterezin.cz/historicke-pohlednice-terezina-z-rakouska/gs-1937/p1=6237
http://mestoterezin.cz/historicke-pohlednice-terezina-z-rakouska/gs-1937/p1=6237
http://mestoterezin.cz/historicke-pohlednice-terezina-z-rakouska/gs-1937/p1=6237
http://mestoterezin.cz/historicke-pohlednice-terezina-z-rakouska/gs-1937/p1=6237
http://mestoterezin.cz/historicke-pohlednice-terezina-z-rakouska/gs-1937/p1=6237
http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezin-na-starych-pohlednicich&pocet=24&stranka=2
http://mestoterezin.cz/vismo/galerie2.asp?p1=6237&id_galerie=1546&n=terezin-na-starych-pohlednicich&pocet=24&stranka=2
http://www.mestoterezin.cz/kroniky/ds-4301/p1=8286
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Obrázek č. 42: Pohřeb zajatého ruského důstojníka, 1916  (SOkA Litoměřice se sídlem 

v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 34.) 

Obrázek č. 43: Zajatí ruští vojáci na mostě přes Ohři  (SOkA Litoměřice se sídlem 

v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č 34.) 

Obrázek č. 44: Bankovka užívaná v terezínském zajateckém táboře  (CHOBOT, Lubomír: 

Encyklopedie válečného zajetí a internace, str. 51. Dostupné na:      

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/encyklopedievalecnehozajetiinternace 

Obrázek č. 45: Nastoupený 42. pěší pluk na terezínském náměstí (VÚA – VHA, fond č. 1173, 

Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika p. pl. 42 přílohy) 

Obrázek č. 46: Vystavené rakve sarajevských atentátníků  (VÚA –  VHA, fond č. 1173, 

Velitelství pěšího pluku č. 42 (191839), karton č. 6, Kronika p. pl. 42 přílohy) 

Obrázek č. 47: Předání nového praporu  (SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 

1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 34.) 

Obrázek č. 48: Přehlídka 42. pluku při předání nového praporu (SOkA Litoměřice se sídlem 

v Lovosicích. Fond č. 1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 34.) 

Obrázek č. 49: Svěcení nových zvonů  (SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Fond č. 

1401, Alois Královec, pozůstalost. Karton č. 34.) 
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